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İstanbul Millet Kütüphanesi Ali Emiri Koleksiyonu 34 Ae Manzum 234 

Numaralı Şiir Mecmuasının MESTAP’a Göre Tasnifi 

Classification Of A Poetry Journal In Istanbul Millet Library Ali Emiri Collection 34 Ae 

Manzum 234 According To The MESTAP 

Talip ÇUKURLU 1    

1 Dr. Öğr. Üyesi; Siirt Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Siirt, Türkiye 

ÖZET 

Şiir mecmuaları, edebiyat tarihi için önemli birer kaynak eser oldukları gün geçtikçe daha da anlaşılan, derleyen kişinin 

ve yazıldıkları dönemin şiir zevkini yansıtan önemli antolojik eserlerdir. Şiir mecmuaları sayesinde şuara tezkireleri 

gibi temel kaynaklarda bile isimleri bulunmayan şairleri tespit etmek mümkündür. Tarihi kaynaklarda ismi bulunup 

divanı kaybolmuş şairlerin şiirlerini derleyerek bir divançe oluşturmak da şiir mecmuaları sayesinde yapılabilmektedir. 

Bir şairin divanında bulunmayan şiirlerine mecmualarda rastlanması, önemli olaylar hakkında kimi zaman 

derkenarlarda bilgiler verilmesi, bazı şiirlerin yazılma nedenlerinin belirtilmesi vb. nedenlerle şiir mecmualarının 

önemi gittikçe artmış, bu bilgilerin bir veri tabanında toplanması ihtiyacı doğmuştur. Mecmuaların Sistematik Tasnifi 

Projesi (MESTAP) birçok mecmuanın ortak bir şablona göre tasnif edildiği bir projedir. Bu makalede incelenen şiir 

mecmuası İstanbul Millet Kütüphanesi Ali Emiri Koleksiyonu 34 Ae Manzum 234 numarada bulunmaktadır. 71 

yapraklı, 47 şaire ait 216 manzumenin bulunduğu mecmuanın detaylı içerik dökümü MESTAP kapsamında hazırlanan 

tabloda yapılmıştır. Mecmuanın çoğunluğunu Diyarbakırlı Lebîb ve Şûhî’ye ait şiirler oluşturmaktadır. Mecmuaya 

sonradan eklendiği anlaşılan Erzurumlu Emrah’a ait iki adet koşmanın haricindeki bütün şiirler aruz ölçüsüyle ve 

klasik Türk şiiri geleneğinde kaleme alınmıştır. Eser aynı zamanda bir tefe’ülname örneği sergilemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Klasik Türk Edebiyatı, Şiir Mecmuaları, MESTAP, Millet Kütüphanesi Ali Emiri 34 AE 

Manzum 234 

ABSTRACT 

Poetry magazines are important anthological works that are understood more and more as important source works for 

the history of literature, reflecting the poetic taste of the compiler and the period in which they were written. Thanks to 

poetry magazines, it is possible to identify poets whose names are not found even in basic sources such as suara 

tezkires. It is possible to create a “divancha” by compiling the poems of poets whose names were found in historical 

sources but whose “divans” was lost, thanks to poetry journals. Finding the poems of a poet that are not in his divan in 

magazines, sometimes giving information about important events in the margins, specifying the reasons for writing 

some poems, etc. For these reasons, the importance of poetry journals has gradually increased, and the need to collect 

this information in a database has arisen. The Systematic Classification of Journals Project (MESTAP) is a project in 

which many journals are classified according to a common template. The poetry magazine analyzed in this article is 

located in Istanbul Millet Library, Ali Emiri Collection, number 34 Ae Manzum 234. The detailed content of the 

magazine, which has 71 leaves and 216 poems belonging to 47 poets, is made in the table prepared within the scope of 

MESTAP. The majority of the journal consists of poems belonging to Lebîb and Şûhî from Diyarbakır. All the poems, 

except for the two poem belonging to Emrah of Erzurum, which seem to have been added to the journal later, were 

written in prosody and in the tradition of classical Turkish poetry. The work also presents an example of “tefe'ülname”. 

