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 ÖN SÖZ 

Şiir mecmuaları, Osmanlı toplumunun çeşitli kesimlerine mensup şairlere ait 

manzum eserlerin bir araya getirilmesiyle oluşan, mürettibin ve kaleme alındığı 

dönemin şiir zevkini yansıtan derleme eserlerdir. Bu itibarla edebiyat tarihimiz 

bakımından mecmuaların; şuara tezkireleri, divan ve mesnevi tarzındaki edebî 

eserlerden sonra değerlendirilmesi gereken önemli kaynaklar olduğu bir gerçektir. 

Mecmualar sayesinde edebiyat tarihindeki bazı bilgileri doğrulamak, bazı şiirlerin 

eksikliklerini tamamlamak ve bazen de divan edebiyatıyla ilgili yeni bilgiler tespit 

etmek mümkündür. 

Mecmuaların bir diğer önemli özelliği de metin teşkili sırasında araştırmacılar 

için değerli bir kaynak olmasıdır. Bilindiği gibi özellikle divan metinleri 

oluşturulurken izlenen klasik yönteme göre nüshaların bir araya getirilmesinin 

ardından çeşitli kriterlere göre (müellif hattı, istinsah tarihi, şiir hacmi vb.) ana nüsha 

belirlenir ve nüshaların şeceresi kurulur. Daha sonra tenkitli metin oluşturularak 

mümkün olduğu kadar müellifin kaleminden çıkmış asıl metin ortaya konulmaya 

çalışılır. Ahmed Ateş’in ifadesiyle metin tenkidi, orijinali aramak ve ona ulaşmak 

için kullanılan vasıtaların ve takip edilen yolun tamamını ifade etmektedir.
1

Bu çerçevede metin tenkidi çalışmalarında mecmuaların önemi 

azımsanamayacak ve gözardı edilmeyecek kadar önemlidir.  Mecmulardaki şiirlerin, 

şairin bir şekilde divan nüshalarına girmemiş veya tespit edilemeyen nüshalardan 

kaynaklanan eksik şiirleri temine yardımcı olacağı unutulmamalıdır.  

Bu kapsamda edebiyat tarihimiz bakımından önemli kaynaklardan olan 

mecmualar, aynı zamanda tertip edildiği dönemin edebî zevkini de ortaya koyan 

antoloji niteliğinde eserlerdir. Özellikle son dönemde divan edebiyatı ile ilgili 

yapılan akademik çalışmalarla mecmuaların birçoğu, günümüz harflerine aktarılarak 

bilim dünyasına kazandırılmıştır, ancak hâlâ gün ışığına çıkarılmamış pek çok eser 

1
 Ahmed Ateş, “Metin Tenkidi Hakkında”, Türkiyat Mecmuası, Cilt: VII-VII, 1942, s. 255. 
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de bulunmaktadır. Bu eserlerin araştırılması ve gün ışığına çıkarılmasının kültür ve 

edebiyat dünyamıza büyük katkı sağlayacağı âşikârdır. 

Yukarıda ifade edilen sebeplerden hareketle Taksim Atatürk Kitaplığı K.700 

numarada kayıtlı olan mecmuanın günümüz harflerine aktarılması suretiyle bu 

konuda yapılan çalışmalara katkı sağlanması amaçlanmıştır. Söz konusu mecmuanın, 

tezimize konu olan kısmı 49b-104b varakları arasıdır. Çalışmada mecmualarla ilgili 

genel bilgiler verildikten sonra mecmuanın ilgili sayfa aralıklarının tavsifi ve 

muhtevası hakkındaki veriler, tablolar ile birlikte ortaya konulmuştur. Ardından 

metin, transkripsiyonlu olarak günümüz alfabesine aktarılmıştır. Ayrıca mecmuanın 

incelenmesinden elde edilen bilgiler, sonuç bölümünde değerlendirilmiştir.  

Edebiyat tarihimize katkı sağlamasını temenni ettiğimiz bu çalışma esnasında 

fedakârlığı ve can yoldaşlığıyla beni yalnız bırakmayan eşim Hakan KANTIK’a 

müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum. Tez çalışmalarım sırasında bilgisiyle 

yolumu aydınlatan, birikim ve tecrübeleri ile bana yol gösteren; fikir, tutum ve 

eylemleri ile her daim kılavuzluk eden değerli hocam Prof. Dr. Hakan YEKBAŞ’a 

hoşgörü ve sabrından dolayı teşekkürü bir borç bilirim. 

   Hafize KANTIK 

SİVAS-2019 
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ÖZET 

 Mecmualar, muhtevası itibarıyla divan edebiyatının önemli ürünlerindendir. 

Özellikle şiir mecmuaları; tertip edildikleri dönemin şiir zevkini yansıtması ve 

ilerleyen dönemlerde şairlerin ne kadar rağbet bulduğunu göstermesi bakımından 

zengin bir içeriğe sahiptir. Ayrıca mecmuaların bir diğer önemli özelliği de metin 

teşkili sırasında araştırmacılar için değerli bir kaynak olmasıdır. Bu bakımdan 

mecmuaların günümüz alfabesine aktarılması edebiyat tarihimiz açısından önemlidir. 

  Tezimize konu olan mecmua, Taksim Atatürk Kitaplığı K.700 numarada 

kayıtlı olan yazmadır. Mecmuanın çalışmamıza konu olan kısmı 49b-104b varakları 

arasıdır. Çalışmamızda genel olarak mecmualar ve incelememize konu olan eser ile 

ilgili bilgilerin ardından mecmuanın transkripsiyonlu metni verilmiştir.  

 Mecmualar dîvânlarda bulunmayan şiirlerin tespit edilmesi, eksik bulunan 

şiirlerin tamamlanması,  dîvânı olmayan bir şairin şiirlerinin ya da kayıp bir eserin 

ortaya konması bakımından değerli kaynaklardır. Üzerinde çalışma yaptığımız 

mecmuanın bu hususlar açısından önemli olduğunu düşünmekteyiz. 

 Anahtar Kelimeler: Eski Türk Edebiyatı, Mecmua, Yazma, Metin ve İnceleme 
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ABSTRACT 

 Journals, content-wise, are vital products of Divan Literature. Poetry journals 

are especially important regarding their ability to reflect the taste of poetry of the 

period which those journals are published; and, in later years, to show how much 

vogue poets face. Journals also serve as crucial sources for researches during text 

formations. Thus, it is critical for our literary history to transfer journals to the 

present-day alphapet. 

 The journal subjected in this thesis is the manuscript registered at Taksim 

Atatürk Library, num. K.700. Between the leaves 49b - 104b of the journal is 

subjected to our study. General information about journals and the subject of our 

study will be discussed, which will be followed by the transcribed text of the journal. 

 Journals are significant considering the determination of poems which have 

not been founded in divans, completing the missing parts of poems, putting forth a 

missing work of art or the poems of poets without a divan. We believe the subject of 

our study is important in terms of those points. 

 Keywords: Old Turkish Literature, Journal, Manuscript, Text and 

Examination 
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GİRİŞ 

Mecmua 

 Sözlükte dağınık şeyleri bir araya getirmek, derlemek anlamındaki Arapça 

cem masdarından türemiş olan mecmua ile ilgili çeşitli tanımlar yapılmıştır. 

Bunlardan birkaçını şöyle sıralayabiliriz: 

  Toplamak, derlemek, bir araya getirmek anlamlarında kullanılan mastardan 

yapılan mecmu toplanmış, derilmiş demektir. Bu kelimenin müennesi ise 

mecmuadır, anlamı da toplanıp biriktirilmiş şeylerin hepsi, seçilmiş yazılardan 

meydana getirilmiş yazma kitaptır.
2
 

 Mecmualar, genelde bir veya daha fazla yazar yahut şaire ait çeşitli şekil ve 

büyüklüklerdeki dinî, din dışı nesir ya da şiirlerden oluşan derleme kitaplardır.
3
 

 Toplanıp biriktirilmiş, tertip ve düzenlenmiş şeylerin hepsi. Seçilmiş 

yazılardan meydana getirilen yazma kitap, dergi.
4
 

 Bugün mecmua denince, belli aralıklarla yayımlanan ve içinde hemen hemen 

aynı konudan yazıları barındıran bir çeşit yazılar topluluğu akla gelir. Klasik Türk 

edebiyat içinde mecmuayı bugünkü anlamıyla düşünmek yanlıştır. Yüzyıllar boyunca 

gerek edebiyat sahasına gerekse diğer dallara çok büyük katkılarda bulunan mecmua 

genellikle kişilerin beğenilerini yansıtan bir not defteri olarak düşünülmüştür. O 

defter bitince de mecmua dediğimiz şey ortaya çıkmıştır. Çok düzgün ve itina ile 

hazırlanmış mecmualar olduğu gibi çok dağınık hatta kâğıdının boyutları renkleri 

birbirine uymayan, sayfaları karışmış mecmualara da rastlanır. Bu da derleyicinin 

mecmuasına daha sonra eklemeler yaptığını gösterir. Hatta bu arada yazı karakterinin 

de değiştiği yani mecmuanın el değiştirdiği de olur.
5
 

                                                           
2
 Günay Kut, ‘‘Mecmua”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C.6, Dergâh Yay., İstanbul 1986, 

s.170. 

3
 Mustafa Uzun, ‘‘Mecmua’’, İslam Ansiklopedisi, C.28, TDK Yay., Ankara 2003, s. 265. 

4
 Ferit Devellioğlu, ‘‘Mecmua’’, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi Yay., 

Ankara 2011, s.689. 

5
 Günay Kut, ‘‘Mecmua”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C.6, Dergâh Yay., İstanbul 1986, 

s.170. 
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 Mecmuaların türlerine göre bazı tertip ve şekillere kavuşarak Araplar, Farslar 

ve Türkler arasında rağbet bulup farklı bir gelişim göstermesi ve çeşitli ilim 

dallarında müstakil tür özelliği kazanması 15. yüzyıldan itibaren başlamış, 16. 

yüzyıldan sonra ise sayı ve çeşitlerinin iyice arttığını söylemek mümkündür.  

 Osmanlı ilim, kültür ve edebiyatında çok yaygın ve önemli bir telif türü 

hâline gelmiş olan genel özellikleri ve muhtevaları dikkate alınarak “Mecmû‘atü’l-

eş‘ar, Mecmû‘a-i ed‘iye, Mecmû‘atü’l-münşeât” vb. şekillerde adlandırılmıştır. 

Ancak birtakım mecmualar muhtevalarının yanında tertipleyicilerinin ünlü ve 

güvenilir kişiler olması dolayısıyla onların adlarıyla da anılmıştır. Mesela Feridun 

Ahmed Bey’in Münşeâtü’s-selâtîn’i ikinci baskısıda Feridun Bey Münşeâtı, Osmanlı 

musikişinaslarından Hâşim Bey’in düzenlediği Mecmû‘a-i Kârhâ ve Nakşhâ ve 

Şarkiyyât da Hâşim Bey Musiki Mecmuası adıyla yayımlanmıştır. Özel bir adı olan 

bazı mecmuaların naşirlerin verdiği farklı bir adla basıldığı görülmektedir. Asıl adı 

Ezhâr-ı Efkâr olan ve Muallim Nâcî’ye ait olduğu da öne sürülen Muhammed 

Muzaffer Mecmuası gibi. Bunların dışında Arapça, Farsça, Türkçe yahut mülemma 

başlıklar taşır: Mecmû‘atü’l-kübrâ mine’l-kasâidi’l-fuhrâ fî hakkı nebiyyinâ 

Muhammedeni’l-büşrâ aleyhi salevatullâhi ve selâmühü’l-uzmâ gibi. Bu arada 

adında mecmua kelimesi ve türevleri geçmediği ancak mecmua özelliklerine sahip 

olduğu anlaşılan örnekler de vardır. Bunlara, kısaca Menâkıb-ı Kethüdâzâde adıyla 

tanınan mecmua türüne dahil edilebilecek özellikler taşıyan Kethüdâzâde Mehmed 

Arif Efendi Mecmuası olarak anılan derleme örnek verilebilir.
6
  

 Mecmuaların Önemi
7
 

 1. Tanınmayan şairlerin şiirlerine mecmualarda rastlamak mümkündür.  

 2. Tanınmış şairlerin bilinmeyen, dîvânlarında bulunmayan şiirlerine 

rastlamak mümkündür.  

                                                           
6
 Mustafa Uzun, ‘‘Mecmua’’, İslam Ansiklopedisi, C.28, TDK Yay., Ankara 2003, s. 265-268. 

 
7
 Mehmet Gürbüz, Mecmualar, 

http://m.mecmualar.tr.gg/Mecmular-ve-C.oe.nkler-Hakk%26%23305%3Bnda-Genel-Bilgiler.htm 

kaynağından faydanılmıştır. Erişim Tarihi [26. 03. 2019]. 

 

http://m.mecmualar.tr.gg/Mecmular-ve-C.oe.nkler-Hakk%26%23305%3Bnda-Genel-Bilgiler.htm
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 3. Dîvânı olan şairlerin dîvânında olmayan ya da eksik olan şiirlerine 

mecmualar aracılığıyla ulaşabiliriz. Şiirler arasındaki nüsha ve beyit farklılıklarını 

tespit edebiliriz. 

 4. Mecmualar aracılığıyla, bilinmeyen ya da bilindiği hâlde henüz ele 

geçmeyen eserlere de rastlamak mümkündür.  

 5. Mecmualarda henüz örneğine rastlanmamış nazım şekillerini, kafiye 

tiplerini ya da aruz kalıplarını bulabiliriz.  

 6. Mecmualarda zaman zaman şairlerin hayatıyla ilgili önemli bilgilere 

ulaşmak mümkündür. Hayatı hakkında hiçbir bilgi bulunmayan şairler için 

düşürülmüş tarihlere ve bununla birlikte şairlerin hayatıyla ilgili der-kenarlara 

düşülmüş önemli notlara rastlayabiliriz.   

 7.  Mecmuaların boş kalmış sayfalarında, yazılı sayfaların der-kenarlarında 

gizli ilimlere dair notlar, çeşitli dualar, ilaç yapım tarifleri gibi bilgilere de ulaşmak 

mümkündür.  

 8.  Mecmualar yazıldığı dönemin edebî zevklerini, edebî tercihlerini 

yansıtması bakımından önem taşımaktadır. Aynı dönemde derlenmiş yüzlerce 

mecmuanın taranmasıyla devrin müşterek anlayış ve zevkini kavrayabiliriz. 

 Mecmuaların Tasnifi 

 Mecmuaların şekil, tür ve muhteva bakımından değerlendirilmesiyle farklı 

tasnif çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalardan bazıları şu şekilde sıralanabilir: 

 A. Agah Sırrı Levend’in Tasnifi
8
 

  1. Nazire Mecmuaları 

  2. Antoloji Niteliğindeki Seçme Şiir Mecmuaları 

  3. Türlü Risalelerin Bir Araya Getirilmesiyle Ortaya Çıkan 

Mecmualar 

  4. Aynı Konudaki Eserlerin Bir Araya Getirilmesiyle Meydana Gelen 

Mecmualar 

  5. Tanınmış Kişilerce Hazırlanmış Birçok Yararlı Bilgileri, Fıkraları 

ve Özel Mektupları Kapsayan Mecmualar 

                                                           
8
 Agah Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi I, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara, 1998, s. 166-167. 
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B. Günay Kut’un Tasnifi
9
 

  1.  Nazire Mecmuaları 

  2. Seçme Şiir Mecmuaları (mecmua-i eş‘âr, memûa-i devâvîn) 

  3. Aynı Konu İle İlgili Eserlerin Bir Araya Gelmesi İle Oluşan 

Mecmualar (mecmua-i ed’iye, mecmua-i tevârîh) 

  4. Karışık Mecmualar 

  5. Tanınmış Kişilerce ve Belli Kişilerce Hazırlanmış Mecmualar 

 C. Mehmet Gürbüz’ün Tasnifi
10

 

  1. Şiirlerin Şekil Özelliklerine Göre Oluşturulan Şiir Mecmuaları 

(gazel mecmuaları, kaside mecmuaları, müstezad mecmuaları, matla mecmuaları gibi 

farklı nazım şekillerinden oluşan mecmualar) 

2. Şiirlerin Konularına Göre Oluşturulan Şiir Mecmuaları (Tarih 

mecmuaları, muamma mecmuaları, na‘t mecmuaları, medhiye mecmuaları, lugaz 

mecmuaları, şehrengiz mecmuaları ve farklı nazım şekillerinden oluşan mecmualar) 

  3. Nazire Mecmuaları 

  4. Şairlerin Aidiyeti Esasına Göre Hazırlanan Mecmualar 

  5. Bir Mensubiyet Esası Gözetmeksizin Belirli Şairlerin Şiirlerini Bir 

Araya Getirmeyi Amaçlayan Mecmualar 

 

 D. Atabey Kılıç’ın Tasnifi
11

 

 1. Cilt ve tertip hususiyetleri bakımından 

1.1 Cönkler 

1.2 Mecmualar 

1.2.1 Tertip durumuna göre mecmualar 

1.2.1.1 Mürettep mecmualar 

                                                           
9
 Günay Kut, “Mecmua”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C. 6, Dergâh Yay., İstanbul, 1986, s. 

170-174. 

10
 Mehmet Gürbüz, “Şiir Mecmuaları Üzerine Bir Tasnif Denemesi”, (Haz. Hatice Aynur vd.) Eski 

Türk Edebiyatı Çalışmaları VII Mecmua: Osmanlı Edebiyatının Kırk Ambarı, Turkuaz Yay., İstanbul, 

2012, s. 99-113. 

11
 Atabey Kılıç, “Mecmua Tasnifine Dair”, (Haz.Hatice Aynur vd.), Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları 

VII  Mecmua: Osmanlı Edebiyatının Kırkambarı, Turkuaz Yay. İstanbul, 2012, S.75-96. 
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1.2.1.2 Mürettep olmayan mecmualar 

1.2.2 Mürettip durumuna göre mecmualar 

1.2.2.1 Mürettibi bilinen mecmualar 

1.2.2.2 Mürettibi bilinmeyen mecmualar 

1.2.3 Aynı zümreye mensup şahsiyetlerin eserlerinin toplandığı 

mecmualar 

 2. Şekil bakımından 

2. 1 Manzûm metinler mecmuaları 

2.1.1 Kasîde mecmuaları 

2.1.2 Gazel mecmuaları 

2.1.3 Nazîre mecmuaları 

2.1.4 Mu’ammâ mecmuaları 

2.1.5 Manzûm lugât mecmuaları 

2.1.6 İlâhî mecmuaları 

2.1.7 Şehrengiz mecmuaları 

2.1.8 Na’t mecmuaları 

2.1.9 Hilye mecmuaları 

2.1.10 Mi’râciye mecmuaları 

2.1.11 Matla mecmuaları 

2.1.12 Mersiye mecmuaları 

2.1.13 Çeşitli mesnevîlerden seçkileri barındıran mecmualar 

2.1.14 Güfte mecmuaları 

2.1.15 Müstezâd mecmuaları 

2.1.16 Târîh mecmuaları 

2.1.17 Musammat mecmuaları 

2.1.18 Kıt’a ve rubâ’î mecmuaları 

2.1.19 Dîvân mecmuaları 

2.2 Mensur metinler mecmuaları 

2.2.1 Lugaz mecmuaları 

2.2.2 Fetva mecmuaları 

2.2.3 Tefsîr mecmuaları 

2.2.4 Şerh mecmuaları 
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2.2.5 Sakk mecmuaları 

2.2.6 Mekân tasvirlerini içeren mecmualar 

2.2.7 Münşe’ât mecmuaları 

2.2.7.1 Derleme münşeat mecmuaları 

2.2.7.2 Tek şahsa ait inşa örneklerinden oluşan münşe’ât 

mecmuaları 

2.3 Karışık manzum ve mensur eserler mecmuaları 

2.3.1 Fevâid mecmuaları 

2.3.2 Farklı türleri barındıran mecmualar 

3. Dil bakımından 

3.1 Arapça mecmualar 

3.2 Farsça mecmualar 

3.3 Türkçe mecmualar 

3.4 Çok dilli mecmualar 

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 Mûsikî 

4.8 Hat ve kitâbet 

5. Şahısların Tertip Ettiği ve Şahıslar İçin Tertip Edilen Mecmualar  

 Tezimize konu olan mecmuaya tasnif açısından bakılacak olursa, mecmuada 

farklı nazım şekillerinden oluşan seçme şiirler bulunmaktadır. Bu özelliği dolayısıyla 

mecmuayı Seçme Şiir Mecmuaları kategorisi altında değerlendirebiliriz. 
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1. TAKSİM ATATÜRK KİTAPLIĞI K.700 NUMARADAKİ 

ŞİİR MECMUASI (49b-104b VARAKLARI ARASI) 

TANITIMI 

1.1. Mecmuanın Tavsifi ve Diğer Özellikleri 

 Mecmua, Taksim Atatürk Kitaplığı K.700 numarada kayıtlıdır. Mecmuanın 

mürettibi ve müstensihi belli değildir. Yazı türü nesihdir ve şiir başlıkları kırmızıdır. 

Varak sayısı 106’dır. Çift sütun hâlinde yazılmıştır. Her bir sütunda 10 satır 

bulunmaktadır.  

 Mecmuadaki şiirlerin hemen hepsinde başlık kullanılmıştır. Bu başlıklar 

“Ġazel-i Nābī Taḫmīs-i Nāžım, Ġazel-i Necīb Efendi Taĥmīs-i Śāĥib Efendi, 

MuǾaşer-i Ŝenāǿī” gibi şairlerin isimleri ve nazım şekilleriyle birlikte 

oluşturulmuştur. Mecmuada gazel, kaside, tahmis, terkib-i bend, terciǾ-i bend, 

müsemmen, muhammes, ilahî gibi şiir türlerine yer verilmiştir. Sayı olarak 

incelendiğinde gazel, kaside ve tahmislerin ağırlıkta olduğu tespit edilmiştir. 8 

gazel, 14 kaside ve 18 tahmise yer verilmiştir. Ayrıca 2 müsemmen, 1 muhammes, 

1 ilahî, 3 terciǾ-i bend ve 3 terkib-i bendin olduğu da tespit edilmiştir.   

Mecmuanın tertibinde müstensihin herhangi bir sıralama yapmadığı ve 

şiirlerin karışık olarak sıralandığı görülmektedir. Şairler 15.yy ile 18.yy arasında yer 

almaktadır. Bazı şiirlerin şairleri tespit edilememiştir. Bu şairlerin kısa biyografileri 

verilirken hakim yüzyıllar dikkate alınmıştır. 

1.2. 49b-104b Varak Muhtevası 

 Mecmuanın tezimize konu olan 49b-104b varakları arasında 35 şaire yer 

verilmiştir.  Nazım şekilleri olarak 8 gazel, 14 kasîde, 18 tahmîs, 3 terkîb-i bend, 3 

terciǾ-i bend, 1 muhammes, 1 ilahî, 2 müsemmen bulunmaktadır. Şiirlerin 

başlıklarında genel olarak Arapça ve Farsça ibareler kullanılmıştır. Bu başlıklarda 

genellikle şairlerin isimleri verilmiştir. Şiirin şairini belli etmek amacıyla kasîdenin 

başına GufteǾ-i Nābī Efendi Raĥmetullāh-ı ǾAleyh, Mūnācāt-ı Naĥīfī Efendi El-
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Merĥūm gibi ibareler yerleştirilmiştir. Gazel ve diğer türlerde ise Nuŧķa-i Nesīmī 

Raĥmetuǿullāhu ǾAleyh , NaǾt-ı Şerīf-i Ħāfıž Merĥūm, Taĥmīs-i ǾĀlī Efendi, Ġazel-i 

ǾUbeydī Taĥmīs-i Rūĥī Baġdādī gibi ifedeler kullanılmıştır.  

 Tezimize konu olan mecmuanın ilgili sayfaları arasında en çok gazel, kaside 

ve tahmis türüne yer verilmiştir. Toplam 8 gazel, 14 kaside ve 18 tahmis 

bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak şunlar verilebilir: 

 (57b) Nuŧķa-i Nesīmī Raĥmetuǿllāhu ǾAleyh, Nesîmî’nin gazelidir. 

 

(58a) NaǾt-ı Şerīf-i Gufte-i Şināsi Çelebi, Şinâsi’nin gazelidir. 

 

(78a) Ġazel-i Bāķī Taĥmīs-i Cinānī, Bâkî’nin gazeline Cinânî tahmis etmiştir. 

 

(81b) Ġazel-i Murād Taĥmīs-i Bāķī Efendi, Murâd’ın gazeline Bâkî tahmis 

etmiştir. 

 

(71a) Ġazel-i ǾĀlī Taĥmīs-i Nažīm Efendi, Âlî’nin gazeline Nazîm tahmis 

etmiştir. 

 

 49-104b varakları arasının muhtevası hakkında bilgiler aşağıda tablolar 

hâlinde verilmiştir: 
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Tablo 1 Mecmuada Yer Alan Şairlerin Varak Numaralarına Göre Tanıtılması 

Sayfa 

Numarası 
Şair/ Şairler Nazım Şekli 

Şiir 

Sayısı 
Beyit/Bent Sayısı Şiirin Başlığı 

49b Nābī Ķaśīde 1 143 beyitlik Gūfteǿ-i Nābī Efendi Raĥmetullāh-ı ǾAleyh 

56b Selāmī Ķaśīde 1 17 beyitlik NaǾt-ı Şerīf-i Nuŧķa-i Selāmī Efendi 

57b Nesīmī Ġazel 1 11 beyitlik Nuŧķa-i Nesīmī Raĥmetuǿllāhu ǾAleyh 

58a Şināsī Ġazel 1 5 beyitlik NaǾt-ı Şerīf-i Gūfte-i Şināsī Çelebi 

58b Şināsī Ķaśīde 1 5 beyitlik NaǾt-ı Şerīf-i Gūfte-i Şināsī Çelebi 

59a 

Şināsī Ķaśīde 2 6 beyitlik NaǾt-ı Şerīf-i Gūfte-i Şināsī Çelebi Merĥūm 

Şināsī Ķaśīde 2 5 beyitlik NaǾt-ı Şerīf-i Gūfte-i Şināsī Çelebi Merĥūm 

59b Ŝābit Muhammes 1 13 beyitlik NaǾt-ı Şerīf-i Gūfte-i Ŝābit Efendi 

60a Necīb Ġazel 1 5 beyitlik NaǾt-ı Şerīf-i Gūfte-i Necīb 

60b Nādirī Ķaśīde 1 45 beyitlik NaǾt-ı Şerīf-i Gūfte-i Nādirī El-Merĥūm 

62b Şehrī Ġazel 1 18 beyitlik Der-NaǾt-ı Şerīf-i Gūfte-i Şehrī El-Merĥūm 

63b Şīrī Müsemmen 1 20 beyitlik NaǾt-ı Şerīf-i Şīrī Merĥūm 

64b Naĥīfī Ġazel 1 5 beyitlik Mūnācāt-ı Naĥīfī Efendi El-Merĥūm 

65a 

Ħāfıž Ġazel 2 5 beyitlik NaǾt-ı Şerīf-i Ħāfıž Merĥūm 

Hāfız Ġazel 2 5 beyitlik NaǾt-ı Şerīf-i Ħāfıž Merĥūm 
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65b Şināsī Taĥmīs 1 5 bendlik NaǾt-ı Şerīf-i Taĥmīs-i Şināsī Merĥūm 

66a Rāzī Ķaśīde 1 36 beyitlik NaǾt-ı Şerīf-i Rāzī Efendi El-Merĥūm 

68a Şināsī Ķaśīde 1 26 beyitlik Vaśf-ı Resūl-i Ekrem Gūfte-i Şināsī 

69a Şināsī Ķaśīde 1 35 beyitlik Vaśf-ı Resūl-i Gūfte-i Şināsī 

71a Nažīm Taĥmīs 1 7 bendlik Ġazel-i ǾĀlī Taĥmīs-i Nažīm Efendi 

72a Nažīm Taĥmīs 1 9 bendlik NaǾt-ı Şerīf-i Gūfte-i Rūşenī Taĥmīs-i Nažīm Efendi 

73a Nažīm Ķaśīde 1 11 beyitlik NaǾt-ı Şerīf-i Gūfte-i Nažīm Efendi 

73b Nažīm Ķaśīde 1 10 beyitlik NaǾt-ı Şerīf-i Gūfte-i Nažīm Efendi 

74b Nažīm Ķaśīde 1 5 beyitlik NaǾt-ı Şerīf-i Gūfte-i Nažīm Efendi 

74b Ĥamdī TerciǾ-i Bend 1 30 beyitlik NaǾt-ı Şerīf-i Gūfte-i Ĥamdī Efendi Raĥmetǿullāhi ǾAleyh 

76a Ķıyāsī Terkib-i Bend 1 28 beyitlik Ķaśīde-i Der Keyfiyyet-i Ķıyāsī Sipihr-i Kec-Reftār 

77a ǾUbeydī Taĥmīs 1 5 bendlik Ġazel-i Muĥibbī Taĥmīs-i ǾUbeydī 

78a Cinānī Taĥmīs 1 5 bendlik Ġazel-i Bāķī Taĥmīs-i Cinānī 

78b Kelīmī Taĥmīs 1 5 bendlik Ġazel-i Behçetī Taĥmīs-i Hīlmī Efendi 

79a Bāķī Taĥmīs 1 6 bendlik Ġazel-i Necātī Taĥmīs-i Bāķī 

80a ǾĀlī Ġazel 1 20 beyitlik Mümeyyiz ǾĀlī Efendi 

81a MuŧīǾī Taĥmīs 1 5 bendlik Ġazel-i Şāhīdī Taĥmīs-i MuŧīǾī 
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81b Bāķī Taĥmīs 1 5 bendlik Ġazel-i Murād Taĥmīs-i Bāķī Efendi 

82a Emrī Taĥmīs 1 5 bendlik Ġazel-i Neşātī Taĥmīs-i Emrī 

83a İsĥāķ Taĥmīs 1 5 bendlik Taĥmīs-i İsĥāķ Efendi 

83b ǾĀlī Taĥmīs 1 5 bendlik Taĥmīs-i ǾĀlī Efendi 

84a Zemīnī Taĥmīs 1 5 bendlik Taĥmīs-i Zemīnī Efendi 

85a Źihnī Taĥmīs 1 5 bendlik Ġazel-i Bāķī Taĥmīs-i Źihnī 

85b Sāmī Terkīb-i Bend 1 104 beyitlik Terkīb-i Bend-i Sāmī Efendi Nažīre-i Rūĥī Baġdādī 

90b Nažīm Taĥmīs 1 5 bendlik Ġazel-i Nābī Taĥmīs-i Nažīm 

91b Śāĥib Taĥmīs 1 5 bendlik Ġazel-i Necīb Efendi Taĥmīs-i Śāĥib Efendi 

92a ǾAbdullāh Ķaśīde 1 31 beyitlik Ķaśīde-i Be-Şārīh-i Menevī Şerīf Ķara ǾAbdullāh Efendi 

93b Siyāhī Taĥmīs 1 3 bendlik Ġazel-i NaǾīmī Taĥmīs-i Siyāhī 

94a Rūĥī Baġdādī Taĥmīs 1 5 bendlik Ġazel-i ǾUbeydī Taĥmīs-i Rūĥī Baġdādī 

94b Naĥīfī Ķaśīde 1 56 beyitlik Der-Nuŧķ-ı Naĥīfī Raĥmetullāhi ǾAleyh 

97b Veysī Terkib-i Bend 1 54 beyitlik Tevbe Nāme-i Siyer-i Veysī Efendi Raĥmetullāhi ǾAleyh 

100a Şāhidī TercīǾ-i Bend 1 30 beyitlik Nuŧķ-ı Şāhīdī Berā-yı Bend-i Sālik 

101b Eşrefzāde Rūmī İlahī 1 15 beyitlik Eşrefzāde-i Rūmī Ķaddese Sırrahuǿl-ǾAzīz 

102b Ŝenāǿī TercīǾ-i Bend 1 45 beyitlik MuǾaşer-i Ŝenāǿī 

104b Dede Rūşenī Ġazel 1 2 beyitlik Min Teǿlīf-i Dede Rūşenī Raĥmetullāh 
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Tablo 2 Mecmuada Yer Alan Şairlerin Nazım Şekillerine Göre Sayıları 

Şairin   Adı 
G

az
e
l 

S
ay

ıs
ı 

K
a
sî

d
e 

S
ay

ıs
ı 

T
ah

m
îs

 

S
ay

ıs
ı 

T
er

k
ib

-i
  

  
 

B
en

d
  

  

S
ay

ıs
ı 

T
er

cî
Ǿ-

i 

B
en

d
 

M
ü

se
m

m
en

 

S
ay

ıs
ı 

M
u

h
am

m
es

 

İl
ah

î 

Abdullah  1       

Alî   1   1   

Bâkî   2      

Cinânî   1      

Dede Ömer 

Rūşenī 
1        

Emrî   1      

Eşrefzâde 

Rumî 
       1 

Hâfız 2        

Hamdî     1    

İshâk   1      

Kelîmî   1      

Kıyâsî    1     

MutîǾî   1      

Nâbî  1       

Nâdirî  1       

Nahîfî 1 1       

Nazîm  3 3      

Necîb 1        

Nesîmî 1        

Râzî         

Rûhî 

Bağdâdî 
  1      

Sabit       1  

Sâhib   1      

Sâmî    1     

Senâǿî     1    

Selâmî  1       

Siyahî   1      

Şāhidī     1    

Şehrî 1        

Şinâsî 1 5 1      

Şîrî      1   

ǾUbeydî   1      

Veysî    1     

Zemînî   1      

Źihnî   1      
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1.3. 49b-104b Varakları Arasında Yer Alan Şairler ve Kısa Biyografileri 

 Tezimize konu olan 49b-104b varakları arasındaki şairler 15.yy ile 18.yy 

arasında yer alan şairlerdir. Bu şairlerden Bâķî, Eşrefoğlu Rûmî, Nâbî, Emrî gibi 

meşhur olan şairlerin dîvânlarına ulaşarak kısa biyografileri hakkında bilgi 

verilmiştir.  

Fakat ikinci bir grupta Hamdî, Hâfız, Sâmî gibi şairlerin şiirlerinin hangi şaire 

ait olduğunu tespit edilemediği için mecmûanın hakim yüzyılları arasındaki aynı 

mahlası taşıyan şairlerin hepsinin kısa biyografilerine yer verilmiştir.  

 

ABDÎ, Abdullah Çelebi (d.?/?-ö.1086/1675)
12

 

Asıl adı Abdullah olan Abdî, İstanbul’da doğdu. Abdullah Abdî Çelebi, 

çağının yeni ilimlerini Sâmî Yûnus Bey’den öğrenerek gençlik döneminde iyi bir 

tahsil aldı. Kaynaklarda doğum tarihi hakkında bilgi bulunmayan Abdullah Abdî 

Çelebi’nin ölüm tarihi ise 1086 / 1675 olarak zikredilir. Asrın şairleri arasında ismi 

anılan Abdî Çelebi’nin edebî şahsiyeti hakkında da yeterli bilgi bulunmamaktadır. 

 

ALÎ/ÇEŞMÎ, Gelibolulu Mustafa (d.948/1541-ö.1008/1600)
13

 

   Gelibolu’da doğmuştur. Edebiyatımızda Urfalı Nâbî, Manisalı Birrî gibi 

mahlasıyla doğum yeri birleştirilerek anılan şairlerdendir. Beş yaşında okula 

başlamış ve dokuz yaşındayken Habîb-i Hâmidî ve Sürûrî’den tefsir ve fıkıh dersleri 

almış; on altı yaşında İstanbul’a giderek Rüstem Paşa, Haseki ve Semaniye 

medreselerinde eğitim görmüştür. 

 Eğitimini tamamladıktan sonra Alî ilmiye sınıfına yönelmiştir. 1558’de 

Kanûnî’nin şehzadelerinden Selim’in yanında bürokrasiyle ilgilenmiş, 1563 yılına 

                                                           
12

  Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, Bizim Büro Basımevi, Ankara 2000. 

13
 İ. Hakkı Aksoyak, Gelibolulu Mustafa Âlî ve Divânları’nın Tenkidli Metni, Doktora Tezi, Gazi 

Üniversitesi, Ankara, 1999. 
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kadar şehzadenin yanında çalışan Ali daha sonra Selim’in sarayından ayrılarak Şam, 

Mısır, Bosna gibi yerlerde bulunmuştur. Erzurum, Halep, Bağdat gibi yerlerde 

defterdarlık yapmıştır. 1586 yılında Bağdat’tan ayrılarak İstanbul’a gelmiştir.  

 Alî, pek çok sıkıntılar çekmiş ve çok haksızlığa uğramıştır. 40 yaşlarında 

kendi devir ve toplumu hakkında karamsar duygulara kapılmış ve bu durum 50 

yaşlarında giderek artmıştır. Bu karamsar ruh hali eserlerine yansımıştır. 1585 

yılında Bağdat Mal Defterdarı olan Alî, 1591 yılına kadar herhangi bir göreve 

atanmamıştır. 

 Alî, 53 yaşındayken 1593 yılında Gelibolu'ya dönmüştür. Gelişini kutlamak 

ve dostlarına bir armağan sunmak amacıyla divanlarından 100 gazel seçmiş ve 

Sadef-i Sad-Güher’i oluşturmuştur. Yine aynı şekilde 100 matlaı toplayarak da Gül-i 

Sad-Berg’i oluşturmuştur. 

 III. Mehmed’ın tahta çıkışı onu yeniden umutlandırmıştır. Künhü’l-Ahbâr 

adlı tarih kitabını yazmak için kaynakların bulunduğu Kahire’ye gitmesi 

gerekmektedir. Bu yüzden buranın defterdarlığını istemiştir ancak bu isteği 

gerçekleşmemiştir. Sonraki görevleri Yeniçeri katipliği (Temmuz 1592) Sivas 

defterdarlığı, Amasya sancakbeyliği (1595) Kayseri sancakbeyliğidir (1596). Alî, son 

olarak Cidde Sancakbeyliği görevindeyken orada vefat etmiştir. Mezarı belli değildir. 

 Eserleri: 

 A. Edebî Eserleri:  

 Câmiü’l-Buhur Der Mecâlis-i Sur, Dakâiku’t-Tevhîd, Hulâsatü’l-Ahvâl, 

Maâlimü’t-Tevhîd, Gül-i Sad-Berg, Manzum Kırk Hadis Tercümesi, Mecmau’l-

Bahreyn, Mihr ü Mâh, Mihr ü Vefâ, Nikâtü’l-Hâl, Riyâzü’s-sâlikîn, Subhatü’l-Abdâl, 

Subhatü’l-İnâbe, Tuhfetü’l-Uşşâk ve Dîvânları,   

 B. Tarihî Eserleri: 

 Câmiü’l-Kemâlât, Fursatnâme, Fusûlü’l-Halli Ve’l-Akd ve Usûli’l-Harci 

ve’n-Nakd, Halatü’l-Kâhire Mine’l-âdâti’z-Zâhire, Heft Meclis, İstidânâme, 

Künhü’l-Ahbâr, Menâkıb-ı Hünerverân, Menşeü’l-İnşa, Mirâtü’l-Avâlim, Mirkâtü’l-

Cihâd, Münşeât, Nâdirü’l-Mehârib, Nusretnâme,Zübdetü’t-Tevârîh. 

 C. Diğer Konulardaki Eserleri: 
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 Enisü’l-Kulûb, Eyyühe’l-Veled Tercümesi, Ferâidü’l-Vilâde, Hakâıku’l-

Ekâlim, Hilyetü’r-Ricâl, İzzetü’l-Asr fi-Tefsîri Sûretü’n-Nasr, Kavâidü’l-Mecâlis, 

Mehâsinü’l-Âdâb, Menâkıb-ı Hâlil Paşa, Menâkıb-ı Şeyh Mehemmedü’d-Dagî, 

Mevâidü’n-Nefâis Fi-Kavâidi’l-Mecâlis, Nasîhatü’s-Selâtin, Nevâdirü’l-Hikem, 

Rahâtü’n-Nüfûs, Risâle, Risâle-i Zâtü’l-Kürsî, Risâle-i Zırgamiyye, Tuhfetü’s-

suleha, Vâkıfnâme, Zübdetü’l-Evrâd. 

 

 D. Henüz Ele Geçmeyen Eserleri: 

 Bedâyiü’l-Metâli, Dürr-i Mensûre (Dürer-i Mensûre), Hac ve ‘Işk risâlesi, 

Kenzü’l-Ahbâr, Maâyibü’l-Erzâl, Mişkât, Nüzhet veya Nüzhetü’l-Mecâlis, Râbiü’l-

Manzûm, Ravza-i İrfân, Ravzatü’l-Letâif, Riyâzü’r-Rahmet, Tarih-i Üngurus ve 

Selimnâme.  

 

BÂKÎ(d.933/1526-ö.1008/1600)
14

 

 Asıl adı Mahmud Abdulbâkî’dir. Bâkî küçük yaşta medrese eğitimi almaya 

başlamıştır. Devrin önemli isimlerinden dersler almıştır. Süleymaniye Cami 

medreselerinde öğrenimini sürdürürken Süleymaniye Külliyesi’nde nezaretçi olarak 

görevlendirimiştir. 1555’te Nahcivan seferinden dönen Kanûnî’ye kasîde sunmuş 

böylece padişahın takdirini kazanmıştır.  

 1556 yılında Halep’e gitmiş, Halep’te dört yıl kaldıktan sonra tekrar 

İstanbul’a dönmüştür. Bâkî çeşitli kasîdeler yazarak hocalarına ve devrin büyüklerine 

sunmuştur. Şiirdeki başarısı Sultan Süleyman’ın dikkatini çekmiş ve onu medrese 

müderrisliğine getirmiştir. Çeşitli medreselerde müderrislik yapmıştır. Bir taraftan 

müderrislikte yükselirken diğer taraftan devrin büyük âlim ve şairlerinden olmuştur. 

  Bâkî’nin bu rahat hayatı padişahın ölümüne kadar sürmüştür. Sonrasında 

kadılık, kazaskerlik gibi görevlerde bulunsa da 40 yaşında emekliye sevk edilmiştir. 

Farklı medreselerde müderrislik ve Selanik’te kadılık görevinden bulunduktan sonra 

1630’da ölmüştür. 
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  Eserleri: 

 1. Dîvân:  Bâkî Dîvânı’nda 27 kasîde, 9 musammat, 548 gazel, 21 kıt‘a ve 31 

matla bulunmaktadır. 

          2. Me’âlimü’l-Yakîn Fî-Sîreti Seyyidi’l-Mürselin: Ahmed b.Hatib el-

Kastala’nin El-Mevâhibü’l-Ledüniyye adlı eseri esas alınarak meydana getirilen 

siyer kitabıdır. 

 3. Fezâilü’l-Cihâd: Ahmed b. İbrahim’in Meşâ‘irü’l-Eşvâk adlı Arapça 

eserinin tercümesidir. 

 4. Fezâilü’l-Mekke: 16. yüzyıl alimlerinden Kutbeddin Muhammed b. Ahmed 

Mekkî’nin El-i’lâm Fî-Ahvâli Beledillahi’l-Harâm adlı eserinin tercümesidir. 

 5. Kırk Hâdis Tercümesi: Eser şimdiye kadar ele geçmemiştir. Bu eser 

hakkında bazı kaynaklarda Bâkî’nin Hazret-i Hâlid’den rivayet olunan hadisleri 

topladığı kayıtlıdır. 

 

CİNÂNÎ, Mustafa (d.?/?-ö.1004/1595)
15

  

Bursa’da, Muradiye semtinde doğmuştur. Doğum tarihi bilinmemektedir. 

Yakın zamana kadar şairin isminin imlası Latin harfli kaynaklarda Cenânî şeklinde 

kullanılmaktaydı. Ancak şairin mahlası eserlerinde hep cennetle ilişkili olarak 

kullanılmıştır. Bunun yanında “Dîvân” üzerinde çalışmalar yapan Cihan Okuyucu 

tarafından, şairin isminin Cinânî olarak kullanılması gerektiği ortaya konulmuştur. 