Keywords: Classical Turkish Literature, Poetry Journals, MESTAP, Millet Library Ali Emiri 34 AE Manzum 234 

 

1. GİRİŞ 

Mecmualar, Türk edebiyatının önemli kaynakları arasında yer almaktadır. Önemi son zamanlarda yapılan çalışmalar 

ile daha da anlaşılan bu eserler, özellikle Klasik Türk şiirine kaynaklık etmesi bakımından dikkate değerdir. 

Mecmualarda, ilaç tariflerinden yemek tariflerine, şiirden musikiye, dua metinlerinden hadislere, latif hikâyelerden 

tarihi olaylara kadar birçok konu hakkında bilgiler verilmiştir. Bu eserlerin tarih ve edebiyat için çeşitli yönlerden 

katkıları bulunmaktadır. Edebiyat tarihlerinde ismi geçmeyen şairlere mecmualarda rastlanabilmekte, divan sahibi 

olduğu belirtildiği halde divanı bulunamayan şairlerin şiirlerine mecmualar sayesinde ulaşılabilmekte veya şairin 

divanında bulunmayan şiirler mecmualar sayesinde tespit edilebilmektedir. Bunların yanı sıra toplum hayatında 

önemli izler bırakmış fakat hakkında pek bilgi olmayan olaylara da mecmua sayfalarında rastlanmaktadır. 

Mecmualar, dönemin şiir zevkini yansıtması bakımından da önemli eserlerdir. Günümüzde ismi pek duyulmamış 

şairlerin birçok mecmuada yer alması ya da bugün için meşhur bir divan şairinin şiirlerine, dönemin mecmualarında 

pek rastlanmaması gibi bulgular, toplumun edebi zevkini yansıtabilmektedir. Bu ve benzeri çıkarımların daha sağlıklı 

yapılabilmesi için mecmuaların birçoğunun gün yüzüne çıkarılması, günümüz alfabesine aktarılması ve içeriklerine 

göre tasnif edilmesi gerekmektedir. Mecmuaların önemi ve edebiyat tarihi açısından kaynaklığı üzerine birçok 

makale kaleme alınmış ve lisansüstü seviyesinde tezler yapılmıştır. Bu eserlerden istifadeyi kolaylaştırmak için bir 

veri tabanının oluşturulması gündeme gelmiş ve bu yönde birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların öncülerinden 

biri Nuruosmaniye Kütüphanesinde bulunan şiir mecmualarının tasnifi üzerine Nihat Öztoprak ve Sebahat Deniz 

yürütücülüğünde yapılan projedir (Ayçiçeği, 2016: 227-367). Benzer bir çalışma Galata Mevlevihanesindeki şiir 

mecmuaları üzerinde yapılmış, bu çalışmada farklı bir şablon kullanılmış ve proje Bayram Ali Kaya editörlüğünde 
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kitap halinde yayınlanmıştır.1 Mecmua tasnifi çalışmalarının en kapsamlısı ise Mecmuaların Sistematik Tasnifi 

Projesi’dir (MESTAP). Mehmet Fatih Köksal’ın teklifiyle ortaya çıkan projede, önceki projelerde kullanılan 

şablonların geliştirildiği yeni bir şablon kullanılmış ve 2012’den günümüze kadar yüzlerce makale ve lisansüstü tez 

bu şablon çerçevesinde kaleme alınmıştır.2  

Bu makalede incelemeye çalıştığımız, İstanbul Millet Kütüphanesi Ali Emiri Koleksiyonu 34 Ae Manzum 234 

numarada bulunan mecmua, MESTAP kapsamında oluşturulan şablona uygun şekilde hazırlanmıştır. 

 

2. MECMUANIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ 

Mecmuaya ulaştığımız www.yazmalar.gov.tr adresinde bulunan bilgilere göre eserin sırtı bez, yüzü kâğıt kaplıdır. 

Katalog bilgilerinde bu kısa bilginin haricinde herhangi bir bilgi verilmemiştir. Mecmuanın derleyeni/müstensihi ve 

istinsah tarihi belli değildir. Mecmua 71 yapraktır. İlk ve son sayfada Millet Kütüphanesinin mührü bulunmaktadır. 

İlk sayfada okunamayan bir mühür daha bulunmaktadır ki Ali Emiri Efendi’nin mührü olması muhtemeldir. 