Cinânî, küçük yaşta eğitim almaya başlamıştır. 966/1558’de Muallimzâde’nin 

yanında mülazımlık yapmış, Muallimzâde’nin Anadolu Kazaskerliğine getirilmesiyle 

onun kalem katipliğini yapmıştır. Bir süre Karesi kassamlığında bulunmuştur. Fakat 

bu kassamlık görevinin hangi tarihler arasında olduğu tespit edilememiştir. Cinânî 

993/1585’te Bursa’da bulunmuş ve dersiâm olmak için imtihana girmiştir. 

994/1586’da Cinânî Köseler Medresesi’ne atanmıştır. Aynı tarihte İvaz Paşa 

Medresesi’nde müderrislik yapmıştır. Fakat hangi görevinin daha önce olduğu 
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 Cihan Okuyucu, Cinânî Hayâtı, Eserleri ve Divânının Tenkidli Metni, Türk Dil Kurumu Yay. No: 

570, Ankara, 1994. 
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bilinmemektedir. 997/1588 Ula’ya kadı olarak atanmıştır. 1000/1592 yılında 

İstanbul’da bulunmuştur. Cinânî, 1001/1593’de de Sultan Selim Medresesi’ne 

atanmış olarak görünmektedir. Cinânî’nin bu görevleri genellikle düşürdüğü 

tarihlerden anlaşılmaktadır. 

Cinânî, son olarak Bursa’da İvaz Paşa Medresesi’nde görev almış ve bu 

görevi bir yıl sürmüştür. 1004/1595’te vefat etmiştir. Bursa’da Hamza Bey Cami 

yakınındaki mezarlığa defnedilmiştir. 

Eserleri: 

Cinânî’nin dört eseri bulunmaktadır. Cinânî’nin hamse sahibi olduğu 

söylense de kaynaklarda henüz böyle bir kayda rastlanmamıştır. 

1. Dîvân: Dîvân’da 41 kasîde, “mesnevî, kıt‘a, letaif, lugaz, manzum mektup” 

bölümünde değişik konularda yazılmış 66 şiir, 108 musammat, (Farsça olanlarıyla 

birlikte) 211 tarih kıt‘ası, 311 gazel ve 165 müfred beyit bulunmaktadır. 

2. Riyâzü’l-Cinân: Cinânî’nin ilk eseridir. Mesnevî nazım şekliyle yazılmıştır. 

Ahlakî ve didaktik bir eserdir.  

3. Cilâü’l-Kulûb: Cinânî’nin son eseridir. Riyâzü’l-Cinân gibi didaktik ve 

ahlakî bir mesnevîdir. 

4.Bedâyiü’l-Âsâr: Cinânî’nin mensur olan tek eseridir. Eserde 79 hikaye ve 20 

küçük latife yer almaktadır.  

 

EMRÎ, Emrullah (d.?/?-ö.983/1575)
16

 

Edirne’de doğmuştur. Ailesi ve eğitimiyle ilgili çok fazla bilgi 

bulunmamaktadır. Ömrünü tevliyet hizmetleriyle geçirmiş, Edirne ve İstanbul’da 

bulunmuştur. 

 Emrî hayatını kanaat içinde geçirmiş ve bundan dolayı da herhangi bir devlet 

büyüğünden yardım istememiştir. Emrî memurluk hayatında yükselememiştir. Bunun 

üzerinde Emrî’nin devlet büyüklerinin methi için şiir yazmamasının etkisi büyüktür. 
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Bu durum Emrî’nin bütün ömrünü sıkıntı ve yoksulluk içinde geçirmesine sebep 

olmuş, hayatının sonuna doğru da şuurunu kaybetmiştir. 983 (1575) yılında 

Edirne’de vefat eden Emrî’nin ölüm tarihini Hasan Çelebi, Gelibolulu Mustafa  ve 

daha sonra Bursalı Mehmed Tahir 982 (1574) olarak vermişlerse de doğru değildir. 

Emrî, muamma alanında Dîvân edebiyatının önde gelen isimlerindedir. 

Bununla birlikte tarih düşürmede usta olduğu kaynaklarda nakledilmektedir.  

Emrî’nin günümüze ulaşan eserleri Dîvân’ı ile muammalarıdır. Dîvân’da 2 

kasîde, 581 gazel, 2 tahmîs, birer müstezat, murabba, muhammes, müsemmen ve 

530’dan fazla mukatta yer almaktadır. 650’den fazla muamması vardır. Tarih 

düşürmedeki ustalığı bilinmektedir, ancak tespit edilebilen tarihlerinin sayısı azdır. 

 

EŞREFZÂDE-İ RÛMÎ (d.754/1353-ö.874/1470)
17

 

Eşrefoğlu Rûmi’nin asıl adı Abdullah’tır. Babasının adına istinaden Eşrefoğlu 

veya Eşrefzâde de denilmektedir.. Eşrefoğlu, 754 (M 1353)’de İznik’te doğmuştur. 

Ancak bu tarihin, Orhan Köprülü’nün şahsi kütüphanesinde bulunan Menâkıb-ı 

Eşrefzâde nüshasının arkasında yer alan küçük bir kayda göre, 779 (1377) tarihinin 

daha doğru olabileceği ileri sürülmektedir. Çünkü bu tarihin bazı kaynaklara göre, 

onun Hacı Bayram Velî ve Emir Sultan’la (ö:833/1429) olan münasebetlerinin de 

göz önünde bulundurulması gerektiği ifade edilmektedir. 

Eşrefoğlu Rûmi’nin vefatının da H.874/1470 tarihi olduğu bilinmektedir. Onu 

vefatından sonra yerine, kızı Züleyha ile evlenen damadı Abdurrahim Tirsî halife 

olarak geçmiştir. Eşrefoğlu, Osmanlı Devleti’nin kuruluş devrinin sonlarıyla, 

yükseliş devri arasında yaşamış, ilim, irfan, irşat ve çeşitli sebeplerle yaptığı 

gezilerde Bursa, Ankara, Hama gibi şehirlerde bulunmuştur. 

Eşrefiyye tarikatını kuran Eşrefoğlu, zâhirî ve batınî ilimleri öğrendikten 

sonra intisap ettiği Emir Sultan tarafından, Bayramiyye Tarikatı’nın kurucusu 

Ankara’da bulunan Hacı bayram Velī ‘ye gönderilir. On bir sene burada riyazet ve 
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nefis mücadelesi yaptıktan sonra, ondan icazet alır ve İznik’e halife olarak geri 

döner. Bir süre sonra da Hacı Bayram Velî’nin emri ile Abdülkadir-i Geylânî’nin 

evlâdından Hama’da bulunan Şeyh Hüseyin el-Hamavî’ye intisap eder. Şeyh 

Hüseyin, ona kısa zamanda hilafet vererek Kadiriyye Tarikatı’nın Anadolu’da 

kurulmasına ve yaşatılmasına memur eder. 

Eşrefoğlu Rûmî; Anadolu’nun Türkleşmesi ve Türklerin İslamiyet’i hayat 

tarzı haline getirmelerinde rol alan ve Anadolu’da Mevlevilikten sonra Ehl-i Sünnet 

tarikatlarının yayılmasında emeği geçen önemli mutasavvıflarımızdan biridir. 

Eşrefoğlu’nun şiirlerinde Yûnus Emre tesiri kuvvetle hissedilir. Hece ve aruz veznini 

başarıyla kullanmış, lirik şiirler yanında didaktik manzumeler de yazmıştır. Bu 

ilâhîlerinden birçoğu bestelenerek, bugün dahi pek çok yerde okunmaktadır. Onun 

didaktik mahiyetteki mensur eserlerinde ise devrinin halk dilini en iyi bir şekilde 

kullanmış olması ve bu sayede tasavvufî ahlakın halk arasında yayılmasında büyük 

rol oynamıştır. 

Eserleri 

Eşrefoğlu’nun nesri, XIV-XV. yüzyıl Anadolu Türkçesinin en güzel örnekleri 

arasında yer alır.  

1. Dîvân 

2. Müzekkiǿn-Nüfûs 

3. Tarikatnâme 

4. Delâilüǿn- Nübüyye 

5. Fûtüyyetnâme 

6. İbretnâme 

7. Maǿzeretnâme 

8. Hayretnâme 

9. Münâcâtnâme 
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HÂFIZ, Abdülhamid Efendi (d./-ö.1208/8/1793/94)
18

 

Hâfız, Abdülhamid Efendi Hanya'da bulunan Sultan İbrahim Han Camii 

imamı Hafız Mustafa efendinin oğludur. 1208 senesi Zilhiccesi'nin sonlarında 

/1793/1794 vefat etti. Naşı şehir dışındaki mescid haziresindedir.  

 

HÂFIZ, Abdüllatîf/Ali, Ümmî Sinân Hâfızı (d.?/?-ö.1099 sonu-1100 

başı/1688)
19

 

İstanbul’da doğdu. Meşhur musikişinas Südcüzâde İsâ Efendi 

(ö.1037/1627)'nin oğludur. Bu sebeple Südcüzâde ismi ile tanınır. Adı Abdüllatîf’tir 

Hayatını tekke ve zaviyelerde geçiren Hâfız Abdüllatif Efendi, çıktığı hac 

yolculuğunda, bu vazifeyi yerine getiremeden Kahire’de öldü. Vefat tarihi, Safâyî’ye 

göre 1099 / 1688 sonu; Sâlim, Şeyhî’ye ve Nâil Tuman’a göre ise 1100 / 

1688başı'dır. Mezarı Kahire'dedir.  

Şiirlerinde Hâfız mahlâsını kullanan şairin Ayvansarâyî Vefeyâtı’nda bir Dîvân’ı 

olduğu söyleniyorsa da nüshasına bugüne kadar rastlanmamıştır.  

 

HÂFIZ, Abdülmecidzâde Hafız Efendi (d./?-ö./?)
20

 

 Hâfız Abdü’l-mecidzade’nin doğum tarihi belli değildir. Şuara tezkirelerinde 

adı geçmemektedir. Tezkirelerde adından söz edilmemesinin sebebini il dışına 

çıkmayıp bütün hayatını Antep’te geçirmiş olmasına bağlayabiliriz. 1109/1697-98 

yılında kaleme aldığı Nazm-ı Ferâ’id adlı eserinden ve divanını istinsâh eden Bursalı 

Mehmet Emin’in divanın sonuna kaydettiği H.1113/M.1701 tarihinden yola çıkarak 

XVII. yüzyılda yaşadığı anlaşılmaktadır. Dîvânın üç nüshası bulunmaktadır. Şairin 

adı, Ali Emiri, manzum 92’de “Ayntablı Hâfız Abdü’l-Mecîd-zade”, Süleymaniye 
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 Orhan Kurtoğlu, Girit Şairleri ( Tezkire-i Şuara-yı Cezîre-i Girit), Ankara, 2006, s.53-54. 
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Kütüphanesi Ali Nihat Tarlan 27’de “Hâfız Mezîd-zade”, Konya Bölge Kütüphanesi 

3375’te de “Hâfız Mezîd-zade” diye geçmektedir.  

Hâfız kimi zaman lirik, kimi zaman didaktik tarzda şiirler yazmıştır. 

Tasavvufi yönü de oldukça kuvvetlidir. Dil bakımından divan şairlerinin geneline 

göre oldukça anlaşılır bir dili vardır. Hafız divan şiiri geleneği içinde 

değerlendirildiğinde usta şairleri kendine örnek alan ve onların yolundan gitmeye 

çalışan bir yapısı vardır. Hâfız etkilemekten ziyade etki altında kalan bir şairdir. 

 

HÂFIZ-I ACEM, Hâfız, Hâfızüddin Mehmed Efendi (d./-ö.23 Muharrem 

958/31 Ocak 1551)
21

 

 Kaynaklarda Hâfız-ı Acem olarak anılan şairin künyesi, Hâfızüddin 

Muhammed b. Ahmed b. Âdil Paşa’dır. Tebriz’de çağının ünlü âlimi Mevlânâ 

Mezîd’in yanında yetişmiştir. Yavuz Sultan Selim, Çaldıran seferi dönüşünde 

Amasya’da kışlarken bir ara avlanmak için Merzifon’a geldiğinde, şehrin ileri 

gelenleriyle birlikte kendisini karşılayan Hâfız-ı Acem’in kendisine sunduğu gazeli 

çok beğenerek onu çeşitli câizeler ve İstanbul’da Atik Ali Paşa Medresesi 

müderrisliğiyle mükâfatlandırdı.  

Zamanının kalem sahiplerince geniş bilgisi bakımından devrin en üstün 

müderrisi sayılmış olan Hâfız-ı Acem, fıkıh ve usulü, tefsir ve kelâm ilimlerindeki 

eserleriyle maharetini ortaya koymuş bir müellif ve âlim olarak kabul edilmektedir. 

Yine devrin müellifleri, onun bu ilimlerin birer klasiği olmuş eserlere yaptığı şerh ve 

hâşiyelerle anlaşılması güç bahislere açıklık getirdiğini belirtirler. 

Hâfız-ı Acem’in fıkıh, tefsir, kelam, matematik ve astronomi gibi çeşitli 

ilimlerle ilgili yazdığı te’lif, tercüme, hâşiye ve şerhler aşağıdaki gibidir: 

1. Hâşiyetü Şerhü’l-Viķâye li-Sadri’ş-Şerî’a: Hanefî fıkıh âlimi Ubeydullah b. 

Mes‘ûd el-Mahbûbî’nin, dedesi Mahmud b. Ahmed el-Mahbûbî’nin kendisi için 

yazdığı Viķâyetü’r-Rivâye fî Mesâili’l-Hidâye adındaki fıkha dair kitabına Şerhü’l-
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Viķâye adlı eseri üzerindeki bu hâşiyesi, Hâfız-ı Acem’in fıkıh sahasındaki derin 

bilgisini ortaya koyan ilk teliflerindendir. 

2. Hâşiye alâ Şerhü’l-Misbâh: Sirâceddin Ebû Ya‘kûb es-Sekkâkî’nin 

Miftâhu’l-‘Ulûm adlı eserinin belâgat ilmine dair üçüncü kısmına Seyyid Şerîf el-

Cürcânî’nin el-Misbâh adıyla yaptığı şerhe hâşiyedir.  

3. Hâşiye alâ Şerh-i Miftâhü’l-‘Ulûm: Sekkâkî’nin Miftâhu’l-‘Ulûm’unun 

üçüncü kısmının metni üzerinde Hâfız-ı Acem’in çeşitli açıklamalar yaptığı bir 

telifidir.  

4. Hâşiye alâ Şerhü’l-Mevâķıf: Seyyid Şerîf el-Cürcânî’nin Şerhü’l-

Mevâķıf’ının anlaşılması güç bazı kısımlarına yaptığı bu hâşiyeyi Sultan II. Bayezid 

adına kaleme almıştır.  

5. Risâle fî Tasvîri’l-Heyûlâ: Kelâm ilminin bahisleri içine de giren maddenin 

cevheri konusunu “mertebe” adını verdiği üç kademe içinde metodik bir şekilde 

işleyen felsefî bir eserdir.  

6. Muhâkemâtü’t-Tecrîd: Nasîrüddîn-i Tûsî’nin, Tecrîdü’l-kelâm adlı eserine 

hâşiyedir. Burada Hâfız-ı Acem, Tûsî’nin eserine itirazlarda bulunmuş olan şerh ve 

hâşiye üstadı konumundaki meşhur birçok müellife karşı, arada en küçük noktayı 

kaçırmamacasına red ve itirazlarını belirterek kelâm ilminin çeşitli konularını ele alır. 

7. Medâyinü’l-‘Ulûm: Sekiz bab üzerine tertip ettiği eserin her bir babını, 

fıkhın temel kitaplarından el-Hidâye sahibi Burhâneddin el-Merginânî, tefsirden el-

Keşşâf müellifi Zemahşerî, Beyzâvî, Teftâzânî ve Seyyid Şerîf el-Cürcânî gibi sekiz 

büyük otoriteden birine ayırarak onlara olan itiraz ve tenkitlerini açıklar. 

8. Meârikü’l-ketâib fî Mebâhis Mine’l-‘Ulûm ve’l-kütüb: Çeşitli ilimler ve 

meşhur olmuş kitaplardan bahseden ansiklopedik bir eserdir.  

9. İrcâu’l-ilm ilâ Nuķatihi: Matematikle ilgilidir.  

10. Fihrisü’l-‘Ulûm: Taşköprizâde’nin Mevzûâtü’l-ulûm’u tarzında bir ilimler 

ansiklopedisidir. 

11. Es-Seb’atü’s-Seyyâre: İlm-i hey’et ve nücûma dairdir. 

12. Nuķtatü’l-ilm: Matematiğe dair bir eserdir. 
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13. Risâle fî mes’eleti’l-iķrâr bi’d-deyn: Bu risâlede borcun borçlu tarafından 

ikrarı meselesi fıkıh ve usulü yönünden metodik bir şekilde işlenmektedir.  

14. Dâiretü’l-Hindiyyeti’l-vâķıa fî Şerhi’l-Viķâye: Hey’etle ilgili bir risâledir. 

15. Nefsetü’l-masdûr: Hâfız-ı Acem’in başından geçen tuhaf bir gönül 

macerasını hikâye eden eserdir.  

16. Zafernâme Tercümesi: Şerefeddin Ali Yezdî’nin Timur hakkında sanatlı 

bir üslûpla yazdığı Farsça eserinin Türkçe’ye tercümesidir.  

17. Menâkıb-ı Ali bin Ebû Tâlib: Âşık Çelebi, Hz. Ali’nin menkıbelerini bir 

araya getirdiğini söylediği eserin adını Hz. Ali’nin unvanlarından biri olan Ebû 

Türâb’a izâfeten Şâhnâme-i Ebû Turâbî olarak verir. 

 

HÂFIZ, Hâfız Efendi (d.?/?-ö.930/1533-34)
22

 

Serez’de doğan Hâfız’ın hayatı hakkında eldeki bilgiler son derece sınırlıdır. 

İlimle meşguliyetini bırakarak tasavvufa yöneldi. Hoş tabiatlı, âşıkane şiirler yazan 

bir şair olan Hâfız’ın herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında elde bilgi 

bulunmamaktadır. 

 

HÂFIZ, Hâfız Hatîb Mustafa Efendi (d.?/?-ö.?/?)
23

 

Hâfız Mustafa Efendi ilgili sadece Tuhfe-i Nâili ve Sâlim Tezkiresi’nde 

bilgilere rastlanır. Üsküdarlıdır. Üsküdar'da Doğancılar Camii hatîbi olduğundan, 

Hatîb Mustafa Efendi adıyla bilinir. Kaynaklarda, şiirlerinden örnek olarak bir beyti 

kaydedilmiştir. 

                                                           
22

  Haluk İpekten, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey, Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı 

İsimler Sözlüğü, KTB Yay., Ankara, 1998. 

23
 Cemal Kurnaz, Mustafa Tatcı, Mehmet Nail Tuman Tuhfe-i Nâilî Divân Şairlerinin Muhtasar 

Biyografileri, C.1., Bizim Büro Yay., Ankara, 2001, s.179. 



24 

 

 

HÂFIZ, HAYLÎ HÂFIZI (d.?/?-ö.1065/1654-55)
24

 

Bursa’da doğdu. Hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Asıl adı 

Mustafa’dır. Şair Haylî Bey’in yetiştirmesi olduğu için “Haylî Hâfızı” diye tanındı. 

1065/1654-55 yılında vefat etti. Safâyî, Hâfız’ın Dîvân sahibi olduğunu 

bildirmektedir. 

 

HÂFIZ-I KONEVÎ (d.?/-ö.950/1543)
25

 

 Mevlevî bir şairdir. Hâfız mahlaslı diğer şairlerden ayırmak için tezkire 

müellifleri Hâfız-ı Konevî olarak tanıtır. Mesnevîhandır. İyi derecede Arapça ve 

Farsça bilen Hâfız, sesinin güzelliği ve hafızasının gücüyle tanındı. Kardeşi Mutî’î de 

şairdir.  

 

HÂFIZ, Hâfız Mahmûd Efendi (d.?/?-ö.1040-45/1630-35)
26

 

Hâfız Mahmûd Efendi. Vardar Yeniceli’dir. Hayatı hakkındaki bilgiler 

sınırlıdır. Tuhfe-i Nâilî’de 1040/1630-31; Osmanlı Müellifleri’nde 1045/1635-36’da 

vefat ettiği kaydedilmiştir. Vardar’da Hamam yanındaki kabristanda 

medfundur. Tertîb-i Zîbâ adındaki matbu ve meşhur eserin yazarıdır. 

HÂFIZ, Hâfız Mustafa Çelebi (d.?/?-ö.?/?)
27

 

Asıl adı Mustafa’dır. Gümrük Kâtibi Hâfız Çelebi ve Gümrük Hâfızı  olarak 

bilinir. Devrin nazik üsluplu şâirlerinden ve kıymetli zariflerindendir. Sohbeti hoş, 
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bilgili, temiz huylu, kabiliyetli bir şâirdir. Asrın şâirlerinden Bursalı Râgıb Efendi, 

İstanbullu Nâzım Çelebi ve Âsım Efendi'nin gazellerine naziresi olduğu kaynaklarda 

kayıtlıdır 

 

HÂFIZ, Müezzinzâde Hâfız Ahmed Paşa (d.?/?-ö.1041/1631)
28

 

Hâfız Ahmed Paşa, tahminen 971/1564 yılında doğmuştur. Babasının 

mesleğinden dolayı Müezzinzâde olarak da anılır. 

 1608 başlarında Cafer Paşa'nın yerine kaptan-ı derya olarak atanır. Fakat bir 

süre sonra bu görevden alınır. Ardından Şam Beylerbeyi olarak atanır ve burada 7 yıl 

valilik yapar. Daha sonra Van, Erzurum, Bağdat, Anadolu beylerbeyliklerinde 

bulunmuştur. 

Hâfız Ahmed Paşa, asker şairlerdendir. Onun şiirlerinde de yaşamında da 

askerlik hep ön plândadır. Hâfız'ın divanında hiç kasidesi yoktur; ancak Sultan I. 

Ahmet’in şiirlerine nazire yazarken pek çok naziresinde padişahın methine yer 

vermiştir. Hâfız Ahmed Paşa, her şeyden önce bir nazire şairidir. Sultan I. Ahmet’in 

gazellerinin çoğunu tanzir etmiştir. Hâfız’ın en çok şiirlerini tanzir ettiği ikinci bir 

şair de Çelebi Ahmet Efendi’dir.  

Şair, ayaklanan kapıkulu askerleri tarafından padişahın gözleri 

önünde 1041/1631 yılında linç edilerek öldürülür ve vasiyeti üzerine Üsküdar 

Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilir. 

 

29
HÂFIZ, Post (d.1030?/1620?-ö.1105/1694)

30
 

“Hâfız” mahlaslı şairin adı Mehmet’tir, “Hafız Post” olarak tanınmıştır. 

1030/1620’li yıllarda doğmuş olabileceği tahmin edilmektedir. Babası imam olduğu 
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için, gençlik döneminde babasının mesleğinden dolayı “İmamzâde Mehmed” olarak 

tanındı 

Şair Nâilî’nin (ö. 1077/1666), himayesinde edebi bilgilerle yetişti. Şair Nâilî 

ile birlikte diğer şairler ve devlet adamlarıyla tanıştı. Şiir ve müzik ile tanınmasını 

Esad Efendi “IV. Mehmet (1648-1687) zamanında ünlendi” diyerek belirtirler.  

1691 yılında yazılan Kantemiroğlu’nun Türk müziği nazariyatı kitabında 

görüşlerine yer verilen Hafız Post, “Tamburî Mehmet Çelebi” olarak anılır. Hafız 

Post, 1105/1694’te ölür.Hafız Post'un bilinen Mecmua-yı Güfte adlı iki eseri vardır. 

“Hâfız” hem Kur’an ezberlediği için kullandığı lakab, hem de şiirlerinde kullandığı 

mahlastır.  

 

HAMDÎ, Acem-zâde Hamdî Efendi (d.?/?-ö.?/?)
31

 

Bursa’da doğdu. Hayatı hakkında bilgi veren tek kaynak Ahdî’nin Gülşen-i 

Şu’arâ’sıdır. Acem asıllı bir aileye mensuptur. Hamdî'nin ölüm tarihi 

bilinmemektedir. Ancak şair hakkında bilgi veren ve bizzat kendisiyle görüştüğünü 

söyleyen Ahdî’nin, şairin ölümüyle ilgili herhangi bir bilgi vermemesinden 

hareketle Gülşen-i Şu’arâ’nın yazıldığı tarih olan 971/1563 yılında hayatta olduğu ve 

bu tarihten sonra öldüğü düşünülebilir. 

Hamdî’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında bilgi 

bulunmamaktadır.  

HAMDÎ, Ahmed Hamdi Bedreddinzâde (d.?/?-ö.Ramazan 1123/Ekim-Kasım 

1711)
32

 

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde doğdu. Asıl adı Ahmed'dir. Turgutlu 

kasabasından Bedreddinzâde El-hac İbrahim adlı kişinin oğludur. Şeyhülislâm 

Minkârî-zâde Yahya Efendi'den mülâzım olduktan sonra müderrislik yaptı.  
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Kaynaklardan Sâlim Efendi Tezkiretü’ş-Şuarâ adlı eserinde Hamdî'nin edebî 

kişiliği hakkında değerlendirmede bulunmazken; Mehmed Sirâceddin'in Mecma-ı 

Şuarâ ve Tezkire-i Üdebâ adlı eserindeki değerlendirmeleri de nesnellikten uzaktır.  

  

HAMDÎ, Ahmed Hamdî Çelebi (d.1030/1620-21-ö.1115/1703-04)
33

 

İsmi Ahmed Çelebi'dir. 1030/1620-21'de Diyarbakır'da doğdu. Memleketinin 

itibarlı tüccarlarından olup memleketininin şairleri ile müşaare ve münazaraları 

vardır. 1115/1703-04'te vefat etti. Tarih düşürmekte usta idi.  

 

HAMDÎ, Akşemseddîn-zâde Mehmed Hamdullâh, Hamdî Çelebi, Hamdullâh 

Ahmed Çelebi (d.853/1449-50-ö.909/1503)
34

 

Asıl ismi Mehmed Hamdullâh’tır. Meşhur mutasavvıf Akşemseddîn’in en 

küçük oğludur. İlk eğitimini muhtemelen babasından almıştır. Daha sonra ilmiye 

yoluna giren Hamdî, gençliğinde bir müddet Bursa Çelebi Sultân Mehmed 

Medresesinde danişmend olarak bulunmuştur. Şair daha sonra inziva hayatını tercih 

ederek memleketi Göynük’e yerleşmiştir. 

 Hamdî Çelebi doğduğu yerde 909/1503’te vefat etmiş ve babasının türbesine 

defnedilmiştir. Hamdî, bazı kaynaklarda hamse sahibi olarak takdim edilmekte, hatta 

kendisinin Anadolu’da hamse yazan ilk şair olduğu söylenmektedir. Hamdî’nin 

eserleri şunlardır: 

1. Yûsuf u Züleyhâ : 6241 beyitten oluşan “fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün” 

kalıbıyla yazılmış bir mesnevîdir. 897/1491-92’de tamamlanmıştır.  

2. Leylâ vü Mecnûn : Yaklaşık 4100 beyitten oluşan ve aruzun “mefâ’îlün 

mefâ’îlün fa’ûlün” kalıbıyla yazılan bu mesnevî 905/1499-1500’te tamamlanmıştır.  

                                                           
33
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3. Ahmediyye : 900/1494-95 tarihinde tamamlanan eser mesnevî nazım 

şekliyle ve aruzun “fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün” kalıbıyla yazılmış olup 1337 beyitten 

oluşmaktadır.  

4. Tuhfetü’l-Uşşâk : Aruzun “mefâ’îlün mefâ’îlün fa’ûlün” kalıbıyla yazılmış 

olan mesnevî yaklaşık 950 beyittir. Metnin ne zaman tamamlandığı belli değildir.  

5. Kıyâfet-nâme : 158 beyitten oluşan bu küçük mesnevî “fe’ilâtün mefâ’ilün 

fe’ilün” kalıbıyla yazılmıştır. Metnin yazım tarihi belli değildir.  

6. Dîvân : Sadece 2 nüshası bulunan Hamdî Dîvânı “1’i Farsça 3 kaside, 12’si 

Farsça 195 gazel (şairin bazı mecmualardaki gazelleri de eklendiğinde gazel sayısı 

199’a ulaşmaktadır), 1 murabba, 1 terci-bend, 4’ü Farsça 1 kıta, 2’si Farsça 3 nazım, 

1’i Farsça 2’si Arapça 6 müfred ve 1 beyit”ten oluşmaktadır.  

 

HAMDÎ, Hamdî Efendi (d.?/?-ö.?/?)
35

 

Hamdî Efendi hakkında biyografi kaynaklarında yer alan bilgiler oldukça 

sınırlıdır. Ayasofya Câmii’nde tarifhânlık yapmakla tanınmıştır. Şeyh Sa’dî-i 

Şirâzî’ye intisap ettiğini iddia eden Hamdî, Kınalı-zâde Hasan Çelebi’ye göre Fars 

edebiyatı konusunda maharet ve kudret sahibi idi. Onun eserleri ve şairlik kudreti 

hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi ve değerlendirme bulunmamaktadır. 

HAMDÎ, Hamdî Efendi (d.?/?-ö.?/?)
36

 

Hamdî Efendi, Tireli'dir. Zanat erbabından iken sanatındaki ustalık ve zekası 

sayesinde devrin zarifleri arasına dahil olup okuma yazmayı öğrenmiştir. Vezinli söz 

söyleme kabiliyeti olduğundan nükteli ve yeni manalarla örülmüş şiirler söylemiştir. 

Eserleri hakkında bilgi mevcut olmamakla birlikte şiirlerinden örnek olarak birkaç 

beyti kaydedilmiştir.  

 

                                                           
35

  Cemal Kurnaz, Mustafa Tatcı, Mehmet Nail Tuman Tuhfe-i Nâilî Divân Şairlerinin Muhtasar 

Biyografileri, C.1., Bizim Büro Yay., Ankara, 2001. 

36
  Cemal Kurnaz, Mustafa Tatcı, Mehmet Nail Tuman Tuhfe-i Nâilî Divân Şairlerinin Muhtasar 

Biyografileri, C.1., Bizim Büro Yay., Ankara, 2001. 



29 

 

HAMDÎ, Hamdullah Çelebi (d.?/?-ö.1095/1683-84)
37

 

 İsmi Şeyhî’ye göre Hamdî, Safâyî’ye göre Hamdullah’tır. Doğum tarihi 

bilinmeyen şair, İstanbul’da dünyaya geldi. Hayatı hakkında bilinenler oldukça 

sınırlıdır. İyi bir eğitim alarak medrese tahsilini tamamladı. 

 Şair  meşhur Şehnâmehânlardan biridir.1095/1683-84 senesinde vefât etti. 

Şiirlerinde Hamdî mahlasını kullandı. Eserleri hakkında herhangi bir bilgi yoktur. 

Hamdullah Hamdî’ye ait olduğu kesin şekilde bilinen iki gazel ve iki beyit 

günümüze intikal etmiştir.  

 

HAMDÎ, Mehmed (Hamamcızâde) (d.?/?-ö.1107/1695-96)
38

 

İsmi Mehmed/Mehmed Hamdî’dir. Doğum tarihi bilinmeyen şair, İstanbul’da 

dünyaya geldi. Hayatı hakkında bilinenler oldukça sınırlıdır. Hamamcızâde lakabıyla 

tanındı. İyi bir eğitim alarak medrese tahsilini tamamladı. Devrinde önde gelen 

ulemânın birinden mülâzım oldu.  1107/1695-96 senesinde vefât etti. Şiirlerinde 

Hamdî mahlasını kullandı. Eserleri hakkında herhangi bir bilgi yoktur. 

 

 HAMDÎ, Mehmed (İstanbullu) (d.?/?-ö.1106/1694)
39

 

İsmi Mehmed’dir. Doğum tarihi bilinmeyen şair İstanbul’da dünyaya geldi. 

Hayatı hakkında bilinenler oldukça sınırlıdır. Rûmeli’nin çeşitli kazalarında kadılık 

yaptı. 1106 Rebîülâhir’inde/Kasım-Aralık 1694 vefât etti. Şiirlerinde Hamdî 

mahlasını kullandı. Eserleri hakkında ayrıntılı bilgi yoktur.  
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HAMDÎ, Ördekzâde Osmân Hamdî Efendi (d.?/?-ö.1132/1719-20)
40

 

İstanbulludur. "Ördekzâde Osman Hamdi Efendi" diye tanındı. Yeniçeri 

kâtibi Yenibahçeli Ördek İsmail Efendi’nin oğludur. Osman Hamdi Efendi de babası 

gibi öğrenimini tamamladıktan sonra yeniçeri ocağında kâtiplik hizmetinde bulundu. 

Daha sonra kalyonlar defterdarı oldu. 

 Hayatı ve eserleri hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Hat sanatının yanında 

şiirle de ilgilendiği söylenir.Müstakimzâde, Tuhfei Hattatîni’nde 1132/1719-

20’de vefat ettiğini kaydetmiş ve vefatına “Efgan 1132” ibaresini tarih düşürmüştür. 

 

HAMDÎ, Şeyh Hamdî Efendi (d.?/?-ö.1100/1688)
41 

Şeyh Hamdî Efendi hakkında kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Şair hakkında 

bilinenler; Üsküdar’da Rum Mehmet Paşa Camii’nde hatip olduğu ve 1100/ 1688 

yılında vefat ettiğidir. 

Şeyh Hamdî Efendi’nin şiirilerinden örnek de yoktur. 

 

42
HAMDÎ, Şeyh Seyyid Ahmed Hamdî Efendi (d.?/?-ö.1105/1693)

43
 

 Şeyh Seyyid Ahmed Hamdî Efendi hakkında yeterli bilgi yoktur. Hakkında 

bilinenler Şeyh Osman Hâşimî Efendi’nin damadı olduğu ve Saçlı Emir Efendi 

Tekkesi’nde şeyhlik yaptığıdır. 
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Şeyh Seyyid Ahmed Hamdî, “sâ’at-i nâsût” terkibinin ebced karşılığı olan 

1048 / 1638 yılında vefat etti ve görev yaptığı tekkenin haziresine defnedildi. Eseleri 

bilinmemektedir. 

 

İSHAK ÇELEBİ (d.-/--ö.944/1538)
44

 

   Üsküp'te doğmuştur. Üsküp’te başladığı öğrenimini İstanbul’da 

tamamlamıştır. İstanbul’da Atik Alî Paşa Medresesi müderrisliğine getirilmiştir. 

Ardından Edirne, Serez ve Üsküp’te müderrislik yapmıştır. 933/1526’da Edirne’deki 

Darulhadis Medresesi'ne ve 935/1528'de yine Edirne'deki Üç Şerefeli Medresesi’ne 

tayin edilmiştir. 937/1530-31'de Sahn Medresesi’ne müderris olmuştur. Şam’da da 

kadılık yapmıştır. Şam’da ölmüştür. Ölümü Riyâzî ve Fâizî’de 944/1538; Hasan 

Çelebi’de ise yanlış olarak 949/1541-42 diye kayıtlıdır.  

 Eserleri: 

 1. Dîvân: Dîvân’da 15 kasîde, 6 musammat, 2 şehrengiz, 342 gazel, 12 kıt‘a 

ve tarih, 1 Arapça ve 10 Farsça şiir yer almaktadır.  

 2. Selim-nâme 

 

KELÎMÎ, Seyyit Musa Efendi(d.?/?-ö.1054 başları/1644)
45

 

 

Asıl adı Seyyit Musa'dır. Kefeli'dir. Gençliğinde İstanbul'a gelip eğitimini 

tamamlayarak mülazım ve kırk akça medreseden mazul oldu. Kadılık mesleğine 

girdi. 1054 başları/1644 vefat etti. Kefe'de bir cami ve türbe inşa ettirdi. "Bünyetü's-

salat" terkibini yaptırdığı caminin yapımına tarih düşürdü. İnşa ettirdiği Kefevî 

Camii yanındaki türbede medfundur. 

Rivayete göre İstanbul'a geldiklerinde kendisine mahlas almak için Bâkî'nin 

yanına uğradı. Baki: "Divanımda her beyti şah beyit olmaya layık bir gazel 
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vardır, eğer bulup çıkarırsanız Kelîmî mahlası size lâyıktır." der. Musa Efendi de: 

"Müje haylin dizer ol gamze-i fettân saf saf/Gûyiyâ cenge turur nîze-güzerân saf saf" 

gazelini belirler. Bâkî de: "Aferîn ey Kelîmî-i nakkâd" diyerek hem mahlasını verdi.  

Vekâyiü’l-Fuzalâ'da   mürettep   Dîvân 'ı olduğu kayıtlıdır. Devrinin kaynakları 

Kelîmî'yi, şiir ve inşada yetenekli bulurlar. 

KIYÂSÎ (d.?/?-ö.?/?)
46

 

Asıl adı kimi kaynaklara göre İbrahim, kimilerine göre de Kıyâsî’dir. 

Kastamonuludur. Şuarâ tezkirelerinde mahlasının “kıyasa aykırı” olduğu 

vurgulanmaktadır. Sultan II. Bayezıd, Yavuz Selîm ve Kanunî dönemlerinde yaşadı. 

Tahsil için Kastamonu’dan İstanbul’a geldi. Tezkirelerde medrese tahsilinden sonra 

mülazım olmak için çok gayret ettiği, ancak nice gayretten sonra Emîr-i Gîsû veya 

Saçlı Emîr diye bilinen müderrisin “mevtâsından”, Âşık Çelebi’nin kaydına göre 

Sultan Bayezid’in tavsiyesiyle mülazım olduğu yazılmaktadır. Mülazım olduktan 

sonra kadılık yolunu seçti. Kaynaklar sebatkâr ve istikrarlı biri olmadığını bu yüzden 

sık sık meslek değiştirdiğini, gâh zeamet alıp gâh sipahiliği seçtiğini, bölüğe 

geçtiğini kaydederler. 

 Uzun müddet naiplik peşinde koşan Kıyâsî, bunu başararak Eyüp ve Galata 

naipliğinde bulundu. Kaynaklarda kadılığı da hakkıyla almadığı ifade edilmektedir. 

Nitekim Latîfî de bu hemşehrisinin ilimde pek yol alamadığını, “ilminden zâid şi’ri 

vardır” diye latife yollu açıklar. Şuarâ tezkirelerinin hemen hepsinde Kanunî’ye bir 

kıt’a sunarak Şeref Medresesi’ni aldığı da kayıtlıdır. Ölüm tarihi bilinmeyen 

Kıyâsî’nin Sicill-i Osmanî’de geçen III. Murad devrinde öldüğü bilgisinin yanlış 

olduğu açıktır. 

 Âşık Çelebi Kıyâsî’nin Divan sahibi şairlerden olduğunu ve ayrıca remel-i 

müsemmen bahrinde bir İstanbul Şehrengizi kaleme aldığını kaydetmektedir.Ancak 

her iki eserin de bugün için bilinen bir nüshası yoktur. Kıyâsî’nin Edirneli 

Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’inde iki, Pervâne Bey Mecmuası’nda yedi adet şiiri 

yer almaktadır. 
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MUTİ'Î, Mehmed Mutîî Efendi (d.?/?-ö.1055/1645-46)
47

 

Asıl adı Mehmet'tir. İstanbul'da doğdu. Düzenli bir medrese eğitiminin 

ardından mülâzım oldu. Şaban 1021/Eylül-Ekim 1612'de Canbaziye Medresesi'ne, 

Şevval1038/Mayıs-Haziran1629'da Sekban 

Ali Medresesi'ne hareketle, Zilkade 1040/Haziran 1631'de Şeyhülislam Zekeriya 

Efendi Medresesi'ne, Cemaziyelahir 1040/Ocak-Şubat 1631'de Murad Paşa-yı Atik 

Medresesi'ne, Cemaziyelahir 1044/Kasım-Aralık 1634'te Sahn-ı Seman'dan 

birine atandı. Aynı sene Recebi/Aralık-Ocak 1634-35'te Bosna kazası 

mevleviyetine getirildi. Muharrem 1046/Haziran-Temmuz 1636'da ayrıldı. 

Muharrem 1052/ Nisan 1642'de Tire kadısı oldu. Cemaziyelahir 1053/ Ağustos-Eylül 

1643'te azledildi. Ölüm tarihi Safayi'de 1051/1641-42, Beliğ'de ve  Vekâyiü'l-

Fuzalâ'da ise 1055/1645-46 olarak geçmektedir. Vekâyiü'l-Fuzalâ'da Safayi'de 

belirtilen 1051/1641-42 şeklindeki ölüm tarihinden sonraki görevleri de kayıtlıdır. 

Bu bakımdan şairin ölüm tarihinin  Vekâyiü'l-Fuzalâ'ya dayanarak 1055/1645-

46 kabul edilmesi daha uygundur. 

Devrinin tanınmış şairlerinden biridir. Şiirlerinde Muti'î mahlasını 

kullanmıştır. 

 

NÂBÎ, Yusuf Nâbî Efendi (d.1052/1642-ö.1124/1712)
48

 

Asıl adı Yusuf’tur. Eserlerinde Nâbî mahlasını kullanmıştır. Nâbî eski adı 

Ruha olan Urfa’da doğmuştur. Şairin düzenli bir eğitim alıp almadığı konusunda 

kesin bir bilgi bulunmamaktadır. 1075/1665 yılında İstanbul’a giderek Musahib 

Paşa’nın dîvân kâtipliğini yapmıştır. 1672 yılında Lehistan seferine katılmıştır. Nâbî, 

Musahib Mustafa Paşa’nın desteğiyle 1090/1679 yılında Hac’a gitmiştir. Hac dönüşü 

Musahib Mustafa Paşa’ya kethüda olmuştur. 1098/1685’te Paşa’nın Kapudan-ı 

Deryalık göreviyle Paşa’yla birlikte Mora’ya gitmiştir. Burada bir süre kalan şair 

tekrar İstanbul’a dönmüştür. Musahib Mustafa Paşa’nın 1100/1687 yılında vefat 

etmesiyle himayesiz kalmış ve Halep’e yerleşmiştir. 1100/1687-1122/1710 yılları 

                                                           
47

 Cemal Kurnaz, Mustafa Tatcı, Mehmet Nail Tuman Tuhfe-i Nâilî Divân Şairlerinin Muhtasar 

Biyografileri, C.1., Bizim Büro Yay., Ankara, 2001. 

48
 Hüseyin Yorulmaz, Divân Edebiyatında Nâbî Ekolü, Kitabevi Yay., İstanbul, 1996. 



34 

 

arasında Halep’te kalmıştır. Şakâik-i Nu‘mâniye yazarı Şeyhî Mehmed Efendi’ye 

göre Nâbî  1122/1710 yılının Ekim ayında İstanbul’a dönmüştür. Nâbî İstanbul’a 

döndükten sonra sırasıyla Darbhane Eminliği ile Başmukabelecilik ve Mukabele-i 

Süvari mansıplarına getirilmiştir. Şair Halep’ten döndükten iki yıl sonra 1124/1712 

tarihinde vefat etmiştir. Nâbî’nin kabri Üsküdar’da Karacaahmet Mezarlığındadır.  

 Eserleri: Türkçe Dîvân, Farsça Dîvânçe, Hayrâbâd, Hayrî-nâme, Sûr-nâme, 

Tuhfetü’l-Harameyn, Münşeât, Kırk Hadis Tercümesi, Zeyl-i Siyer-i Veysî, 

Fetihnâme-i Kamaniçe. 