Yukarıda belirtilen internet adresinde mecmua üçe bölünerek üç farklı eser gibi bilgi girişi yapılmıştır. Birinci bölüm 

(234/1) Lebîb’in Divançe’si, ikinci bölüm (234/2) Şûhî’nin Dîvân’ı, üçüncü bölüm ise (234/3) seçme şiirler 

mecmuası olarak tasnif edilmiştir. 

Mecmua desensiz, sade bir kâğıda yazılmıştır. Eski rakamlara göre numaralanmış mecmuanın satır sayıları değişiklik 

göstermektedir. Bazı şiirlerin başına kime ait olduğu yazılmış, bazılarının türü hakkında bilgi verilmiştir. Bazı 

şiirlerin tür bilgileri hatalıdır. Lebîb ve Şûhî’ye ait şiirlerin haricinde yer alan şiirlerin şairleri aynı ise kimi zaman 

“velehû” yazılmış kimi zaman ise şairin mahlası tekrar yazılmıştır. Eser genellikle nesih hatla kaleme alınmıştır. 

Mecmuanın ilk sayfası 25a ile başlamaktadır. Önceki sayfaların kopuk olduğu anlaşılan mecmuanın 25a sayfasında 

bulunan “temmet” kısmından, bu sayfanın başka bir eserin son sayfası olduğu anlaşılmaktadır. Kısa bir dua metni 

ardından derkenar mahiyetinde bir şiir yazılmıştır. Mecmuanın hiçbir sayfasında rabıta/reddade kullanılmamıştır. 

25b sayfasından itibaren Lebîb’in şiirleri başlamaktadır. Tamamı gazelden oluşan şiirlerin olduğu bölümlerde 

çerçeve bulunmamaktadır. Gazeller alfabetik sıralanmış ve harflere geçmeden önce konulan başlıklar kırmızı 

mürekkeple yazılmıştır. Mahlas beyitlerin bazıları kırmızı bazıları ise siyah mürekkeple yazılmıştır. 51a sayfasına 

kadar Lebîb’in şiirleri bulunmakla beraber sayfa aralarında Bâkî, Nâbî, Hilmî ve Erzurumlu Emrah’a ait şiirler de 

mevcuttur. Aradaki şiirlerin farklı renkte bir mürekkep ve hatla yazılmış olması ve sayfa düzenine uyulmadan 

yazılması, mecmuanın birden fazla kişi tarafından derlenmiş olabileceğine işaret etmektedir. Bu bölümdeki 37, 38 ve 

40. varaklar eksiktir. 49b sayfasında “tamam oldu kitabın da intihası” cümlesi eserin tamamlandığına işaret 

etmektedir. Fakat bu cümleden sonra beş gazel daha yazılmıştır. 

Mecmua bir araya getirilirken de bir takım karışıklıkların olduğu görülmektedir. Örneğin 44a sayfasının sayfa 

numarası kırmızı mürekkeple ve baskın bir şekilde yazıldığı için 44b sayfasından da görülebilmektedir fakat 44b 

sayfasının solundaki sayfa 50a’dır. Bu halde 45a sayfasının sağındaki 44b olarak kabul ettiğimiz sayfanın 44b 

olmayabileceği de ortaya çıkmaktadır. Mecmuanın resimlerinin çekildiği sırada da karışıklık olduğu görülmektedir. 

Sayfalar sırası ile ilerlememektedir.  

Mecmuada 51a varağından 67a varağına geçilmesi, sayfalara verilen numaralandırmanın daha önce olduğu ve kayıp 

sayfaların sonradan koptuğunu ortaya koyan kuvvetli işaretlerden bir diğeridir. 

67a sayfasında Vehbî ve Hayrân mahlaslı şairlere ait birer şiir bulunmaktadır. 67b sayfasında ise Diyarbakırlı 

Şûhî’nin şiirleri başlamaktadır. Kırmızı mürekkeple yazılmış üç beyitlik duanın ardından alfabetik sıralanmış şiirler 

başlamaktadır. Şûhî’nin Diyarbakırlı olduğu bilgisine ise 67b sayfasının üzerine sonradan kurşun kalemle yazıldığı 

anlaşılan “Dîvân-ı Şûhî-i Âmidî” ifadesinden ulaşılmaktadır. Diyarbakırlı Şûhî, Edincikli Şûhî ile karıştırılmıştır. 