 

NÂDİRÎ, Abdülganîzâde Mehmed Nâdir Efendi (d.980/1572-ö.1036 

49
Cemaziyelahir /17. 02. 1626) 

Abdülganîzâde Mehmed Nâdir Efendi.Asıl adı Mehmed’dir. 980 

/1572 yılında İstanbul’da doğdu. Kaynaklarda daha ziyade babasının ismi ve 

mahlâsıyla anılan Nâdirî'nin künyesi, “Mehmed Nâdirî bin Abdulganî bin Emîr şâh 

bin Bâyezîd” şeklindedir. 

Zeyniler Münşi ve şairdir. Tefsîr-ı Beyzâvî Hâmişinde Ta’lîkatı, Şerh-i 

Tecrîd’de Hâşiyesi, Fezâ’il-i Şâm Tercümesi, Risâle Fî-Beyân-ı Ahvâl-i Eyyâm adlı 

eserleri vardır. Nâdirî, ilim ve fazilet sahibi bir aileden gelmektedir. Yetişmesinde 

babasının da tesiri olan Mehmed Nâdirî, şehzadeliğinde ve sultanlığında 3. Murad’ın 

hocalığını yapan Sadeddin Efendi’den mülâzım oldu.  

Kaynaklarda Nâdirî hakkında verilen bilgiler daha ziyade onun bulunduğu 

resmî görevleri, tarihleriyle birlikte sıralamak şeklindedir. Hakkında tezkirelerde de 

fazla malûmat yoktur. Birkaç övgü cümlesi, ölüm tarihi ve şiirlerinden kısaca 

örneklerle yetinilmiştir.  

Hayatının sonunda altı ay felçli yatan Nâdirî’nin ölüm tarihi kaynakların 

müştereken zikrettiği Cemâziye’l-âhir 1036 / 17.2.1626’ dir. 56 yaşında vefat etti. 

İstanbul’da Abid Çelebi Mescidi haziresinde medfundur. Şiirlerinde bahsi 

geçmemekle birlikte, babasının Nakşbendî tarikatına mensub olması, Nakş-bendî 
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Mevlânâ-zâde Hâce Abid Çelebi Mescid-i Şerîfinde defnolunması Nâdirî’nin de bu 

tarîkat mensuplarından olabileceğini düşündürmektedir. Ancak Mevlânâ ve 

Mevlevîliğe övgü olarak yazılmış şiirlerin toplandığı bazı şiir mecmualarında 

Mevlevi sayılarak gazellerinden örnek alınan Nâdirî’yi Mevlevi saymak 

kanaatimizce uygun olmaz. Zîrâ Mevlevi şairlerin toplandığı Esrâr Dede 

Tezkiresinde de Nâdirî'ye yer verilmedi. 

 Nâdirî hat sanatına da vâkıf bir şahsiyettir. Ahi-zâde Abdülhalim Efendi’den 

temeşşuk ile sülüs, nesih, rik’a, celî ve talik hatlarında tanınmıştır. Bilgili ve kültürlü 

bir kimse olan Nâdirî’nin aynı zamanda geniş hayalli bir nazım üslûbuna sahip 

olduğunu söyleyebiliriz. Onu eserlerinde bir terkip halinde karşımıza çıkan unsurlar 

dîvân şâirlerinin hemen hepsinde gördüğümüz ortak hususiyetlerdir. Bu bakımdan 

Nâdirî’nin orijinalitesini işlediği mevzuda ve şiir tekniğinde değil, söz ve imaj 

seviyesinde araştırmak daha uygun olur. 

 Hayal dünyasının zenginliği itibarıyla dîvân şairlerimiz içinde 

hatırlanabilecek bir yer verilmesi gereken Nâdirî, bazı edebiyat tarihlerinde “hayalli 

bir nazım üslûbunu tercih edişiyle Yahya ve Riyazi ile birleşmiş Nefî yoluna doğru 

giden bir şâir” olarak tarif edilmektedir. 

Şiirlerinde maddi aşk yanında ilâhî aşktan, dünya sevgisi yanında âhiret 

hayatına ait korkulardan birlikte bahseden Nâdirî’yi mutasavvıf şâirler arasında 

sayamayız. Tasavvufu şiir için bir vasıta görmüştür. Pek fazla olmamakla beraber 

özellikle gazellerinde kullandığı tasavvufî kelime ve ıstılâhlar ardında da derin ve 

lirik bir söyleyiş mevcut değildir. Ancak dinî hayattan ve dinî kaynaklardan alınan 

unsurlar onun eserlerinde, çok defa dinî bir lirizme varacak ölçüde zengin ve renkli 

bir ifade tarzıyla yer almıştır.  

Beyitlerinde Nef’î’nin yumuşatılmış mübalâğasına, ihtişam ve gururuna 

benzer özellikler yanında, onun da kendisini aşırı övmekten kaçınmayarak san’at 

kudretine olan inancını dile getirişini görüyoruz. Kasidelerinde Nef’î etkisi 

görülmekle birlikte ondaki hezl, hicv ve mizahdan Nâdirî’de hiçbir iz bulunmaz. 

Nâdirî’nin, Mesihî, Hâletî, Fuzûlî, Nânî gibi şâirlere nazireleri vardır. Eserlerini 

şöyle sıralayabiliriz. 
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1. Divan: Dîvân bizzat Nâdirî tarafından tertip edilmiştir. Dîvân’ın ilk şiiri 74 

beyitlik bir mi’râciyedir. Dîvân’ında bulunan 30 kıt’anın 9 tanesi tarih kıtasıdır. 

Geriye kalan 21 kıt’anın 7 tanesi kıt’a-i kebîredir. Edebiyatımızın rubâîdeki en büyük 

ustası Azmi-zâde Hâletî’nin yakın dostu olan Nâdirî’nin Dîvân’ında 32 tane de 

rubâ’îsi mevcuttur. Nâdirî Dîvânı’’nın nüshaları oldukça fazladır. 19 

kadar Dîvân nüshası yanında, çeşitli şiir mecmualarında da şiirlerinin toplandığı 

görülmektedir. 

2. Şehnâme : Şehnâme’de Osmanlı tarihinin kısa bir bölümü, I. Ahmed’in son 

zamanlarıyla II. Osman zamanında meydana gelen olaylar anlatılmıştır. Farsça 

başlıklar altında yazdığı bütün bölümler baştan sona mesnevi tarzında kaleme 

alınmıştır. Eserin sonunda bulunan “hatime” kısmında müellif, meydana getirdiği 

eserlerinden bahsederek II. Osman’ın cülûsundan itibaren vaki olan hadiseleri 

yazdığını belirtip sonraki olayları da etkileyeceğini bildirerek kitabını bitiriyor. 

3. Münşeat : Ağır bir lisan ve san’atlı bir üslûpla kaleme alınmış Münşeât’ında çeşitli 

şahıslara hitâben yazılmış ve içerisinde Arapça, Farsça kıt’a nazm, mülemma şiirler 

de bulunan mensûr yazılar mevcuttur 

4.  Kalemiyye Risalesi: Arapça olarak kaleme alınmış bu kısa risâle de bazı Dîvân 

nüshalarının arkasında mevcuttur.  

5. Tefsîr-i Beyzavî-i Haşiye  

 

NAHÎFÎ, Süleyman (d.1076/1665-66-ö.1151/1738)
50

 

Asıl adı Süleyman'dır. İstanbul'da dünyaya geldi. Doğum yılı 1076/1665-66 

olarak tahmin olunmaktadır. Dedesi Abdurrahman b. Sâlih, babası ise Abdurrahman 

b. Muhyî'dir. Hâfız Osman'dan sülüs ve nesih meşk etti. Talik hatta ustalığı pek çok 

kaynakta zikredilir. Bir taraftan hattatlık yaparken öte yandan memuriyet hizmetinde 

bulundu ve Dergâh-ı Âli yeniçeri halifelerinden oldu.  
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İhtiyarlığında III. Ahmed ve bilhassa Damad İbrahim Paşa'nın büyük yardım 

ve yakınlıklarını gördü. Yarım kalan Mesnevî Tercümesi bu iki devlet adamının 

yardım ve ısrarlarıyla tamamlandı. 19 Cemâziye'l-evvel 1151/ 4 Eylül 1738'de 

İstanbul'da vefat etti. Mezarı Topkapı'dan Maltepe'ye giden caddenin solunda Sarı 

Abdullah Efendi'nin mezarının yanındadır.  

Eserleri şunlardır: 

1. Dîvân: Oldukça hacimli bir eser olan Nahîfî Dîvânı’nın bazı nüshaları dinî 

ve din dışı şiirlerin ayrı tertip edilmesiyle meydana getirilmiştir. Dinî ve din dışı 

şiirler ayrı ayrı derlenip meydana getirilmiştir. Genellikle aşk, şarap ve dini konuları 

içeren gazelleri aruzun hemen her bahrinde yazılmıştır.  

2. Tercüme-i Mesnevî-i Şerîf: Şairin en önemli eseridir. Mesnevî’nin 

tamamının manzum tercümesidir. Eserin önsözünde manzum bir tercümenin nasıl 

olması gerektiği anlatılır ve Farsça ve Türkçenin birbirlerinden üstün yönleri ele 

alınır.  

3. Mevlidü'n-Nebî: 1106 beyitten ve üç bölümden meydana gelen bir eserdir.  

4. Hicretü'n-Nebi (Hicret-nâme): İçinde 154 beyitlik bir hilye de bulunan 788 

beyitlik bir mesnevidir.  

5. Hilyetü'l-Envâr: Pek çok na'tı ihtiva eden ve bu yolla Hz. Peygamber'in 

vasıflarını anlatan 2871 beyitlik bir eserdir.  

6. Risâle-i Hızriyye: Mensurdur. 1693'te ölen Evhadüddîn Zaviyesi şeyhi 

Hüseyin Efendi'nin cenaze merasiminde Hızır adlı biriyle şair arasında geçen 

konuşmalardan oluşur. 

7. Nasîhatü'l-vüzerâ: Küçük bir risale olup siyasetname türündedir.  

 

NÂZIM, Mehmed Nâzım Efendi (d.?/?-ö.1116/1704-05)
51
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İsmi Mehmed'dir. İstanbul'da doğdu. İrfan sahipleri arasında "Kara Nâzım" 

veya "Kirli Nâzım diye meşhur idi.  Elbisesi oldukça sade ve görünüşü güzellikten 

uzak idi. Şeyhülislam Ebu Saîdzade Feyzullah Efendi'den genç yaşta mülazım oldu. 

Kırkakça medreseden azledildikten sonra bir başka işe yönelmedi. Bazı önde 

gelenlere öğretmenlik yaparak vaktini geçirdi ve talik yazıda üstat olmasıyla 

geçimini sağladı.  Kırım hanı Selim Giray Han'a yakınları Nâzım hakkında övücü 

sözler söylediler. Selim Giray Han da İstanbul yakınındaki Çatalca'da olan çiftlikte 

eğlendikleri sırada yanlarına davet etti ve çocuklarına öğretmen olarak 

görevlendirdi. Tuhfe'de görevini daha net ve ayrıntılı olarak "Rezmî Bahadır Giray'ın 

oğlu Kırım hanı Hacı Selim Giray Han çocuklarının hocası idi" denmiştir. Ömrünün 

son zamanlarında mutlu bir şekilde burada vaktini geçiririken Çatalca'da Han Çiftliği 

olarak bilinen yerde 1116/1704-05 senesinde vefat etti. 

 

NAZÎM, Yahya Çelebi (d.?/?-ö.Cemaziyelâhir 1139/Ocak-Şubat 1727)
52

 

Asıl ismi Yahya’dır. Döneminde Nazîm Yahya Çelebi ismiyle şöhret buldu.  

İstanbul’da doğdu. Doğum yılı bilinmemektedir. Kaynaklarda vefat ettiğinde seksen 

yaşına yakın olduğu söylenilmesi ve bazı kaynaklarda ölüm tarihinin 1139/1727 

olarak belirtilmesi (1060-1061/1650-1651) senelerinde doğduğunu göstermektedir.  

Nazîm Külliyatının birinci Dîvân’ndaki tarihlere göre, babasının adı Ali 

Çelebi (ö.1103/1691-92)’dir. Devrinin devlet adamları için yazdığı kaside ve tarihler 

karşılığı aldığı caizelerle geçimini sağlamaya çalıştı. Nazîm, Cemaziyelâhir 1139 / 

Ocak-Şubat 1727 tarihinde Edirne’de vefat etti.  

Nazîm'in tek eseri, beş ayrı divandan oluşan Dîvân’ıdır. 1. Dîvânı yüksek 

lisans tezi olarak hazırlanmıştır.  Şair, lütuflarını gördüğü devlet ricalinden başka 

yakın dostları için de şiirler yazmıştır. O, Türk edebiyatının “na’t-gû” sıfatını 

almasını ise beş divandan oluşan külliyatının neredeyse üçte ikisini teşkil 

eden naatlarına borçludur. Şair, Hz. Peygamber’e duyduğu büyük sevgiyi ömrü 

boyunca dile getirmiş, öldükten sonra da mezarında yetişen otların birer dil olup aynı 
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vazifeyi ifa etmesini dilemiştir. Onun Hz. Peygambere olan sevgisi, bu konuda 

kaleme aldığı şiirler, çeşitli menkıbelerın ortaya çıkmasına da yol açmıştır.  

Kasidelerinde Nef'î, gazellerinde Neşâtî'nin tesiri altında kalan 

Nazîm, Fehîm-i Kadîm'e de nazireler yazmıştır. Tasavvufî şiirleri bulunmakla 

beraber, şiirlerinde daha çok aşıkane ve rindane konuları işlediği ve şarkılar 

yazdığı görülmektedir. Devrinin velûd şairlerinden biri olan şair, çok uzun kasideler 

de kaleme almıştır.  

 Nazîm, bestelediği eserlerin güftelerini muhtelif şairlerin divanından aldığı 

gibi bir çoğunu da kendi şiirleri arasından seçmiştir. Ayrıca şiirleri pek çok bestekâr 

tarafından bestelenmiştir. Es'ad Efendi, onun aynı zamanda tiz ve güzel bir sese sahip 

olduğunu da ifade eder. 

 

NECÎB, Suyolcuzâde Mehmed Necîb Efendi (d.?/?-ö.27 Recep 1171/6 Nisan 

1758)
53

 

İstanbul’da Eyüp’te doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı 

Mehmed’dir. Gençliğinde Kastamonu’dan İstanbul’a göç eden Hattat Ömer 

Efendi’nin oğludur. Ünlü hattat Suyolcuzâde Eyyûbî Mustafa Efendi anne tarafından 

dedesi olduğu için Suyolcuzâde Mehmed Necib Efendi olarak tanındı. Ta‘lik ve 

hurdesinde de çok iyiydi. Sultan III. Ahmed’in şehzadelerinin sünnet şenliklerini 

anlatan Seyyid Vehbî’nin Surnâme’sini hurde nesta‘likle Şâkir Hüseyin Efendi, 

nesihle Mehmed Necib Efendi yazmakla görevlendirildi. Özellikle tarih düşürmede 

çok mahirdi. 

 Mi‘rac gecesi 27 Recep 1171/6 Nisan 1758’de İstanbul’da vefat etti. Eyüp’te 

Mustafa Ağa Çeşmesi yakınında dedesi Suyolcuzâde Mustafa Efendi’nin yanına 

defnedildi. 

Eserleri şunlardır: 

1. Devhatü’l-Küttâb: Mehmed Necib Efendi’nin en önemli eseridir. 

1150/1737 yılında, ağır bir dille yazılmış olan eser, üç bölümden oluşmaktadır. 
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Birinci bölümde hattat padişahlar, ikinci bölümde hattın tarihçesi ve fazileti; üçüncü 

bölümde ise özellikle Osmanlı ülkesinde ve diğer İslâm ülkelerinde yetişen aklâm-ı 

sitte, nesta‘lik ve divanî yazıda ünlü 495 hattatın biyografisi yer almaktadır.  

2. Dîvan: Mürettep olup bir nüshası İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk 

Kitaplığı, Belediye, 169’dadır (Serin 2010: 2). 

Bu eserlerden başka bir mushaf yazmıştır. Topkapı Sarayı Müzesi 

Kütüphanesi’nde (Hazine 2299) cildbend içinde bir sülüs-nesih kıtası vardır. Birçok 

eseri istinsah etmiştir.  

 

 NESÎMÎ, Şeyh İmâdüddîn Seyyid Nesîmî (d.?/?-ö.807 ?/1404-05?)
54

 

Künyesi Ebu’l-Fazl olan Nesîmî’nin İmaâmüddin ismi yaygın olarak bilinir. 

Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. Nesîmî mahlasının yanında Hâşimî, Seyyid, 

Hüseynî, Ali, İmâd mahlasları da kullanır. Ailesi hakkında da seyyid olması dışında 

bilgi bulunmamaktadır. 

Nesîmî iyi bir tahsil görmüştür. Nesîmî’yi Nesîmî yapan asıl dönüşüm ise 

onun Hurûfîliğe geçmesi ile olmuştur. Hurûfîliği anlatmak için gittiği Halep’te 

muhtemelen 807/1404-05 yıllarında idam edilmiştir. 

Nesîmî Azerî-Türkmen sahasında yetişmiş olmasına rağmen Anadolu’da da 

rağbet görmüş bir şairdir. Dili sade, vezin kullanımının ise sağlam olduğu görülür. 

Güçlü bir edebî dilin yanında, Hurûfîlik gibi felsefî, tasavvûfî fikirleri de 

mükemmel şekilde aktarmayı bilmiştir. Ayet ve hadislere telmihte bulunmadığı şiiri 

yok gibi  olan Nesîmî bu yönüyle “ Kur’an Şairi” olarak bilinir. 

1. Türkçe Dîvân: Türkçe Dîvân’ının bilinen en eski nüshası Kemal Edip 

Kürkçüoğlu’nun şahsi kütüphanesindeki 9 Zilhicce 869/2 Ağustos 1465 tarihli 

olandır. Nesîmî’nin Türkçe Dîvân’ının yurtiçi ve yurtdışında tespit edilen yüz 

civarında nüshası vardır. Nesîmî, Türk edebiyatı tarihinde Dîvân’ı en çok 

yayımlanan şairlerden biridir.  
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  2. Farsça Dîvân: Nesîmî’nin Farsça şiirleri Türkçe şiirleri kadar geniş 

kitlelere yayılmamıştır. Dîvân ’ın tespit edebildiğimiz nüsha sayısı on sekizdir.  

3. Mukaddimetü’l-Hakâyık: Hakikatlere giriş anlamına gelen Mukaddimetü’l-

Hakâyık’ta isminden de anlaşılacağı gibi Hurûfîliğin temel argümanlarından 

bahsedilmektedir. Hurûfîlik üzerine yazılmış ilk Türkçe mensur eserdir.  

 

RÂZÎ, Yûsuf Efendi (d.?/?-ö.5 Şevval 1027/25 Eylül 1618)
55

 

Asıl ismi Yusuf’tur. Doğum tarihi bilinmeyen şair, Vardar Yenicesi’nde 

dünyaya geldi. İyi bir eğitim alarak medrese tahsilini tamamladı. Rızâ Tezkiresi’nde 

kayıtlı 1026’da/1617 vefat ettiği bilgisi yanlıştır. Başta Zeyl-i Atâyî olmak üzere 

diğer kaynaklarda 5 Şevval 1027/25 Eylül 1618 tarihinde İstanbul’da vefat ettiği 

bildirilmektedir. Keskin Dede Mezarlığı’na defnedildi.  

Kaynaklarda iyi huylu, temiz yaradılışlı, âlim bir zât olduğu bildirilen Yusuf 

Efendi, aynı zamanda hattattır. Atâyî, birçok zarif ve güzel kitap yazdığını 

belirtmiştir. Şiirlerinde Râzî mahlasını kullandı. Edebî şahsiyeti ve eserleri hakkında 

malumat bulunmamaktadır. Kütüphane kayıtları ve mecmualarda yapılan 

taramalarda Râzî mahlaslı şairlere ait şiirler tespit edilmiştir.  

 

RÛHÎ, Bağdatlı (d.941/1534-1535 -ö.1014/1605-1606)
56

 

Bağdat’ta doğmuştur. Asıl adı Osman’dır Bağdat’ta doğup büyüdüğü için 

Rûhî-i Bağdâdî (Bağdatlı Rûhî) olarak tanınmıştır. 

Rûhî’nin eğitimi hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Nerelerde ve 

kimlerden dersler aldığı bilinmemektedir. Bağdat’tan ayrıldıktan sonra birçok 

paşanın maiyetinde çalışmıştır. Kaynaklar onun sefer ve seyahate meyilli olduğunu 

ve Necef, Kerbela, Şam, Erzurum, Hicaz hatta İstanbul ve Konya’da bulunduğunu 

bildirmektedirler.  
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Şair ömrünün son yıllarında Şam’da yaşamıştır. 1602-1604 yılları arasında 

burada kadılık yapmıştır.  

Kanûnî (1520-1566)’nin padişahlığı döneminde dünyaya gelen ve gençlik 

devri Kanûnî dönemine tesadüf eden Rûhî, onun ile birlikte Sultan II. Selim (1566-

1574), Sultan III. Murad (1574-1595), Sultan III. Mehmed (1595-1603) olmak üzere 

dört padişah devrini görmüş ve Sultan I. Ahmed (1603-1617) zamanında 1014/1605-

1606’da Şam’da ölmüştür. 

Rûhî’nin bilenen tek eseri Türkçe Dîvân’ıdır. İçinde 40 kasîde, 6 mersiye, 1 

terkîb-bend, 1 tercî-i bend, 3 muaşşer (onlu), 2 müsemmen (sekizli), 7 müseddes 

(altılı), 1 muhammes (beşli), 94 tarih, 2 murabba, 1 muamma, 8 gazel tahmîsi, 1115 

gazel, 28 rubâî, 26 kıt‘a ve nazım şekli belirlenememiş birkaç manzume vardır. Rûhî 

asıl ününü terkîb-i bendiyle yapmıştır. 

 

RÛŞENÎ, Dede Ömer(d.810?/1407?-ö.892/1487)
57

  

 

            Rûşenî mahlasıyla tanınan şairin asıl adı Ömer, lakabı Dede, künyesi Ali ibn 

binti Umur Bey'dir. Ailesi ile ilgili ayrıntılı ve kesin bilgiler bulunmamakla birlikte 

dedesinin Yıldırım Beyazıt'ın emirlerinden Kara Timurtaş Paşa'nın oğlu Gazi Umur 

Bey olduğuna dair bilgiler vardır. Kaynaklarda doğum yeri Yeniceköy olarak yer 

alan Rûşenî'nin doğum tarihi H. 820 (M. 1417) olarak verilirse de Mustafa Uzun bu 

tarihi on yıl kadar geriye götülmesi gerektiği kanaatindedir. 

Tuhfetü'l-Mücahidîn'de İstanbul'da okuduğuna ilişkin bir bilgi varsa da 

kaynakların ekserisi Bursa'da medrese eğitimi aldığını kaydederler. Özellikle yeni 

yayınlarda Rûşenî'nin müderrisliği ve eğitim hayatına ilişkin çelişkili bilgiler yer alsa 

da neticede Rûşenî'nin ilmî ve tasavvufi bakımdan ileri bir ortamda yetiştiği 

anlaşılmaktadır. Şairin daha genç yaşlarında iken yazdığı melâhi türünden şiirlerin 

gördüğü ilgiyi de bulunduğu ortamın ona sağladığı imkânlardan addetmek 
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mümkündür. H. 892/M. 1487'de Tebriz'de vefat eden Dede Ömer Rûşenî tekkesinin 

haziresindeki türbeye defnedilmiştir. 

Rûşenî'nin kendi adıyla anılan Halvetiyye'nin Rûşeniyye kolu, daha ziyade 

Azerbaycan çevresiyle Tebriz ve civarında yayılmıştır. Bunun yanında Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu'ya Erzurum ve Diyarbakır gibi şehirlere kadar uzandığı 

kaydedilmektedir. Rûşenî'nin Halvetiyye'ye yaptığı katkı, Halvetiyye tarikatının 

esaslarından biri olan "esmâ-yı seb'a"yı on ikiye çıkarmış olmasıdır. Halvetiyyede 

seyr ü süluk, Lailahe illallah, Allah, Hû, Hakk, Hayy, Kayyûm, Kahhâr şeklindeki 

yedi isimle tamamlanırken Dede Ömer Rûşenî, Vehhâb, Fettâh, Vâhid, Ahad, 

Samed isimlerinin ilavesiyle on iki isme çıkarmıştır. Halvetiyye tarikatında on iki 

isimle seyr ü sülûkünü ilk tamamlayan kişi Dede Ömer Rûşenî'nin kendisidir ve 

müridlerini de aynı usulle yetiştirmiştir. 

Eserleri şunlardır: 

1.Divan: Türkiye'de ve Türkiye dışındaki pek çok kütüphanede mevcut yetmiş 

nüshası tespit edilmiştir. Nüshalar arasındaki bazı küçük farklılıklarla birlikte bir kaç 

münacât, beş na't, beş terci-i bend, dört terkib-i bend, doksan kadar gazel, 100den 

fazla tuyuğ, rubaî ve beyitten oluşmaktadır. (Nüshalar ve tavsifleri için Bkz: Uzun 

Mustafa, Dede Ömer Rûşenî, s. 64-101) 

2. Çobannânme: Rûşenî'nin en erken kaleme alınan eseri olan mesnevi, 

Mevlânâ'nın Mesnevi'sindeki "Musa ile Çoban" hikâyesinin geniş ve serbest bir 

çevirisi olarak nitelenebilir.  

3. Miskinliknâme: Miskinnâme adıyla da bilinen bu mesnevi, Dede Ömer Rûşenî'nin 

tasavvuf anlayışını ortaya koyan en karakteristik eseridir. H. 889/M. 1484'te 

tamamlanmış olup, yapı bakımından Mevlânâ'nın Mesnevî'sini çağrıştırmaktadır.  

4. Neynâme: Mevlânâ'nın Mesnevi'sini ilk on sekiz beytinin geniş ve serbest bir 

çevisi olarak nitelenebilecek olan eser, Mesnevi ile aynı vezin üzere kaleme 

alınmıştır.  

5. Kalemnâme: İki yüz elli beyitten oluşan bu eserin ilk yüz beytinde kalem hakkında 

bazı tasavvufi yorumlar bulunmakta diğer kısımlarda da yine tasavvufi içerikli 

hikâyeler yer almaktadır.  
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SÂBİT, Alâaddin (Ali) (d./-ö.11 Şaban 1124/5 Eylül 1712)
58

 

Şairin adı Safvet Tezkiresinde Ali, diğer kaynaklarda Alaaddin olarak 

geçmektedir. Çağdaşı Vuslatî Ali Bey ve Abdullah Mâhir Bey gibi şairlerin akrabası 

olan Sâbit ilk tahsilini memleketinin önemli âlimlerinden Halil Efendi'den almıştır. 

1098 / 1687'den itibaren Edirne'de bulunan Sâbit, Kırım Hanı Selim Giray'ın 1101 / 

1690'da bu şehre ikinci defa gelişi üzerine kendisine bir kaside sunarak Kefe 

kadılığını talep etmiştir. Aynı zamanda Han için yazdığı Zafer-nâme adlı mesnevisi 

de beğenilen Sâbit'in bu talebi kabul görmüş ve muhtemelen aynı yıl sâniye 

rütbesiyle Kefe'ye kadı olmuştur.  

1112 / 1700 yılında Saraybosna mevleviyetine tayin edilen şair pek de 

memnun kalmadığı bu görevden yaklaşık bir yıl sonra azledilmiştir. Sâbit uzun süren 

bir mazuliyetten sonra çeşitli devlet adamlarına yazdığı kasidelerin de etkisiyle 1117 

/ 1705 yılında Konya mevleviyetiyle görevlendirilmiş, kısa bir süre sonra bu 

görevden de azledilerek ayrılmak durumunda kalmıştır. Şairin son görevi 1119 / 

1708'de atandığı Diyarbekir mevleviyetidir. Fakat Sâbit iki yıl sonra 1121 / 1709'de 

bu görevinden de azledilerek İstanbul'a dönmüş ve 3 Şaban 1124 / 5 Eylül 1712 

tarihinde burada vefat etmiştir. Mezarı Topkapı Maltepe Kabristanındadır. Eserleri 

ise şunlardır.  

1. Dîvân: Sâbit'in 39 kaside, 6 müzeyyel gazel, 3 tahmis, 44 tarih kıtası, 355 

gazel, 2 tercî-bend, 45 kıta, 24 rubai, 182 müfred ve 5 lugazden oluşan mürettep 

divanının yurtiçi ve yurtdışındaki kütüphanelerde 60'dan fazla nüshası bulunmakta 

olup bu divan nüshalarının bir kısmında şairin bazı kısa mesnevileri de yer 

alabilmektedir  

2. Zafer-nâme: Gazâ-nâme ve Selim-nâme adlarıyla da anılan eser konusuna 

uygun olarak Şehname vezniyle (fe'ûlün fe'ûlün fe'ûlün fe'ûl) yazılmış 426 beyitten 

oluşan bir mesnevidir.  

3. Dere-nâme: Aynı zamanda Hâce Fesâd ve Söz Ebesi adıyla da anılan eser 

feilâtün feilâtün feilün kalıbıyla yazılmış 169 beyitlik kısa bir mizahî mesnevidir. 

Konusu yerel hayattan alınma bir rivayete dayanan bu mizahî hikaye, Tekirdağ'da 
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yaşayan Söz Ebesi adlı bir erkeğin âşık olduğu güzel bir Ermeni kadına 

kavuşabilmek için düzenbazlığıyla meşhur Hâce Fesâd'dan yardım alarak kadını iğfal 

etme macerasından ibarettir.  

4. Berber-nâme: Feilâtün feilâtün feilün kalıbıyla yazılmış olan bu kısa 

mesnevi 111 beyitten oluşmaktadır.  

5. Amrü'l-leys: Eser, Amrü'l-leys adlı bir hükümdarın savaş öncesinde emri 

altındaki bir sipahiyle giriştiği ve mizah unsurunun sürekli kendini hissettirdiği 

sosyal içerikli bir diyalogdan ibaret olup Turgut Karacan tarafından yayımlandı. 

6. Edhem ü Hümâ: Sâbit'in yarım kalmış olan ve Edhem-nâme diye de anılan 

bu mesnevisi feilâtün mefâilün feilün kalıbıyla yazılmış olup eksik haliyle yaklaşık 

bin beyitten oluşmaktadır. Şair, sebeb-i telifte özgün bir hikaye olduğunu özellikle 

vurguladığı Edhem ü Hümâ’yı gençliğinde yaşadığı bir aşk macerasının etkisiyle 

yazmaya başladığını, fakat daha sonra yarım bırakıp uzun bir aradan sonra Defterdar 

Hüseyin Paşa'nın oğlu Na't'î Mustafa Bey'in sözleri üzerine yeniden ele aldığını 

söyler.  

Hem gazel ve kasideleriyle hem de mesnevileriyle döneminin en etkili ve 

sevilen şairlerinden biri olarak takdir gören Sâbit, çağdaşı olan tezkireciler Safâyî ve 

Sâlim tarafından büyük bir övgüyle anılmıştır.  

Sâbit, bütün büyük şairler gibi divan şiiri geleneği içinde oluşan farklı şiir 

tarzlarını mizacı, zekası, yeteneği ve hayat algısı doğrultusunda başarılı bir şekilde 

sentezleyerek özgün bir üslup oluşturmayı başarabilmiştir. Bu açıdan Sâbit'i Osmanlı 

şiirinin kendine has bir üslup ortaya koyabilmiş nâdir şairlerinden biri olarak görmek 

gerekir.  

 

SÂHİB, Hammamîzâde/Hacı Mehmed Ağa-zâde Şeyh İsmail Dede (d.?/?-

ö.1140 veya 1149 ?/1727-28 veya 1736-37)
59

 

Asıl ismi İsmail'dir. Bursa'da doğdu. Devrinde daha çok Hacı Mehmed Ağa-

zâde veya Hammamî-zâde olarak tanındı. Mevlevî bir şair olan Sâhib, Bursa Mevlevî 
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şeyhi Sâhib Muhammed Dede'ye derviş oldu ve hırka giydi. Eğitimini tamamladıktan 

sonra tacı ve hırkayı terk edip; "âdâb-ı tarîkat" gereğince dünyadan elini eteğini çekti 

ve çeşitli seyahatlara çıktı. 

Zengin bir ailenin oğlu olmasına rağmen "terk-i cübbe vü destâr ve bir hırka 

ile bir külâha kanaât" eyleyerek hayatını geçirdi. Ömrü boyunca maişet kaydı 

içerisinde kaldı. Hakkında bilgi veren kaynaklardan Esrâr Dede'nin Tezkire-i 

Şuarâ'yı Mevleviyye adlı eserinde Sâhib'in 1140/1727-28 hududunda vefat ettiğini 

belirtilir. 

Sâhib'in bilinen tek eseri Dîvânı’dır.  

 

SÂMÎ(d.?/?-ö.?/?)
60

 

  Sâmî’nin hayatı hakkında kaynaklarda kesin bir bilgi yoktur. Ancak Şehzade 

Mustafa’nın katli üzerine yazılan mersiyeler arasında bu isimde bir şairin 

mersiyesinin de bulunması ve bu üzücü olayın 1555’te meydana gelmesi göz önüne 

alındığında Sâmî’nin 16. yüzyılda yaşayan bir şair olduğunu söylenebilir. Sâmî’nin 

bu mersiyesi Şehzade Mustafa için yazılan on beş mersiye içinde padişaha yönelik en 

cüretkâr ifadelerin yer aldığı bir örnektir. Diğer mersiyeler padişahın çevresini 

suçlarken Sâmî, doğrudan padişahı hedef alır. 

 

SÂMİ'Î ÇELEBİ(d.?/?-ö.?/?)
61

 

  Sâmi’î’nin hayatıyla ilgili kaynaklarda kesin bir bilgiele geçirilememiştir. 16. 

asrın ortalarında yazılmış olan ve tezkire özelliği gösteren bir şiir 

mecmuasında “Edirneli Sâmi’î Çelebi fermâyed” başlığıyla kayıtlı şaire ait bir gazel 

bulunmaktadır. Aynı zamanda Pervâne Bey Nazire Mecmuası’nda da Sâmi’î’nin bir 

gazeli daha bulunmaktadır. Bu mecmuaların yazıldığı dönem ve mecmua 

derleyicilerinin ölen veya daha önce yaşamış bazı şairler hakkında kullandıkları 
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“merhûm, mağfûr, selefden, sâbıkda” gibi birtakım ifadeleri Sâmi’î için 

kullanmamaları Edirneli olan şairin, 16. asrın ortalarında hayatta olduğu 

düşündürmektedir. 

 

SÂMÎ, Hüssâm(d.?/?-ö.?/1574'ten sonra)
62

 

  Manastır'da doğdu. Asıl adı Hüssâm’dır. 1574 yılında, Kars defterdarı olan 

Kara Hoca'yla Kars’a gelerek Osmanlı-İran savaşlarına katıldı. Kara Hoca’nın 

busavaşlarda ölmesinden sonra Erivan ve Nahçıvan’a geçerek Hızır Paşa’ya intisap 

edip onun kapı kethüdası oldu. Daha sonra da Bağdat’a gidip kethüdalık yaptı. 

 “Rüstem-i Şu’arâ” olarak tavsif edilen Sâmî, dönemin pek çok şairine nazire 

söylemiştir. 

 

SÂMÎ, Mustafa Sâmî Bey(d.?/?-ö.1055/1645-46)
63

 

  İstanbul'da doğan Sâmîǿnin asıl adı Mustafa'dır. Denizci olan babası Kılıç Ali 

Paşa tarafından öldürülmüştür.Babasının ölümesi üzerine saraya alınmış ve eğitimini 

tamamlayarak sipahi olmuştur. Aynı zamanda kimya ileilgilenmiş ve bu uğurda 

yüklü miktarda para harcadıktan sonra, boşuna bir uğraş olduğunu anlayarak 

vazgeçmiş ve bu hevese kapılanları uyarmak için de bir kitap yazmıştır. Sâmî, 1645-

46ǿda vefat etmiştir.  Kaynaklarda mürettep bir Dîvân'ı olduğu kaydedilmesie 

rağmen bugün için elde değildir.  

Sâmî 10 yıl kadar sarayda bulunmuş ve bu esnada kendini geliştirerek 

benzersiz bir şair olmuştur. Ayrıca Sâmî, Kılıç Ali Paşa hakkında bir hiciv yazarak 

babasının intikamını almıştır. 
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64
SÂMÎ, Yunus(d.?/?-ö.1097/1685)

65
 

  Şairin adı Yunus'tur. Musul'da doğdu. Babası beylerbeyi idi. Kendisi gibi şair 

olan yedi oğlundan sadece Salih ve Kami mahlasını kullanan Muharrem hakkında 

bilgimiz vardır. Salih her anlamda babasının halefi oldu, şairliği ile 

tezkirecilerinövgüsünü kazandı. Kami mahlasını kullanan sahibi Muharrem inşadaki 

yeteneği ile bazı vezirlere katipliği yaptı.  

 İlim tahsili ile vakit geçiren Sami, daha sonra Diyarbakır ve Musul 

vilayetlerinde uzun süre alaybeyilik vazifesini yürüttü. Sami İstanbul'a geldikten 

sonra, Gavsî Ahmed Dede'nin de tesiriyle Mevlevi muhitine dahil oldu, Galata 

Mevlevihanesi'nde çilesini ikmal etti.Mustafa Paşa kaptan-ı derya olarak Akdeniz'e 

açıldığında Sami de bu gemi yolculuğuna katıldı, donanma Sakız Adası'na demir 

attığında sıla-i rahm düşüncesiyle gemiden ayrıldı ve Musul'a vardıktan bir süre 

sonra 1685'te vefat etti. 

 Asaf-name mesnevisinde ve manzum Mektubunda görüleceği üzere, güçlü 

ve benzersiz mekân, kişi ve savaş tasvirleri yapmakta da ustadır. 

İki tanesi elimizde mevcut olmak üzere, Samî'nin üç eserinden bahsedebiliriz: 

1. Dîvân: İncelendiğinde görülmektedir ki, aynı yüzyılda yaşamış, aynı 

mahlası kullanan Samî Mustafa'ya aittir. Bununla birlikte biyografik eserlerde Samî 

Yunus'a ait şiirlerin bir kaçının bu dîvândan alındığı da görülmektedir. Bu, aynı 

yüzyılda yaşayan ve aynı mahlası kullanan şairlerin eserlerinin karıştırıldığını 

göstermektedir. 

2. Nakîbü'l-Eşrâf'a Manzum Mektup:Manzum Mektup, Musul'da bulunan 

Nakibü'l-Eşraf'a gönderilmiştir. Eser manzum-seyahatname de kabul edilebilir. 

3. Âsaf-name: IV. Mehmed'in ikinci veziri Mustafa Paşa adına yazılmış 

sergüzeşt türünde, 1300 beyitlik bir mesnevidir.  
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SENÂ'Î, Şeyh Ali Senâ'î Efendi (d.?/?-ö.1199/1784-85)
66

 

Edirne’de doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Ali’dir. Gülşenî 

tarikatına mensup olan Senâî, 1151/1738-39’d vefat eden Keşanlı Şeyh Süleyman 

Zâtî’nin de halifelerindendir. 1199/1784-85   tarihinde vefat etti. Edirne’de Gülbahar 

mahallesinde bulunan Kadirî Dergâhı bahçesinde medfundur.  

Senâ'î’nin 1182/1769 senesinde tamamladığı bir Dîvânı (Süleymaniye 

Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi 3487, İstanbul Ü. TY 335) mevcuttur. 

 

SELÂMÎ, Şeyh Selami Ali Efendi (d.?/?-ö.1103/1691)
67

 

Doğum tarihi bilinmemektedir, babasının adının İlyas olduğu dışında ailesiyle 

ilgili bir bilgi de bulunmamaktadır. Mali durumunun iyi olduğu anlaşılan Şeyh 

Selâmî Ali İstanbul’da bulunduğu süre içinde Kısıklı Selâmî Efendi Tekkesi, 

Selamsız Selâmî Tekkesi ve Acıbadem Selâmî Efendi Tekkelerini imar ettirir. Selâmî 

Efendi “Hitâb-ı Elest” terkibinin karşılığı olan 1103/1691, Osmanlı Müellifleri’ne 

göreyse 1104/1692 tarihinde vefat etmiş ve Kısıklı’da yaptırdığı cami yakınındaki 

türbeye gömülmüştür.  

Eserleri:  

Tarikatnâme: Celvetî adab ve erkanıyla ilgili bir risaledir. Risalenin en belirgin 

özelliği Celvetiliğin Selâmiyye kolunu oluşturan Şeyh Selâmî Ali’nin burada on üç 

terkli Celvetî tacını on yedi terke çıkarmış olmasıdır.  

SİYÂHÎ, Mustafa Siyâhî Dede (d.?/?-ö.1122/1710-11)
68

 

Asıl adı Mustafa’dır. Annesi Habeşî asıllı idi. Lefkoşa Mevlevîhânesi’nde 

Dânişî Ali Dede (ö.1095/1683)’ye mürit olup onun hizmetinde bulunmuş burada 

mesnevî dersleri almış, ney üflemede maharet sahibi olmuş, zahirî ve bâtınî ilimleri 

tahsil etmiştir. Mısır hankahında karışıklıklar bulunduğundan, orayı nizama 
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sokmakla görevlendirilmiştir. Mısır’da vazifesini tamamladıktan sonra tekrar 

Lefkoşa Mevlevîhânesine dönmüştür. Kendisi bu dönemde şeyhü'l-meşâyih olarak 

tanınmıştır. 

Esrar Dede’nin tezkiresine göre 1122 / 1710-11’de, Sâlim Tezkiresi’ne 

ve Mecelletü’n-Nisâb ve Vakâyi’u’l-Fudalâ’ya göre ise 1123/1711-12'de vefat 

etmiştir. Lefkoşa Mevlevîhânesinde medfundur.  

Annesi Habeşî asıllı olduğundan gayet siyah çehreli olması sebebiyle Siyâhî 

mahlasını kullandı. Mürettep bir Divanı ve ârifâne ve şairane sözleri vardır. 

 

ŞÂHİDÎ, İbrâhîm(d.?/?-ö.910 ?/1504-05 ?)
69

 

 

Asıl adı İbrâhîm’dir. Edirne’de doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. 

Ancak Leylâ vü Mecnûn mesnevisinde eseri tamamladığında yaşının elliye 

yaklaştığını söylediğine ve mesneviyi 883/1478-79 senesinde yazdığına göre şair 

833/1429-30’dan birkaç yıl sonra doğmuş olmalıdır. Şâhidî, tahsilini tamamladıktan 

sonra Cem Sultân’a Karaman valiliği sırasında defterdar olmuştur. Hilmi Yücelen’e 

(1973: 73) göre muhtemelen 910/1504-05’da Edirne’de ölmüştür. Ölüm tarihi eski 

kaynaklarda yer almamaktadır. Tahminî olarak verilen ve başka kaynaklarda da 

tekrarlana gelen bu tarihe ihtiyatla yaklaşmak gerekir.  

Şâhidî'nin tespit edilen eserleri şunlardır: 

1. Türkçe Dîvân: İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, TY 5510'da kayıtlı bir 

nüshası vardır. 

2. Leylâ vü Mecnûn: Şair, mesnevisinin adını hem Gülşen-i Uşşâk, hem Leylâ 

vü Mecnûn/Mecnûn u Leylî koyduğunu eserde kendisi belirtmektedir.  

Bunların dışında Şâhidî’nin kimi nazire mecmualarında da şiirleri 

mevcuttur. Leylâ vü Mecnûn’daki ifadelerinden Ahmed Paşa ve Şeyhî’ye çok değer 

verdiği anlaşılmaktadır.  
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ŞEHRÎ, Malatyalı Ali Çelebi(d.?/?-ö.1071/1660)70 

Malatya’da doğan şairin asıl adı Ali’dir. Ne zaman İstanbul’a geldiği 

bilinmemektedir. Tezkirelerde Nef’î’nin öğrencisi olduğu yazılıdır. 1071/1610  

yılında vefat etmiştir. 