Bengizâde unvanı Diyarbakırlı Şûhî’ye ait olduğu halde Edincikli Şûhî için de kullanılmıştır.3 

Mecmuada ciddi imla hataları bulunmaktadır. Bu hataların başında yazılışları birbirine benzeyen harflerin 

karıştırılması gelmektedir. Şiirleri anlamlandırma bakımından da birçok problem bulunmaktadır. Bazı beyitlerin 

neredeyse hiç anlaşılamaması müstensihin işin ehli olmayan, özensiz biri olduğunu göstermektedir. 67b sayfasında 

şiirler başlamadan hemen önce kurşun kalemle sonradan yazılan, sayfanın başındaki notu yazan kişiyle aynı kişi 

olduğu tahmin edilen biri tarafından dikkatleri üzerine çeken bir not düşülmüştür: “Bu dîvân bir nüsha-i nâdire 

olduğu halde yazık ki ser-a-pâ yanlış yazılmıştır”. Düşülen nottan bu divanın tek nüsha olduğunu çıkarmak 

mümkündür. Nitekim uzun zamandır yaptığımız araştırmalar neticesinde Şûhî Bengizâde’ye ait bir nüshaya daha 

                                                           
1 Bk. Bayram Ali Kaya (2016). Dem ile Sema Arasında-Galata Mevlevîhânesi Koleksiyonu’ndaki Şiir Mecmualarının Sistematik Tasnifi, Sakarya Yayıncılık, 

Sakarya. 
2 MESTAP hakkında ayrıntılı bilgiye ve proje kapsamında yapılan çalışmaların künyelerine www.mestap.com ve  mecmualar.tr.gg internet adreslerinden 
ulaşılabilir. 
3 Ayrıntılı bilgi için bk. Yılmaz Top (2003). “Şûhî Dîvânı (İnceleme-Metin)”, Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi; Azime Çukurlu (2012). “Şûhî 

Bengîzâde Dîvânı ve Tahlili”, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi. 
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rastlanmamıştır. Tek nüsha olan bir esere bu şekilde bir not düşülmesi ve gerçekten de çok fazla hatalar içermesi 

üzücü bir durumdur. 

67b ve 68a sayfalarının kenarlarına oldukça büyük puntolarla “Yâ Vedûd, Yâ Alî, Yâ Allâh, Yâ Muhammed, feth, 

Ömer, Ebubekir” kelimeleri yazılarak adeta hüsnühat çalışması yapılmıştır. Tertibe dikkat edildiği zaman 67b 

sayfasına bir gazel yazılıp alt tarafının boş bırakıldığı tespit edilmektedir fakat bu boşluğa kötü bir hat ve farklı bir 

mürekkeple başka biri tarafından Erzurumlu Emrah’a ait bir şiir ilave edilmiştir. 

67b sayfasında başlayan Şûhî’ye ait şiirler 87a sayfasında sona ermektedir. Bu sayfanın sonunda “Şûhî Bengizâde 

Hacı Osman Efendi” yazmaktadır. 79. varaktan 82. varağa geçilmesi arada sayfaların koptuğunu göstermektedir. 85. 

varak da bulunmamaktadır. 87b ile 117b arasında ise çeşitli yüzyıllarda yaşamış şairlere ait şiirler bulunmaktadır. 

Mecmuadaki dikkat çeken hususlardan biri ise 88b sayfasında “Tefe’ül-nâme budur ki” başlıklı bir sayfalık mensur 

metnin ardından her yaprağın a yüzünün baş tarafına kırmızı mürekkeple Arapça bir cümle yazılıp hemen altına 

Türkçe çevirisinin de yazılmasıdır. Bu cümleler mecmuanın son yaprağına kadar devam etmektedir. 89a sayfası 

boştur, ardından gelen sayfalarda ise sayfa düzeni ve satır sayısı tamamen değişmiştir. Kimi sayfalarda sayfa 

kenarlarına da şiirler yazılmış, kimi sayfalar ise üç sütuna bölünmüştür. Mecmuada dört şiirde hareke kullanılmıştır. 