Şehrî yaşadığı dönemin önde gelen pek çok şairi gibi yeni bir üsluba sahip 

olması yönüyle takdir kazanmıştır. Şehrî mutasvvıf bir şair olmamasına rağmen, 

neredeyse bir tasavvuf ehli gibi tasavvufu derin ve girift yönleriyle anlatabilmiştir. 

Şiirlerinin çoğunda ıstırabı, üzüntü ve gamı anlatır. Bunda Şehrî’nin yaşadığı devrin 

olumsuz şartlarını yanı sıra şairin özel hayatındaki olumsuzlukların da büyük payı 

vardır. Şehrî’nin bilinen tek eseri Divan’ıdır. 

 

ŞİNASÎ, Ruz-nameci-zade (d.d.?/d.?-ö.1114/1702-03)
71 

Asıl adı Mehmed’dir. Ruz-nameci-zâde Şinasî Mehmed Çelebi olarak bilinen 

şaire güzelliği ile şöhret kazandığından “Küçük Hünkar” da denilmiştir. 

İstanbulludur. Doğum tarihi, belli değildir. İsminden dolayı babasının ruz-nameci 

olduğu düşünülmektedir. 

Ölümünden evvel Edirne’ye gönderilen şair, vezir Rami Paşa’ya kasideler 

sunmuş, vezirliğine (1114/1702-03) tarih düşürmüş ve bazı isteklerde bulunmuştur. 

Ancak isteklerine kavuşamadan aynı tarihte (1114/1702-03) vefat etmiştir.Şinasî, 

Fasih Dede’nin meclisine devam etmiş ve ondan feyz almıştır. Mevlevî şairler 

arasında adı geçmese de mecliste bulunması, Mevlana’ya medhiye yazması 

Şinasî’nin Mevlevî bir şair olabileceğini düşündürmektedir. 

Şairin bilinen tek eseri Türkçe Dîvânı’dır. Dîvân’da 8 kaside, 86 gazel, 2 

muhammes, 3 tahmis, 1 terkib-i bend, 2 kıt’a ve 3 beyitlik bir manzume mevcuttur. 
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ŞÎRÎ, Alî (d.?/?-ö.1000/1592)
72

 

 Asıl adı Alî’dir. Silistre’de doğdu. Sipahî şairlerden olan Şîrî aynı zamanda 

iyi bir hattattır. Hersek-zâde Ahmed Paşa’nın oğludur. Kaynaklar onun kolay ve 

rahat şiir söylemedeki maharetini övmektedir. Âşık Çelebi, nazımda ve nesirde usta 

olduğunu, her tür şiiri yazabileceğini, ancak şiir üzerinde gönülden inanarak çalışsa 

çok daha başarılı şiirler ortaya koyabileceğini belirtir. Şebistan-ı Hayal tarzında da 

yazılmış şiirleri mevcuttur. Şîrî, 1000/1592 tarihinde Silistre’de genç yaşta ölmüştür. 

 

UBEYDÎ, Abdurrahman Çelebi (d.d. ?/?-ö.ö. 981/1573)
73

 

Ubeydî’nin asıl adı Abdurrahman olup doğum tarihi 

bilinmemektedir. Riyâzü’ş-şu’arâ’da ise şairin adı “Abdurrahman Çelebi” şeklinde 

geçmektedir. Edirne'de doğdu. Ubeydî, Nebî Halife’nin çocuklarının en 

büyüğüdür. Eğitime küçük yaşlardan itibaren başlayan Ubeydî, devrin usulüne göre 

çeşitli ilimleri tahsil etmiş, Farsçayı iyi derecede öğrenmiş, musıkî ve muama 

ilimleriyle yakından ilgilenmiştir. 

Ubeydî, Edirneli Kadızâde Ahmed Şemseddin Efendi’den mülazım olduktan 

sonra kadı oldu. Âşık Çelebi, tezkiresini yazdığı 974/1566 tarihlerinde Ubeydî’nin 

Lofça kadısı olduğunu belirtir. Hasan Çelebi, Ubeydî’nin Zağra kadısı iken hacca 

gittiğini ve Mekke’de, 980/1572 tarihinde öldüğünü; Beyânî ise Zağra’da kadılık 

yaparken (980/1572’de) vefat ettiğini belirtir. Mustafa Âlî ve Hıbrî de Hasan Çelebi 

ve Beyânî gibi Ubeydî’nin 980 yılında vefat ettiğini belirtirken Riyâzî ve Fâizî ise 

şairin ölüm tarihini 981/1573 olarak kaydetmişlerdir.  

Ubeydî’nin bilinen ve elde bulunan tek eseri Dîvân’ıdır. Ubeydî, çeşitli 

kaynaklarda belirtildiği ve şiirlerinden anlaşıldığı üzere belâgat ve musıkîye hâkim 

bir bestekâr ve icrâcı; sade bir dille âşıkâne şiirler yazan, rindane bir kişiliğe sahip, 

muamma ilmine vâkıf ve yaşadığı dönemde şiirleri halk arasında beğenilerek okunan 

tanınmış bir şairdir. 
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VEYSÎ, Üveys Çelebi, Üveys b. Mehmed (d.969/1561-ö.1037/1628)
74

  

Veysî’nin asıl adı Üveys olup kaynaklarda Üveys Çelebi ve Üveys b. 

Mehmed olarak geçmektedir. Eğitimine Alaşehir'de başlamıştır. İstanbul’da Salih 

Molla Efendi (ö.996/1588)’den mülazemet almıştır. Haram kadılığı yapmıştır. Orada 

normal süresini dolduran Veysî, sırasıyla Ferre ve Reşid kadılıklarında bulunmuş, 

Eğriboz ve İnebahtı gibi yerlerde teftiş denetleme ve vergi toplama görevlerinde 

bulunmuştur. Toplam yedi kez Üsküp’e atanmıştır. Üsküp’te 14 Zilhicce 1037/15 

Ağustos 1628 tarihinde altmış sekiz yaşında vefat etmiştir. Mezarı Üsküp’ün dışında 

Hacılaryolu denen Komanova Caddesi üzerindedir. Sâhibi'l-Mi‘râc yazarın en ünlü 

eseridir Siyer-i Veysî adıyla bilinmektedir. Müzeyyen nesirle kaleme alınmıştır.  

Eserleri: 

1. Dürretü't-tâc fî-sîreti : Siyer-î Veysî adıyla bilinmektedir. Müzeyyen nesir 

ile kaleme alınmış olup, şiirsel dili, canlı tasvirleri ve özgün üslubuyla bir çığır 

açmıştır. Eseri tamamlamaya şairin ömrü vefa etmemiştir.  

 2. Hâb-nâme: Rüyâ-nâme ya da Vâkı'a-nâme adlarıyla da bilinen eser, Büyük 

İskender ile I. Ahmed’in diyalogunu işleyen bir rüyaya dayanmaktadır.  

3. Münşe‘ât: Veysî'nin çeşitli vesilelerle dostlarına ve devlet büyüklerine, 

onların da kendisine yazdığı mektupları içeren bir eserdir. 

4. Fütûh-ı Mısr:  Mısır fethini anlatan eser tamamlanamamıştır. 

5. Meraca’l-bahreyn fî-ecvibe alâ i‘tirâzâti’l-Cevherî: Veysî, pek çok kaynağa 

başvurarak hazırladığı bu Arapça eserini tamamlayamamıştır.  

6. Düstûru’l-amel fî-mübâhâti’l-ibâdât: Dinî konuları ve menkıbeleri ihtiva 

eden eserde imanın beş esası mukayese edilir ve kelime-i şahadet olan "lâ ilâhe 

illallah" hepsine tercih edilir.  

7. Gurretü’l-'asr fî-tefsîri sûreti’l-‘asr: Asr suresinin tefsirinden ibarettir.  
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ZEMÎNÎ (d.?/?-ö.960/1552)
75

 

Asıl adı Mahmûd’dur. İstanbulludur. Şam kadısı İshak Çelebi’nin talebesi ve 

yakınıdır. İshak Çelebi’nin ölümünden sonra ilim yolunu terk ederek sipahiliği seçti. 

960/1552’de öldü. 

 Sehî’nin tezkiresini yazdığı zamanda çok genç olduğu anlaşılan şair için bu 

tezkire yazarı “nev-heves” bir şair değerlendirmesini yaparken diğer tezkirelerde bir 

yorum bulunmamaktadır. Tezkirelerde Keşfî ile karşılıklı şiirleşmelerine örnekler 

verilmiştir. Zemînî’nin Pervâne Bey Mecmuası’nda beş, Edirneli 

Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’inde bir adet şiiri mevcuttur. 

 

ZİHNÎ, Berberzâde Mehmed Zihnî (d.?/?-ö.1127/1715)
76

 

  18. yüzyıl şairi Zihnî’nin adı pek çok kaynakta zikredilmesine rağmen hayatı 

hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Tezkirelerde şairin doğum tarihiyle ilgili 

bilgiye rastlanmaz. Şairin asıl adı Mehmed’dir. İstanbul’da doğdu. Şairin doğum yeri 

hakkında tek farklı bilgiyi, Bursa’da doğduğunu söyleyerek Şeyhî Mehmed Efendi 

verir. Zihnî’nin ölüm tarihi, Tezkiretü’ş-Şu‘arâ’da ve Osmanlı Müellifleri’nde 1126/ 

1714; Sicill-i Osmanî Tuhfe-i Nâilî ve Nuhbetü’l-Âsâr’da 1127/ 1715’tir.  

Kaynaklarda, Zihnî’nin, Divan’ından başka üç eser daha kaleme aldığı 

belirtilmiştir: “Vefeyât” ve “Mısrü’l-Kahire Tarihi”; 1000/ 1592 tarihinden itibaren 

vefatına kadar yaşamış bilgin ve şeyhlerin hayat hikâyelerini anlatan ve 

tamamlanamamış “Tezkiretü’l-meşâyih”. Zihnî ile ilgili, tezkirelerde yer alan 

bilgiler, birkaçı ayrı tutulmak üzere, farklılık göstermez ve oldukça 

azdır. Tezkiretü’ş-Şu‘ârâ’da Zihnî, başka bir Zihnî ile karıştırılmıştır. Şairin olduğu 

söylenen naat ise Zihnî’ye ait olmayıp Bursa Mevlevîhânesi şeyhlerinden Zihnî 
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Dede’nin gazelidir. Başka bir eserde de Berberzâde’nin, 1714’te ölen Zihnî Mehmed 

Çelebi adlı bir zat ile karıştırıldığı kayıtlıdır. 

Şair, mahallî söyleyişleri şiirine taşımıştır. Şairin bazı hayalleri zarif, orijinal 

ve oldukça karmaşıktır. Berberzâde, Divanı’nda sosyal hayatın çarpıklıklarına 

değinirken rüşvetten, cahil ile bilgili kimselerin karıştığından, sermayeleri haram 

olan esnaflardan ve zenginlerden, gösteriş için ibadet eden yalancılardan ve topluma 

ve insanlığa faydası olmayan, akılsız, tembel, cimri veya ahlaksız tiplerden bahseder. 

Gazellerine ve özellikle terkîb-bendine bakıldığında, şairin, devrinden, değerinin 

anlaşılmamasından şikâyetçi olduğu görülmektedir. 
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2. TAKSİM ATATÜRK KİTAPLIĞI K.700  NUMARADAKİ 

ŞİİR MECMUASI (49b-104b VARAKLARI ARASI) 

(TRANSKRİPSİYONLU METİN) 

 

[49b]   

 

Güfteǿ-i Nābī Efendi Raĥmetullāhi ǾAleyh 

(Fe Ǿi lā tün\ Fe Ǿi lā tün\ Fe Ǿi lā tün\ Fe Ǿi lün )
77

 

 

1 Naķş göstermek içün ħāme-i śunǾ-ı üstād 

Oldı śayķal-zede bu nüh-varaķ-ı kevn ü fesād 

 

2 Nā-mükerrer śatılur çār-sūy-ı Ǿālemde 

Nev-be-nev emtiǾa-i kārgeh-i śunǾ-ābād 

 

3 Zārdur ķabżıla basŧuň dü ser-engüştinde 

ŚunǾ-ı ĥikmetle bu bāzīçe-geh-i best güşād 

 

4 Bestedür birbirine çenber-i dūlāb-ı vücūd 

[50a] Mürtebiŧ birbirine āb ile ħāk āteş u bād
78

 

 

5 İdüp āmīħte-i ħuşk ü ter ü germ ü serdi 

Çār-rükn üstine yapmış bu bināyı üstād 

 

6 Śadme-i ĥikmet ile ħāmları puhte ider 

Terbiyet-ħāne-i kevn oldı dükān-ı ħaddād 

 

7 Hep ser-ā-pāy cihān mezraǾa-i Ǿibretdür 

Cereyān itmededür ķāǾide-i zerǾ u ĥaśād 
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8 Luŧf ile ķahrı biri birinüň āyīnesidür 

ǾĀlemüň nažm-ı ķıyāmına sebebdür eżdād 

 

9 ŚāniǾ-i dād u sited çār-sūy-ı imkāna 

Eylemiş ĥikmet ile vāżǾ-ı terāzū-yı teżād
79

 

 

10 Telħ  olur źāǾiķa-i nažm-ı umūr-ı Ǿālem 

Olmasa sirke-fürūşa müteķābil ķannād 

 

11 Yine devletle śūretde nažım olmazıdı 

Kimise hāven-i źilletde let eczā-yı midād 

 

12 Eyle bāzār-ı cihāna bir alur gözle nažar 

Kimi hem-dest-i revāc ü kimi hem-gird-i kesād 

 

13 Ħoş nigāh it bu ħazāngāh-ı bahār-ālūda 

Kimi bülbül gibi maĥzūn kimisi gül gibi şād 

 

14 Ne bu tertīb-i ĥikem cümle benī ādem iken 

[50b] Birisi ħāne yapar birisi olmış ırġād 

 

15 Bu niǾam-ħāne-i ĥikmetde Ǿaceb ĥāletdür 

Biri sulŧān-ı cihān biri gedā-yı bī-zād 

 

16 Ķalb bir ħāne iken baķsaň iki cānibine 

Biri vīrāne olur biri olurser bünyād 

 

17 Bu fenā śayd gehinde Ǿacabā var mı ola 

Śayd içün kendisi śayd oldıġın aňlar śayyād 
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 Nābī divānında 9. beyit ile 10. beyit yer değiştirmiştir. bk. Ali Fuat Bilkan,  Nābī Divānı, Akçağ 

Yay., Ankara, 2011, s.12. 
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18 Ey iden cāme-i aŧlasla tefāħür gözüň aç 

Saňa aŧlas görinür berg-i mıśīr-ı furśād 

 

19 ǾĀrif ol dest-güşā olma Ǿaŧā-yı çarħa 

Ne Ǿaŧā eyler ise āħir ider istirdād 

 

20 Gerdiş-i Ǿāleme mevķūf beķā-yı ālem 

Şehr vīrān olur olmazsa fuķurādan  imdād 

 

21 Gör ĥamūlüň şerefin kim żarar itmez çemene 

Şāħ-ı eşcārı şikest eyler iken śadme-i bād 

 

22 Çerħ-i mīnā nefes-i ādem ile devr eyler 

Ķuŧbdur bārgeh-i sebǾ-i semavāta Ǿimād 

 

23 ŦāliǾ u hābiŧ-i hestī vü bülend ü pestī 

Dergeh-i ĥażret-i “Ŧā Hā”
80

 dan ider istimdād 

 

24 ( İsm-i pākinde olan maǾnī-i Ŧā Hā eyler)81 

(Cümle eşyāda ŧulūǾ ile ĥübūŧa imdād) 

 

25 Fātiĥ-i daĥme-i derbeste-i ġayb-ı muŧlaķ 

[51a] Ħātim-i şāh-ı risālet şeh-i iķlīm-i reşād 

 

26 Merdüm-i dīde-i cān maǾnī-i sırr-ı Ķurǿān 

Maķśad-ı kevn ü mekān bāǾiŝ-i naķş-ı īcād 

 

27 Ĥażret-i şāh-ı rüsül hādī-i esrār-ı sübül 
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 Kurǿān-ı Kerim , Ŧā Hā Suresi 

81
 Bu beyit mecmūda bulunmamaktadır. Nābi divānından tamamlanmıştır. bk. Ali Fuat Bilkan,  Nābī 

Divānı, Akçağ Yay., Ankara, 2011, s.14. 
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Şārıķ-ı çerħ-i hüdā ħāzin-i genc-i isǾād 

 

28 Nūr- pīşān-i Ādem güher-i kān-ı kerem 

Aśl-ı iĥsān-ı niǾam Ǿārife-baħş-ı emcād 

 

29 Dāver-i taħt-ı risālet şeh-i iķlīm-i kemāl 

Gevher-i baĥr-ı ħıred pādişeh-i mülk-i sedād 

 

30 Ĥażret-i Aĥmed ü Maĥmūd u Muĥammed Ĥāmid 

Mažhar-ı nūr-ı cemāl āyine-i ĥubb ü vidād 

 

31 Münderic nüsħa-i źātında kemālāt-ı vücūd 

Mündemic ŧıynet-i pākinde ħavāśś-ı īcād 

 

32 Būsegāh-ı ķademi küngüre-i çarħ-ı Ǿažīm 

Rīze-ħār-ı niǾamı dāǾire-i sebǾ-i şidād 

 

33 ǾĀrıżı āyet-i ūlā-yı kelām-ı eźelī 

Suħanı ġāyet-i maǾnā-yı kitāb-ı irşād 

 

34 Nūrı ārāyiş-i ķandil-i serā-perde-i Ĥaķķ 

Pertevi nāǿire-i ĥubba medār-ı īķād 

 

35 Aňa maǾlūm idi esrār-ı kitāb-ı melekūt 

[51b] Gelmedin levĥ-i hecāya kelimāt-ı āb u cād 

 

36 Girmedin kisve-i terkībe vücūd-ı pāki 

Źātı olmışdı mevālīde medār-ı īcād 

 

37 Źātına ħāś idi maǾmūre-i būd u nā-būd 

İtmedin ħāme-i ķudret daħı taĥrīr-i bilād 
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38 Nāmı ārāyiş-i pīşānī-i Ǿarş olmış idi 

İtmedin kātib-i ĥikmet daħı terkīb-i midād 

 

39 Olmadı miŝli daħı zīver-i gehvāre-i śunǾ 

Nefs-i küllīyeye Ǿaķl-ı kül olaldan dāmād 

 

40 Ĥażret-i Rūĥuǿl-emīn ġāşiye ber-dūşı idi 

Ķonmadın daħı ħubūl-i felege nām-ı ciyād 

 

41 Oldı zānū-zede-i medrese-i mā evĥā 

Olmadıysa nǿola zānū-zen-i pīş-i üstād 

 

42 Aňa maǾnāsını keşf eyledi sırr-ı ķaderüň 

Eyleyen Ādemǿi esmā ile ancaķ irşād 

 

43 ǾAllemeǿl-esmāyı tenezzül mi ider taĥśīle 

Kesbe mevķūf degüldür şeref-i māder-zād 

 

44 Źātı āsūde-i gehvāre-i nažm olmışdı 

Levĥ-i ħāk olmadın eŧfāl-i mevālīde mihād 

 

45 Nūrı āyīne-i vech-i ezelī olmışdı 

[52a] Olmadın çihre-nümā şīşe vü levĥ-i fūlād 

 

46 Evvelīn noķŧası rūĥ u ķalem-i aǾlānuň 

Kelīmiň rūĥına ol rütbeden eyler imdād 

 

47 Źātı olmışdı ġıdā-baħş-ı ŧuyūr-ı ceberūt 

Yoġ iken daħı ne ĥayvān ne nebāt ne cemād 

 

48 Baĥrinüň ķaŧresidür kimde ki var gevher-i Ǿilm 

Mihrinüň źerresidür kimde ki var nūr-ı reşād 
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49 Dūd-ı fażlınuň ednā şererin bulmışdır 

Ķanġı Ǿālemde ki peydā ola źihn-i veķķād 

 

50 Ķışrını maġz-ı eĥādiŝinüň itmiş çīde 

Ķanġı fāżılda hüveydā ise ŧabǾ-ı naķķād 

 

51 Luŧfınuň ķadrini bildürmek içündür muŧlaķ 

Iśŧılāħāt-ı Ǿulūm içre bulunmaķ ibǾād 

 

52 Olmasa ravżası sermāye-dih-i feyż-i fütūĥ 

Girih-i ġoncayı ĥall eyleyemez nāħun-ı bād 

 

53 Şemme-i ħulķını vaśf itse çemenlerde nesīm 

Girye-i bīd virür būy-ı reyāĥin ziyād 

 

54 Ħāzin-i cennet olur ĥüccet-i iflās be-kef 

Kemterīn mūyın iderlerse bihişt içre mezād 

 

55 Vāyedār olsa eger Ǿāŧıfet-i feyżinden 

[52b] Olur  ārāyiş-i seccāde cebin-i ilĥād 

 

56 MaǾden āb içse eger çeşme-i ħallāķından 

İder ibrīşime taǾlīm-i nuǾūmet fūlād 

 

57 Nefes-i ĥāsid-i bed-ħˇāhı doķunsa bād 

Gülşeni hem şeb ü hem külħan ider sāye-i bād 

 

58 VüsǾ-ı maǾnāsını gör kim raķam-ı himmetine 

Ħalķa-i mīm olmaz dāǿire-i sebǾ-i şidād 

 

59 Maŧbaħ-ı cūd-ı niǾam-baħşınuň āletleridür 
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Seng-i mihr āhen-i māh eylesün īrād-ı zebād 

 

60 Cümle maĥkūm-ı şerīǾatdür odur śaĥib-i şerǾ 

Cümle müsterşid-i aĥkām o pīr-i irşād 

 

61 Dīni bir cāmiǾ-i ĥikmetdür imāmı Ķurǿān 

ŞerǾi bir ķaśr-ı muǾallādur aňa Ǿadli Ǿimād 

 

62 Ŝābit u ĥāmiduň engüşt-i şehādetleridür 

Bāġda serv-i ser-efrāz-ı menārāt-ı bilād 

 

63 Ĥayme-i rifǾatinüň ħıfžına olmış merbūŧ 

ǾĀlemüň çār-cihātından muǾayyen evŝād 

 

64 Ĥażret-i ķuŧbuň olur dāǿiresinden ħāric 

Ǿİlmine olmaġ ile vāriŝ-i kāmil evŝād 

 

65 Merkez-i Ǿālem olan Mekke’den oldı ŧāliǾ 

[53a] Ħayr-ı maħlūķuň olur mevlidi de ħayr-ı bilād 

 

66 Mevrid-i vaĥy-i İlāhī dil-i ġayb-ülfetidür 

Vaĥy-ı Ķurǿāna daħı ġayrda yoķ istiǾdād 

 

67 Dest-i iǾcāzı olup sīne-şikāfende-i māh 

Eyledi vāķıǾa-i Bedr’de icrā-yı cihād 

 

68 Gül virür seng-i mezārında olan şāħ-ı ĥurūf 

Ravżasında kimüň eylerler ise ismini yād 

 

69 Zāǿir-i ķabrine sūz-ı nār ķaçan nūrından 

Śalavāt ile şu kim eyleseler rūĥını şād 
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70 İki elmās degüldür ĥarem-i ħāśśında 

Cebreǿīlüň gözi ķalmış idemez istirdād 

 

71 Ķadrde nāzil olur Rūĥuǿl-emīn itmek içün 

Āstānında zemīn-būsī-i resm-i aǾyād 

 

72 Yazsalar ravżasınuň nāmını āteşdāna 

Zīr-i āteşde olur bir çemen-i sebz remād 

 

73 Ġażbdan nevbet-i cārūb-keşān-ı ħaremin 

Tār-ı būd olmadadur perleri tā yevm-i tenād
82

 

 

74 Ħāk-i dergāhına āmed-şud iden emlākün 

İtmede miknese şeh-perr-i melekden feryād 

 

75 Ey śabā śaĥn-ı haremgāh-ı risāletdür bu 

[53b] Ħāŧır-ı nāzük-i ħākin gözet āzürde me-bād 

 

76 Olur evśāf-ı kemāli raķama güncīde 

Güneşüň źerresi mümkin olur ise taǾdād 

 

77 Oldı bünyān-ı risālāt vücūdıysa tamām 

Güherüň aǾžamın aǾlāya ķor elbet üstād 

 

78 Düşmen-i dīnine āfāķ-ı siyeh ĥāli belā 

(TābiǾ-i şerǾine nüh-ŧāķ mutīǾ u münķād)83 

 

79 VāżıǾuǿl-ism ķomış redd ü ķabūl-i şerǾe 

Birine mess-i ĥarīr ü birine ħarŧ-ı ķatād 
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Nābī divānında  72.beyitin ikinci mısrası ile 73.beyitin 2.mısrası yer değiştirmiştir. bk. Ali Fuat 

Bilkan, Nābī Divānı, Akçağ Yay., Ankara, 2011, s.18.  

83
 Bu beyit mecmūada bulunmamaktadır. Nābī divānından tamamlanmıştır. 
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80 Hicretinden berü gözden döküp eşk-i zemzem 

KaǾbeye oldı siyeh-cāme-i mātem muǾtād 

 

81 Ŧayyibe źātı ile ķadri bülend olmışdur 

Şāh-ı büldāndur o ħüddāmı anuň cümle bilād 

 

82 Rişte-i dām-ı meges-gīr-i Ǿanākib gibidür 

Bünye-i şerǾine nisbetle binā-yı Şeddād 

 

83 Dīni şevķiyle ġuzāta ne söz itmek cāiz 

ǾAşķ-ı āyīne-i şemşīrleri meşķ-i cihād 

 

84 Nüsħa-i ħulķ-ı miyānında yazılsa farażā 

Bī-laķab maǾnī-i teslīm virür lafž-ı Ǿinād 

 

85 Ŧabaķāt-ı dü-cihān Ǿabd-ı kerem-dīdesidür 

Resmdür birr ile aĥrār olınur istiǾbād 

 

 [54a] 

 

86 Źātı çün kevn ü mekānuň sebeb-i ħilķatidür 

Ħalķuň üstinde olan ĥaķķı olunmaz taǾdād 

 

87 Pişgāhında ħiŧāb itmege ķādir degülem 

Līk şevķ-i keremi virdi baňa istiǾdād 

 

88 Dest-ber-dest durup pīşgeh-i cāhında 

Baĥrdan ķaŧre-i evśāfını itdüm īrād 

 

89 Ĥaķķa peyrevlik idüp ķāǾide-i medĥinde 

Eyledüm eşk-i ħacāletle bu yüzden inşād 
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90 Ey vücūduň güher-i ķımme-i tāc-ı īcād 

Resm-i ķaddüň elif-i Fātiĥa-i istiǾdād 

 

91 Sensin ey merkez-i nüh-dāǿire-i kevn ü mekān 

Rūĥ-ı ervāĥ-ı Ǿalā ķuŧb-i medār-i irşād 

 

92 Saňa ħalķ oldı cihān senden alur feyżi yine 

Aĥmed ābāda gelür emtiǾa-i ħayr-ābād 

 

93 Sendedür mecmaǾ-ı ķavseyn-i vücūb-ı imkān 

Sensin ey nūr-ı ezel vāsıŧa-i Rabb-i Ǿibād 

 

94 Sen benüm ħalķ senüň eclüň içindür didi Ĥaķ 

Bundan aǾlā daħı bir mertebe olmaz müzdād 

 

95 Raĥmet-i Ǿālemiyān naķş-ı nigīn-i cāhuň 

Şān-ı fażluň daħı neyle olınur istişhād 

 

 [54b] 

 

96 Kim bilür küntü Nebî
84

 vaķtini senden ġayri 

Yine sensin senüň aśluň bilen ey pāk-nijād 

 

97 Kimlerüň gūşına lāyıķ yine senden ġayrı 

Şeb-i miǾrācdaki cevher-i esrār-i muķād 

 

98 Çün senüň źātuň ola aśl-ı ĥayāt-ı dāreyn 

Ehl-i dāreyn ne bilsün seni ey aśl-ı mevād 
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 “Küntü nebiyyen ve âdeme beyne’l-mâi ve’t-tîn” (Âdem su ile toprak arasında iken ben nebî idim.) 

Hadisine telmih yapılmıştır. 
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99 Evvel-i Mā Ħalaķaǿllah ki senüň nūruňdur 

Seni idrāk idecek kimdür eyā nūr-ı cevād 

 

100 Saňa iķrār iledür śıĥĥat-i īmān-ı enām 

Rütbeňi aňlamaġa kimsede yoķ istiǾdād 

 

101 Hep senüň āb-ı ruħuň ħürmetine gelmişdür 

Bu cihān ħalķı velī sensin olan aśl-ı murād 

 

102 Bir ucı dürc-i dehānuň bir ucı bāb-ı bihişt 

Arada cādde-i raĥmete dirler mirśād 

 

103 Ĥarc ider cümle senüň kīse-i iĥsānuňdan 

Ser-be-ser şāh u gedā cümle Ǿibād-ı āzād 

 

104 Hep senüň rīhte-i sufre-i inǾāmuňdur 

ǾĀleme cūd-ı vücūd eylesün Allāh ziyād 

 

105 Ne disem rifǾatüň ol mertebeden ber-terdür 

ǾArşa nisbetle ĥabāba dinilür mi bünyād 

 

 [55a] 

 

106 Senüň evśāfuňı Ǿadd itmek içündür yoħsa 

Bu ķadar olmaz idi nā-mütenāhī aǾdād 

 

107 Žāhirinden dolaşur dāǿire-i rifǾatiňüň 

Medĥile muǾziceňüň vaśfın idenler taǾdād 

 

108 Cāhuň aǾlā idügüň muǾcizeden bilmek ile 

Āşināyan-ı ĥaķāyıķ aňı itmez īrād 

 



68 

 

109 MuǾcize münkir içün ĥikmet-i Rabbānīdür 

Seni aǾlā bilür aśĥāb-ı şuhūd işhād 

 

110 Ummasun levĥ-i icābet de maķām-ı raġbet 

İtmeyen nāmuňı dibāçe-i źikr ü evrād 

 

111 Muĥtevī cümle kemālātı kitāb-ı źātuň 

Olamaz ġayre sezā sende olan istibdād 

 

112 Hep senüň bendelerüňdür dimek az maǾnādur 

Çünki ħalķ oldı vücūduňla Ǿademden āzād 

 

113 Enbiyā cümlesi pervāne-i envāruňdur 

Sensin ey nūr-ı nažargāh-ı Ħudā şemǾ-i murād 

 

114 Sen dururken Ǿamelinden ider ümmīd-i necāt 

Germ-i şeb-tāba baķar mihr dururken Ǿibād 

 

115 İlticā itse senüň dergehiňe enfaǾdur 

İtmeden dāmen-i miĥrāba teşebbüs zühhād 

 

 [55b] 

 

116 Sāĥa-i Ǿarş senüň maǾraż-ı Ǿunvānuňdur 

Ol zamāndan bilünür ķadriň eyā śāĥib-i dād 

 

117 Enbiyā her biri rāyet-keş-i aĥkāmuňdur 

Gitdiler āħırete itmege Ǿarż-ı ecnād 

 

118 Gitdi sekbān deli pāyesi ile ilerü 

Bir alāy ķara ķurun nāmı Ferīdun u Ķubād 
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119 Pāyüňe düşdi Ǿuluvv-ı nesebinden ħurmā 

Ķande şayestedür ol devlete serv ü şimşād 

 

120 Derdmend-i günehe ħār-ı rehüň nāfiǾdür 

Ne ķadar nāfiǾ ise ħastaya nīş-i faśśād 

 

121 Maŧbaĥ-ı ķadrüňe rehberde olan Ǿuşşāķuň 

Gözlerinden dökilür ħūn-ı kübād-ı ekbād 

 

122 Kim ki var miŝl ü şebīhi bulunur dünyāda 

Münĥaśır saňa faķaŧ rütbe-i nefy-i endād 

 

123 Kim ki rūşenger-i mihrüňle degül śāf-derūn 

Baśar āyine-i ārāyişini jeng-i nikād 

 

124 Büǿl-beşerden saňa dek ey güher-i dürc-i vücūd 

Nūr-ı rūĥānī idi bār-ı ķaŧār-ı ecdād 

 

125 Yā Rasūlullāh o Ǿāśī-i siyeh-rūyem kim 

Reng-i rūyum virür āyine-i ġufrāna sevād
85

 

 

[56a] 

 

126 Rūy-māl itmek içün ravżaňa virdüň ruħśat 

Beni kimse idemez pişgehüňden ibǾād 

 

127 Ehl-i Ǿuķbāya senüň şānuňı bildürmekdür 

Ħaŧıruňçün bu ķadar müznibi itmek āzād 

 

128 Rütbeňi bilmek ile ŧabǾ-ı cehennemde bile 
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 Bu mısra ile ikinci mısra arasında Nābī Divan’ında 20 beyit vardır.  bk. Ali Fuat Bilkan, Nābī 

Divānı, Akçağ Yay., Ankara, 2011, s.22-24. 
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Ümmet-i müźnib içün yoķ heves-i istiǾāb 

 

129 Bī-güneh raĥmet-i Ĥaķ dāver-i kişverdir hep 

Ķābil-i naķż degül ķāǾide-i istiŧrād 

 

130 Āfitābuň işidür ġurreyi engūr itmek 

Seyyiǿātım ĥasenat olur iderseň imdād 

 

131 Ve leǾamrük ķasemi śādır iken şānuňda 

Biň cihān müznibi it bend-i belādan āzād 

 

132 Pāyüne neşr-i leǾālī-i ŝenādur ancaķ 

Bendeňe ķuvvet-i ķalbüm diyecek źād-ı meǾād 

 

133 Çün rāżı didi Ĥaķķ saňa nice rażıye olur 

ReǾfetüň kim çekem āteşler elinden bī-dād 

 

134 Ben kimem yā benüm ol rütbe ne ĥaddümdür kim 

Olunam medĥ-serāyān-ı derüňden taǾdād 

 

135 Saňa ne medĥ ü ŝenādan müteǾālīsin sen 

İder ancaķ bu ķasīdem melekūt ehlini şād 

 

[56b] 

 

136 Ħāk-i dergāhuňa şāyeste degüldür ammā 

Süllem-i nūrdur itdüm ceberūta taǾdād 

 

137 Ĥarem-i naǾt-ı şerifüňde bu ebkāra gerek 

Duħterān-ı ǾAraba vażǾ olunan nām-ı suǾād 

 

138 Çünki KāǾb İbni Zübeyr’iň günehin afv itdüň 
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Müjde-i Ǿafv ile eyle bu günehkārı da şād 

 

139 Kim seni medĥ ide biǿź-źāt ħudāvend-i ġanī 

Medĥüňe ķanda bulur nevǾ-i beşer istiǾdād 

 

140 Bende de cürǿet-i medĥüň o memerdendür kim 

Geldi nuŧķ itdi ĥużūruňda nebatāt u cemād 

 

141 Anlaruň birisiyem ben de baňa merĥamet it 

Ey şeh-i ħıŧŧa-i nāz ey gül-i destār-ı murād 

 

142 Seg-i kem-ķadr-i derüňden daħı kem-ķadr-terem 

Üstüħān-pāre-i iĥsānuň ile ķıl beni şād 

 

143 Bende Nābi’den ola elf śalāt elf selām 

Rūĥuňa ālüňe aśĥābuňa tā rūz-ı maǾād 

 

 

NaǾt-ı Şerīf-i Nuŧķ-ı Selāmī Efendi 

(Fā Ǿi lā tün / Fā Ǿi lā tün / Fā Ǿi lā tün / Fā Ǿi lün) 

 

1 Ey Resul u faĥr-i Ǿālem cāmiǾ-i ümmül-kitāb 

Mažhar-ı nūr-ı Ħudāsın maķśadī Ǿālī cenāb 

 

[57a] 

 

2 Mebdeǿ-i Ǿilm u ilāhī mažhar-ı kevn u mekān 

 Pāyıňa hep bende oldı evliyā vü şeyħ ü şāb 

 

3 MaǾden-i maħluķ-ı Ǿālem merciǾ-i küllī śıfāt 

 Mažhar-ı elŧāf-ı ümmet maĥşer-i yevmüǿl-ĥisāb 
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4 Şānıňa levlāke levlāk geldi Ĥaķdan şübhesiz 

 Küntü kenziň pertevine çün sen oldıň fetĥ-i bāb 

 

5 Cümle eşyānıň kemālī senden oldu āşikār 

 Ĥūb cemāliň źerresinden oldı şems ü āfitāb 

 

6 Nūr-ı źātından seni ħalķ eyleyüb ol pādişāh 

 Eyledi nūr-ı vücūdun vech-i źātıňa niķāb 

 

7 Pertev-i źikriň žuhūrī nūr-ı Ķurān-ı Ǿažīm 

 Žulmet ķaldı münevver ķıldı miŝl-i māh-tāb 

 

8 Cümleye śāĥib şefāǾat sensin ey śāĥib kerem 

 Varsa luŧfuň pāyına deryā olur bir ķaŧre  āb 

 

9 Ĥizmetiňe muntažır Ĥıżr u İlyās u Nebī 

 Ol birisi İbn-i Meryem’dir Ǿalāmī āsiyāb 

 

10 Hem  Ebū Bekr ü ǾÖmer ǾOŝmān üç dīn serveri 

 Ŧutdılar dāmān-ı şerǾiň buldı anlar ħoş śevāb 

 

11 Serverān-ı evliyā śāĥibķırān-ı kaǿināt   

 Ol ǾAlī’dür şīr-i ner geldi aňa Ĥaķdan ħiŧāb 

 

[57b] 

 

12 Ol Ħüseyn ile Ĥasan şāh-ı şehīd-i kerbelā 

 Anlarıň ĥaķķında geldi Ķurratüǿl-Ǿayni cevāb 

 

13 Cümle Ǿāşıķ ümmetüňe vaślıňı eyle revān 

 Ĥażretiňden ayru düşmek anlara küllī Ǿazāb 
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14 Ĥażretüňe olmayıser aķreb-i ķurb-ı ķarīb 

 Āteş-i Ǿaşķıla daǿim etmiyen baġrın kebāb 

 

15 Kim seni inkār iderse Ĥaķķ aňa eyler Ǿazāb 

 Diyeler maĥşer güni “Yā leytenī küntü turāb” 

 

16 Sensin ol āyāt-ı ekber źāt-ı Ĥaķķı gösteren 

 Luŧfuňıla görinüp Ǿāşıķlarıň göňlüni yāb 

 

17 Ķıl Selāmiye nažar tā-keşf ola nūr-ı ilāh 

 Ķalmaya ol Ǿālem-i aśliyye sīne pür ĥicāb 

 

 

Nuŧķa-i Nesīmī Raĥmetuǿllāhu ǾAleyh 

(Fā Ǿi lā tün / Fā Ǿi lā tün / Fā Ǿi lā tün / Fā Ǿi lün) 

 

1 İy mükerrem ĥüsn-i śūret ey muŧahhar māǿ ü ŧīn 

Raĥmeten lil-Ǿālemīn sin Raĥmeten lil-Ǿālemīn 

 

2 Devr-i ĥüsnüň lem-yezeldür ey cemālüň lā-yezāl 

Bildügüm Ǿayneǿl-yāķīndır bildügüm Ǿayneǿl-yāķīn 

 

3 İy cemālin sūre-i veǿş-şems yüzüňdür āyeti 

Hāzihī cennatü Ǿadnin fedħulūħā hālidīn86  

 

[58a] 

 

4 Esrümiş mestān-ı Ǿayniň śāġarından selsebīl
87

 

Śuśamış cennetde laǾlüň ābına maǿi muǾīn 

                                                           
86

 Ŧā-ĥā Suresi 76. Ayet (İşte aden cenneti budur, ebedi olarak kalmak üzere girin oraya.) 

87
 Nesīmī divānında 4. beyit ile 7. beyit yer değiştirmiştir. bk. Hüseyin Ayan, Nesīmī Divānı, Akçağ 

Yay., Ankara, 1990, s.600. 
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5 Küllī şeyǿin hālikiň vechüňde ey rūşende gül
88

 

Ey hidāyet şemǾi yüzüň vey śaçuň ĥablu’l-metīn 

 

6 Nūn u Ǿaynuň mīm ü dālüň tilke āyātü’l-kitāb89 

Levĥ-ı maĥfūž oldı yüzüň  hüve Ķurǿān-ı mübīn90
 

 

7 Nefħa-i ǾĪsī gelür şīrīn lebüňden cānlara 

Ŝābit oldı meĥbit-ı Rūĥu’l-emīn
91

 

 

8 Ħūr-ı Ǿaynuň sūresi āyīne oldı ĥüsnüňe 

Ol sebebden ħalķa merġūb oldı Ĥaķdan ĥūr-ı Ǿīn 

 

9 Leblerüň şānında tenzīl cān fedā ruĥuǿl-Ǿıžām
92

 

Cān mıdur yā Rab lebüň yā ħālıķı cān-āferīn 

 

10 Ķıblemüzdür iy nigār Elĥamdülüllah śūretüň  

Tā-ebed İyyā kenaǾbüd93
 mīm cemālüň nestaǾīn 

 

11 Mālik-i ĥüsn oldı iy dil-ber cemālüň tā-ebed 

ǾĀşıķuň dīni budur buldı Nesīmī yevm-i dīn 

 

 

                                                           
88

 Nesīmī divānında 5. beyit  ile 6. beyit yer değiştirmiştir. bk. Hüseyin Ayan, Nesīmī Divānı,Akçağ 

Yay., Ankara, 1990, s.600. 

89
 Hicr Suresi 1. Ayet (“Elif lam ra tilke ayatu’l-kitâbi ve kur’ânin mübîn”) Meali, Elif-lâm-râ. Bunlar 

kitabın, apaçık KurǾan’ın âyetleridir. 

90
 Hicr Suresi 1. Ayet (“Elif lam ra tilke ayatu’l-kitâbi ve kur’ânin mübîn”) Meali, Elif-lâm-râ. Bunlar 

kitabın, apaçık KurǾan’ın âyetleridir. 

91
 7. beyitin 2. mısrasında vezin bozuktur. 

92
 Nesīmī divānında 9. beyit ile 10. beyit yer değiştirmiştir. bk. Hüseyin Ayan, Nesīmī Divānı, Akçağ 

Yay., Ankara, 1990, s.600. 

93
 Fatiha suresi 4. Ayet (Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.) 
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NaǾt-ı Şerīf-i Gūfte-i Şināsi Çelebi 

(Me fā Ǿī lün / Me fā Ǿī lün / Me fā Ǿī lün / Me fā Ǿī lün) 

 

1 Vücūduň kenz-i sırr-ı Rabb-i Ǿizzet yā Resūlallāh
94

 

Anuňçün urdı Ĥaķķ mühr-i nübüvvet yā Resūlallāh 

 

2 Cebīn-i tābnāküň zīr-i mūy-ı Ǿanberīnüňde
95

 

[58b] İder nūr-ı şeb-i ķadre şehādet yā Resūlallāh 

 

3 Dü-ebrū-yı Ǿabīr āňı da ger nūn ve ķalem īmā  

Rüsūmı Ķābe Ķavseyne işāret yā Resūlallāh 

 

4 Nǿola düşmezse sāyeň evc-i şān-ı źātuňa nisbet 

Yeri şemsüň ĥażīż-i ħāk-i źillet yā Resūlallāh 

 

5 Ġarībüňdür kerem eyle kerīmüǿş-şān sulŧānum 

Şināsi müźnibe eyle şefāǾat yā Resūlallāh 

 

NaǾt-ı Şerīf-i Gūfte-i Şināsi Çelebi 

(Me fā Ǿī lün / Me fā Ǿī lün / Me fā Ǿī lün / Me fā Ǿī lün ) 

 

1 Eyā şāh-ı rüsül destüňle şaķķ oldı meh-i ġarrā 

Bu Ǿālī muǾcizüň gösterdi dünyāya yed-i beyżā 

 

2 Çü bildi şerǾ-i pākiň üzre taǾyin devr-i āħirde 

Sürūrundan semāya atdı źātın ĥażret-i ǾĪsā 

 

3 ǾAceb mi olmasa žıll-ı şerīfīň çün nažarıň yoķ 

                                                           
94

 Şināsi divānında muhammesin ilk bendinin 4. ve 5. mısrası bu beyiti oluşturmuştur. bk. Esat 

Harmancı, Şināsi Divānı, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli, 1999, s.41. 

95
 Diğer beyitler de aynı şekilde muhammesteki bendlerin son iki mısrası alınarak oluşturulmuştur. 
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Seni yektā yaratmışdur Cenāb-ı Ĥażret-i Mevlā  

 

4 Rüsūm-ı ebruvānuň māśadaķdur Ķābe Ķavseyne  

MuǾanber mevlid-i tefsīr-i ser-i leyle-i esrā 

 

5 Der-i devlet-meǿābıň bendesidir yā Rasūlullāh
96

 

ŞefāǾat ķıl Şināsi mücrime luŧf eyleyüp ferdā 

 

 [59a] 

 

NaǾt-ı Şerīf-i Gūfte-i Şināsi Çelebi Merĥūm 

(Fā Ǿi lā tün / Fā Ǿi lā tün / Fā Ǿi lā tün /Fā Ǿi lün) 

 

1 Ey vücūduň Ǿālemeyne raĥmet-i perverdigār 

Reşĥa-i cūdı çü ĥüsnüňdür behişt-i tābdār 

 

2 Pertev-i nūr-ı cemāliňden ciĥān debbābdur 

Feyż-i ruħsārıňdan alur reng-i buyı nev-bahār 

 

3 Āb-ı tāb-ı Ǿārıżıň güne ŧarāvet baħş olup 

Sū-be-sū eşcārdan oldı hüveydā berg ü bār 

 

4 Ķaŧre-i müşkīn-i cūyuň mažharıdur gülsitān 

İştiyāķ üzre nola feryād-ı zār itse hezār 

 

5 Bu mežahir nice esmā u śıfāt āŝārıdır 

Nūr-ı źātıňla olur cümle ĥaķayıķ āşikār 

 

6 Yā Rasūlullāh Şināsi bendeň iĥsānıň umup 

Yüz sürüp dergāh-ı Ǿālī şānına bā-iǾtizār 

                                                           
96

 Şināsi divānında 5. beyitin ilk mısrası “Saňadur istinādi ilticāsı yā Rasūlullah” şeklindedir. bk. Esat 

Harmancı, Şināsi Divānı, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli, 1999, s.2. 
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NaǾt-ı Şerīf Gūfte-i Şināsi Çelebi Merĥūm 

(Me fā Ǿī lün / Me fā Ǿī lün / Me fā Ǿī lün / Me fā Ǿī lün ) 

 

1 Yoluňda aśfiyāya hep mesālik yā Rasūlullāh 

Ķapuň ervāĥ-ı Ǿulviye memālik yā Rasūlullāh 

 

2 Ġubār-ı maķdemüň kerrūbiyāna ķurretüǿl-aǾyun 

Turāb-ı dergehüň kuĥl-i melāǿik yā Rasūlullāh 

 

3 Ser- efrāz eyler idüň sidreden śadrına ŧūbayı 

Vücūd-ı pākiňe olsa erāǿik yā Rasūlullāh 

 

4 Saňa cānum fedā memlūkuň it ben ħāki sulŧānum 

[59b] Muǿāħaz olmaya maĥşerde mālik yā Rasūlullāh 

 

5 Şināsi bendeňe dārüǿş-şifā ħāk-i deriň besdür 

Yüzüm sürsem gider Ǿiśyān-ı hālik yā Rasūlullāh 

 

 

NaǾt-ı Şerīf-i Gūfte-i Ŝābit Efendi 

(Fā Ǿi lā tün / Fā Ǿi lā tün / Fā Ǿi lā tün / Fā Ǿi lün) 

 

1 Ey cemālüň şemǾ-i bezm-ārā-yı ķurb-ı kirdgār 

 Vey cebīnüň ĥalvet-i ĥāś-ı viśāle nūr-ı yār 

 Meclis-i ķudse fürūġ-ı ŧalǾatuň pertev-niŝār 

 Sen çerāġ-ı śoĥbet-i Ĥaķsın  olursa vechi var 

Cebrāǿil āvāre-i mihr-i ruħuň pervāne-vār 

 

2 Maŧlab-ı aǾlā-i  ev-ednāda cāy itseň nola   

 Pīşgāh-ı maķśād-ı aķśāda cāy itseň nola 

 Śadr-ı ĥalvetĥāne-i isrāda cāy itseň nola 
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 Bir ķademde menzil-i aǾlāda cāy itseň nola 

 Pīr veş itdüň maķām-ı Ķābe Ķavseyni güźār 

 

3 ŞemǾ-i źātuň olmasa dönmezdi fānūs-ı felek 

 Žāhir olmazdı taśāvīr-i mežāhir yek-be-yek 

 Ħulķ-ı eşyāya vücūduňdur sebeb bī-reyb ü şek 

 Śalmasa nūrūň żiyā dünyāya ey reşk-i melek 

Bunca eşkāl-i śuver ķandan olurdı āşikār 

 

4 ǾĀcizān-ı maĥşer üzre žıllıňı tekŝīr açup 

[60a] Ārzūmendāne naħl-i ķaddüňi tevķīr içün  

 Āfitāb-ı maĥşerüň teǿŝīrini teksīr içün 

 Ümmetüň deşt-i beķāda rāĥatın tevķīr içün  

 Śaķladı dār-ı fenāda sāyeňi perverdigār 

 

5 Zühresi oldı sipihrüň heybet-i Ǿazmüňle çāk 

 İtdi śayf-ı saŧvetüň eyvān-ı çarħı lerźe-nāk 

Eyledüň ol şeb-geh-i eflāk nažar bī-vehm ü bak 

 Ĥavfuň itdi ķalb-i gerdūnı dü-nīm ey nūr-ı pāk 

Ħalķ-ı Ǿālem śandılar çāk oldı māh-ı tāb-dār 

 

 

NaǾt-ı Şerīf Gūfte-i Necīb 

(Fā Ǿi lā tün / Fā Ǿi lā tün / Fā Ǿi lā tün / Fā Ǿi lün ) 

 

1 Olmasayduň heft-ŧārem olmaz idi rūşenā 

 Ħilķat-i eşyāya bāǿiŝ sensün ey nūr-ı ħudā 

 

2 İki yalıň yüzlü bendeňdür şehā şems ü ķamer 

 ĶaǾbe-i kūyūň ŧavāf itse nola śubĥ u mesā 

 

3 Mihr ü meh ser-levĥalar encüm nuķaŧ cedvel şihāb 
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 Bir müźehheb ĥilyedür vaśfuňda bu levĥ ü semā 

 

4 Žulmet-i cürm ü güneh sedd oldı ey şāh-ı Rüsül 

 Ĥıżr u luŧfuň Ǿāśiyān-ı ümmete ķıl reĥnümā 

 

5 Yā Resūlullāh ġarīķ-ı baĥr-i Ǿiśyāndur Necīb 

 Destgīr ol āşināmuz yoķ durur rūz-ı cezā 

 

[60b] 

 

NaǾt-ı Şerīf-i Güfte-i Nādirī El-Merĥūm 

(Me fā Ǿī lün / Fe Ǿi lā tün / Me fā Ǿī lün / Fe Ǿi lün) 

 

1 Dilā naśīĥatüm it gūş-ı cān ile ıśġā 

 Bu penç rūz içün itme vücūdını ifnā 

 

2 Deger mi eyledigüň mekŝe bunca ħām-ı ŧamaǾ 

 Deger mi çekdigüň ālām u derd-i renc ü Ǿanā 

 

3 Deger mi tā bu ķadar olasın cihāna ĥarīś 

 Deger mi tā bu ķadar olasın esīr-i hevā 

 

4 Nedür bu raġbet-i ŧūl-ı emel derūnuňda 

 Nedür bu ķıllet u Ǿaķl u bu keŝret-i sevdā 

 

5 Nedür bu fesāĥat endīşe vü telāş u heves 

 Saňa vefā idecek mi [bu]Ǿacūze dünyā  

 

6 Bu kāħ erzaķ-ı mīnāda kāmıň almış yoķ 

 Müdām itmededür bī-vefālıġuň icrā 

 

7 Ĥaķīķat ile vefāsı olaydı sābıķda 
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 Bulurdı behre vefāsından Ādem ü Ĥavvā 

 

8 Vefāsınuň eŝerin bulsa idi Nūĥ nebī 

 Binüp sefīneye gezmez idi ser ü bī-pā 

 

9 Görürdi bānī-i beyt-i Ħudā Ħalīlullāh 

 Ki müteceffiden itmişdi āteşe aǾdā 

 

10 Ger olsa görür idi anı Yūnus-ı Źūǿn-nūn 

 Gezerdi lücce-i deryāda nice śubĥ u mesā 

 

[61a] 

 

11 Ger olsa źerre ķadar bu cihānda resm-i vefā 

 Görür idi anı elbetde Ĥażret-i Mūsā 

 

12 Olaydı ger eŝeri görür idi Rūĥ-ı Ķuds 

 Ki eyler idi duǾāsıyıla ………
97

 iĥyā    

 

13 Görürdü gūşe-i āħzānda anı YaǾķūp  

 Ki ħūn aķmadan oldı iki gözi aǾmā   

 

14 Ger olsa görür idi anı  Yūsuf-ı Śıddīķ 

 Ki heft sāl oŧurup sicni eyledi meǿvā 

 

15 Görürdi anı Süleymān-ı śāĥib-i ħātem 

 Musāħħar idi aňa ins ü cinn ü āb u hevā 

 

16 Devāmı olsa eger bu cihān-ı fānīnüň 

 Görürdi faħr-i rüsül yaǾni seyyid-i Baŧĥā 

 

                                                           
97

 Noktalı alan okunamamıştır. 
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17 Muĥammedüǿl- ǾArabī Seyyid-i Temīm ü Ķureyş   

 Emīn-i Ĥaķķ Resūl-ı Hüdā Ĥabīb-i Ħudā 

 

18 ŞefīǾ-i rūz-ı cezā menbaǾ-ı fażīlet ü Ǿilm 

 Yegāne-i müctebā nūr-ı dīde-i dünyā 

 

19 Ĥadīŝ-i ķudsī ile ŝābit oldı kim levlāk 

 Ki ĥalķ itmez idüm bād u ĥāk āteş ü mā 

 

20 Ķudūm-ı meymenet-āŝārı ile bedr-i münīr 

 Şikāf olup yire geçti Baĥira vü Sāvā 

 

[61b] 

 

21 Söyündi şuǾle-fürūz iken āteş-i Fāris 

 Şikeste oldı o demde nişīmen-i Kisrā 

 

22 Cihāna irdi meserret vücūd-ı pākiyle 

 Zemīn iderse nola āsümāna istiġnā 

 

23 Vücūdı ile cihān oldı cā-be-cā ĥurrem 

 Zamāne Ǿadli ile oldı cennetüǿl-meǿvā 

 

24 Nesīm-i nükhet-i ħulķıyla oldı Ǿıŧr-āmīz 

 Bahār-ı behcet-i rūyıyla buldı neşve-nümā 

 

25 Livā-yı maǾdeleti ķıldı ħalķı āsūde 

 Nidā-yı luŧf ile iĥsānı virdi dehre ġınā 

 

26 Zemīne Ĥażret-i Cibril eyledikde hübūŧ 

 Niyāz idüp didi sensün şefīǾ-i rūz-ı cezā 
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27 MüşeffiǾ olduň eyā seyyidi benī Hāşim 

 Cenāb-ı Ĥażret-i Ĥaķķ eyledi bu luŧfı Ǿaŧā 

 

28 Günāhkār olan ümmetüň ķıyāmetde 

 Günāhını idesün Ĥażret-i Ħudāǿya recā 

 

29 O dem ki fāǿide virmez vücūda māl ü benūn 

 Meger ki ķalb-i selīm ola anda dāǿimā 

 

30 Aňa ki źerre ķadar ħayr u şerr ise aǾmāl 

 Suǿal itmelü ol demde Ĥażret-i Mevlā 

 

[62a] 

 

31 Güvāh-i Ǿādil ola ol maĥalde iǾŧā
98

 

 Lisān-ı ĥāl ile iķrār ide dest ile pā 

 

32 Ġırīv ü nāle vü feryād ile tażarr-ı Ǿaden 

 Zemīn ola mütelāŧım çü lücce-i deryā 

 

33 ŞefāǾatüňle Ħudā her günāhı eyleye Ǿafv 

 Ol ümmetüň ki olasın sen şefīǾī ey ŧā-hā 

 

34 Ĥasedle reşk idecek Nādirī ol ümmete kim 

 Ola şefīǾleri kān-ı Ǿilm ü ĥilm ü ĥayā 

 

35 Ĥased ol ümmete kim reheb-i devlet ile ol 

 O nūr-ı şems đaĥā ol żiyā budur dücā 

 

36 Ĥased ol ümmete kim āteş-i cehennemden 

 Ķıla necāt ol śāĥib-i şefāǾat-i Ǿužemā 

                                                           
98

 31. beyitin ilk mısrasında vezin bozuktur. 
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37 Bizi livā-yı ĥabībüňden itme Yā Rab dūr 

 Bi-ĥürmeti şeb-i ķadr ü bi-leyle-i İsrā 

 

38 Bi-ĥürmeti Ĥacerüǿl-esved beyt-i Ǿatīķ 

 Bi-ĥürmeti cebel-i nūr u mescid-i aķśā 

 

39 Bi-Ĥaķķı naǾra-i lebbeyk zümre-i ĥüccāc 

 Bi-Ĥaķķı eşhedü enlā ilāhe illāllāh 

 

40 Bi-Ĥaķķı Ĥacer ü Ħalīl bi-śafvet-i zemzem 

 Bi-Ĥaķķı rükn-i Yemānī bī-ĥürmet-i mesǾā 

 

[62b] 

 

41 Bi-Ĥaķķı Ǿumre vü ĥacc ü ķudüm-ı eşher-i ĥarem 

 Bi-Ĥaķķı rūz-ı śıyām u bi-leyle-i ađĥā 

 

42 Bi-Ĥaķķı merķad-ı faħr-ı ümem şeh-i Ǿālem 

 Bi-Ĥaķķı seyyidān-ı ravża-i behişt-āsā 

 

43 Bizi şefāǾat-ı ĥayrüǿl-enāma nāǿil ķıl 

 Bi-fażl-ı sūre-i Yāsin ü sūre-i şuǾarā 

 

44 Lisān-ı ķāśır ile naǾt-ı pāk-i Muśŧafā 

 Bu żaǾf-ı Ǿacz ile ey Nadirī olur mı edā 

 

45 Śabāĥ-ı ĥaşre degin rūĥ-ı pākine śalavāt 

 O faĥr-i Ǿālemüň evrād ile śubĥ u mesā 

 

 

Der-NaǾt-ı Şerīf-i Güfte-i Şehrī El-Merĥūm 
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(Fā Ǿi lā tün / Fā Ǿi lā tün / Fā Ǿi lā tün /Fā Ǿi lün) 

 

1 Ey vücūduň māye-i terkīb-i bend-i mā vü ŧīn 

 Ǿİllet-i ġāǿiyye ibdāǾ-ı eflāk ü zemīn   

 

2 Ķalmış idi tā ebed kim Ǿademīde kāǿināt 

 Olmasa nūruň żiyā feşān u taĥsīn āferīn   

 

3 Mübtedā-yı küll muǿaĥĥar ĥükm-i ĥatmiyet ĥaber 

 Muķtedā-yı enbiyā sālār-ı ĥabl-i mürselīn 

 

4 Nüsĥa-i kübrā-yı źātuň metn-i ĥikmetdir senüň   

 Münşī-i taķdīr aňa çekdük de  ħaŧŧ-ı Ǿanberīn 

 

5 Eyledi anı muĥaşşā mümkināt-ı gūn ile 

 Mündericdür anda Ǿilm-i evvelīn ü āħirīn 

 

[63a] 

 

6 Ŧurra-i gisū-yı Ŧā-hā perçem-i Yāsin-i sīn 

 Muśĥaf-ı ĥüsnüň ķasemgāh-ı ilāhüǿl-Ǿālemīn 

 

7 Sūre-i nūr üzre gūyā medd-i Bismillāhdur 

 Mihr-i rūyuňda hilāl ebrūlaruň ey ħūr –ı Ǿīyn 

 

8 Ebrūvānuň Ǿarşa aśılmış iki tīġün midür 

 Ķābe Ķavseynini āyā ey şeh-i refref-nişīn 

 

9 Ĥaķķ seni taĥśīś-i biźźāt öyle itmişdür ĥabīb 

 Mažhar-ı levlāk sen genc-i ĥayāya ya emīn 

 

10 Źātuň ey dürr-i yetīm-i baĥr-ı feyż-i kibriyā   
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 Gevher-i şeb-tāb-ı esrā ziver-i Ǿarş-ı berīn   

 

11 Şehsüvār-ı Ǿālem-i maǾnā-yı ġaybüǿl-ġaybsın 

 Cebreǿīl olsa rikābuňda nola peyk-i güzīn   

 

12 Ķurb-ı vaĥdetle cihānı eyledüň pāmāl-ı nāz 

 Ķad-ĥamīde pāy-ı būsıň içün bu çarĥ-ı heftümīn  

 

13 Perdedār olmaz çü Mūsā çeşm-i mā zāġuň
99

 senüň 

 Ŧūr-ı Sīnāǿda eyā maĥbūb-ı Ĥaķķ Ǿayneǿl-yaķīn 

 

14 Ĥüsn-i Yūsufǿdan Züleyħā olmış ancaķ feyż-i bāb 

 ǾĀlemi Mecnūn ider leylā-yı zülfüň çīn çīn 

 

15 Ŧārem-i çārumdan Ǿİsā cān atup gelse nola 

 Ümmetüň olmaķ diler ey nāžım-ı dīn-i mübīn 

 

[63b] 

 

16 Maĥż-ı raĥmetdür žuhūruň Ǿālem-i imkānda 

 Ħırmen-i vücūduňdan ādem oldı evvel dāne çīn 

 

17 Şehrī-i kemter gedā luŧf-ı Ǿamimüňden şehā 

 Eyler ümmīd-i şefāǾat yā şefīǾuǿl-müznibīn 

 

18 Ola bīň güldeste-i śad-berg-i teslīm ü śalāt 

 Ravża-i ħoş-būy-ı Ǿanber pāk her vaķt u ĥīn 

 

NaǾt-ı Şerīf-i Şīrī Merĥūm 

(Fā Ǿi lā tün / Fā Ǿi lā tün / Fā Ǿi lā tün / Fā Ǿi lün) 

 

                                                           
99

 Necm Suresi 17. Ayet “Mā zāġaǿl-baśarū ve mā tegā.” (Göz şaşmadı ve haddi aşmadı.) 
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1 Urdı nevbet śubĥ-dem Keyħusrev-i ħāver  zemīn 

 Ĥayme-i zerrīn sütūnın ķurdı carħ-ı çarümīn 

 Manžar-ı fīrūzeden źer-ħalķa ķıldı laǾl-gīn 

 İnse vü cinne Süleymān Ǿarż ķıldı ħātemin 

 Dīdeden gitdi seyil açıldı çeşm-i dūrbīn 

 Ħākiyān urdı yine lāf-ı hevā-yı āteşīn 

 Çıķdı Nīl ü ĥoķķadan bir gevher-i Ǿālī nigīn 

 Ŧoġdı mihr-i Ǿālem-ārā nūrla ŧoldı zemīn 

 

2 Seyrüm oldı bāl açup maķśūre-i kevn ü mekān 

 Himmetüm raħşını sürdüm tābe vecĥī āsümān 

 ǾĀlem-i nāsūtdan ŧaşra göründi bir mekān 

 Sākinān-ı bī-sükūndur ķāǿilānı bī-źebān 

 Muħtelifde ħalķa olmış źümre-i kerrūbiyān 

[64a] Bir zümürrüd minber-i Ǿālī ķurulmuş der-miyān 

 Bu Mesīĥā-dem ħaŧīb aġzında bu ħuŧbe revān 

 Muśŧafādur śadr-ı Ǿālem raĥmeten liǿl-ālemīn 

 

 سلمو ا ياقو منا صلو علىخير الورى  3

 الزى بهدى المصلين يانورالهدى 

غبا رسالت بلبل قلانما   كلمين 

 Ĥākim-i ĥükm-i ilāhī maǾnī-i müşkil-güşā 

 Muķtedā-yı evliyā ü pīşvā-yı enbiyā   

 Ķāđı-i mesned-nişīn-i bār-gāh-ı kībriyā 

 MaǾnī-i gīsūları veǿl-leyl vechi veǿđ-đuĥā 

 Eśśalatu vesselām ey Ĥażret-i sulŧan-ı dīn 

 

4 Ŧūŧī-i sükker kelām ve li-maǾAllāh ħoş ħaber 

 Kim ebiyyet maŧbaħından çekdi ħˇānı mā-ĥażar 

 Nergis-i mekĥūl-ı çeşmi nūr-ı mā zāġaǿl-baśar100
 

 Śadr-ı pāküne elem neşraĥ şürūĥ-ı muĥtażar 

                                                           
100

 Necm Suresi 17. Ayet “Mā zāġaǿl-baśarū ve mā tegā.” (Göz şaşmadı ve haddi aşmadı.) 
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 Ġonce-i zanbaķlarınuň muǾciz-i şevķuǿl-ķamer 

 Dürr-i lā aĥśā śadef aġzında mānend-i güher 

 Ķābe Ķavseyn oķın atdıġu virür ķaşı ħaber 

 Gösterür müjgānı tīġı femme fanzur ez-kemīn 

 

[64b] 

 

5 Ĥażret-i śıddīķ-i ekberdür emīr-i yār-ı ġār 

 Oldı iķdām-ı ǾÖmer’le dīn-i Aĥmed āşikār 

 CemǾ-i Ķurǿān itdi ǾOŝmān ķaldı andan yādigār 

 Lā fetā illā ǾAlī lā seyfe illā źülfiķār 

 SāǾideyni Ǿarşdur sıbŧeyn-i maǾśūm-ı sivā 

 Ħamza vü Abbās Ǿammeyn-i  Resūl-i Kirdgār 

 Āl ü aśĥābına anuň Şīrīyā leyl ü nehār 

 Virdüň olsun raĥmetullāhi Ǿaleyhim ecmaǾīn 

 

Münācāt-ı Naĥīfī Efendi El-Merĥūm 

( Fe Ǿi lā tün / Me fā Ǿī lün / Fe Ǿi lün ) 

 

1 Dil-i āşüftenüň nice demdür 

 Geçdi cürm-i günehle rūz şebi 

 

2 Şimdi biň ĥaclet ü nedāmet ile 

 Der-i iĥsāna geldi yā Rabbī 

 

3 Fażl u ġufrān u luŧf-ı Ǿafvuňdur 

 Ĥāśılı kāmı ġayet-i ŧalebi 

 

4 Çün buyurduň kemāl-i luŧfuňdan 

 Sebķat-ı raĥmetī Ǿālī ġażabī 

 

5 Bu Naĥīfī-i zārı maġfūr it  
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 Bī-kemāl-i Muĥammedün ǾArabī 

 

[65a] 

 

NaǾt-ı Şerīf-i Ħāfıž Merĥūm 

( Me fā Ǿī lün / Me fā Ǿī lün / Me fā Ǿī lün / Me fā Ǿī lün ) 

 

1 Ķarīn-i bezm-i erbāb-ı hevāyum yā Resūlallāh 

 Ĥarīm-i mūy-ı ķurbuňdan cüdāyum yā Resūlallāh 

 

2 Yeter oldum yeter ġarķ-āb-ı hicrān-ı yem-i hicrāň 

 Eźelden ĥażretüňle āşināyum yā Resūlallāh 

 

3 Ħumār-ı ĥasretüňle dil ħarāb-ender-ħarāb oldı 

 Meded muĥtāc-ı śahbā-yı liķāyum yā Resūlallāh 

 

4 Şerār-ı āteş-i hicrān ile baġrum kebāb oldı 

 Ki ben pervāne-i şemǾ-i vefāyum yā Resūlallāh 

 

5 Vücūdum tīġ-ı Ǿaşķuňla ser-ā-pā çāk çāk olsun 

 Yoluňda Ħāfıž’um maħlaś gedāyum yā Resūlallāh 

 

 

NaǾt-ı Şerīf-i Ħāfıž Merĥūm 

(Me fā Ǿī lün / Me fā Ǿī lün / Me fā Ǿī lün / Me fā Ǿī lün ) 

 

1 Göňül pervāne-i bezm ü śālik yā Resūlallāh 

 Lisānum bülbül-i bāġ-ı cemālüň yā Resūlallāh 

 

2 Hemīşe śaĥn-ı mirǿāt-ı nigāhumdan hüveydādur 

 Cemālüň şāhid-i naķş-ı nigāruň yā Resūlallāh 
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3 Śafā-baħş-ı ĥaremgāh-ı der-i Ǿuşşāķum olmışdur 

 Żiyā-i nūr-ı vech-i bi-miŝālüň yā Resūlallāh 

 

4 Zülāl-i Ǿużv ile ben ĥastayı luŧf eyle sīr-āb it 

 Derūnum yaķmasun tāb-ı celālüň yā Resūlallāh 

 

5 Ķapuňa intisāb idüp şefāǾat ilticā eyler 

 Faķīrüň Ħāfıž-ı şermende ĥālik yā Resūlallāh 

 

[65b] 

 

NaǾt-ı Şerīf-i Taĥmīs-i Şināsī Merĥūm 

(Me fā Ǿī lün / Me fā Ǿī lün / Me fā Ǿī lün / Me fā Ǿī lün ) 

 

1 Zebānuň silk-i lüǿlü-i hidāyet yā Resūlallāh 

 Dehānuň maǾden-i dürr-i saǾādet yā Resūlallāh 

 Derūnuň maĥzen-i eşyā-yı ĥikmet yā Resūlallāh 

 Vücūduň kenz-i sırr-ı Rabb-i Ǿizzet yā Resūlallāh 

 Anuňçün urdı Ĥaķ mühr-i nübüvvet yā Resūlallāh 

 

2 O ħaŧ kim kec degüldür fiǿl-aśıl resmī nigünüňde 

 Dürüst olurdı Ǿaksi inĥirāf olmaz çü dīnüňde 

 Güvāh olup anuň gibi bu ĥikmetde cebīňünde 

 Cebīn-i tābnāküň zīr-i mūy-ı Ǿanberīnüňde 

 İder nūr-ı şeb-i ķadre şehādet yā Resūlullāh 

 

3 İdüp mevvāc-ı cismānī ile teşrīf-i ev-ednā 

 Muraħħaś itdi saňa ķurb-ı ħāśśüǿl-ħāśśı[nı] Mevlā  

 Vücūduňda bu ĥāle oldı teşbīh-i belīġ imżā 

 Dü-ebrū-yı Ǿabīr-āgīndeki nūn ü ķalem īmā 

 Rüsūmı Ķābe Ķavseyne işāret yā Resūlullāh 
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4 Var iken mihr ü mehden sāye-i ecsām içün ķudret 

 Olurdı sāye Ǿārıż anlara sen eyleseň ŧalǾat 

 Vücūd-ı eşrefüň taǾžīm-i Ĥaķķla buldı çün rifǾat 

 Nǿola düşmezse sāyeň evc-i şān-ı źātuňa nisbet 

 Yeri şemsüň hażīż-i ħāk-i źillet yā Resūlullāh 

 

[66a] 

 

5 Riķāba mālik itmişken beni emvāl-i Ǿiśyānum 

 Dirīġ aǾmāl-i śāliĥden bulunmaz bir dilim nānum 

 Efendüm mā-melekden saňa dest-āvīzdür cānım 

 Ġarībüňdür kerem eyle kerīmüǿş-şān sulŧānum 

 Şināsī müźnibe eyle şefāǾat yā Resūlullāh 

 

 

NaǾt-ı Şerīf-i Rāzī Efendi El-Merĥūm 

(Fe Ǿi lā tün / Fe Ǿi lā tün / Fe Ǿi lā tün / Fe Ǿi lün ) 

 

1 Yā Resūlullāh ider źātuňı Mevlā tekrīm 

 ǾAbd-i Ǿāciz nice itsün saňa Ĥaķķ-ı taǾžīm 

 

2 Ķāśıruz naǾt-ı şerīfüňde senüň çünki Ħudā 

 Vaśfūňa Ĥażret-i Ķurǿān’da diye ħalķ-ı Ǿažīm 

 

3 Vech-i pāküň şeref-i şems-i duĥādan eşref 

 Eyledi ķadrüňi iǾlā-yı felek Rabb-i Ǿalīm 

 

4 Ġayb-ı muŧlaķdan olup saňa muśāĥib Cibrīl 

 Çār-yārı daħı žāhirde Ħudā ķıldı nedīm 

 

5 Birisi Ĥażret-i Bü Bekr-i śıddīķ-i śadīķ 

 Eyledüň emr-i ĥilāfetde anı sen taķdīm 
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6 ǾAdl ü inśāfıla mevśūf ǾÖmer Bin Ĥaŧŧāb    

 Mecra-ı münfed-i aĥkām-ı reh-i şerǾ-i ķavīm 

 

7 Ŝāliŝ-i menķabet-i şāh-ı risālet ǾOŝmān  

 İbn-i ǾAffān ki budur-cāmiǾ-i Ķurǿān-ı ķadīm 

 

[66b] 

 

8 Şīr-i Yezdān ǾAlī Bin Ebī Ŧālib kim  

 İtdüň esrār-ı ledünni aňa keşf ü taǾlīm 

 

9 Ķurretüǿl-Ǿayn-i imāmeyn-i şehīdeyn aǾnī 

 Zāhir ü bāġ-ı risālet Ħüseyin Ǿıŧr-ı şemīm 

 

10 Rüknīdür her biri maǾnīde cihāt-ı sitte 

 Ümmete bunları çün eyledi luŧf-ı Ǿamīm 

 

11 Müstenīr oldılar aśĥāb-ı kirāmuň senden 

 Mihrden oldı kevākib nitekim nūr-ı cesīm 

 

12 Necm-i raħşān-veş ider her biri irşād-ı hüdā 

 İķtidā eylese her ķanķısına Ǿaķl-ı selīm 

 

13 Ufķ-ı ĥikmetde olup cümlesi śubĥ-ı śādıķ 

 Mihr-i eflāk-ı Ħudāsın sen eyā nūr-ı raĥīm 

 

14 Cirm-i ħurşīde żiyā nūr-ı cemālüňdendür 

 Yek işāretle sen itdüň ķameri şaķķ-ı dü-nīm 

 

15 Bāġ-ı Firdevs’e Ħudā nehr-i Ǿažīm itdi anı 

 Parmaġundan aķıdup kevŝer-i cennāt-i naǾīm 
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16 Sebeb-i feyż-i ĥayāt olsa nola her şemǾi 

 Nefes-i Ǿıŧr-ı şemīmledür olan rūĥ-ı nesīm 

 

17 MuǾcizātuň ki yazılsa śuĥuf u evrāķa 

 Olmaya biňde biri ķābil ü naķl ü tefhīm 

 

[67a] 

 

18 Ĥaķķ ĥabībüm diye vaśf eyleye biźźāt seni 

 Saňa iǾŧā oluna Ĥażret-i Furķān-ı Kerīm 

 

19 Ol źebān var mı saňa medĥ ü ŝenā eyleyelüm 

 Ol edā var mı senüň şanuňı itsün tefĥim 

 

20 Enbiyā cümlesinüň vaśf-ı cemīlüň itdi 

 Çoķ śalāt ile selām eyledi Ǿİsā vü Kelīm   

 

21 Bir nice vaśf idelüm Ĥaķķ adābıyla seni 

 Ķāśır-ı zehr ne ķadar cidd ile itsek taǾžīm 

 

22 ǾArż-ı ħāl itmege ancaķ idebildük cürǿet 

 Der-i luŧfuňdan idüp Ǿafv u Ǿaŧālar taśmīm 

 

23 Yā Resūlullāh irüp mevt-i fenā ümmetüňe 

 Ħākde maĥv olup ecsādımuz olduķda remīm 

 

24 Bizi ehvāl-i ĥaşirden kerem it eyle ħalāś 

 Yaķdı ekbādımızı ķalbimizi āh o bīm 

 

25 DaǾvet it luŧfuň ile taĥt-ı līvāüǿl-ĥamde 

 Olalum dāǿire-i merĥamete biz de ĥarīm 
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26 Seyyiǿ ātile defātir pür olup yoķ ĥaste 

 Sāǿil-i şefķatüňüz naķśumızı ķıl tetmīm 

 

27 Umarız ĥīn-i şefāǾatde senüň ĥürmetüňe 

 ǾAfv ide cürmümüzi luŧfı ile Rabb-i Raĥīm 

 

[67b] 

 

28 Nefy-i gülde iderüz źāt-ı ilāhi iŝbāt 

 Ĥażretüň kān-ı risālet bilüp olduķ teslīm 

 

29 Nefs ü şeyŧāna uyup gerçi ĥaŧālar itdük 

 Tevbe ķılduķ ne ķadar var ise aǾmāl-ı źemīm 

 

30 Rūĥ-ı pākiňe taĥiyyāt ü selām u śalavāt 

 Ümmetüňden ola ol mertebe kim Ǿadī Ǿadīm 

 

31 Āl ü evlād ile aśĥābla itbaīǾňa hep  

 Emrüň üzre tuĥaf u taśliye itdüň taǾmīm 

 

32 Anlaruň ĥürmetine eyle şefāǾat kerem it 

 Ġażab-ı bārī ile yaķmaya tā nāra caĥīm 

 

33 Ey ŧabīb-i dil ü cān derde devā senden olur 

 Neylesün bu maraż-ı müşkile dārū-yı ĥekīm 

 

34 Ķalbimüz oldu śalavātıňla selīm ile kerem 

 Bize nefǾ itmeyecek günde benūn u zer ü sīm 

 

35 Ķahr-ı cabbāra bizüm ŧāķatımuz yoķ luŧf it 

 ŻuǾafā zümresiyüz görmeyelüm ķahr-ı elīm 
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36 Rāzī-i zār-ı ŧabībi daħı itme mehcūr 

 Ol faķīri kerem-i luŧfuňıla ķıl mesrūr 

 

[68a] 

 

Vaśf-ı Resūl-i Ekrem Güfte-i Şināsī Merĥūm 

(Fe Ǿi lā tün / Fe Ǿi lā tün / Fe Ǿi lā tün / Fe Ǿi lün ) 

  

1 Saňa īmān ile iķrār ideli Ǿarż u semā 

 Yerde gökde didiler ins ü melek āmennā 

 

2 Ķabe Ķavseyn kemān ķaşlarınuň ħam-zedesi 

 Tīr-i müjgānıňuň ammā gehi ev ednā 

 

3 Ey ķadi serv ü çenār-ı çemen-i ġaybüǿl-ġayb 

 Sāyebān eyler idi sāyeňi bulsa Ŧūbā 

 

4 Olmayan sāye-veş üftāde nihāl-i ķadiňi 

 Sāye gibi ola senden iki Ǿālemde cüdā 

 

5 Kürsī-i Ǿarş-ı muǾallā ola nežžāre gehi 

 Tūtīyā eylese ħāk-i derüňi tā bīnā 

 

6 Vālih-i āyine-i ŧalǾatuň İbn-i MesǾūd 

 ǾĀşıķ-ı derd ü ġamuň cān u dil-i Bū Derdā 

 

7 Dest-i āmāla ġubār-ı ser-i kūyuň iksīr 

 Çeşm-i iķbāle türāb-ı ķademüň kuĥl-ı cilā 

 

8 Medĥüňi Ĥażret-i Ĥaķ itmiş iken maħlūķāt 

 Nice taǾrīf ide ķāmet-i şerīfüň ħāşā   
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9 Ĥüccet-i vaśf-ı śıfātuňda ħaŧā itse nažīm 

 Keremüňden ķalem-i Ǿafvile eyle imżā  

 

10 Ĥüccet-i cürmineǾafvuň olup imżā-yı ķabūl 

 Şefķatüň ola berāt-ı Ǿamelinde ŧuġrā 

 

[68b] 

 

11 Kilk-i Ǿafvuňla beyāż eyle sevād-ı cürmin 

 O siyeh nāme meded ķalmaya bir ħaŧŧ-ı ĥaŧā 

 

12 Śaĥn-ı maĥşerde ķıyāmet ķopara feryādı 

 Eger imdād-res olmazsaň eger vāveylā  

 

13 Keremüňden dü-cihānda ne ķadar müźnib ise 

 Kesmez ümmīdini ey ħāce-i dīn u dünyā 

 

14 Olmasun dest-i güşād āde-i ġayre şāhum 

 Eyle dervīşiňi cūd-ı keremüňden iġnā 

 

15 Hem-civār eyle o bī-çāreyi bir bī-kesdür 

 Śıĥĥātinde aňa ķıl cennet-i kūyuň meǿvā 

 

16 Ĥarem-i kūyuňı itsün dil ü cān ile ŧavāf 

 Dem-be-dem nāle-künān yalın ayaķ başı ķabā 

 

17 Eylesün gülşen-i naǾtuňda sürūd  u naġamāt 

 Bülbül-i medĥüňi eyleyeli bī-berg-i nevā  

 

18 Ânide-i ķāfile-i luŧfuňa ilĥāķ eyle 

 Nefĥa-i śūr ola ol demde ki gülbang-ı devā 
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19 Dem-i āħirde ola mūnis-i cānı źikrüň 

 Ķoma bī-çāreyi ol demde ġarīb ü tenhā 

 

20 Śalavātuňla leb-i cānına ur mihr-i sükūt 

 Vire kālāsına pīrāye o zībā tamġā 

 

[69a] 

 

21 Besdür ey ħāk yeter eyleme taŧvīl-i kelām 

 Nice bir lāf-ı suħanda bu dükenmez daǾvā 

 

22 Eyle her ĥarf-i ħaŧāya dü-hezār istiġfār 

 Vaķtidür dergeh-i Ĥaķķa açıla dest-i duǾā 

 

23 Tā ki vaśf-ı şeh-i kevneyn ile her şām u seĥer 

 Baġlana maĥmil-i kālā-yı nuǾūt-ı şuǾarā 

 

24 Ķāfile ķāfile envāǾ-ı taĥiyyāt u śalāt 

 Ravża-i pāküne teslīm ola her śubĥ u mesā 

 

25 Ħādim-i şerǾī olup fevķ-ıǾalāda mesrūr 

 Ĥaśm-ı cāhı ola mescūn-ı çeh-i taĥt-ı sarāy 

 

26 Ser-i bī-devlet-i bedħāhına revzān-ı şebān 

 Ĥaşre dek ebr-i ķażā yaġdıra bārān-ı belā 

 

 

Vaśf-ı Resūl-i Güfte-i Şināsī 

( Fe Ǿi lā tün / Fe Ǿi lā tün / Fe Ǿi lā tün / Fe Ǿi lün ) 

 

1 İsm-i aǾžamla görüp ismüňi Ǿarşda ādem 
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 Bildi kim ħilķat-i ervāĥda sensin aķdem 

 

2 Śāĥibüǿl-vaĥy-i risāletle mübeşşir-menddir 

 Ĥaķķ TeǾālā’ya budur yaǾni ĥabīb-i Ekrem 

 

3 Eyledi dergeh-i ĥażretde kerem istidǾā 

 Seni şāfiǾ ŧutunup Ĥażret-i Ādem ol dem 

 

4 İrŝiňe ķaldı şefāǾat ŧalebi ümmetüňe 

[69b] Yā şefīķaǿl-fuķara melceǿ-i her dü-Ǿālem 

 

5 Lī maǾallāh ĥadīŝinüň olan āgāhī 

 Şeref-i źāt-ı kerīmüň yāveri pāk-şiyem 

 

6 Dergeh-i Ĥaķda saňa vāsıŧıya vüsǾat yoķ 

 Dost beyninde revā mı ola ġayrı maĥrem 

 

7 Sebeb-i ħilķat-i eflāk u mā-fīhā sensin 

 Var mıdur maǾni-i levlāk de lafž-ı mübhem 

 

8 Çün śalāt ide saňa Ĥażret-i Mevlā biǿź-źāt 

 Ķadrüni Ǿizzetüňi şöylece taĥķīķ iderüm 

 

9 Ger ricā eylesün Ĥażret-i Ĥaķķ’dan ümemi 

            Ehl-i maĥşer bütün Ǿafv olınur Allāhu aǾlem 

 

10 Saňa lāyıķ nesi vardur fuķarā zümresinüň 

 ǾAraśāta varıcaķ zār u ĥazīn ü pür-ġam 

 

11 Vech-i pāküňe nažar itmege yüz yoķ bizde 

 Bir bir oķunacaķ aǾmāl ne bīş ü ne kem 
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12 İǾtirāf eylemeden ġayrı yā bir çāre mi vār 

 Cürmine muǾterif olmaķ daħı kār-ı ādem 

 

13 Yā ilāhi bize ol günde teraĥĥum eyle 

 Enbiyā ĥürmetine luŧfuň ile ķıl mükerrem 

 

14 Bizüz ol zümre-i Ǿuśāt-gede-i żuǾafā 

 [70a]   Bizüz ol ķāfile kam-yāb-ı beyābān-ı Ǿadem 

 

15 Rū-siyeh dest-i tehī baġrı yanıķ bir ķavmiz 

 Eyledüň ŧūl-ı emel Ǿaksi ile çekdük elem 

 

16 Heves-i źiynet idüp ħandeler itdük nice 

 Ĥayf kim geçti Ǿömür çeşm ise hīç görmedi nem  

 

17 Var iken mūcib-i Ǿibret bize mevt-i aķrān 

 Nefs-i emmāre yine olmadı aślā mülzem 

 

18 Zār-ı fānīde Ǿaceb vālih ü ĥayrān yürüdük 

 Kāh mesrūr-ı libās u gehi memnūn-ı niǾam 

 

19 Şimdi Ǿadlüň ile ĥükm eyle luŧuf u kerem it  

 Sāǿil-i raĥmetüňüz vaķt-i elestden aķdem 

 

20 Nāra yaķma bizi ey vāĥid-i Ġaffārüǿź-źünūb 

 Olmaya tā ki şeyāŧīn bu emre ĥarem 

 

21 İǾtimād-ı keremüňle nice cürm itmiş idük 

 Žannumuz üzre kerem eyle bi-ism-i aǾžam 

 

22 Ĥażret-i faħr-i cihān ĥürmetine yā Sübĥān 

 Eyle bu dāǾiyeme niçe luŧuflar munżam 
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23 Ol ĥabībüň ki senüň maĥrem-i esrāruňdur 

 Ķılduň Ǿizzetle anı pādişeh-i śāĥib Ǿalem 

 

24 VaǾdeler itmiş idüň leyle-i miǾrācında 

[70b]    Ki żaǾīf ümmetini Ǿafv idesün yoķ şübhem 

 

25 Bu ki Ķurān-ı Kerīmüň daħı nāŧıķdur kim 

 Źāt-ı pāküňe muħāŧab bizüz ol ħaber ümem 

 

26 Cümlemüz mažhar-ı esmā-i Ǿižām olmuşduķ 

 Būy-ı raħmān idi her bir nefes eylerdük şem 

 

27 Ŧıynet-i ādeme ħumret buyurduň yā Rab 

 Aňa nefħ eyledigüň rūĥ-ı muķaddesdür etemm  

 

28 Cümle eşyāda benī ādeme tekrīm idüp 

 Ħilķatin aĥsen-i taķvīm ile ķılduň muǾžam 

 

29 Enbiyāyı getürüp nevǾ-i beşerden cümle 

Ķalb-i pür-nūrların beyt-i vaĥiy itdüň hem  

 

30 Ādemi Ǿizz ile mescūd-ı melāǿik ķılduň 

 Ħullelerle aňa mesken idi gülzār-ı irem 

 