 

3. MECMUANIN DERLEYİCİSİ VE DERLENME SÜRECİ 

Mecmuanın derleyicisi veya derlenme tarihi hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Eserdeki en eski şiir 14. 

yüzyılı (Nesîmî) en geç şiir ise 19. yüzyılı (Erzurumlu Emrah) göstermektedir. Erzurumlu Emrah’ın 1775-1854 

yılları arasında yaşadığı göz önünde bulundurulduğunda mecmuanın en erken 1800 yılı civarında derlendiğini 

söylemek mümkündür. Erzurumlu Emrah’a ait şiirlerin mecmuaya, farklı bir hat ile sonradan başka biri tarafından 

eklendiği düşünüldüğünde ise mecmuada şiiri bulunan 18. yüzyıl şairlerinden en geç vefat edeni Lebîb’dir (d. 1695-

96 – ö. 1768-69). Eserin 117a sayfasında bulunan ve Sultan I. Abdülhamid’in tahta çıkış tarihi olan 1773-74 yıllarına 

işaret eden tarih manzumesinden hareketle mecmuanın en erken bu tarihten sonra derlendiğini söylemek 

mümkündür. 

Mecmuanın birden fazla derleyicinin yanı sıra birden fazla nüshanın bir araya getirilerek ciltlenmek suretiyle 

oluşturulmuş olabileceğini söylemek de mümkündür. Mecmua, Ali Emiri Efendi’nin bağışladığı eserler arasında yer 

almaktadır. Ali Emiri Diyarbakırlıdır ve mecmuanın ağırlığını oluşturan Lebîb ve Şûhî de Diyarbakırlıdır. 

Mecmuanın üçüncü bölümünde kalan şairler ise çeşitlilik arz etmektedir. Mürekkebin ve sayfa düzeninin 

değişmesinden hareketle bu bölümün sonradan eklenmiş olabileceğini düşünmek mümkündür. 

Kimi mecmualarda derleyicinin kimliğini tespit etmek mümkün olmasa da mecmuaya seçtiği şiirlerden, eseri tertip 

ederken gösterdiği hassasiyetten, estetik beğenisinden, mecmuaya aldığı çeşitli konulardaki bilgilerden hareketle 

derleyenin kişiliği, edebi zevki ve eğitimi hakkında çıkarımda bulunmak mümkün olabilmektedir (Gürbüz, 2016: 95-

104; Yılmaz, 2008: 255-280). Bu bağlamda incelediğimiz mecmuanın sayfalarında herhangi bir süsleme, desen 

bulunmamaktadır. Düz bir kâğıt seçilmiştir. Bu durum derleyicinin sadelikten yana olduğunu göstermektedir. Sadece 

iki sayfada hüsnühat benzeri çalışmaların yapılmış olması ve bunların farklı renkte mürekkeple yazılması, ilk 

derleyicinin haricinde biri tarafından yapılmış olabileceğini göstermektedir. Sayfalarda cetvel, çerçeve vb. olmaması, 

kimi sayfalarda sayfa düzeninin bozulması derleyici/ler tarafından çok özen gösterilmediğine işaret etmektedir. 

Bilgilendirme başlıklarının ve daha çok Lebîb ve Şûhî’ye ait şiirlerin mahlas beyitlerinin kırmızı mürekkeple 

yazılması, bu bölümleri derleyen kişinin biraz daha özenli davrandığını göstermektedir. Bu iki şairin şiirlerinin 

dışında kalan bölümlerde mahlas beyitlerin kırmızı yazılmaması, en azından mahlasların üzerinin çizilmemesi, sayfa 

düzeninin ve satır sayılarının karışık olması, aynı şaire ait olmadığı halde bir sonraki şiirin başına da “velehû” 

kelimesinin konulması, bu bölümün derleyicisinin farklı olabileceğini ve derlemenin özen gösterilmeden yapıldığını 

göstermektedir. 