31 Anlaruň ĥürmetine źāt-ı kerīmüň ĥaķķı 

 Gerçi Ǿāśī ķuluňum eyleme manžūr-ı niķam 

 

32 Seyyīd-i Ǿālem ü mülk ü melekūt-ı eflāk 

 Muśŧafā faħr-ı cihān şāh-ı risālet-efħam 

 

33 Yevm-i maĥşerde şefāǾat idicek ümmetini 
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 İtme Ǿiśyānumızı bāǾiŝ-i ħirmān u nedem 

 

34 Eyle mücrimlere de dār-ı naǾīmüň meǿvā 

[71a] Ey kerem śāĥibi ġaffārsuň luŧfuň eǾamm  

 

35 Emr idüp Ĥażret-i Ķurān’da didüň edǾūnī 

 Bu duǾāya yine fermānuň ile mecbūrum 

 

 

Ġazel-i ǾĀlī Taĥmīs-i Nažīm Efendi 

( Me fā Ǿī lün / Me fā Ǿī lün / Me fā Ǿī lün / Me fā Ǿī lün) 

 

1 Hidāyet nūrına mažhar siyeh-rūy-ı Ǿuķāb olmaz 

 SaǾādet şemǾinüň pervānesinde pīç ü tāb olmaz 

 Sevā-yı maġfiretde ĥaşyet ü ĥavf-ı Ǿazāb olmaz 

 Ǿİnāyet her kime yüz ŧutsa Ǿiśyānı niķāb olmaz 

 Güneş doġduķda zīrā perde-i žulmet ĥicāb olmaz 

 

2 Fenā bāzārına geldüň ticāret eyleyüp niyet 

 Mürūr itmekde de śubĥ u mesā bīhūde her sāǾat 

 Dirīġā oldı żāyīǾgevher-i Ǿömr-i girān ķıymet 

 Giceyle ħˇāb-ı gündüz ġaflet oldı bāǾiŝ-i ĥayret 

 Bize dünyānuň inkārı gibi ħāžır-cevāb olmaz 

 

3 Rıżā-yı Ĥaķķa mažhar olmayan dāǾvāt-ı nāķıśdur 

 Ħudādan  ġayre minnet itme kim ĥācāt-ı nāķıśdur 

 Terāzū-yı ķabūle girmeyen ŧāǾāt-ı nāķıśdur 

 Çeken ey muĥtesib mīzān-ı ħavfın źāt-ı nāķıśdur 

 Kemāl ehlinde eksüklük bulunmaz ol ĥesāb olmaz 

 

4 Kemāl-i Ǿacz ile derd-i derūnuň āşikār eyle 

[71b]    Düşüp ħāk-i niyāza Ǿarż u düvel iftiķār eyle 
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 Sevād-ı cürmi silsün aġla iňle āh u zār eyle 

 Recā yazusına dök eşk-i çeşmüň cūybār eyle 

 Ķayırma defter-i aǾmālı maĥv olmaz kitāb eyle 

 

5 Seĥāb-ı feyż olınca ķaŧre zīrā evc ināyetden 

 Olur reyyān riyāż-ı cān u dil ol şevķ-ı ħaletden 

 Yaġup bārān-ı Ǿafv-ı Ĥażret-i Ĥaķķ ebr-i raĥmetden 

 Źülāl-i maġfiret çıķdıķda śaĥrā-yı meşiyyetden 

 Ne denli teşne sāǿil gelse śaķlanmaz serāb olmaz 

 

6 Nevā-yı sāz-ı Ǿaşķa ŧutmayan gūş be hey vāǾiž 

 Aňa teǿŝīr ider mi nāle-i cān-sūz-ı ney vāǾiž  

 Yanup yaķılmaduķça ĥāśıl itmez kimse şey vāǾiž 

 Śaķınsun āteş-i dūzaħdan ol ġafil ki ey vāǾiž 

 Ķoyup nā-puħte cismin āteş-i Ǿaşķa kebāb itmez 

 

7 Nažīm olma śabāĥ u şām istiġfārdan ĥālī 

 Aňup ġam çekme hevl-i rüstaħīzi levĥ-i aǾmāli 

 Reh-i Ǿaşķında faħr-i Ǿālemüň ol sende pāmālī 

 Ĥabībin sev dilerseň maġfiret taķrībin ey ǾĀlī 

 Raķīb olmaķ gibi Mevlā-yı rengīn intisāb olmaz 

 

[72a] 

 

NaǾt-ı Şerīf-i Güfte-i Rūşenī Taĥmīs-i Nažīm Efendi 

( Fe Ǿi lā tün / Fe Ǿi lā tün / Fe Ǿi lā tün / Fe Ǿi lün ) 

 

1 Ey meh-i nev felek-i ĥüsn ü melāĥatde ķaşı 

 Süfre-i behçetinüň şems ü ķamer loķma çeşi 

 Źātunuň gelmedi gelmez iki Ǿālemde eşi 

 Çün doġup ŧutdı cihān yüzini ĥüsnüň güneşi 

 Kim ola sevmeye bu vechile sen māh-veşi 
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2 Seni āyīne-i źāt eyledi ĥayy-i Źüǿl-Minen 

 Ķıldı mirǿāt-ı ruħūň śayķal-ı ķudret rūşen 

 Nola vech-i ĥaseniň cümleden olsa aĥsen  

 Türk ü Kürdī ü ǾAcem  Hindī bilür bunı ki sen   

 Hāşimīsün ǾArabīsün Medenīsün Ķureşī 

 

3 Ey fürūġ-ı dü-ruħı nūr-ı Ĥudādan müştaķ 

 Źātuň envār-ı tecellāya eĥaķķ u elyaķ 

 NaǾt-ı Ǿaşķuňa dü-cihān müstaġraķ
101

  

 Dīk-i ĥikmetde bişürdi çü seniň sevgiňi Ĥaķķ 

 Cebrāǿil olsa nola maŧbaħınuň hīme-keşi 

 

4 Dil reh-i Ǿaşķuňa śarf itdi neye ķādir ise 

 Baķma noķśānına taķśīri daħı vāfir ise 

 Ĥācetin eyle revā her ne dilerse dir ise 

 Sen emīre ķul olan her ne ķadar müdbir ise 

 Bende-i maķbūl olur miŝl-i Bilāl-i Ĥabeşī 

 

[72b] 

 

5 Būs idüp  seng-i rehüň ey güher-i tāc-ı kirām 

 Olayum dergeh-i vālāňa gedā śubĥıla şām 

 İdeyüm ravżaňa śad-gūne taĥiyyāt u selām 

 Raĥm ķıl sāǿil-i miskīniňe ķapuňda müdām 

 Ĥuşk u leb-teşne ciger olup aķar gözi yaşı 

 

6  Munkir-i ķadr ü kemāl ü şerefüň bāŧıl imiş 

 Almayup mekteb-i çāhıňda sebāķ cāhil imiş 

 İki desti iki Ǿālemde de bi-ĥāśıl imiş 

 Ne Ǿaceb kāfir-i bed-gevheri sengīn-dil imiş 

                                                           
101

 3. bendin 3. mısrasının vezni bozuktur. 
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 Gelmeyüp raĥma seniň gevherine atdı ŧaşı 

 

7 Saňa bed ķaśd iden aǾdā-yı denī bedr olur 

 Śarśar-ı miĥnetle ħāk-i fenā bu ser olur 

Reg-i bāzū-yı  ümīdi çözilür bi-fer olur  

 Üzilür Ǿırķ-ı Ebū Cehl gibi ebter olur  

 Sen Ebuǿl-Ķāsım ile kim ki ŧutarsa güreşi 

 

8 Ravżanuň kuĥl-ı cilādur gözüme ĥāk-i deri 

 Andadur ĥasretile ħalķ-ı cihānuň nažarı 

 Eylemiş nūr-ı ruħuň sürħına  şems ü ķameri 

 Sensün ey püşt ü penāh-ı vaśluň ins ü perī 

 Enbiyānuň güzelī sevgilisi ħūb u ħoşı 

 

[73a] 

9 Bülbül ile dil-i şeydā-yı Nažīmı gülüňe 

 Dutalu gūş-ı terāne idicek bülbülüňe 

 Yaşılup vaśf-ı śıfātuňda olan ķulķuluňa 

 Veǿđ-đuĥā verdiňe veǿl-leyl oķurum sünbülüňe 

 Rūşeni virdi budur gül-i ġadāt u Ǿaşi 

 

 

NaǾt-ı Şerīf-i Güfte-i Nažım Efendi 

( Me fā Ǿī lün / Me fā Ǿī lün / Me fā Ǿī lün / Me fā Ǿī lün ) 

 

1 Nola vaśfuň Ĥasānuň olsam yā Resūlullāh
102

 

 Maĥaldür mažhar-ı iĥsānuň olsam yā Resūlullāh 

 

2 Śalādur ħˇān-ı ………  ……… 
103

 cümle-i maħlūķ 

 Simāŧuňda nola mihmānuň olsam yā Resūlullāh 

 

                                                           
102

 1. beyitin ilk mısarasının vezni bozuktur. 
103

 2. beyitin ilk mısrasındaki noktalı alan okunamamıştır. 
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3 Olurdum sāǿilān-ı dergeh-i Ǿālem meŧāǾıňda 

 İŧāǾat-gerde-i fermānuň olsam yā Resūlullāh 

 

4 Ĥam-ı çevgān-ı ĥükm-i ĥāl-gāh-ı derd-i Ǿaşķuňda 

 Miŝāl-i kūy-ı sergerdānuň olsam yā Resūlullāh 

 

5 Yüzümle gözümi sürsem der-i devlet-meǿābuňdan 

 Müjem çārub olup derbānuň olsam yā Resūlullāh 

 

6 Ġam-ı Ǿaşķuň beni źerd ü nizār u nā-tüvān itse 

 Esīr-i derd-i bī-dermānuň olsam yā Resūlullāh 

 

7 Cemālüň dīde-i cān u dilümde cilve-rīz olsa  

 Senüň āyīne-veş ħayrānuň olsam yā Resūlullāh   

 

[73b] 

 

8 Dil ü cānumda pinhān olsa genc-i gevher-i Ǿaşķuň 

 Dil ü cān ile tek virānuň olsam yā Resūlullāh 

 

9 Sürūr-ı kāmrānıyla iderdüm ħande-i şādi 

 Ġamuňla şemǾ-veş giryānuň olsam yā Resūlullāh 

 

10 Ħırām-ı ķāmetüň pāmāl ider bugün ümīdiyle 

 Yoluňda ħākla yeksānıň olsam yā Resūlullāh 

 

11 Açılsam gūne gūne vaśf-ı źātuňla Nažīm-āsā 

 Ser-ā-ser defter-i dīvānuň olsam yā Resūlullāh 

 

 

NaǾt-ı Şerīf-i Güfte-i Nažīm Efendi 

(Me fā Ǿī lün / Me fā Ǿī lün / Me fā Ǿī lün / Me fā Ǿī lün ) 
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1 Reh-i Ǿaşķuňda bī-śabr u şekībüm yā Resūlullāh 

 Seni her kim severse ben raķībüm yā Resūlullāh  

 

2 Ķabūl eyle civār-ı Ǿizzetüňde çekmeyem ġurbet 

 Bilürsüň kendi şehrümde ġarībüm yā Resūlullāh 

 

3 Ŧavāf-ı KaǾbe-i şevķ-ı cemālüň farż-ı Ǿaynumdur 

 Naśāb-ı ĥasretüňden bā-naśībüm yā Resūlullāh 

 

4 Gözüm eşk ile māl-ā-māl göňlüm Ǿaşķ ile memlū 

 BaǾīdem śūretā maǾnen ķarīnem yā Resūlullāh 

 

5 Debīstān-ı ĥaķīķatde olup şākird-i nā-ķābil 

 Velī fenn-i mecāzīde edībem yā Resūlullāh 

 

6 Rıżāda zühd ü taķvāda hemān levĥ-i derūn sāde 

[74a] Ħaŧāda śafĥa-i pür-naķş u zībem yā Resūlullāh 

 

7 Ķarīn eyle gül-i şevķ-ı ķabūle nāle-i şevķum 

 Riyāż-ı midĥatüňde Ǿandelībem yā Resūlullāh 

 

8 Revādur ŧāliǾümde devlet-i evśāfuň el virse 

 Felekde mažhar-ı keffüǿl-ħaŧībem yā Resūlullāh 

 

9 Nola şerĥ eyledükçe vaśfuňı ceźb-i ķulūb itsem  

 Senüň bīmāruň olmuşken ŧabībem yā Resūlullāh 

 

10 Nažīm-āsā olup şīrīn-meźāķ-ı leźźet-i naǾtıň 

 Zebānum māǿil-i şehd ü zebībem yā Resūlullāh 
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NaǾt-ı Şerīf-i Güfte-i Nažīm Efendi 

( Mef Ǿū lü / Fā Ǿi lā tü / Me fā Ǿī lü / Fā Ǿi lün ) 

 

1 Olmaz ķademi olmasa serv-i çemen çemān 

 Reftārını görince olur nārven revān 

 

2 Gūş-ı niyāzı güllere güftār-ı ŧutdurur 

 Açdıķça ĥarf-i nāza o ġonce-dehen dehān 

 

3 Baġlatsa zülfine o büt-i devr-i Ǿişvenüň 

 Zünnār-ı tāmın aňmaz idi Berhemen hemān 

 

4 Manśūr gibi ol şeh-i ĥüsn ü melāĥatuň 

 Berdār-ı Ǿaşķına ola zülfi resen resān 

 

5 Ĥükmin virirse būs-ı lebi yaħşi aňlamam  

 Ola Nažīm ĥāl-i Süheyl-i Yemen Yemān 

 

[74b] 

 

NaǾt-ı Şerīf-i Güfte-i Ĥamdī Efendi Raĥmetǿullāhi ǾAleyh 

( Fe Ǿi lā tün / Me fā Ǿī lün / Fe Ǿi lün ) 

 

1 Pīşvā-yı ŧavāǿifüŝ-ŝaķaleyn 

 Śāĥibüǿş-şerǾ ü seyyidüǿl-ĥarameyn 

 Maķśad oldur cihān bahānesidür 

 Ķābe Ķavseyn 
104

anuň nişānesidür 

 Aśfiyā içre Muśŧafā oldur 

 Ol deme yine rehnümā oldur 

 Açmasaydı ĥicābı keŝreti ol 

                                                           
104

 Necm suresi 9. Ayet “Fekâne Ķābe Ķavseyn ev ednâ.” (İki yay kadar kaldı araları, yahut daha da 

yakın.) 
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 Kim bulurdı cenāb-ı vaĥdete yol 

 Muśŧafā nūrı olmasa tābān 

 ǾAyn-ı tevĥid olmaz idi Ǿayān 

 

2 Tā ki itdi žuhūr nūr-ı vücūd 

 Oldı anuňla her żiyā mevcūd 

 GelmeseǾālem-i vücūda żiyā 

 Nūr olmazdı şāhid-i meşhūd  

 Nāra ĥaśr itmeseydi nūr-ı recīm 

 Sāye-i ādeme ķılurdı sücūd 

 Sāyeden nūra secde eyler idi 

 Olsa Ǿaynında źerre deňlü şühūd 

 Nūr olmasa žahir ola mı hīç 

 Žıll-ı memdūd u żavǿ-ı nā-maǾdūd                                                

[75a] Heme Ǿālem żiyā-i nūrullāh 

 Leyse fi cübbetiǿl-vücūd sivāhu105 

 

3 Ne içün ħalķ olındı insile cān 

 Bulmaġ içün ħazīne-i pinhān 

 Maħzeni ol ħazīnenuň cāndur 

 Cānuňı belki bulasun cānān 

 Dili yoķluķ kilidi varlıķdur 

 Aç kilidi ki ola genc-i Ǿayān 

 Var didügüň çü maǾnīde bu ķadar 

 Nengdür-Ǿārife bu nām u nişān 

 Bu sözüň maǾnīsine şāhiddür 

 Āyet-i küllü men Ǿaleyhā fān106
 

 Heme Ǿālem żiyā-i nūrullāh 

 Leyse fi cübbetiǿl-vücūd sivāhu 

                                                           
105

 (Cübbemin altında Allah’tan başkası yoktur.) anlamına gelen Bâyezid-i Bistamî’ye veya Cüneyd-i 

Bağdadî’ye atfedilen bir söz. 

106
 Rahman Suresi 26. Ayet (Yerin üstünde ne varsa fanidir.) 
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4 Tā ki itdi ŧulūǾ-ı nūr-ı ķadem 

 Münkeşif oldı bu žulām-ı Ǿadem 

 Nažar iden bu nūrla gördi 

 ǾĀlemi źerre źerreyi-Ǿālem 

 Źerre maǾnīde nūrdur ammā 

 Śuretā farķ itdi žıll-i Ǿadem 

[75b] ǾAdem-i iǾtibāre vāķıf olan 

 İǾtibār-ı Ǿademden urmadı dem 

 İtmeyince iżāfeti isķāŧ 

 Sırr-ı tevĥīdi bulmadı ādem 

 Heme Ǿālem żiyā-i nūrullāh 

Leyse fi cübbetiǿl-vücūd sivāhu 

 

5 ǾAşķ Mıśrına olmayan sālik 

 Yūsuf-ı ķalbe olmadı mālik 

 Vech-i maǾşūķa niçe vāśıl olur 

 ǾAşķ ile olmasa ki hālik olur  

 ǾAşķdur aślı cümle eşyānuň 

 كلها ينتهى الى ذلك 

 ǾAşķsız olsa her vücūd-ı Ǿadem 

 ǾAşķsız olsa külli şey hālik 

 Sālik Ǿuşşāķa münselik olmaz 

 Meslek-i Ǿaşķa olmayan sālik 

 Heme Ǿālem-i żiyā-i nūrullāh 

 Leyse fi cübbetiǿl-vücūd sivāh 

 Ĥamdī naķķāş naķşına eyle nažar  

 Gerçi naķķāşa naķşı oldı eŝer  

 

[76a] 

 

Ķaśīde-i Der-Keyfiyyet-i Ķıyāsī Sipihr-i Kec-Reftār 
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( Fā Ǿi lā tün / Fā Ǿi lā tün / Fā Ǿi lā tün / Fā Ǿi lün ) 

 

1 Ħābdan açdum gözüm ŧurdum yerümden bir seĥer 

 ǾAyn-ı Ǿibretle bu fānī Ǿāleme ķıldum nažar 

 Cübbeye muĥtāc u pālās içre her ehl-i hüner 

 Her ne deňlü var ise nādān elinde sīm ü zer 

 Zāġlar gülzārda ŧūŧī ķafesde āh ider 

 Ehl-i Ǿilm ayaķda vü cāhiller olmış tāc-ı ser 

 Žulmeti āb-ĥayevāna eylemiş devrān muķırr 

 Gençler virānede ķaǾr-ı biĥār içre güher 

 Her kime kim dost olsaň ol saňa düşmen çıķar 

 Giryesinden Ǿāşıķuň maǾşuķ eyler ħandeler 

 Bülbül aġlar gül güler Ǿālem temāşādur gider 

 

2 Seyre çıķdum kim niçe olmış göründü gülsitān 

 Dehr elinden ķıpķızıl ķana boyanmış erġuvān 

 Servler Ǿālemden el çekmiş bunı söyler hemān 

 Kimse āzād olımaz ġamdan ki fānīdür cihān 

 Murġlar bu meskenüň virüp fenāsından nişān 

 Ĥārdan ħār üzre yapmışlar fenā-yı āşiyān 

 Dirişür eşcār bir gün irişür diyü ħazān 

 Gül gelür bir iki gün Ǿömrine olmış şādmān 

 Gūşe-ber-gūşe ŧurup bülbüller eylerler fiġān 

[76b]   Bu ne ĥāletdür didüm çıķdı didi bir bāġbān 

 Bülbül aġlar gül güler Ǿālem temāşādur gider 

 

3 Bu cihānuň bir Ǿaceb bezmine irdüm ben gedā 

 Nāylar virdi ħaber ervāĥdan idüp śadā 

 Çeng iki bükülmüş olmuş bir nigāra mübtelā 

 Eyleyüp Ǿuryān defi đarb ile eyler cefā 

 Gūş-ı ŧanbūrı burup taǾlīm iderler hevā 

 Çār pāre Ǿażża-ı çaķ çaķ diyü eyler nidā 
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 Ehl-i bezmüňǾaķlıňı almış bu bezm-i bī-beķā 

 Kimisi aġlar kimi gülüp sürer źevķ ü śafā 

Bu ne Ǿālemdür didikçe cevāb içün baňa 

 Bir gül sāķī ŧurup tekrār iderdi dāǿimā 

 Bülbül aġlar gül güler Ǿālem temāşādur gider 

 

4 Gāh olur kim bu gedāyı bu felek sulŧān ider 

 Gāh olur sulŧān gedā-veş ħākle yeksān ider 

 Kimin öldürür kimini dirgürür çoķ ķan ider  

 Maĥv ider deryāları ķaŧre-i ŧūfān ider 

 Ķanķı bir maǾmūr olursa Ǿāķıbet vīrān ider 

 Mārı pür-zehr eyleyüp gencīneye derbān ider 

 Kāh olur pür-şevķ olup bezm-i meh-i tābān ider 

[77a] Kāh olur giryān olur kendi başın bārān ider 

 Kiminüň bārını vuślat kiminüň hicrān ider 

 Aġlar YaǾķub ammā Yūsuf’ı ħandān ider  

 Bülbül aġlar gül güler Ǿālem temāşādur gider 

 

5 Ey Ķıyāsī şehr-i İstanbul’da leyl ü nehār 

 Eyledüm taĥśīl-i ilm ü maǾrifet çoķ rūzgar 

 Bir nice yıllar kelāmum dürlerin idüp niŝār 

 Ķande kim insān ola ben anda buldum iştihār 

 Nideyüm ammā ki baħtum olmadı iķbāle yār 

 Ŧālib olsam ger bir avuç ĥāke olur tārumār 

 Dāǿimā bu ĥālüme aġlayup idüp āh u zār 

 Ġayret aķrānıyla ġam cānuma itmişidi kār 

 Nāgehān bir gūşeden bir pīr oldı āşikār 

 Didi budur resm-i devr-i rūzgār rūzgār 

 Bülbül aġlar gül gülerǾālem temāşādur gider 

 

 

Ġazel-i Muĥibbī Taĥmīs-i ǾUbeydī 
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( Fe Ǿi lā tün / Fe Ǿi lā tün / Fe Ǿi lā tün / Fe Ǿi lün ) 

 

1 Her dem elden ķomayup bir ruħ-ı gülnār etegin 

 Dutagör  āb-ı revān gibi çemenzār etegin  

 Dutma zāhid gibi źühdüň hele źinhār etegin 

 Pendī gūş itme dilā alma ele Ǿār etegin 

[77b] Ķo ne dirlerse disünler dutagör yār etegin 

 

2 Ġam-ı Ǿaşķın nigāruň ne ķadar çekdüm elem
107

 

 Ķalmadı görmedigüm ġuśśa vü endūh-ı elem 

 Ķana ġarķ olsa gözüm yaşı Ǿaceb mi her dem 

 Baňa her demde gelür derd ü belā miĥnet ü ġam 

 Müşkil işdür ki kişi duta sitemkār etegin 

 

3 İtmege gülşen-i Ǿālemde dilā Ǿayş u ŧarab 

 Bulmadum bir gül-i bi ħār idüp saǾy u ŧaleb 

 Ben çeküp derd-i hezār-ı ġam-ı endūh-ı taǾab 

 MüddeǾī dāmen-i dildāre irişse ne Ǿaceb 

Ķande bir gül açıla dutar anuň ħār etegin 

 

4 Ġam-ı ebrūsı ile ķaddüň eger olsa hilāl 

 Ŧāķatuň ŧāķ oluben itse seni żaǾf-ı ĥayāl 

 ǾArż-ı ħāl eylemege ķalmasa güftāra mecāl  

  Ħˇābda yāri görüp furśat ile būsesin al 

 Uyanup ħışma gelürse ķoma inkār etegin 

 

5 Ey ǾUbeydī dil-i pür-ġamda śafā ķalmadı hīç 

 Çekdü kim bu cihān içre cilā ķalmadı hīç 

 Ol peri itmedügi cevr ü cefā ķalmadı hīç 

 Ey Muĥibbī benī ādemde vefā ķalmadı hīç 

                                                           
107

 ǾUbeydī divānında bu mısra “Rāh-ı Ǿışķında nigārun şu ķadar çekdüm elem” şeklindedir. bk. Ömer 

Arslan, ǾUbeydī Divānı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2013, s.263. 
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[78a]   Sen de Mecnūn śıfat ol dut yüri daġlar etegin 

 

 

Ġazel-i Bāķī Taĥmīs-i Cinānī 

(Fe Ǿi lā tün / Fe Ǿi lā tün / Fe Ǿi lā tün / Fe Ǿi lün ) 

 

1 Nev-bahār oldı güzellendi ser-ā-ser Ǿālem 

 Oldı ezhār ile her gūşe gülistān-i İrem 

 Sīnemüz doldı śafā ķalmadı endūh ile ġam  

 Eyledi müjde-i gül dilleri şād u ĥurrem 

 Ġoncenüň göňli açıldı güle düşdi şebnem 

 

2 Nedür ol ŧarz revişin şīve-i reftārında
108

 

 Nedür ol ħûb-edâ nâz ile güftârında 

 Śabre ŧāķat mı ķalur ceźbe-i dīdārında 

 Dāne-i ĥāline baķ cennet-i ruĥsārında 

 Nice śabr eylesün Allāh’ı severseň ādem 

 

3 Cūybārın baňa Ǿarż itme kenārın sensüz 

 Oda yansun nideyüm serv ü çenārın sensüz 

 Bāġ-ı dehrüň kim geşt ü güzārın sensüz
109

 

 ǾĀlemüň neyleyeyin bāġ u bahārın sensüz 

 Baňa sen ruħları gülzār ile ħūrşīd-Ǿālem 

 

4 İderüz śavmaǾa-i küncde Ǿibādet geh geh 

 İderüz anda namāz itmege niyyet geh geh 

 Demidür sen de idüp luŧf u mürüvvet geh geh 

[78b]   Dil-i şūrīdeye ķıl pend ü naśīĥat geh geh 

 Nefesüň gelsün eyā śūfī-i nāśuĥ dem dem 

                                                           
108

 Cinānī divānında 2. bend ile 3. bendin yeri değişmiştir. bk. Cihan Okuyucu, Cinânî Divânı, TDK 

Yay., Ankara, 1996, s.229. 

109
 3. bendin 3. mısrasının vezni bozuktur. 
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5 Ey Cinānī pür idüp şöhret ile āfāķı 

 Ĥaşre dek nāmuň ide rūz-ı felekde Bāķī 
110

 

 Demidür sākin idüp sūz-ı dil-i Ǿuşşāķı 

 Ābdār olsa nola mīve-i şiǾr-i Bāķī 

 Urmadı kimse bu bāġ içre daħı böyle ķalem 

 

 

Ġazel-i Behçetī Taĥmīs-i Kelīmī Efendi 

( Fā Ǿi lā tün / Fā Ǿi lā tün / Fā Ǿi lā tün / Fā Ǿi lün ) 

 

1 Ol esīr-i Ǿaşķıyuz sen māh-ı Yūsuf  śūretüň 

 Kim ķırılduķ çekmeden zencīr-i derd-i fürķatuň 

Göňlümüzden çıķmadı ķaldı ümīd ü vuślatuň  

 Dīdemüzden gitmez oldı reng-i rūy-ı ŧalǾatuň 

  Bülbül-i nālānıyuz ol gülsitān-ı behçetüň 

 

2 Bu nefes sensüz nagāh itmem bu kāħ-ı şeşdere 

 Bādesüz açmam gözüm mirǿāt-ı çarħ-ı çenbere 

 Böyle sermest olduġum her laĥža śanmaň yoķ yere 

 Hüşyārüň tābı yoġmuş ħışm-ı çeşm-i dilbere 

 Şimdi bildüm ben senüň ey bāde ķadr-i ķıymetüň 

 

3 Mest-i Ǿaşķum bāde-nūş itmekle olmam dil-ĥarāb 

 Meclisümde dönse heftüm kāse-i rūz-ı ĥisāb 

[79a]   İstemem sensüz bu ne ħum olmasa ser-şā-şarāb 

 Sāķiyā cām-ı lebüňle eyle luŧf it neşve-yāb 

 Ser-girān itdi beni śahbā bezüm-i fürķātüň 

  

4 ǾAķlum alduň inşirāĥ-ı ġamzedāňı bilmedüm 

                                                           
110

 Bu mısra Cinānī divānında “ Ĥaşre dek nāmın ola devr-i felekde Bāķī” şeklindedir. bk. Cihan 

Okuyucu, Cinânî Divânı, TDK Yay., Ankara, 1996, s.231. 
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 Cevher-i ĥāśıyyet-i rāĥat-resāňı bilmedüm 

 Mest olup teferrüc-i ħavf cān-fezāňı bilmedüm 

 Görmeyince neşve-i muǾciz-nümāňı bilmedüm 

 Cān baġışlarmış meger kim mürdeye keyfiyyetüň 

 

5 Ĥaste-i çeşmüň ruħuňdan kesb-i śıĥĥat eylemez 

 Penbe-i ħūrşidi bālin-i rāĥat eylemez  

 Olsa da Ǿāşıķ Kelīm-āsā şikāyet eylemez  

 Behçetī-i bi-tābdur ġamzeňle ülfet eylemez 

 Cānın al ol bi-dile cevr eylemekse niyyetüň 

 

 

Ġazel-i Necātī Taĥmīs-i Bāķī 

( Fe Ǿi lā tün / Fe Ǿi lā tün / Fe Ǿi lā tün / Fe Ǿi lün ) 

 

1 Rāyet-i fitne çeküp ol ķad-i dil-cū begler 

 Üşdiler yānına her yār-ı cefā-cū begler 

 Bir yire geldi nice ġamzesi cādū begler 

 Bir ālāy oldı perī şīvelü āhū begler 

 Gözi āhūlaruň ālāyına yā Hū begler 

 

2 Ķaynadup nār-ı ġam-ı Ǿaşķda ħūn-ı cigeri 

[79b]   Gözlerümden aķıdur kendü görinmez o perī 

 Śanma nevǾ-i beşerīden gele bu şīveleri 

 Bir perī içün aķar iki gözüm çeşmeleri 

 Śaķınuň bilmiş oluň ķanludır ol şu begler 

 

3 Cān virirseň eger ol ħusrev-i şīrīn-dehene 

 Ġalib olsaňda ger Ǿaşķında ānıň Kūh-kene 

 Ne ķadar naķd-i revānuňda niŝār olsa yine 

 Bi-vefālıķlar ider yolına cānlar virene 



115 

 

 ǾAcabā böyle mi olur dünyede hep begler
111

 

 

4 Pāk-rū tāze-cevāndur baňa cānumdan eǾazz 

 Gelmedi yanuma zen ķısmı meger duħter-i rez 

 Baķmadum aŧlas u dībāsına dehrüň bir kez 

 Raħt u baħtum götüri oda urursam dütmez 

 Bir iki gün beni bu dünyede maĥbūb begler 

 

5 Yoluňa ĥīle kemendin biri baġlar nā-gāh
112

 

 Çıķarur doġru yoluňdan seňi eyler güm-rāh 

 Bu belāya bulımaz çāre ne dervīş ü ne şāh 

 Kimseye uymasun ulaşmasun Allāh Allāh 

 Zülf-i bī-dīn ile ol ġamze-i cādū begler 

 

6 Bāķıyā gel olalum KaǾbe-i dil yolına peyk 

[80a]   Diyelüm semǾa nidā iricek āħır Lebbeyk113
 

 Girelüm rāh-ı Ħudāya diyüp eǿs-saǾyü ileyk 

 Ne Necātī ne güzeller ne selāmün ne Ǿaleyk 

 Fāriġuz eylemezüz kimseye ŧapu begler 

 

Mümeyyiz ǾĀlī Efendi 

( Fe Ǿi lā tün / Fe Ǿi lā tün / Fe Ǿi lā tün / Fe Ǿi lün ) 

 

1 Yine bir şāha esīr itdi beni devr-i zamān 

 Yine bir āteş ile oldı vücūdum sūzān 

 Ne nažīrī bulınur ne olur aňa aķrān 

 İǾtiķādum budurur meŝeli bulunmaz elān 

 Nedür ol ķāmet-i bālā nedür ol nāz ile ān 

                                                           
111

 3. bendin 5. mısrasının vezni bozuktur.  

112
 Bāķī divānında 5. bendin ilk misrası “Boyuna ĥīle kemendin biri baġlar nā-gāh” şeklindedir.  bk. 

Sabahattin Küçük, Bāķī Divānı, TDK Yay., Ankara, 1998, s.98-99. 

113
 Lebbeyk Duası (Tekrar tekrar icabet sana yarabbi.) 
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 Ŧoġrısın söyleyelüm aňa ķıyās ile hemān  

 Hecr-i Yūsuf’da benüm Yūsuf’ı görse Ǿayān 

 Giryeden el yur idi Ĥażret-i Pīr-i KenǾān 

 

2 Luŧf u ķahrını görüp vuślat ile hicrānuň 

Gerçi çoķ mihrine dil virmiş idüm devrānuň 

 Bu ĥarāretlerini görmemiş idüm cānuň  

 Böyle rüsvā rüsvāylıġı olmazdı dil-i nālānuň 

 Bilemez kimse ne suĥan itdügin ol fettānuň 

 Cevri çoķ ķanķı birin şerĥ ideyin ben anuň 

Kimseler tāze cüvān sevmege meyl eylemesün 

 Ŧıfl-ı nevreste seven vuślata irem dimesün 

 

3 Böyle mümtāz güzel nādir olur Ǿālemde 

[80b]   Böyle meh-pāreye kim ķādir olur Ǿālemde 

 Muttaśıl göňlüm olup ķalbümi ceźb itmekde 

 Ħāne-i śabr ise vīrān olup gitmekde 

 Nāzlar şīveler itdükçe işüm bitmekde 

 Çeşm-i şehbāzīde cān murġıňı ürkütmekde 

 Gice gündüz dili cevr eyleyüp incitmekde 

 Bezme geldikçe bu ben Ǿāşıķı ser gitmekde 

 

4 Gitdi žulmetle ħarāb oldı dil-i nālānum 

 Aġlasam ħandeler eyler sevinür sulŧanım                                                                

 Ġayre dil virme diyü baňa naśīĥatler ider 

 Benden artıķ o baňa Ǿarż-ı maĥabbetler ider 

 Ĥīlelerle dil ü cān mülküňi ġāretler ider 

 Göňlümi almada  görseň nažar āfetler ider 

 Gerçi ħalķ içre baňa luŧf u riǾāyetler ider 

 Dem olur ġamzesi ile ne ihānetler ider 

 

5 Dem-i vuślatda girüp aramıza pīreheni 



117 

 

 Ķomaya sīneye śarmaġa o nāzük bedeni 

 Ŧutalum şīve vü nāz ile helāk ide seni 

[81a] Düşmege ger gözüňe kākül-i Ǿanber-şikeňi  

O maĥalde baňa yüz virmege vech-i ĥaseni 

 Ne seni ķoya anuň ġamzesi ǾĀlī ne beni 

 Ben ķuluň cevr ü cefāsından anuň aġlamazam 

 Terk idüp ol śanemi ġayrıya dil baġlamazam 

 

 

Ġazel-i Şāhidī Taĥmīs-i MuŧīǾī 

(Fe Ǿi lā tün / Fe Ǿi lā tün / Fe Ǿi lā tün / Fe Ǿi lün ) 

 

1 ǾĀşıķ oldum yine bir tāze cüvānı severin 

 Ölürin cān virirüm yolına anı severin 

 Kim ne dirse disün ol şūĥ-ı cihānı severin 

 Hele ben diyemezin şimdi fülānı severin 

Kimi göňlüm severin dirse ben anı severin  

 

2 Āsitānında yüzin mihr-i felek sürdügiçün  

 Buldı ķadr ü şeref ol kendüyi kem gördügiçün 

 Sırr-ı ǾĪsāyı diyem zāhide ben śorduġıçün  

 Leb-i cān-perveri her mürdeye cān virdügiçün 

 Kendü cānum gibi ol rūĥ-ı revānı severin 

 

3 Beni maħmūr-ı mey-i fürķat iden dilber imiş  

 Śanma anı ki cihānda bu mey-i sāġar imiş  

 Bezm-i aġyāra varup bāde içün söyler imiş 

 Her ķadeĥ başına bir būsemi aldı dir imiş 

[81b] Söylesün sāķi bunuň gibi yalanı severin 

 

4 Hecr odı yaķdı tenüm ey yüzi gülzār benüm 

 Cān u dil milketini eyledi pür-nār benüm 
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 Ketħüdālıķ bu dile itmesün aġyār benüm 

 Mütevellīsi midür göňlümüň ey yār benüm 

 Ki göňülüm severin dirse ben anı severin 

 

5 Degme hercāyi güzel dilbere dil viremezin 

 Ķorķarım derd ü belāsına anuň doyamazın 

 Hīç ne ĥāl oldı MuŧīǾī saňa hiç bilemezin 

 Dilberüň göňli yoġ iken severin diyemezin 

 ǾĀrifin Şāhidī ben göňli olanı severin 

 

 

Ġazel-i Murād Taĥmīs-i Bāķī Efendi 

( Me fā Ǿī lün / Me fā Ǿī lün / Me fā Ǿī lün / Me fā Ǿī lün) 

 

1 Ne mümkindür nažar bir laĥža ĥüsn-i ŧalǾat-i yāre 

 Degül çünkim müyesser lemǾa-i ħūrşīde nažžāre 

 Ġubār-ı der-gehin kuĥl itmedin çeşm-i güher-bāre 

 Nice ŧāķat getürsin çeşm-i Ǿāşıķ rūy-ı dil-dāre 

 Getürmez tāb çün bir laĥža berķ-ı tāb-ı envāre 

 

2 Çerāġın şemǾ-i dāġumdan yaķar ħūrşīd-i Ǿālem-gerd 

 Ocaġın sīne-i germüň fürūzān eyler āh-ı serd 

 Ciger pür-zaħm-ı hicrān şerĥa şerĥa çeşm-i ġam-perverd 

[82a]   Muķīm-i ħānķāh-ı Ǿaşķ olaldan bu dil-i pür-derd 

 Olup abdāl-ı miĥnet baġrı yara cismi śad-pāre 

 

3 Ħayālüň taĥt-gāhıdur derūn-ı sīne-i rūşen 

 Sezā-vār olmaz ol śadre eger Dārā eger Behmen 

 Yaraşmaz mesned-i ĥalvet-sarāy-ı dilde illā sen 

 Tefekkür eylemez bir dem göňül efkār-ı ġayrīden 

 Bu dil yāruň serīridür virilmez yol aġyāre  
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4 Egerçi tīġ-i bī-dādı derūnum doġradı muĥkem 

 Aķıtdı çeşme-i çeşmüm ġamından nice demler dem 

 Dil-i mecrūĥa şemşīrinden ayru ummadı merhem 

 Ne çāre çāre andandur dil-i bī-çāreye her dem 

 Cüya uran oldur yine andan merhem-i çāre  

 

5 Marīż-i Ǿillet-i Ǿaşķa şarāb-ı laǾlidür şerbet 

 Bulur cām-ı viśālinden ölümlü ħasteler śıĥĥat 

 Ġaraż dermān ise Bāķī yüri var derde ķıl himmet 

 Murād’ıň sözlerinüň gösterür her ĥarfi bir śūret
114

 

 Ne ĥikmet belki Ǿibretdür devādur cümle bīmāre 

 

 

Ġazel-i Nişānī Taĥmīs-i Emrī 

( Me fā Ǿī lün / Me fā Ǿī lün / Me fā Ǿī lün / Me fā Ǿī lün ) 

 

1 Göründi Ǿaks-ı rūy-ı yār mirǿāt-ı semenlerde
115

  

 Žuhūr itdi ħırām-ı ķadd-i dilber nārvenlerde 

[82b] Oturma merdüm-i çeşmüm gibi beytüǿl-ħazenlerde  

 Bahār irdi śafā kesb idicek demdür çemenlerde 

 Ħuśūśā śalına yanuňca şol sīmīn bedenlerde 

 

2 Ġam u ġuśśa gelür cān-ı Ǿazīze gerçi düşmendür 

 Senünçün ceng ider gülşen siper gül tīġ sūsendür
116

 

 Ĥabābı miġfer ü mey pehlevān-ı merdüm-efgendür 

 Zebūn olma ne zendür ġam şarāb iç devr-i gülşende 

 Ķavī himmet gerekdür bu cihān içre erenlerde 

                                                           
114

 Bāķī divānında 5. bendin 4. mısrası “Murāduň sözlerinüň gösterür her ĥarfi bir ĥikmet  ” 

şeklindedir. bk. Sabahattin Küçük , Bāķī Divānı, TDK Yay., Ankara, 1998, s.96-97. 

115
 Bu mısra Emrī divânında “Görindi lutf-ı rūy-ı yār mirǿāt-ı semenlerde” şeklindedir. bk. Yekta 

Saraç, Emrī Divānı, Eren Yay., İstanbul, 2015, s.10. 

116
 Bu mısra Emrī divānında “ Eger ceng itmek isterseň siper gül tīg sūsendür” şeklindedir. bk. Yekta 

Saraç, Emrī Divānı, Eren Yay., İstanbul, 2015, s.10. 
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3 Ķaçan vaśl olsa bir meh-rūya dir dir ditremeķ ĥūyı 

 Girer araya ķocdur[maz] ķabāya sīm-pehlūyı 

 Ķoħulayup yatur her laĥža bir serv-i semen-būyı
117

  

 Śarılur her gül endāma çeker pehlūya meh-rūyı 

 Ne ĥāletler nezāketler ķomış ĥaķ pīrehenlerde 

 

 (Gamuňdan bād-ı āhumdan harāba vardı kasr-ı ten 

  Gam-ābād-ı firāk ise degüldür kūşe-i meǿmen 

  Cemālüňsüz pür āteşden görinür çeşme-i gülşen 

  Siyeh kāküllerinden gayrı yokdur göňlüme mesken 

  Ne müşkildür kişi cānā garīb olmak vatanlarda) 

 

4 Helāk olmışdurur dil uzadanlar mār-ı zülfine 

 Niçe Manśūr aśılmışdur sebebsiz mār-ı zülfine 

Miyān-beste ķamū ehl-i verāǾźünnār-ı zülfine  

 Ķayırma ey göňül bend olduġına tār-ı zülfine 

Śınuķ diller hezārān baġludur her bir şikenlerde 

 

5 Çün Emrī ol meh-i nā mihr-bān Bī-Ǿahd dilberdür 

 Viśālüň vaǾde eylerse yine hicrān muķarrerdür 

[83a] Anunçündür bu beyti ol ki Ĥüsrev aňa çākerdür 

 Firāķuňla Nişānī bendeňüň ĥāli mükedderdür 

 Viśālüň vaǾde itmişdüň behey žalim geçenlerde
118

 

 

 

Taĥmīs-i İsĥāķ Efendi 

                                                           
117

 Bu mısra Emrī divānında “ Kohulayup yatur her gice bir cism-i semen-būyı” şeklindedir. bk. Yekta 

Saraç, Emrī Divānı, Eren Yay., İstanbul, 2015, s.11. 