İkisi hariç mecmuadaki bütün şiirlerin klasik Türk şiiri zevkiyle oluşturulan şiirlerden seçilmesi derleyicinin şiir 

zevkini göstermesi bakımından önemlidir. İki şiir ise halk edebiyatı şairlerinden Erzurumlu Emrah’a aittir. Eserin 

büyük bir kısmının Diyarbakırlı iki şaire ait şiirlerden oluşması derleyicinin çevresi hakkında ipucu vermektedir. 

Bunun yanı sıra Lebîb’in Dîvân’ının eksik bir nüshası denilebilecek olan ilk kısımda sadece iki tane Farsça şiir 

bulunması, bunlar haricinde mecmuada yabancı dilde yazılmış hiç şiir bulunmaması, derleyicinin Türkçeye ağırlık 

veren bir tutumu olduğunu sergilemektedir. 

Mecmuanın derleyicisinin en büyük eksikliği imla kuralları hususunda çok dikkatsiz olmasıdır. Kurallara 

uymamanın yanı sıra anlamadan yazdığı anlaşılan dizeler sebebiyle kimi beyitlerde anlatılmak istenenin ne olduğu 

tespit edilememektedir. Derleme sonrasında mecmuayı okuyan birinin Şûhî’nin şiirlerinin başladığı 86b sayfasına 

“Bu dîvân bir nüsha-i nâdire olduğu halde yazık ki ser-a-pâ yanlış yazılmıştır.” notunu düşmek zorunda kalması, tek 

nüsha olan eserin maalesef yanlışlarla dolu olduğunu gösteren önemli bir vesikadır. Yine şiirlerin türleri hususunda 
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yanlış bilgiler verilmesi, başka bir şaire ait olan şiirinin diğer bir şaire isnat edilmesi derleyicinin iyi eğitim almamış 

biri olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. 

 

4. MECMUANIN İÇERİK DEĞERLENDİRMESİ 

İncelediğimiz şiir mecmuası Köksal’ın tasnifine (2018: 88-89) göre şekil bakımından “kitap şeklinde tertiplenmiş 

mecmualar” kategorisine, muhteva bakımından ise “farklı müelliflere ait eserleri toplayan risale mecmuaları” 

kategorisine girmektedir. 88b sayfasında bulunan “tefe’ülnâme budur ki” başlıklı mensur metin hariç mecmuanın 

tamamı manzum metinlerden oluşmaktadır. Erzurumlu Emrah’a ait ve sonradan eklendiği anlaşılan iki şiir 

haricindeki bütün şiirler aruzla yazılmış klasik Türk edebiyatı çerçevesinde kaleme alınmış şiirlerdir. 

Mecmuanın 88b sayfasında tefe’ülün ne olduğunu, nasıl yapılması gerektiğini anlatan mensur bir kısım 

bulunmaktadır. Tefe’ül, bir tür fal bakmadır.4 Bu kısımda özetle şöyle söylenmiştir: “Bir kimse bir işi murat ettiğinde 

hakkında hayırlı olup olmadığını anlamak için tefe’ül etmelidir. Tefe’ülden önce Şeyh Sühreverdi’nin ruhu için bir 

fatiha okunmalı sonra Hz. Muhammed’in (sav) temiz ruhu için üç salavat okunup hediye edilmelidir. Sonrasında 

kişinin muradı ne ise rastgele bir sayfa açmalı,  bu yapraktan sonraki her bir yaprağın başına yazılan kırmızı cümleler 

gereğince amel etmelidir. Merhum Sun’ullah Efendi’nin ekser kitaplarında bu yöntem mevcuttur ve Sun’ullah Efendi 

buna başvurmadan bir işe başlamamaktadır”. 

Mecmuada yer alan tefe’ül cümlelerine örnek vermek gerekirse 89a sayfasında şu cümle bulunmaktadır: “İşin akıbeti 

hayırdır ve saadettir”. 91a: “Zulüm eden felah bulmaz, her bir umurunda adalet eyle kim felah bulasın”. 100a: “Ey 

adam! Senin bu işinde Allah’ın rızası vardır, bu işi terk eyleme.” 111a: “Ey adam! Allah Teâlâ’ya tevekkül eyle. Bu 

murâd eylediğin işi işle”. 117a: “Ey adam! Eğer sabredersen hakkında hayırlıdır senin”. Örnek olarak verdiğimiz bu 

cümleler, yukarıda bahsedilen kırmızı ile yazılmış Arapça cümlelerin Türkçeye çevrilmiş halidir. Cümlelelerin 

mecmuayı derleyen kişi tarafından çevrildiği tahmin edilmektedir. 