118
 Emrī Divānında bu şiir 6 bendden oluşmuştur. Mecmūda bir bend eksik olduğu tespit edilmiştir. 

Eksik olan kısım italik olarak belirtilmiştir. bk. Yekta Saraç, Emrī Divānı, Eren Yay., İstanbul, 2015, 

s.11. 
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(Me fā Ǿī lün / Me fā Ǿī lün / Me fā Ǿī lün / Me fā Ǿī lün ) 

 

1 Gözüm yollarda ķalmışdur meded ol dilrūbā gelmez 

 Bugün bu ķalb-i nāşāda anuňçün hīç śafā gelmez 

 Firāķ ile helāk oldum ŧabībüm gör baňa gelmez 

 Cefā vü cevri arturdı bize ol bī-vefā gelmez 

 Güzelden her ne dirseň hep gelür ammā vefā gelmez 

 

2 Ne śuç itdüm dilā bilsem yine ol āfet-i devrān 

 Çevirmiş yüzini benden nedendür ķalmışam ħayrān 

 Ne deňlü ol perīyi daǾvet itdüm olmadı imkān 

 Bizümle çün ķaçur aħşamlamaķdan ol meh-i tābān 

 Seher vaķtinde gün gibi niçün bir gün çıķa gelmez 

 

3 Esīr-i pend-i hecr oldı dirīġa bu dil-i şeydā 

 Anuňçün şöyle şūrīde cihān içre yürür rüsvā 

 Oturdum künc-i miĥnetde ben ey ħˇāce bugün tenhā 

 O yüzi muśħafa varur oķurdum śoĥbete ammā  

 Sözüm geçmez hümā yüksek uçar hīç oķıya gelmez 

 

4 Helāk itmek muķarrerdür beni bu derd ile hicrān 

[83b] Eger kim böyle ķalursa benümle şiddet-i fürķat 

 Dirīġā çāresiz ķaldum geçüpdür cānuma ĥasret 

 Sitāremde temāşā bu ki ol ħūrşīd-i meh-ŧalǾat 

 Çıķar her bir yaňa seyrān ider benden yaňa gelmez 

 

5 Beni derd-i belā içün yaratmışdur meger Ħallāķ 

 Ki ķısmet eylemiş Ǿaşķı baňa ol ķādir-i rezzāķ 

 Esīr-i ħoş-nevā olsa Ǿaceb mi cümleten Ǿuşşāķ  

 Nigāruň dünki sözünden gele gibi bugün İsĥāķ 

 Śımazdı Ǿahdini ammā unutmışdur aňā gelmez 

 



122 

 

 

 

Taĥmīs-i ǾĀlī Efendi 

( Me fā Ǿī lün / Me fā Ǿī lün / Me fā Ǿī lün / Me fā Ǿī lün ) 

 

1 Süzülsün çeşm-i mestüň devlet-i bīdārı görsünler 

 Bozulsun bend-i zülfüň ŧurra-i ŧarrārı görsünler  

 Çözülsün dügmeler mirǿāt-ı pür-envārı görsünler 

 Çıķar pīrāhenüň tā ķudret-i settārı görsünler 

 Meded rūĥ-i muśavver nice olmuş bārī görsünler 

 

2 Lebüňden būse almaķ mürde cān bulmaķ ķadar vardur  

 Śaçuň ķoķmaķ ĥayāt-ı cāvidān bulmaķ ķadar vardur 

 Miyānuň ķocmacıķ genc-i nihān bulmaķ ķadar vardur 

 Viśālüň cāna almaķ rāygān bulmaķ ķadar vardur 

 Ne var bir himmet it şeydālar ol āŝārı görsünler 

 

[84a] 

 

3 Ķad-i bālānı gösterdüň ķıyāmetden nişānsın sen 

 Ser-ā-pā dehri virān eyleyen genc-i nihānsın sen 

 Günüň maġrıbda doġmuş fitne-i āħir zamānsın sen 

 Ne māhiyyetsin ayā yā neden nā-mihr-bānsın sen 

 Müneccimler ķosunlar ġayrı sen mekkārı görsünler 

 

4 Meger bir kāse-i pür-misk-i terdür verd-i ħandānı 

 Yāħud mülk-i melāĥat şāhınuň tūġ-ı perīşānı  

 Ķonubdur başıňa yāħud hümā-yı taĥt-ı sulŧānī 

 İnanmaz görmeyen çāķ başdan ey rūĥ-ı revān anı 

 ǾAraķ-çīniň çıķar ol kākül-i pür-tārı görsünler 

 

5 O meh-rū baħt-ı ǾĀlī gibi ġaddār olmaķ istermiş 
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 Kerem sitemden el çekmiş sitemkār olmaķ istermiş 

  Ġarīb Ǿāşıķlara cellād-ı ħūn-ħˇār olmaķ istermiş 

 Muĥaśśal žulme meyl itmiş cefākār olmaķ istermiş 

 Yetişsünler meded üftādeler yalvārı  görsünler 

 

 

Taĥmīs-i Zemīnī Efendi 

( Fe Ǿi lā tün / Fe Ǿi lā tün / Fe Ǿi lā tün / Fe Ǿi lün ) 

 

1 Bu leŧāfet nedür ey şūĥ-ı cihān ānuňda 

 Nedür ol būy-ı vefā zülf-i perīşānuňda 

 Bükmedür jāle midür şol gül-i ħandānuňda 

 Yine diş yāresi var sīb-i zenāħdānuňda  

Yād ayaķ izleri var rāh-ı gülistānuňda  

 

[84b] 

 

2 Ŧaraf-ı bāġa revān ol gel eyā serv-i semen 

 Bir sözüm var diyeyin saňa kerem eyle hemen 

 Ħaberüň virdi baňa geldi śabā śāġ u esen 

 Ġayrı el degmedi ise saňa ey ġonce dehen
119

 

   

3 Demidür nālelerüm ŧutsa şehā çarħı bütün 

 Neylesem nola fem-i zülfüň ile dilde dügün 

 Ber-murād itmeyü ben vaǾdeye śalduň beni dün 

 Dün gice kimler ile eyledüň aħşam ki bugün 

 Didi çoķdur o ħaber bād-ı śabā şānuňda 

 

4 Sāye-veş olımadum ķāmet-i bālāňa ķarīb 

 Baķmaduň pādişehüm bendeňe oldumsa ġarīb 

 Çekerim cevrini çün baňa Ħudā ķıldı naśīb 

                                                           
119

 Bu bendin bir mısrası eksiktir. 
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 Biz saňa iremezüz söverüz turduķça raķīb 

 ǾĀşıķ-ı śādıķız it degilüz āyānıňda  

 

5 Bu Zemīnī ķuluňuň ķalmadı tende mededi 

 Bāġ-ı ĥüsnüňde olan mīvenüň olmaz Ǿadedi 

 Ne revādur  ire her ħār-ı ħasuň eger aňa yedi 

 Āfitābī zeķanıňda görüben yāre didi 

Yine şeftālü yemişler gibi pistānıňda 

 

[85a] 

 

Ġazel-i Bāķī Taĥmīs-i Źihnī 

( Me fā Ǿī lün / Me fā Ǿī lün / Me fā Ǿī lün / Me fā Ǿī lün ) 

 

1 TeǾalāllāh nedür bu ĥüsn-i dil-keş çehre-i zībā  

 Ne maŧlaǾdan ŧulūǾ itdi Ǿaceb bu maŧlaǾ-i ġarrā 

 Nedür bu ġonce-i ħandān nedür bu nergis-i şehlā 

 Nedür bu ħandeler bu Ǿişveler bu nāz u istiġna  

 Nedür bu cilveler bu şīveler bu ķāmet-i bālā  

 

2 Hevā-yı ķadd-i mevzūnuň aķıtdı dīdeden cūlar 

 Ĥayāl-i laǾlüň ile oldı ķan gözden aķan śular 

 Beni öldürmege yetmez mi idi iki gīsūlar 

 Nedür bu Ǿārıż u ĥadd u nedür bu çeşm-i āhūlar  

 Nedür bu ĥāl-i Hindūlar nedür bu cennetüǿs-sevdā 

 

3 Uzanur şāneden ruĥsāruň üzre dem-be-dem kākül  

 Ne kāfirdür göre ķor muśĥaf üzre ol ķadem ķākül 

 Yiridür gör yedi başlu bir ejderdür disem kākül 

 Nedür bu çīn çīn ü pīç pīç ü ĥam be-ĥam kākül  

 Nedür bu ŧurralar bu ħalķa ħalķa zülf-i müşk-āsā 
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4 Düşer luŧfuňa mažhar çün seniň ecnāb-ı deriniň 

 Nedür yā Ǿāşıķ-ı bī-çāre ki bu ħışmıla kīnüň 

 Meded çıķsun beyāna görelüm ŧut ķarşu āyīniň 

 Miyānuň rişte-i cān mı gümüş āyīne mi sīneň 

 Benāgūşuňla mengūşuň gül ile jāledür güyā 

 

[85b] 

5 Yoluňda tīġ-veş Źihnī senüň yekdil muvāfıķdur 

 Ne mümkindür yüzini döndüre Ǿaşķuňda hāzıķdur 

 Dimez vaśluň Ǿināyet ķıl iderseň daħı layıķdur 

 Vefā ummaz cefādan yüz çevirmez Bāķī Ǿāşıķdur 

 Niyāz itmek aňa cānā yaraşur saňa istiġnā 

 

 

Terkīb-i Bend-i Sāmī Efendi Nažīre-i Rūĥi Baġdādī 

( Mef Ǿū lü / Me fā Ǿī lü / Me fā Ǿī lü / Fe Ǿū lün ) 

 

    I 

 Śūfī gibi žann itme bizi subĥa bedestüz 

 Biz dāne-şümār-ı güher-i Ǿahd-i elestüz 

 Erbāb-ı riyānuň sırrına cürǾa-niŝāruz 

 Peymāne-i ser-şār-ı mey-i Ǿaşķ ile mestüz 

 Kuĥlūǿl-baśaruz sāye gibi dīde-i mühre 

 Ħāk-i ķadem-i ehl-i melāmetde ki pestüz 

 KaǾbeyle śanemħānede yek-reng-i sücūduz  

 Biz ħanķah-ı dilde ki Allāh-perestüz 

 Bilmezse nola ķadrimüzi zāhid-i ħōdbīn 

 Ol āyineyüz kim kef-i zengīde şikestüz 

 Sergeştelerüz dūr olalı menbaǾımızdan 

 Seyl-āb-ı śaĥārī gibi bī-cāy nişestüz 

 Güm-kerde sürāġ-ı reh-i ħayrānī-i Ǿaşķuz 

 Ĥıżr ile o vādīde ki biz dest-be-destüz 
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[86a] Sāġar be-kef-i meygede-i Ǿaşķ-ı Ħudāyuz 

 Farķ-ı felege cürǾa-feşān ŧurfe gedāyuz 

    

   II 

 Ey zāhid-i ķışrī-suħan-ı daǾvi-i bāŧıl  

 Bī-zāǿiķa-i lübb-i kemālāt-ı efāżıl 

 Tā key olasın münkir-i erbāb-ı ĥaķīķat 

 İnkār-ı selefde idüp īrād-ı delāǿil 

 ǾĀlim geçinüp olmadasun ehl-i kemālüň 

 Geh zendeķa ü küfrüne gehi fısķına ķāǿil 

 Teǿvīle tevaķķuf iden aķvāl-i kibārı 

 Žāhirde ķoyup itmedesün bāŧını zāǿil 

 Ħar-mühre-i inkāruňı ārāyiş idinmiş 

 Lā-yefhem olan ħayl-i ħarān-ı mütesāfil 

 Lāyıķ mı olup muǾtesif-i cāde-i taśdīķ 

 Dünbāle-rev-i ŧabǾuň ola bir niçe cāhil  

 Ħıfž itmek ile cerbeze-i fāsıķıyātı 

 Žann itme ki olduň reh-i taĥķīķde Ǿāķıl 

 Bildün mi nedür mabdeǿ ile semt-i maǾādı 

 Ǿİlm aňlama ey tīre-derūn naķş-ı sevādı  

 

   III 

 Erbāb-ı şühūduň suĥanı keşf-i ĥikemdür 

 Maķbūl-ı śanādīd-i suħandān-ı ümemdür  

[86b] Endīşe-i ĥüccāb-ı nihānħāne-i esrār 

 Miftāĥ-ı ŧılısmāt-ı maǾānī-i ķıdemdür  

 Āyine-i ķalbinde o rūşen-güherānuň  

 Jeng-i eneǿiyyet eŝeri maĥż-ı Ǿademdür 

 Yektā güher-i vaĥdete rāġıb olup anlar 

 Enhār gibi vāśıl-ı ser-menzil-i yemdür 

 Śuretde gedāyān-ı nemed-pūş-ı melāmet 

 MaǾnāda selāŧīn-i melik ĥayl u ħaşemdür  
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 İnǾāmları baħşiş-i feyż-i ezelīdür  

 Anlar ħulefā-i rüsül-i pāk-şiyemdür 

 ǾAdetleri beźil-i leālīǿ-i ĥaķīķat 

 İĥsānları gencīne-i enfās-ı himemdür 

 Gördükleri aŝār-ı şuǿūnāt-ı ilāhī 

 Seyr eylediler ĥaķķı mežāhirde kemāhī 

 

   IV 

 Gūş eyle merātibde nedür Ǿilm-i ĥaķīķat 

 Erbāb-ı şehüd eylediler böyle rivāyet 

 Olmışdı o maĥbūb-ı serā-perde-i lā-reyb 

 Iŧlāķ-ı ŝiķāt-ı ĥarem-i ġayb hüviyet 

 Biǿź-źāt idüp şīve-i āġāz-ı taǾayyüň 

 Āyīne-nümā oldı cemāl-i aĥadiyyet 

[87a] Esmā vü śıfāt ile žuhūr eyledi aǾyān 

 Çün itdi düvüm mertebede cilve maĥabbet 

 Ervāĥ-ı besāǿiŧde ki oldı mütecellī 

 TaǾyīn idemez ser-engüşt-i işāret 

 Düşdükde mürāyā-yı miŝāliyyeye Ǿaksi  

 Śaĥrā-yı tecellīde göründi niçe śūret 

 Bu mertebeden śoňra semavāt u Ǿanāśır 

 İtdi se-mevālīd ile tertīb-i şehādet 

 İnsān olup enmūzec-i küll źāt u śıfāta 

 Pes mažhar-ı tām oldı bu cümle ĥażerāta  

 

   V 

 Oldı ħaŧ-ı mecmūǾa-i pīşānī-i insān 

 Ĥükm-i ħalaķullāhü Ǿalā śūret-i Raĥmān  

 Baķ dīde-i Ǿibretle ol āyīne-i pāke 

 Olsun dir iseň pertev-i taĥķīķ nümāyān 

 ǾĀrif iseň ey ŧālib-i Ĥaķ sen seňi aňla 

 Gencine-i maĥfīye maĥaldür dil-i virān 
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 Bil geldügiňi mülk-i beķāya ne içündür 

 SaǾy it olasın pādişeh-i kişver-i Ǿirfān 

 Meftuĥdur erbāb-ı kerem iste Ħudā’dan 

 Olmaķlıġa zānū-zede-i śoĥbet-i pīrān 

[87b] Śarf eyleme evķātuňı bāzīçe vü levhe 

 Dīvāne gibi olma śaķın ŝuĥre-i śıbyān 

 Ancaķ bu hevā vü heves-i nefs ise maķśūd 

 Bu māddede müşterek oldı saňa ĥayvān  

 RefǾ eyle göňülden ĥücüb-i žulmet ü nūrı 

 Nežžāre-i dīdāra degiş cennet ü ħūri  

 

   VI 

 ǾĀrif iseň ol perde-ber-endāz-ı ĥafāya 

 Tā kim olasun maĥrem-i ħalvet-geh-i maǾnā 

 Bir kerre nigāh eyleyesin perde-i rāza  

 Üstād-ı śuver-bāz olur ol dīde hüveydā 

 Çün kār-ı nihānī-i meşiyyet ola maǾlūm 

 Çekme ġam-ı imrūz ile endīşe-i ferdā 

 Śıdķ ile rıżā-dāde-i taķdīr-i Ħudā ol  

 Virme ħalecān ķalbüňe tedbīr ile aślā 

 Seng atsa da küdek-menişān olma şikeste 

Mecnūn-reviş ol Ǿāķıliseň ey dil-i şeydā 

 Āyīne gibi taśfiye-i levĥ-i derūn it 

Tā saňa keder virmeye nīk ü bed-i dünyā 

 Yek-reng ü müsāvāt gerekdür nažarıňda  

Tevbiħ-i Ǿadū dost nevāzī-i eĥibbā 

[88a] Mestāne-i ser-bāz-ı ŧarabħane-i cān ol 

 Müstaġnī-i Ǿişretgede-i her dü-cihān ol 

 

   VII 

 Sāķī śun o meyden ki ola neşǿe-dih-i tāk 

 Bir cāmıla ķıl defǾ-i ħumār-ı dil-i ġam-nāk 
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 Ol bāde ki nā-şüste ruĥ-ı gerd-i riyāyı 

 Minā gibi śābūn-ı kef-i mevci ider pāk 

 Ol āteş-i seyyāle-i nāmūs-ı ħıred-sūz 

 Pāmāl-kün-i zühd ü veraǾ çün ħas u ħāşāk 

 Ol bāde-i pür-feyż ki geldik de ħurūşa 

 Ne cürǾası ħāk oldı ĥabābı bu nüh eflāk 

 ŞemǾ-i ĥarem efrūz-ı dil-i tīre nihādān 

 Bir ķaŧresidür mıśķal-i āyīne-i idrāk 

 RefǾ eyle bizi ħākdan ey pīr-i ħarābāt 

 Ķaldur bir ayaġ ile yapış destime bī-bāk 

 Leb-teşnelerüz cām-ı mey-i Ǿaşķa kelīmüň 

 Bu beytüň idip vird-i zebān-ı dil-i śad-çāk 

 Dil-beste-i sāzım u esīr-i mey-i nābım 

 Geh mevc-i şarābum ü gehi tār-ı rebābım 

 

   VIII 

 Muŧrib ele al nāy-ı pesendīde maķālī 

 Germe ile def-āsā dil-i behrem-zede ĥāli  

[88b] DefǾ eylemeded çūbek-i sanŧūr ile dilden 

 Đarb idüp uśūl ile ser-i şaħś-ı telālī 

 Feyż-i Naġam-ı-ı sāmiǾa sūzıyla rebābuň 

 Āteşlere yaķ sīne-i Ǿuşşāķ-ı cemāli 

 Teǿŝīrini inkār idemem naġme-i sāzuň 

 Luŧf eyler iken cān u dile ceźbe-i ĥāli 

 Nāy-ı şekerīn naġme ider Ĥoķķa-ı gūşı 

 Ķand-ı ķaśab-ı Sükker-i ħālāt-ı meǿāli  

 Pürdür güher-i feyż ile śanduķa-i ŧanbūr  

 Meyl-i dil-i Ǿuşşaķ degüldür aňa ĥālī 

 Mıżrābda mı çūbda mı mūda mı teǿŝīr 

 Zāhid bunı fehm it ķo yeter ķīl ile ķāli 

 Çaldum ŧaşa ben şīşe-i śad pūte vü nengi 

 Muŧrib kerem it sen daħı çal barbeŧ ü çengi 
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   IX 

 Dil-beste-i gīsu-yı ħam-ender ħam-ı Ǿaşķam 

 Divāne-i zencīr-i be-pāy-ı ġam-ı Ǿaşķam  

 Perverde-i āġūş-ı mevālid-i ŝelāŝe 

Ħayrüǿl-ħalef-i silsile-i ādem-i Ǿaşķam 

 Biň śūret ile zīb-i mecāli-i şuǿūnam  

 Geh ĥüsn ü gih Ǿāşıķ geh Ǿālem-i Ǿaşķam  

[89a] Geh vādī-i Eymen gehi Mūsā-yı tecellī  

 Geh ǾĪsī-i muǾciz nefes-i Meryem-i Ǿaşķam 

 Geh pīr-i sipihrüň eline sübĥa-i pervīn 

 Geh sāz-ı kef-i Zührede zīr ü bem-i Ǿaşķam 

 Gāhi girih-i muśmat-ı maǾnāda nihānem 

 Geh cilveger-i sāĥa-i keyf ü kem-i Ǿaşķam 

 MaǾnā-yı basīŧ-i eŝerī kāf ile nūnuň  

Terkīb-i rumūz-ı kelimāt-i fem-i Ǿaşķam 

 Mevsūm-i cehūl u gehi medǾuvv-i żalūmam  

 Maĥmil keş-i ser-bāz-ı emānāt-ıǾulūmam 

 

    X 

 Yā Rab ķanı ol dem ki nihān idi bu ħāne  

 Nūr-efken olan vuślat idi çeşm-i cihāna 

 Aġyār  nihān yār nihān dil daħı nābūd  

 Ne resm nümāyān idi ne nām u nişāne 

 Bir bezm idi ol bezm-i śafā kim yoġ idi hīç 

 ǾUşşāķa temāşā-yı cemāle bu bahāne 

 Pür-neşe idi cümlesi bir cām-ı śafādan 

 Hep bāde-i vaĥdet śunulurdı dil u cāna 

 Keŝret yoġ idi vaĥdet-i maĥż idi o Ǿālem 

 İŝbāt-ı vücūd itmege bir yoķ dīgerāna 

[89b] Hep ġarķa-be-nūr-ı aĥadiyyet idi eşyā 

 MaǾdūm idi aǾyānda temyiz-i miyāna 
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 MaǾlūme iken nükte-i elān-ı kemākān 

 Śad-ĥayf ki olduķ yine pür-ħāb-ı fesāne 

 Dil-şifte-i ĥüsn-i eźel-i çeşm-i şühūdüz 

 Ħayret-źede-i āyīne-i reng-i vücūduz 

 

   XI 

 Ey nūr-dih-i hestī-i eflāk-i Ǿanāśır 

 Feyyāż-ı vücūd-ı śuver-ārā-yı mežāhir 

 Dānende-i her müşkil-i ser-i beste-i īcād 

 Bīnende-i esrār-ı ħafāyā-yı śanemā żamāǿir 

 Bilmekde kemālātuňı pā-der-gil-i ħayret 

 ǾAķl-ı ĥükemā vü Ǿulemā-yı mütebaĥĥir  

 Pīş-i nažar-ıǾaķla temāşā-yı cemāle  

 Çekmekde iżāfāt-ı neseb perde-i sātir 

 Ey mihr-i Ǿamā bürķaǿ-ı ıŧlāķ-ı cemālüň 

 Her źerrede pinhān yine her źerrede žāhir 

 Źātuň kǿola ıŧlāķ-ı ĥaķīķī ile muŧlaķ 

Derk eylemede dil olur elbet müteĥayyir 

 Bu maŧlaǾ-ı rengīn ile bildürdi Ĥayālī 

 Ħayret idügin ehl-i dile menzil-i āħir 

[90a]  اى يترغمت زادلعثاق ذشانه  

  خلقى بنومشغولوتوغا ǿب بزميانه  

 

   XII 

 Dil muǾtekif-i gūşe-i ebrū-yı Muĥammed 

 Cān silsiledür gerden-i gīsū-yı Muĥammed  

 Gülberg-i ruħ-ı munśabıġ-ı śībġa-ı raĥmān 

 Ezhār-ı ħakāyıķda nihān būy-ı Muĥammed 

 Tevĥīd ider inŧāķ-ı ilāhī ile taǾlīm 

 Ŧūŧī-i dile āyīne-i rūy-ı Muĥammed 

 Firdevs-i ĥaķiķatde eb-i Ādem ü Ĥavvā 

Eşyā ise hep zāde-i yek mūy-ı Muĥammed 
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 Ey Ǿaşķ hidāyet demidür Ǿāşıķ-ı zāra 

 Düşdüm yola göster neredür sūy-ı Muĥammed 

 Vāśıl olayum menzil-i maķśūda meded ķıl 

 Çeşmüm ideyüm ferş-i reh-i kūy-ı Muĥammed 

 Śad Ǿacz ile oldı dil-i mehcūr siyeh-kār  

 Bir bende-i nāçīz-i ŝenā-gūy-ı Muĥammed 

 Sāmī niçe yüz biň śalavāt ola ħavāle 

 Ol rūĥ-ı şerīfe daħı aśĥāb ile āle 

 

    XIII 

 Hestī-i mecāzīyi nihān eyle İlāhī 

 Esrār-ı ħafāyāyı Ǿayān eyle İlāhī 

[90b] Müstaġraķ-ı envār-ı şühūt it dil-i zārı 

 Keşf-i ĥücüb-i dīde-i cān eyle İlāhī 

 Maĥv eyle göňülden eŝer-i naķş-ı sivāyı 

 Ġayriyyeti bī-nām u nişān eyle İlāhī 

 Ķıl Ǿayn-i yaķīn ile bizi vāķıf-ı aĥvāl 

 RefǾ-ı tutuķ-ı reyb ü gümān eyle İlāhī 

 Bir pīre ķul eyle beni kim žıll-ı Ħudādur 

 Maħdūmumı ol śāĥib-i şān eyle İlāhī 

 Ol mažhar-ı źāta dilümi eyle muķābil 

 Birer źerre iken mihr-i cihān eyle İlāhī 

 Mevc-i nažar-ı luŧfı ile ol yem-i cūduň  

 Ķalbüm güher-i ceźbeye kān eyle İlāhī 

 Luŧf it beni maĥcūb-ı vücūd eyleme yā Rab 

 Nā-maĥrem-i āsār-ı şühūd eyleme yā Rab 

 

 

Ġazel-i Nābī Taĥmīs-i Nāžım 

( Fā Ǿi lā tün / Fā Ǿi lā tün / Fā Ǿi lā tün / Fā Ǿi lün ) 

 

1 Gülşen-i Ǿālemde bir merd-i kerem-ħū ķalmamuş 
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 Būy-ı baħş-ı kām olur bir derd-i ħod-rū ķalmamuş 

 Berk-i sāz-ı Ǿayş yoķ zevķ-ı leb-i cū kalmamış  

 Gülsitān-ı dehre geldük reng yoķ[bū]
120

 ķalmamış  

 Sāye-endāz-ı kerem bir naħl-i dil-cū ķalmamış 

 

[91a] 

 

2 Ĥastegān-ı derd u ġam itse nola śad āh u zār 

 Çāre-cūyāna bulunmaz oldu hergiz çāre-kār 

 Ehl-i dil itsün kime derd-i derūnun āşikār 

 Eylemüş der-beste dükkanın ŧabib-i rüzigār 

 Ĥoķķa-i pirūze-i gerdunda dārū ķalmamuş 

 

3 Yad idüb bihūde āb-ı nāb-ı rūy-ı dilberi 

 ǾAşıķānuň vādi-i pür-suz-ı hecr olmuş yeri 

 El-Ǿaŧaş-gūyān idüp geşt ü güzār-ı serseri 

 Teşnegānuň çāk çāk olmuş leb ħˇahiş-geri 

 Çeşme-sārı merĥametde bir içüm ŝu ķalmamuş 

 

4 Kāle-i āhı olup kāsid dil-i ġam didenüň 

 Yoķ ħažef-veş iǾtibārı dür-i eşk-i didenüň 

 Yūsuf-āsā ķıymeti yoķ her hüner-ver didenüň 

 Ķadrin anlar yoķ bilir yoķ merdüm-i sencīdenüň 

 Çār-sūyı ķabiliyyetde terāzū ķalmamuş 

 

5 Nāžımā bīm-i siyāh-ı ġamdan idüp iĥtirāz 

 Gerçi itdüm tevsen-i gūşişle her sū terk-i tāz 

 Şehr-i şādī durdura çün kākül-i ħūbān-ı-rāz 

 Ceyş-i ġamdan ķande itsün iltica ehl-i niyaz 

                                                           
120

 Vezne uygun olması için Nāzım ( İstanbullu) divānından tamamlanmıştır. bk. Vesile Sak, Nazım 

(İstanbullu) Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Divânının Tenkidli Metni, Yüksek Lisans Tezi, Konya 

1994, s.346. 
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 ĶalǾa-i himmetde Nābī burc u bārū ķalmamuş 

 

[91b] 

 

Ġazel-i Necīb Efendi Taĥmīs-i Śāĥib Efendi 

( Mef Ǿū lü / Fā Ǿi lā tü / Me fā Ǿī lü / Fā Ǿi lün ) 

 

1 Bir gün seĥāb-ı feyż-i Ħudā reşĥa-dār olur 

 Her nev-nihāl-i bāġ-ı cefā mīve-dār olur 

 Bu ĥüsn ile o gül-ruħa Ǿāşıķ hezār olur 

 Gülşen-feżā-yı Ǿaşķa yaşım cūy-bār olur 

 Her dāġ-ı sine bir gül-i āl-ı bahār olur 

 

2 Ķalmaz zemīn-i dilde ġubār-ı hevā gider 

 Ŧurmaz sirişk-i dīde-i ter dāǿimā gider 

 Rūyıňda ebrū zülfüni ey bī-vefā gider 

 Tā āsumāna bilmemisin kim duǾā gider 

 Feyż-i nesīm-i luŧf-ı Ħudā āşikār olur 

 

3 Künc-i belāda ser-be-girībān-ı śabr olan 

 İtmez nigāh-ı raġbet cāh-ı cihān-bān 

 Çeksün serini ħırķaya hemçūn keşf hemān 

 Meǿyus-ı Ǿizz u devlet olan fāriġ-i cihān 

 Gerden-firāz-ı Ǿāŧıfet-i Kirdgār olur 

 

4 Baħtuň ne deňlü olsa siyāh olma mużŧarib 

 Cevr-i felek iderse tebāh olma mużŧarib 

 AǾdāya ķarşu eyleme āh olma mużŧarib 

 Çeşmüň pür olsa ħūnıla gāh olma mużŧarib 

 Āħir sevād-ı bāśıra-i iǾtibār olur 

 

[92a] 
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5 Śāĥib Ǿadūlaruň daħı bu rūzigārda 

 Mānend-i cürǾa ķalmaya mı ħāk-i zārda 

 Mest-i şarāb-ı ülfet olan bezm-i yārda 

 Naħl-i gül olsa dāħı necīb iǾtibārda 

 Evrāķ-ı Ǿayşı bir gün ola tārmār olur 

 

 

Ķaśīde-i Be-Şāriĥ-i Meŝnevī-i Şerīf Ķara ǾAbdullāh Efendi 

( Fā Ǿi lā tün / Fā Ǿi lā tün / Fā Ǿi lā tün / Fā Ǿi lün ) 

 

1 Evliyādan ey göňül olmaķ dilerseň reng ü bū 

 Yoķluķ ile ilerü gel varlıġından ol ārū 

 

2 Varlıġ ile kimse girmez evliyānuň göňline 

 Yoķluġ ile varlıġından śu gibi olsun ŧuru 

 

3 Sırr-ı ĥaķķa iremezsün źerre benlik var ise 

 Varlıġuň perde olubdur işbu yoldaki ulu 

 

4 Şol ki benlik çirkini yoķluķ ile gidermedi 

 Ehl-i vaĥdet maĥfilinde aňa dinmez gel berü 

 

5 Benligüňden źerre deňlü ger ķalursa ey aħi 

 Bīň çalışsaň ıśśı ķalmaz gidemezsün ilerü 

 

6 Varlıġundan śāf olup  yoķluġa gel yoķluġa gel 

 Tā maĥabbet bādesinden śuna mürşid bir ŧolu 

 

7 Şol göňül kim yoķluķ ile geldi mürşid yanına 

 Anı kendi varlıġ ile mürşid eyler ŧopŧolu 
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[92b] 

 

8 Mažhar olmaķ ister iseň evliyānuň sırrına 

 Ayaġına yüz sürüben yalvaru gel yalvaru 

 

9 Źühd ü taķvāǾilm ü Ǿirfān bil ĥicāb oldı Ǿažīm 

 Saňa Ǿirfān ıśśı ķalmaz ol ķapuda ey Ǿāmu 

 

10 Lāf uruben keşf-i esrār eyleme ey müddeǾī 

 Yek degil mi sırr-ı Ǿirfān söylene hem örtülü 

 

11 Evliyā esrārını nā-maĥreme fāş eyleme 

 Keşf-i esrār eyleyenler hergiz olmaz baħtlu 

 

12 ǾAşķ-ı cānān āteş ile şol göňül kim maĥv ola 

 Varlıġını bile virdi gelmez andan hāy u hūy 

 

13 Ey göňül bīň maǾrifet bil bunda degmez bu yola 

 ǾAķluňı vir yoķluġa gel uślı ol olma delü 

 

14 Cevherīye bu boncuġı pistāncıya ŧarĥūn śatar 

 Pīr-i kāmil meclisinde aġzın açan zişt ħū 

 

15 Ķarġa gibi herkese gördügüňi ġamz eyleme 

 Ŧūŧī-reng ü lāl ol söyleme ey māh-rū 

 

16 İddiǾā-yı ĥaķ idenler bir ġarażdur ekŝerī 

 Az bulınur arasında bī-ġaraż yüzi śulu 

 

17 Kimi manśıb gibi altūn kimi dünyā ŧālebi 

 Kimi ĥūrī ile cennet maŧlabı oldı ķamū 
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[93a] 

 

18 Kimi aġlar mālıma irgürmesün aślā żarar 

 Himmet ister gibi dāǿim açıla zevķden ķapu 

 

19 Kimisi keşf ü kerāmet ŧālibi śubĥ ile şām 

 Pes kerāmet śatmaġ ile yaǾnī ola bir ulu 

 

20 Kimi mürşid olmaķ ister işbu Ǿālem ħalķına 

 Tā ki ceźbe bā-kerāmet birle ola arķalu 

 

21 Ĥaķķa ŧālib bulmadum bunlarda aślā kimseyi 

 Her birinüň göňli olmış bir hevā ile ŧolu 

 

22 LaǾnet olsun bu tecallā ŧalib ü maŧlūba hem  

 Ĥaķķı ķoyub bāŧıl ister duymaya Ĥaķ’dan ķoħu 

 

23 Bāş u cāna ķalmayan bir Ǿāşıķ-ı śādıķ ķanı 

 Ķalb-i śāfī birle ŧura pīr önüňde rū-be-rū 

 

24 Źātı ile pīr önüňde fāni-i muŧlaķ ola 

 Varlıġından ķalmaya hīç aru isen mū-be-mū 

 

25 Şeyħ-i kāmil varlıġından ġayrı varlıķ ķalmaya 

 Ol işi de ol göre hem ol ide Ĥaķķ’a ŧapu 

 

26 Mürşidi Ĥaķķ bilmeyince ol ne bilsün Ĥaķķ nedür 

 Ne bilür raġ mı olan ķızıl nedür yāħōd śaru 

 

27 Böyle bir ŧalib yolına baş u cān olsun fedā 

 Ķul olayın ķapusında ger olursa śatmalu 
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[93b] 

 

28 Āsitān-ı pīrde ŧalib yüzi beru gerek 

 Ayaġınuň ŧopraġında ola gözi sürmelü 

 

29 Kām-karān śoĥbetinden śaķla bizi ey Ħudā 

 Ħāmlıķ ile sırr-ı Ĥaķķ’ı fāş iderler gū-be-gū 

 

30 Bulmadum yoķluķ gibi bir gūşe-i emn ü emān 

 Bulmadum yoķluķ gibi bir yār-ı ġār u sevgilü 

 

31 Bulmadum yoķluķ gibi ol ĥażrete bir ŧoġrı yol 

 ǾAbdiyā ķalma yabānda ol yola ki gitmelü 

 

 

Ġazel-i NaǾīmī Taĥmīs-i Siyāhī 

( Me fā Ǿī lün / Me fā Ǿī lün / Me fā Ǿī lün / Me fā Ǿī lün ) 

 

1 Münevver ķıldı āfāķı yüzüň ey meh żiyālıķdan 

 Yaraşur sidre ķaddüňi dem ursa müntehālıķdan 

 Virilmişdür saňa şāhum güzelüň śunǾ-ı ħālıķdan 

 Ġurūr ile nice şāhlar düşübdür pādişāhlıķdan 

 Eger raĥm eyleyüp geçsek ne var bu bī-vefālıķdan 

 

2 Ħaŧı reyħān-ı Ǿanber bū yüzi gül ķameti bālā 

 Ķamer ŧalǾat güneş śūret perī peyker melek sīmā 

 Bugün mülki melāĥatda bulınmaz ĥüsnüňe hemtā
121

 

 

3 Dem-ā-dem dest-i hecrüňle nigārā çāk olur yaķa 

 Devām-ı āteş-i ĥasret beni ħāk eyleyüp yaķa 

                                                           
121

 Bu bendin iki mısrası eksiktir. 
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 Teraĥĥüm eylemezsün kim gözümden ķanlu yaş aķa 

 Oluben ĥüsnüňe ġurre iken cevr itme Ǿuşşāķa
122

 

 

[94a] 

 

4 Siyāhī ġonçeler içre görüp bu vird-i Ħudā-yı 

 Göňül virdi nola bülbül gibi eylerse efġānı 

 Gözinüň yaşı ķan oldı demidür ķılsaň iĥyāyı 

 NaǾīmī yoluňa cānā virürdi śıdķ ile cānı
123

 

 

 

Ġazel-i ǾUbeydi Taĥmīs-i Rūĥī Baġdādī 

( Me fā Ǿī lün / Me fā Ǿī lün / Me fā Ǿī lün / Me fā Ǿī lün ) 

 

1 Fenā dārına geldük bir bölük śāĥib-süħanlarla 

 Ulaşduķ bizden evvel miĥnet-i dehri çekenlerle 

 Geçürdük rūzgārı sākin-i beytüǿl-ĥazanlarla 

 Ne açulduķ feżā-yı gülşene gül pīrehenlerle 

 Ne śalınduķ murād üzre boyı serv-i semenlerle  

 

2 Nemüz var ise gitdi Ǿāķıbet hem-yār-ı hem-meşreb 

 Cihān bezminde olduķ kāse-i faķr ile leb-ber-leb 

 Ġınā ehliyle yoķ yārānımuz min-baǾd zīrā hep 

 Fakīr olmaġla istiġnā śatarlar bilmezüz yā Rab 

 Yine vardur bizim aĥvālimüz sīmīn bedenlerle
124

 

 

3 Ħaźer ķıl Ǿaşķ-ı meşk itme güzellerle olup meftūn
125

 

                                                           
122

 Bu bendin bir mısrası eksiktir. 

123
 Bu bendin bir mısrası eksiktir. 

124
 Bu mısra Bağdatlı Rūĥī divānında tespit edilememiştir. bk. Saniye Rukiye Erten, Kayseri Raşit 

Efendi Eski Eserler Kütüphanesi’ndeki Bağdatlı Rūĥī Divānı Nüshası, s.138. 

125
 3. bendin ilk mısrası Bağdatlı Rūĥī divānında 2. bendin son mısrası ile yer değiştirmiştir. 
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 Cefā vādīlerine śalub eylerler seni meftūn
126

 

 Ġazāl-āsā olurlar ġayriye śayd ey dil-i maĥzūn 

 İderler ķalb-i Ǿuşşāķı ġam ile nāfe-veş pür-ħūn 

[94b] Ħaŧādur Ǿaşķ-ı meşk itmek ħaŧı miskīn Ĥotenlerle 

 

4 Dolaşdum zülfünüň ķullābına ……….
127

 urdum 

 Ben idüm bir göňülde anı da gör nice aldırdım
128

 

 Düşündüm şol ķadar sevdāsına kim Ǿaķlı itürdüm 

 Gidüp Ǿaķlıyla cān zülfinde yārüň ķaldılar gördüm 

 Dili gönderdüm onlara o da ķaldı ķalanlarla
129

 

 

5 Cefādur Rūħī-i bī-çāreye ittikleri her dem
130

 

 Cefā itdiklerinden ġayrı miskīne bu da bir ġam 

 Vefā adını ķor ķoyanlarında ekmege ādem 

 Vefā eyleň dir isek incinürler söylemezler hem 

  ǾUbeydi söyleşilmez ĥaķķ budur ġonce dehenlerle
131

  

 

 

Der-Nuŧķ-ı Naĥīfī Raĥmetullahi ǾAleyh 

( Fe Ǿi lā tün / Fe Ǿi lā tün / Fe Ǿi lā tün / Fe Ǿi lün ) 

 

1 Māsivāllāha nažar ķılma eger Ǿārif iseň
132

  

 Ne belādur başuňa meşġalesi devrānuň 

 

                                                           
126

 3. bendin 2-3-4-5. mısraları Bağdatlı Rūĥī divānında tespit edilememiştir. bk. Saniye Rukiye Erten, 

Kayseri Raşit Efendi Eski Eserler Kütüphanesi’ndeki Bağdatlı Rūĥī Divānı Nüshası, s.138. 

127
 Noktalı alan okunamamıştır. 

128
 4. bendin 2. mısrası ile 3. mısrası Bağdatlı Rūĥī divānında yer  değiştirmiştir.  

129
 Bu mısra Bağdatlı Rūĥī divānında mevcut değildir. 

130
 5. bendin ilk dört mısrası Bağdatlı Rūĥī divānında tespit edilememiştir. 

131
 5. bendin son mısrası Bağdatlı Rūĥī divānında 3. bendin son mısrası olarak yer değiştirmiştir. 

132
 Nahīfī divānında bu şiir “ Bedenüňden daħı dūr olmadan ey dil cānūn / İştiġāl eyleyegör  ŧāǾatine 

mevlānuň” beyitiyle başlamıştır. bk.  İrfan Aypay, Nahīfī Divānı, Doktora Tezi, Konya, 1992, s.154. 
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2 Dāmen ālüdelüge eyle hezārān tevbe 

 Almadan pençe-i pür-zūr-ı ecel dāmānuň 

 

3 SaǾy ķıl bunda iken derdiňe dermān idegör 

 Āh kim olmaya bir gün başıňa dermānuň 

 

4 Bunda ķīl eyler iseň āh-ı nedāmet eŝeri
133

 

 NefǾī yoķdur saňa maĥşerdeki vāveylānuň 

 

[95a] 

 

5 Bir gün evvel ider āmāde źevād-ı rāhın 

 Ey göňül mūr ķadar yoķ mı senüň izǾānuň 

 

6 ǾĀķıbet ħāk ile yeksān olacaķsın bildük 

 Nesine ġırresin eyā bu fenā dünyānuň 

 

7 Bi-beķā olduġuna şāhid-i Ǿādil besdür 

 Bi-sütūn olduġı bu çarħ-ı bülend eyvānuň 

 

8 Tābiş-i şuǾle-i ħūrşīd-i ķıyāmetden hep 

 Maĥvola zīnet-i çarħ-ı felek-i mīnānuň 

 

9 Ķalmaya bir gün ola śafĥa-i gerdūn üzre 

 Eŝeri mihr-i münīr ile meh-i ġarrānuň  

 

10 ǾĀķıbet menzili ħāk oldıġına vāķıf iken 

 Yā nedür ġafleti tā böyle żaǾīf insānuň 

 

11 İrmeden gūşuňa āvāze-i ŧabl-ı rıħlet 

                                                           
133

 Nahīfī divānındaki 4. beyit ile memūadaki 5. beyit yer değiştirmişir. bk.  İrfan Aypay, Nahīfī 

Divānı, Doktora Tezi, Konya, 1992, s.154. 
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 Çāresin eyle yüri zād-ı reh-i Ǿuķbānuň  

 

12 Bir gün evvel bula gör menzil-i maķśūda vuśūl 

 Aldanup ķılma śaķın zīnetine eşyānuň 

 

13 Eyleme ħaśmıňı perverde elüňle zinhār 

 Ħˇāhişin virme śaķın Nefs-i hevā-peymānuň  

 

14 Çāre ne defǾ-i ġam-ı dehre dimekden ĥazer it 

 Ġamını śoňra görürsün mey-i ġam-fersānuň 

 

[95b] 

 

15 Germ olup şems-i dıraħşān gibi ġarrālanma 

 ǾĀķıbet bī-fer olur kevkebe-i Ǿunvānuň 

 

16 İftiħār eyleme gel cāme-i pür-zīb ile kim 

 Bir kefendür bedeli elbise-i zībānuň 

 

17 Ħāk-i ĥuşk olsa gerek çünki mekānuň bir gün  

 Ferş-i āsāyişe śalma beden-i Ǿuryānuň 

 

18 Ŝıķlet-i mālı bu bāzār-ı fenānuň āħir 

 Degmez ey ħˇāce dem-i ĥacletine mīzānuň 

 

19 Eyle endīşe-i ġam źillet-i Ǿazlin āħir 

 Olma dil-bestesi gel çāh-ı ġurūr-efzānuň 

 

20 Źerreden farż idelüm aĥķar imişsin yāhōd  

 Kevkebi sende imiş mihr-i cihān-ārānuň 

 

21 Dem-i āħirde ħalāś olmaġa var mı çāre 
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 Niçe senden Ǿacebā merg-i taĥassür-zānuň 

 

22 Ħāk olur menzil-i āsāyişi bir gün elbet  

 Dār-ı fānīde eger bende eger sulŧānuň 

 

23 Telĥ ider zehr-i memātile dimāġ-ı cānı  

 Budur āyīni bu mihmān-kede-i ġabrānuň  

 

24 Şübhe yoķ Ǿārıża-i merg-i zevilǿl-ervāĥa 

 Nüktesin remz ile fehm it yüzi bu maǾnānuň 

 

[96a] 

 

25 Saňa hep elsine-i ħāl ile güftār eyler 

 ǾĀrif ol baķma ħamūş olduġına mevtānuň 

 

26 Ǿİbret al bizden eyā merdüm-i ġāfil dirler 

 Her biri saňa türāb içre olan sükkānuň 

 

27 Sen de anlar gibi nābūd olacaķsın yārın 

 Dün senüň gibi idi rıħlet iden aķrānuň 

 

28 Bezm-i fānīde görüp ħande-i şevķ-āmīzüň 

 Olmada cümlesinüň Ǿarż u semā ħayrānuň 

 

29 Cest ü çāpüklük idersin heves-i nefsüň içün 

 Süst olursın gelicek ŧaǾatına Mevlā’nuň 

 

30 Nefs-i şeyŧāna niçün tābiǾ olursın eyvāh 

 ǾĀķil eyler mi nažar ĥīlesine aǾdānuň 

 

31 Emr-i Mevlā’yı ķoyup ĥükm-i hevāyı ŧutasın 
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 Göňül inśāf idelüm böyle midür Ǿirfānuň 

 

32 Merd-i dānā geçinürsin bu ķadar ġaflet ile 

 ǾAcabā  farķı senüňle ne ola nādānuň 

 

33 Eyledüň Ǿömriňi bīhūde iżāǾat śad-ĥayf 

 Ne yüz ile varasın dergehine sübĥānuň 

 

34 Sebeb-i ħilķatıňı eyle taśavvur her gīh 

 SaǾy ķıl ŧāǾatına Ħālıķ-ı bī-hemtānuň 

 

[96b] 

 

35 Ķan döküp yaş yerine āh-ı nedāmetle temām  

 ǾAfvını eyle recā eyledigüň Ǿiśyānuň 

 

36 Fażl u ġufrānını aňdıkça tefekkür gāhı 

 Ġażab u ķahrını fikr eyle biraz Yezdānuň 

 

37 ǾĀdil u müntaķım esmāsına inkāruň yoķ 

 Var ise Rabb-i Raĥīm olduġına īmānuň 

 

38 Lāyıķ-ı Ǿafv u Ǿaŧā olmaġa saǾy it yoħsa 

 Şübhe yoķdur kerem ü raĥmetine Raĥmānuň 

 

39 Tāb-ı germābeye śabr idemeyen bir laĥža 

 Niçe ŧāķat getürür sūzişine nirānuň 

 

40 Olma ünsiyyet-i dehre bu ķadar dil-beste  

 Vaĥşet-i ķabr ile fikr it elemin ferdānuň 
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41 Saňa yetmez mi naśīhat bu fenā dünyānuň
134

 

 Yek-be-yek rıħlet-i nāgāhi geçen iħvānuň 

 

42 Źīr-i ħāk içre ķoyup bī-kes ü tenhā gideler 

 Seni cān ile seven hem-nefesüň cānānuň 

 

43 Hele endīşe ķıl ey mest-i şarāb-ı ġaflet 

 Ķabre girdikde nolur ħāl-i dil-i virānuň 

 

44 Ne enīs ne meded-kār u ne şemǾ ü firāş  

 Deħşet ü hevlini fikr it o demiň ol anuň 

 

[97a] 

 

45 Var mı bir ĥüsn-i Ǿamel kim ola hem-rāh saňa 

 Olıcaķ reh-revi ol menzili mihmānuň 

 

46 Ey Naĥīfī ķanı bu bezmgeh-i fānīde  

 Bunca dem hem-dem ü hem-śoĥbet olan iħvānuň  

 

47 Bir duǾā eyle göňül śıdķ ile gel Allāh’a 

 Ola sükkān-ı semā cümle icābet-ħˇānuň 

 

48 ǾAfv u ġufrān-ı ħudāvende nihāyet yoķdur 

 Cürm-i Ǿiśyānda senüň hīç yoġ ise pāyānuň 

 

  ربنا خالقنا رازقنا موآلنا 49

 Şefķāt it āh u figānına dil-i nālānuň 

 

50 Şāh-ı ħayl-i rüsülüň rütbe-i Ǿalāsı içün 

                                                           
134

 Nahīfī divānında 41. beyitteki mısralar yer değiştirmiştir. bk. İrfan Aypay, Nahīfī Divānı, Doktora 

Tezi, Konya, 1992, s.154.  
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 Şeref-i ķurbı içün mažhar-ı ev-ednānuň 

 

51 Źāt-ı bī-çūnuna maĥśūś olan vaĥdet içün 

 Feyż-i bī-ġāyet-i esrārı içün āsmānuň 

 

52 Kendi fażluňla idüp bendeňi Ǿafv u ġufrān 

 Baķma Ǿiśyānına ben Ǿabd-i ħaŧā-peymānuň 

 

53 Baĥr-ı ġufrānuň o deryā-yı keremdür ki anuň 

 Ķatresi olmaġa yoķ ĥaddi yem-i Ǿummānuň  

 

54 Baĥr-ı Ǿummān iseǾiśyānum eger ķādirdür 

 Ķaŧre-i kemter ile Ǿafva yem-i ġufrānuň 

 

[97b] 

 

55 Ben degül cümle Ǿuśātuň güneh ü Ǿiśyānı 

 Olsa maķrūn-ı Ǿaŧā vü kerem ü iĥsānuň  

 

56 Eyleyüp mažhar-ı fażl u niǾam-ı Sübĥānī 

 Lāyıķ-ı cennet ider raĥmet-i Ǿālī-şānuň 

 

 

Tevbe-Nāme-i Siyer-i Veysī Efendi Raĥmetullahi ǾAleyh 

(Fe Ǿi lā tün / Fe Ǿi lā tün / Fe Ǿi lā tün / Fe Ǿi lün ) 

    I 

 Yeter ey dil heves-i zülf-i siyehkār yeter 

 Yeter ey cān-ı belā-dīde bu efkār yeter 

 Ceyb-i endīşeye cek başuňı fikr it ħālüň 

 Ħalķıla eyledigüň bīhūde güftār yeter 

 Rişte-i fikre dür-i eşk-i nedāmet nažm it 

 Arzū-yı dil içün didigüň eşǾār yeter 
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 Murġ-ı Ǿanķā-per-i Ǿazmüň yetür ol yerlere kim 

 Şāhbāz-ı nažar-ı himmet-i ebrār yeter 

 Der-i Mevlā’ya yüzüň ŧut yeter itdüň kendüň 

 Bende-i ħalķa-begūş-ı dür-i esrār yeter  

 Yeter oldı bu hevā vü hevesi terk idelüm 

 Yönelüp Ĥaķķa reh-i śıdķ u sedādan gidelüm 

 

   II 

 Evvelā Ǿazm idelüm bārgeh-i iclāle 

 Ravża-i şāh-ı rüsül merķad-ı śaĥbu u āle 

 O şehüň ġāşiye berdūş olalum maĥmiline 

[98a] Yüz sürüp ĥāk-i reh-i naķa-ı zer-i ħalħāla 

 Yollaruň ħār-ı muġaylānına yüzler sürelim 

 Lāle-veş ġarķ idelüm çehreyi ħūn-ı ala 

 Eşk-i ĥasret śaçalum reh-güzer-i ĥüccāca 

 Şūrezārında Ĥicāz’uň bite sünbül lāle 

 Sünbüli āteş-i dilden śaçılan dūd-ı kebūd 

 Lālesi ħūn-ı cigerden dökülen pergāle 

 Gel senüňle varalum yüz sürelüm dergāha 

 YaǾnī dergāh-ı muǾallā-yı Resūlullāha 

 

   III 

Ravża-i pākine fersūde ķılup pīşānī 

 Lāle-gūn eyleyelüm dīde-i ħūn-efşānī  

 Diyelüm aňa eyā ümmetinüň ġam-ħˇārı 

 Ĥastalar çāresi bīçārelerüň dermānı 

 Enbiyā mefħarı ħallāķ-ı cihān maĥbūbı 

 İki Ǿālem güneşi iki cihān sulŧānı 

 Feyż-i luŧf-ı keremüňden bizi maĥrūm itme 

 Raĥmet-i Ǿālem iken devletiňün Ǿunvānı 

 Yüz sürerken o śafā-gāh-ı bülend eyvāna 

 Būs iderken o ķadem cāy-ı celīlü’ş-şānı 
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 Ķaldırup dest-i duǾā ķıble-geh-i aǾlāya  

[98b] Yalvaralum bizi yoķdan yaradan Mevlā’ya 

 

    IV 

 Diyelüm ey bizi yoķdan yaradup var iden 

 Cevher-i Ǿaķl ile ŧıfl-ı dili hüşyār iden 

 Tāc-ı īmān u iŧāǾatle ser-efrāz iden 

 Dīn-i İslām’a kemer-beste-i esrār iden  

 Ķalbimi ġonce-i ser-beste-i taśdīķ idüp 

 Dilimüz bülbül-i destān-zen-i iķrār iden 

 Kimimüz devlet ile şāh-ı cihāndār idüp  

 Kimimüz künc-i ķanāǾatda sebükbār iden 

 Ey bizi maĥż-ı kemāl-i kerem ü luŧfından 

 Dār-ı dünyāyı bu elŧāfa sezāvār iden 

 Śoňra lāyıķ mı bizi ĥaste-i ħırmān itmek 

 Mübtelā-yı elem-i āteş-i hicrān itmek 

 

   V 

 Geçdi Ǿömrüm heves-i zülf-i muǾanberde benüm 

 Ķaldı Ǿaķlım girih-i ķākül-i Ǿanberde benüm 

 Tīġine ĥancerine māǿil olup dildāruň 

 Çekdügüm derd ü belā söylene dillerde benüm  

 Şāhbāz-ı nažarum niceye dek beste ķala 

 Dām-ı dilgīr ħaŧ-ı yār-i semenberde benüm 

 Seyyiǿātüm yazan ol kātīb-i aǾmāl-nüvis 

[99a] Vay eger itdigümi hep yaza defterde benüm 

 Śaķalum aķ yüzüm ķara sözüm Ǿayn-ı ħaŧā 

 Baňa aġlaň baňa kim Ǿarśa-i maĥşerde benüm 

 Ne yüzüm var nažar-ı Ĥażret-i Ĥaķķ’a varacaķ 

 Ne sözüm var varıcaķ ĥażretine yalvarıcaķ 

 

   VI 
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 Śadme-i ķahrıla  bir gün yıķılup ŧāķ-be-ŧāķ 

 Bu ser-efrāşte eyvān-ı zer-endūde revāķ 

 Vaķtidür āhuňı tīr it ķadüňi eyle kemān 

 Sefer-i āħirete saňā gerekmez mi Burāķ  

 Āh kim fısķ ile geçdi gicemüz gündüzümüz 

 Ne Ǿibādāt-ı teheccüd ne śalāt-ı Ǿişrāķ  

 İtdügüm cürme benüm yer ile gök şāhiddür 

 Baňa yerden göge dekdür ġażaba istiĥķāķ  

 Virme dāmānımı dest-i ħuśemāya yā Rab 

 Varıcaķ ĥażretüňe başı ķabaķ yalın ayaķ  

 Virmeň olursa eger ĥaśma benüm dāmānum 

 Yine iĥsān u kerem senden olur sulŧānum 

 

   VII 

 Mest olup bāde-i ġafletle yitürdük özümüz 

 Bilmedik düş gibi geçdi gicemüz gündüzümüz 

 Źikr ü tesbīĥine śarf eylemedük ömrümüzi  

[99b] Ĥażret-i Ĥaķķ’a niyāz itmege yoķdur yüzimüz 

 Çehre-fersūde-i ebvāb-ı erāzil olduķ 

 Ķalmadı ĥażretine varmaġa hergiz yüzimüz 

 Ten-i ħākimizi bir gün götürüp śarśar-ı merg 

 Şöyle bir bād ide kim görmeye kimse tozımız 

 Görsek ey dil ki neler gelse gerek başımuza  

 Bilsek ey dīde neler görse gerekdür gözimüz 

 Źüǿl-celālā baňa ol demleri āsān eyle 

 İşimi źikr-i cemīlüň aşum īmān eyle 

 

   VIII 

 Tevbe yā Rabbi giriftār-ı hevā olduġuma 

 Tevbe yā Rabbi ŧalebkār-ı Ǿanā olduguma 

 Tevbe yā Rabbi esīr-i mey-i gülreng olup 

 Bende-i muġpeçe-iǾişvenümā olduġuma 
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 Ārzū-yı śanem-i māhliķā itdügüme 

 Mübtelā-yı heves-i mihr-i vefā olduġuma 

 Tevbe yā Rabbi Ǿibādet śanup itdüklerime 

 Dāmen-ālūde-i çirk-āb-ı riyā olduġuma 

 Peyrev oldum o suħan-pervere itdüm tevbe  

 Dāǿimā reh-rev-i seyrān-ı ħaŧā olduğuma 

Tevbe yā Rabbi ħaŧā yolına gitdüklerime 

 Bilüp itdiklerüm bilmeyüp itdüklerime 

 

[100a] 

 

   IX 

 Yā ilāhī şeref-i Ĥażret-i peygamber içün 

 Siper-i māhı iki pāre iden server içün  

 Şeb-i isrāda olan sırr-ı muķaddes ĥaķķı 

 Leyle-i ķadrdeki vaķt-i śafā-güster içün  

 Ħande-i ĥüsn-i cihān-sūzı içün Śıddıķǿuň 

 Girye-i Ħażret-i YaǾķub-ı belā-perver içün 

 Nūr-ı Śıddīķ-i Nebi maǾdelet-i Fārūķī 

 Ǿİlm-i ǾOŝmān u kerem-güsteri-i Ĥayder içün 

 Ol iki dürr-i dil-efrūz-ı benā-gūş-ı felek 

 YaǾni ki ķurretül-Ǿayn o şeh-i Ĥayber içün 

 Luŧf idüp eyledigi cürm-i fesāda baķma  

 Veysī-i rū-siyehi nār-ı caĥīme yaķma 

 

 

Nuŧķ-ı Şāhidī Berāy-ı Bend-i Sālik 

(Fā Ǿi lā tün / Fā Ǿi lā tün / Fā Ǿi lün ) 

   I 

 Gel berü gel zerķıle taķlīdi ķo 

 ǾĀşıķ ol iç bāde-i tevĥīd-i Hū 

 Besle riyāżatla riyāż-ı teni 
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 Olma śaķın bende-gīr-i gelū 

 Arayuben istedügüň ser-be-ser 

 Şoylayuban diledügün gū-be-gū 

 Ĥayret aġacı budaġında ķonup 

[100b] Faħte var eylemedigüň gū gū 

 Bunı yaķīn bil saňa neden yaķīn 

Ġayrı degül kim göresün rū-be-rü 

 Sen seni bilme anı bil sen seni 

Sen seni bildüň ise bildüň anı  

 

II 

 Gel yola gir Ǿaşķıla olma uśuň 

Ħar-ı nefse ur eger vü çek ķoluň
135

 

 Aġruġuň ur arķasına sür yola  

Uġrı gibi gir yola vü ŧaķma çāk 

 Gündüz olıcaķ yüri yoldan śaba 

 Gece de hem sür yola olunca ŧaň 

 Yumrı yuġın sözlerime ŧut ķulāķ 

 İnceden ince dürür aňlarısaň 

Ad u śānı at yabāna ol deli
136

 

Kime temāşā olasun kime ŧaň
137

 

 Sen seni bilme anı bil sen seni 

 Sen seni bildüň ise bildüň anı 

 

 

   III 

 Aç gözüňi cānuň uyar olma bön 

 Varlıķ ondan göçüp yoķluġa ķon 

                                                           
135

 Şāhidī divānında bu mısra “ Nefs eşegine ur iricek ķolaň” şeklindedir. bk.  Mustafa Çıpan, İbrahim 

Şāhidī Divānı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1985, s.6. 

136
 Bu mısra Şāhidī divānında tespit edilememiştir. 

137
 Bu mısra Şāhidī divānında tespit edilememiştir. 
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Dünya śovuġında yunup ŧutmaġıl 

[101a] ǾAşķ ocaġına ……..
138

 odına çün
139

 

 Cīfe-i dünyāyı elüňden bıraķ 

 Cān elin aç ĥażret-i cānāne śun 

 Tā saňa cānān śuna bir śāf cām 

 Nūş ide bāde-i ħumm-ı kühen 

 Aňla bu bāzīceyi ŧuy şeklüňi 

Tā saňa olmaya o bende özün 

 Sen seni bilme anı bil sen seni 

 Sen seni bilmedüň ise bildüň anı 

 

IV 

 Dünya içün düşme cihān dāmına 

 ǾĀrif iseň ķıl nažar encāmına 

 Derd ü ser-ı renc-i ħumārı bilen 

 Ħamrına ħoş meyl ide ya cāmına 

 
140

Dünyede olan źevķ ü śafā Ǿizz ü nāz
141

  

 Degmeye  ālāyiş ü ālāmına 

 Virme göňül malına vü cāhına 

 Ķalma bunuň nengine vü nāmına 

 ǾĀşıķuň aĥvāline ķılma nažar 

 Himmetine ķaśdına iķdāmına  

 Sen seni bilme anı bil sen seni 

[101b] Sen seni bildüň ise bildüň anı 

 

   V 

 Geh sürerüm çift ŧutarum geh śaban 

                                                           
138

 Noktalarla belirtilmiş  alan okunamamıştır. 

139
 Şāhidī divānında bu mısra “ ǾIşķ ocaġına aĥsen od yine çün “ şeklindedir.  bk.  Mustafa Çıpan, 

İbrahim Şāhidī Divānı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1985, s.7. 

140
 Şāhidī divānında bu mısra “ Dünyede olan śafā-yı Ǿizz ü nāz” şeklindedir.  bk.  Mustafa Çıpan, 

İbrahim Şāhidī Divānı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1985, s.8. 

141
 4. bendin 5. mısrasının vezni bozuktur. 
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 Çobān olup çatladırım geh śabān 

 Gāh olurum Ǿaşķ ile dazlaķ ışıķ 

 Gāh olurum sehv ile yoldan śapān 

 Gāh iderüm saǾy ile taĥśīl-i Ǿilm 

 Gāh iderüm zühd ile ħalvet vaŧan 

 Gerçek erüň göňlini ben ķapmışam  

 Gerçek er olur yine benden ķapan 

 Sırrıňı fāş eyleme gel Şāhidī 

 Sırra irer sırrına ķapu yapan 

 Sen seni bilme anı bil sen seni 

 Sen seni bildüň ise bildüň anı 

 

Eşrefzāde-i Rūmī Ķaddese Sırrahuǿl-ǾAzīz 

(8+8 : 16’lı Hece Ölçüsü) 

 

1 Gāh kendüme gelürüm gāh kendümi yavi ķıluram 

 Gāh yoġ ile yoķ olurum gāh varlıķda bulunuram 

 

2 Gāh denizlere düşerem mevc urup ŧaşra düşerem 

 Nādān eline düşüben kim behāya alınuram 

 

3 Gāh çıķāram bu göklere dönerem çarħ ile bile 

 Gāh māh ile bedr oluben geh şemsile ŧolunuram 

 

[102a] 

 

4 Gāh Ǿarşdan öte uçaram niçe biň perde geçerem
142

 

 Geh yer yüzine inerem maĥluķları ŧolanıram 

 

5 Gāh nebāt olup biterem geh ŧopraķ olur yiterem 

                                                           
142

 Bu beyit Eşrefoğlu Rūmī divānında bulunmamaktadır.  bk. Mustafa Güneş , Eşrefoğlu Rūmī 

Divānı, Hoşgörü Yay., İstanbul, 2014, s.85. 



154 

 

 Gāh et ü ķan süňük olup ķalıp olup canlanuram 

 

6 Gāh Ǿarafāta çıķaram lebbeyk urub baş açaram 

 Gāh ķurbān yerine gelüp ķoç olup boġazlanuram 

 

7 Gāh ĥānķāhda sūfiyem geh meyħānede fāsıķam 

 Gāh raķśa girüp dönerem geh sāz olup çalınuram 

 

8 Gāh uçaram geh inerem bu ħalķ içinde gezerem 

 Geh şāh olup şāhbāz olup şikār idüp avlanuram  

 

9 Gāh çevgān alup elüme girürem Ǿaşķ meydānına 

 Gāh ŧob alup dost öňünde şarķdan ġarba yuvalanuram 

 

10 Gāh ĥāśś-ĥāś oluram geh Ĥıżr İlyās oluram 

 Yürürem yaşda ķuruda yüreklerde bulunuram 

 

11 Gāh źikr geh kül oluram geh sulŧān geh ķul oluram
143

 

 Gāh bahār geh gül oluram elden ele alınuram 

 

12 Gāh şākird geh üstādem gāh dād-sitānem geh dām 

 Gāh Şīrīn gāh Ferhādam ķaya kesüp eglenürem 

 

13 Gāh gāh avcı oluram geh yol geh yolcı oluram
144

 

 (Gāh yürürem gāh araram menzil menzil dinlenürem)145 

 

14 Gāh ne menzil var ne maķām geh ne vücūd var ne Ǿadem 

                                                           
143

 Eşrefoğlu Rūmī divānında bu beyitin yerinde “ Gāh deniz gāh göl oluram gāh sulŧan gāh kul 

oluram / Gāh bahar u gül oluram elden ele yulanuram” beyiti vardır. bk. Mustafa Güneş , Eşrefoğlu 

Rūmī Divānı, Hoşgörü Yay., İstanbul, 2014, s.85. 

144
 13. beyitin bir mısrası eksiktir. 

145
 Eşrefoğlu Rūmī divānından tamamlanmıştır. bk. Mustafa Güneş , Eşrefoğlu Rūmī Divānı, Hoşgörü 

Yay., İstanbul, 2014, s.85. 
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[102b] Ĥaķdan özge yoķ vesselām ya ben ķande ŧolanuram 

 

15 Gāh muŧīǾam geh Ǿāśıyem gāh Ǿālimem gāh Ǿāmīyem 

Gāh Eşrefoġlı Rūmī’yem bu dillerde söylenürem 

 

 

MuǾaşşer-i Ŝenāǿī
146

 

(Fe Ǿi lā tün / Fe Ǿi lā tün / Fe Ǿi lā tün / Fe Ǿi lün ) 

 

   I 

 Āh kim derd-i derūnum yine buldı żararı 

 Yine eflāki siyāh eyledi āhum şereri 

 Levĥ-i dilde ķomadı yaşum egerçi eŝeri 

 Āh serd-i seĥerile yine buldum kederi 

Yil gibi yildüm aradum bulamadum bir eri 

 Diye ey bād-ı śabā śorma aldum ħaberi 

 Ħaśś ü Ǿām şeyħi dimişler bir alay ħar u şerri
147

 

 Saňa düldül diyü vallāh billāh śatar leng-i ħarı 

 Ne ĥaķiķat bilür ebter ne gök aňlar ne yeri 

 Baġlamaz terkisine ķıl ile ħayrüǿl-beşeri 

 Her yaňa gāh Sikender gibi ķıldum seferi 

 Geh Sülaymān gibi śaldum yedi iķlīme çerī 

 Oķudum ķavl-i Ebūbekr ile İbni Ǿ Ömeri 

 Kimi ǾAbbasī delīl itdi kim İbni Ĥaceri 

 Açdı şeh-bāz-ı dilüm her yaňaya bāl u peri 

 Eyledüm seyr nice muǾteberāt-ı siyeri 

[103a] Görmedüm gülşen-i aķvālda hiçbir şeceri 

 Geh bite şāħınuň üstünde murādum ŝemeri 

 Yazmamış Ķāđī vü Keşşāf u Cerīr ü Ŧaberī 

                                                           
146

 MuǾaşşer-i Ŝenāǿī manzumesi bir Terci-i Bend’dir. 

147
7. mısra ile 8. mısra divānda yer değiştirmiştir. bk. Sezgin Durmuş, Alī Senāǿī Divānı, Yüksek 

Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, 2001, s.157. 
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 Ħaberüm yoķ güzelüm kimden alayum ħaberi 

 

   II 

 Seni Ǿālem śānemā Ǿarş-ı muǾallāda arar 

 Kimi esmāda kimi genc-i müsemmāda arar 

 Kimi AǾrāf’da kimi cennet-i meǿvāda arar 

 Kimi gökde kimi yerde kimi deryāda arar 

 Kimi daġda kimi bāġda kimi śaĥrada arar
148

 

 Kimi Ĥavrāda kimi Ādem ü Ĥavvāda arar 

 Kimisi sīm ü zer ü güher-i yektāda arar
149

 

 Kimi taħmīs ile eşǾār u muǾammāda arar 

Yazmamış Ķāđī vü Keşşāf u Cerīr ü Ŧaberī 

 Ħaberüm yoķ güzelüm kimden alayım ħaberi
150

 

 

   III 

Söyle ey māh-ruħum ķubbe-i ĥađrāda mısın 

Yoħsa şol şemǾ-i münīr-i felek-ārāda mısın 

Kürsī vü levĥ ü ķalem Sidre ü Ŧūbāda mısın 

Yoħsa envār-ı Hudā necm-i Ŝüreyyāda mısın 

BaǾiŝ-i ħilķat olan gevher-i yektāda mısın 

Bār-ı maśnūǾuň olan cümle-i eşyāda mısın 

[103b] Sāye-i źātuň olan dāver-i Dārāda mısın 

Źātuňa şāhid olan şāhid-i maǾnāda mısın 

ǾAks-i ruħsārın olan rūy-ı muśaffāda mısın 

Çeşm-i cān-bīniň olan nergis-i şehlāda mısın 

ǾAceb enhār gibi ŧayy ile śaĥrāda mısın
151

 

                                                           
148

 Alī Senāǿī divānında bu beyit “Kimi gülşende kimi kūhile śaĥrāda arar” şeklindedir. bk. Sezgin 

Durmuş, Alī Senāǿī Divānı, Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, 2001,  s.158. 

149
 Alī Senāǿī divānında bu beyit “ Kimi ħūrşīd-i cihān-tāb-ı mücellada arar” şeklindedir. bk. Sezgin 

Durmuş, Alī Senāǿī Divānı, Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, 2001, s.158. 

150
 2. bendin son 10 mısrası divānda mevcuttur.Mecmūada eksik bırakılmıştır. bk. Sezgin Durmuş, Alī 

Senāǿī Divānı, Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, 2001, s.158. 
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Gehi esfelde keremle gehi aǿlāda mısın 

Gehi ǾĪsā’da gehi Ĥācer ü Ŝārā’da mısın 

Gehi Mūsā’da gehi çūn yed-i beyzāda mısın 

Mescid ü medresede künc-i muśallāda mısın 

Zāhidün hū diyüben itdügi ġavġāda mısın 

Leyte vü leyse de mi lāda vü illāda mısın
152

 

Ķāf-ı Ǿanķāda yaħud Yāsīn ü Tāhāda mısın
153

 

 Yazmamış Ķādī vü Keşşāf u Cerīr ü Ŧaberī 

 Ħaberüm yoķ güzelim kimden alayım ħaberi 

 

   IV 

 Niçe dem hem-nefes-i nāle vü feryād oldum 

 Āh ile taħt-ı Süleymān gibi berbād oldum 

Gāh olup bende gehi muŧlaķ āzād oldum 

 Taħt-ı Ǿizzetde gehi gizlüce şehzād oldum 

 Gehi maǾmūr oluben vaśl ile ābād oldum 

 Yıķılup geh ġam-ı hicrān ile nā-şād oldum 

 

[104a] 

 

 Ĥıżr ile hem-dem olup ķābil-i irşād oldum 

 Cān u dilden ne ki dirler ise münķād oldum 

 Gehi hem-rāh olup aķŧāb ile evtād oldum 

 Niçe dem keşf ü kerāmetile muǾtād oldum 

 Şeref-i zühd ile geh eşref-i Ǿubbād oldum 

 Şiddet-i nefs ile geh ebter-i Şeddād oldum 

 Nefs-i bed-ħˇāhımı öldürmege cellād oldum 

 Cigerim zaħmına Selmān gibi faśśād oldum 

                                                                                                                                                                     
151

 Alī Senāǿī divānında bu beyit “ ǾAceb enśārdaki sūre-i İsrāda mısın” şeklindedir. bk. Sezgin 

Durmuş, Alī Senāǿī Divānı, Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, 2001, s.159. 

152
 Bu mısra divānda bulunmamaktadır. 

153
 Bu mısra divānda bulunmamaktadır. 
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 Gehi monlalar ile zümre-i eşhād oldum 

 Gehi evbāş-ı ķumarbāz ile nerrād oldum 

 Gehi şeħħārlıķ idüp gehi śeyyād oldum 

 Gerçi kim oķumada yazmada üstād oldum 

 Yazmamış Ķādī vü Keşşāf u Cerīr ü Ŧaberī 

 Ħaberim yoķ güzelüm kimden alam ħaberi 

 

   V 

 Ķande bulsam anı kim yoķ da degül var da yoķ 

 ǾĀşıķ-ı zārda yoķ dilber-i mekkārda yoķ 

 Nüh felek şeş cihet ü sebǾa-i seyyārda yoķ 

 Ĥāl ü müstaķbel ü evżāǾıla etvārda yoķ 

 Nīk ü bedde degül āsān ile düşvārda yoķ 

 Ebr-i bārān fiken dīde-i ezhārda yoķ 

[104b] Gül ile bāġda yoķ bāġ ile gülzārda yoķ 

 Mıśr u Şām u Ĥaleb ü Mekke vü Ubār’da yoķ 

 Yemen ü Hind ü Buħārāda vü Tātārda yoķ 

 Aŧlas ü kemħā degül dirhem ü dīnārda yoķ 

 Künc-i dükkānda degül şehr ile bāzārda yoķ 

 Niçe vaśf idem anı kim der ü divārda yoķ 

 Sū-be-sū ħayl-i cihān zümre-i aħbārda da yoķ 

 Fıķh u tefsīr ü aĥādīŝ ile āŝārda yoķ 

 Žāhir ü bāŧın ü aǾyān ile esrārda yoķ 

 Gūşe-i meygede de ħāne-i ħammārda yoķ 

 Daħi ser-cümle muhācirde vü Enśārda yoķ 

Ķalb-i virān-ı Senāī-i dilefkārda yoķ 

 Yazmamış Ķāđī vü Keşşāf u Cerīr ü Ŧaberī 

 Ħaberim yoķ güzelüm kimden alam ħaberi
154
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 Alī Senāǿī divānında bulunan “ Maĥal ile ĥāde de bāġ ile gül-zārda da yoķ / Mıśr Şām u Ĥaleb 

Mekke vü Seyyār da yoķ” beyitleri mecmuāda bulunmamaktadır. bk. Sezgin Durmuş, Alī Senāǿī 

Divānı, Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, 2001, s.161. 
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Min Teǿlīf-i Dede Rūşenī Raĥmetullāh
155

 

( Me fā Ǿī lün / Me fā Ǿī lün / Fe Ǿū lün ) 

 

1 Nedür dinse taśarruf di teźellül 

ĦuşūǾvü meskenet śabr ü taĥammül 

 

2 Taśavvuf küllī geçmekdür özinden 

Daħi incinmemekdür il sözünden 

 

3 Taśarruf Ĥaķ yolundan çıķmamaķdur 
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 Bu şiir Dede Ömer Rûşeni divānında tespit edilememiştir. bk. Semra Aydemir, Dede Ömer Rûşenî, 

Hayatı, Eserleri ve Divānının Tenkidli Metni, Yüksek Lisans Tezi, Konya 1990. 
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SONUÇ 

Mecmualar gerek edebiyat ve kültür dünyamız açısından gerekse diğer bilim 

dallarına kaynaklık etmesi bakımından edebiyatımızda önemli bir yere sahip çok 

zengin kaynaklardır.  

Çalışmamıza konu olan mecmua, Taksim Atatürk Kitaplığı K 700 numarada 

kayıtlı olan mecmuadır. Tezimizde mecmuanın 49b-104b varaklarının 

transkripsiyonlu metin ve incelemesi yapılmıştır. 

Çalışmamız genel olarak iki ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlere 

geçmeden önce mecmualar hakkında genel bilgiler verilmiştir. Daha sonra 

çalışmamızın birinci bölümüne geçilmiştir. Bu bölümde mecmuanın tavsifi ve diğer 

özellikleri, 49b-104b varak muhtevası, bu  varaklar arasında yer alan şairlerin 

biyografileri üzerinde durulmuştur. Ayrıca Hamdî, Hâfız, Sâmî gibi şairlerin şiirleri, 

hangi şaire ait olduğu tespit edilemediği için 15.yy ile 18.yy arasındaki aynı mahlaslı 

şairler hakkında da bilgi verilmiştir. İkinci bölümde ise mecmuanın 49b-104b 

varakları arasında yer alan metinlerin transkripsiyonlu olarak yazı çevrimi 

yapılmıştır. Bu iki ana bölümden sonra ise sonuç, kaynakça, özgeçmiş bölümleri yer 

almaktadır. 

 Mecmuanın tezimize konu olan 49b-104b varakları arasında 35 şair tespit 

edilmiştir.  8 gazel, 14 kasîde, 18 tahmîs, 3 terkîb-i bend, 3 terciǾ-i bend, 2 

müsemmen, 1 muhammes, 1 ilahî bulunmaktadır.  

Mecmâadaki şairlerden dîvânı olanların şiirlerini inceleyerek dîvânlarındaki 

şiirleriyle karşılaştırdık ve aşağıdaki bilgileri elde ettik. 

Çalışmamızda dîvânı olan şairlerin şiirlerini, dîvânlarında bulunan şiirleriyle 

karşılaştırdığımızda şiirlerdeki beyit sayıları ve bu beyitlerin kendi içerisindeki 

yerlerinin farklılıklarını belirledik. Ayrıca mecmuada olup da dîvânlarda olmayan 

beyitler olduğunu, bazı şiirlerin ise divanlarda yer almadığını tespit ettik. Bunlar 

dipnot olarak tezimizde verilmiştir. 

Mecmuadaki şiirler ile ilgili tespit ettiğimiz bilgiler şunlardır: 

49b-56b varakları arasında yer alan Nâbî’nin kasîdesi divanda 163 beyit iken 

mecmuada 143 beyittir. Dîvânda yer alan 9. beyit, mecmuada 10. beyittedir. Yine 
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dîvânda yer alan 10. beyit, mecmuada 9. beyittedir. Dîvânda 23. beyitten sonra gelen 

(İsm-i pākinde olan maǾnī-i Ŧā Hā eyler / Cümle eşyāda ŧulūǾ ile ĥübūŧa imdād ) 

beyiti mecmuada verilmemiştir. Nâbî dîvânına göre mecmuadaki 73. beyitin ikinci 

mısrası ile 74. beyitin ikinci mısrası yer değiştirmiştir. 78. beyitin ikinci mısrası olan 

( TābiǾ-i şerǾine nüh-ŧāķ mutīǾ u münķād) beyiti mecmuada bulunmamaktadır. 

Mecmuada 125. beyitin ilk mısrası ile ikinci mısrası arasında dîvânda 20 beyit yer 

almaktadır. 

58a-59b varakları arasında yer alan Şinâsi’nin şiiri dîvânındaki muhammesin 

her bendinin son iki mısrasını alarak oluşturulmuştur.  

57b-58a varakları arasında yer alan Nesîmî’nin gazelinde dîvândaki 7. beyit, 

mecmuada 4. beyitte verilerek yer değiştirmiştir. Yine dîvândaki 4. beyit, mecmuada 

5. beyitte verilerek yer değiştirmiştir. Nesîmî dîvânında bulunan 5. beyit, 

mecmuûdaki şiirde 6. beyitte verilerek yer değiştirmiştir. Dîvândaki 6. beyit, 

mecmuada 7. beyitte verilerek yer değiştirmiştir. 

77a-78a varakları arasında yer alan Muĥibbī’nin ġazeline ǾUbeydī’nin yapmış 

olduğu tahmīsin 2. bendinin 1. mısrası divânda “Rāh-ı Ǿışķında nigārun şu ķadar 

çekdüm elem” şeklinde iken mecmūada “Ġam-ı Ǿaşķın nigāruň ne ķadar çekdüm 

elem” şeklindedir. 

78a-78b varakları arasında yer alan Bāķī’nin ġazeline Cinānī’nin yapmış 

olduğu tahmiste 2. bend ile 3. bend divānda yer değiştirmiştir. 5. bendin 2. mısrası 

divānda “Ĥaşre dek nāmın ola devr-i felekde Bāķī” iken mecmūada “Ĥaşre dek 

nāmuň ide rūz-ı felekde Bāķī” şeklindedir. 

79a-80a varakları arasında yer alan Necâtî’nin gazeline Bâkî’nin yapmış 

olduğu tahmîsde, dîvânda 5. bendin ilk mısrası (Boynuňa ĥīle kemendin biri baġlar 

nâ-gâh) şeklinde iken mecmuada (Yoluňa ĥīle kemendin biri baġlar nā-gāh) şeklinde 

değiştirilmiştir. 81b-82a varakları arasında bulunan Murâd’ın gazeline Bâkî’nin 

yapmış olduğu tahmîsin son bendinin 4. mısrasında dîvânda (Murāduň sözlerinüň 

gösterür her ĥarfi bir ĥikmek ) şeklinde iken mecmuada (Murāduň sözlerinüň 

gösterür her ĥarfi bir śūret) şeklinde değiştirilmiştir. 

82a-83a varakları arasında yer alan Nişānī’nin ġazeline Emrī’nin yapmış 

olduğu tahmiste 1. bendin 1. mısrası divânda “Görindi lutf-ı rūy-ı yār mirǿāt-ı 
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semenlerde” iken mecmūada “Göründi Ǿaks-ı rūy-ı yār mirǿāt-ı semenlerde” 

şeklindedir. 2. bendin 2. mısrası divānda “Eger ceng itmek isterseň siper gül tīg 

sūsendür” iken mecmūada “Senünçün ceng ider gülşen siper gül tīġ sūsendür” 

şeklindedir. 3. bendin 3. mısrası divānda “Kohulayup yatur her gice bir cism-i 

semen-būyı” iken mecmūada “Ķoħulayup yatur her laĥža bir serv-i semen-būyı” 

şeklindedir. Mecmūada bir bendin eksik olduğu tespit edilmiş olup metinde 

belirtilmiştir. 

94a-94b varakları arasında yer alan ǾUbeydi’nin ġazeline Bağdatlı Rûhî’nin 

yapmış olduğu tahmisin 2. bendinin son mısrası divânda tespit edilememiştir. 

Bağdatlı Rûhî divânında 3. bendin ilk mısrası ile 2. bendin son mısrası yer 

değiştirmiştir. Yine divânda 3. bendin 2-3-4-5. mısraları tespit edilememiştir. 4. 

bendin 2. mısrası ile 3. mısrası divânda yer değiştirmiştir. 4. bendin son mısrası 

Bağdatlı Rûhî divânında mevcut değildir. 5. bendin son mısrası divânda 3. bendin 

son mısarası olarak yer değiştirmiştir. Yine 5. bendin ilk dört mısrası divânda tespit 

edilememiştir. 

94b-97b varakları arasında yer alan Nahîfî kasîdesi dîvânda 57 beyit iken 

macmûada 56 beyittir. Dîvândaki ilk beyit (Bedenüňden daħi dūr olmadan ey dil 

cānūn / İştiġāl eyleyegör ŧāǾatine mevlānuň) şeklindedir ve mecmuada 

bulunmamaktadır. Dîvândaki 4. beyit ile mecmuadaki 5. beyit yer değiştirmiştir. 

100a-101b varakları arasında yer alan Şâhidî’nin terciǾ-i bendinin 2. bendinin 

2. mısrası divânda “Nefs eşegine ur iricek ķolan” şeklinde iken mecmūada “Ħar-ı 

nefse ur eger vü çek ķoluň” şeklindedir. 3. bendin 4. mısrası divânda “ǾIşķ ocaġına 

aĥsen od yine çün” şeklinde iken “ǾAşķ ocaġına …….. odına çün” şeklindedir. 

Nokta ile belirtilmiş alan mecmūada okunamamıştır. 4. bendin 5. mısrası divânda 

“Dünyede olan śafā-yı Ǿizz ü nāz” şeklinde iken mecmūada “Dünyede olan źevķ ü 

śafā Ǿizz ü nāz” şeklindedir ve vezninin bozuk olduğu tespit edilmiştir. 2. bendin 9. 

ve 10. mısraları divânda tespit edilememiştir. 

102b-104b varakları arasında yer alan  Ŝenāǿī’nin tercîǾ-i bendi 20 mısralık 5 

bendden oluşmuştur. Dîvânda ilk bendeki 14.mısra ile mecmuadaki 16. mısra yer 

değişmiştir. Dîvanda 2. bendin 6. mısrası ( Kimi gülşende kimi kūhile śaĥrāda arar ) 

şeklinde iken, mecmuada (Kimi dāġda kimi bāġda kimi śaĥrada arar) şeklinde 
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değiştirilmiştir. Yine tercîǾ-i bendin 2. bendinin 8. mısrası dîvânda (Kimi ĥūrşīd-i 

cihān-tāb-ı mücellāda arar) şeklinde iken, mecmuada ( Kimisi  sīm ü zer ü güher-i 

yektāda arar) şeklinde değiştirilmiştir. TercîǾ-i bendin 2. bendinin ilk 10 mısrası 

mecmuada vardır. Fakat son 10 mısrası mecmuada verilmemiştir. Dîvânda 

mevcuttur. TercîǾ-i bendin 3. bendinin 12. mısrası dîvânda (ǾAceb enśārdaki sūre-i 

İsrāda mısın ) şeklinde iken mecmūada, (ǾAceb enhār gibi tayy ile śaĥrāda mısın) 

şeklinde değiştirilmiştir. TerîǾ-i bendin 3. bendinin 18 ve 19. mısraları dîvânda 

olmayıp mecmuada olan bir beyit tespit edilmiştir. Yine 4. bendin 14. mısrası olan 

(Sū-be-sū ħayl-i cihān zümre-i aħbārda da yok ) mısrası dîvânda bulunamamıştır. 

104b varağında bulunan Dede Ömer Rūşenī’nin ġazeli divānda bulunamamış 

olup eksik bırakılmıştır. Buradan anlaşılacağı gibi mecmūanın sayfaları kopmuştur. 

106. varakta Yunus Emre’nin şiirinin bir dörtlüğüne rastlanmıştır. Şiir şöyledir : 

Yûnus der ki Allâh cümleden ulu  

Farz ile sünneti ŧutandır ķulu 

Cennetiñ üst işigiñde yazılı 

Lâ ilahe illâllâhdır yâ nedir 

 

 Divan edebiyatı kemiyet ve keyfiyet olarak zengin bir edebiyattır. Resmi ve 

özel kütüphaneler günümüz kültürüne kazandırılmayı bekleyen sayısız eserler ve 

henüz ismi bilinmeyen şairlerle doludur.  Böylesine zengin bir edebiyat içinde büyük 

bir değere sahip olan mecmualar, araştırılması ve edebiyatımıza kazandırılması 

gereken önemli bir kültür mirasıdır. 

Biz de yaptığımız bu çalışmayla bu muammalar deryasına bir katre de olsa 

katkıda bulunabildiysek kendimizi amacımıza ulaşmış sayacağımızı özellikle 

belirtmek isteriz. 
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