Mecmuadaki toplam manzume sayısı 216’dır. Bu manzumelerin tamamına yakınını (%92) gazeller oluşturmaktadır. 

Klasik Türk şiirinde en çok kullanılan nazım şekillerinden biri olan kaside bile sadece dört tanedir ki bu %2’ye 

tekabül etmektedir. Mecmuada kullanılan nazım şekillerinin sayıları tablo 1’de, oranları ise grafik 1’de 

gösterilmiştir: 

Tablo 1: Mecmuada Yer Alan Manzumelerin Nazım Şekilleri 

Sıra Sayısı Nazım Şekli Kullanım Sayısı 

1 Gazel 197 

2 Kaside 4 

3 Tesdis 3 

4 Terkib-Bent 2 

5 Müsemmen 2 

6 Koşma 2 

7 Şarkı 1 

8 Terci-Bent 1 

9 Muèaşşer 1 

10 Nazm 1 

11 Kıtèa 1 

12 Murabba 1 

Toplam  216 

Gazellerin yarısından fazlası (134 adet) Lebîb ve Şûhî’nin gazelleridir. Şûhî’nin şiirlerinin başında bulunan üç 

beyitlik münacatı hariç tutulursa bu iki şairin mecmuadaki bütün şiirleri gazel şeklinde yazılmıştır. Lebîb ve Şûhî’nin 

ardından mecmuada yer alan en fazla gazel (17 adet) Bâkî’ye aittir. Mecmuada bulunan üç kaside methiye amacıyla 

yazılmış olup Belîğî, Selâmi Efendi ve Hayretî’ye aittir. I. Abdülhamid’in tahta çıkışı için yazılan tarih manzumesi 

ise kaside nazım şekliyle kaleme alınmıştır. Şiirde mahlas bulunmamaktadır. Müseddes, müsemmen ve muaşşerler 

genellikle mütekerrir şekilleriyle yazılmıştır. Halk edebiyatı nazım şekillerinden olan koşma ise iki adettir. 

                                                           
4 Tefe’ül hakkında ayrıntılı bil için bk. İlyas Çelebi (1995). “Fal”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 12, s. 138-139. 
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Grafik 1: Mecmuada Yer Alan Manzumelerin Nazım Şekilleri

Gazel Kaside

Tesdis Terkib-Bent

Müsemmen Koşma

Şarkı Terci-Bent

Mu'aşşer Nazm

 

Mecmuada 47 farklı şaire ait 216 manzume bulunmaktadır. Bu manzumelerden ikisinde mahlas bulunmadığı için 

hangi şaire ait olduğu tespit edilememiştir. Mahlas bulunup da aynı mahlası kullanan şairlerden hangisine ait olduğu 

tespit edilemeyen şiir sayısı ise 24’tür.5 Mecmuada 69 şiirle Lebîb, 65 şiirle Şûhî ve 17 şiirle Bâkî, şiirlerine en çok 

yer verilen şairlerdir. Bu isimleri 11 şiirle Hevâyî, 4 şiirle Kâmil, 3 şiirle Nâbî ve ikişer şiirle Fuzûlî, Ulvî ve 

Bağdatlı Rûhî takip etmektedir. Diğer şairlerin ise tamamının birer adet şiiri mevcuttur. Mecmuada kimliği tespit 

edilebilen şairlerden dört tanesi 18. yüzyılda, yedi tanesi 17. yüzyılda, on dört tanesi 16. yüzyılda, bir tanesi ise 14. 

yüzyılda yaşamış klasik Türk şairleridir.  Mecmuada adı geçen şairlerin şiirleri eğer neşredilmişse, neşredilen 

eserdeki sayfa numaraları dipnotlarda belirtilmiş; metin tenkidi yapılmamıştır. Örneğin Bâkî mahlaslı bir gazel 

neşredilen Bâkî Dîvânı’nda mevcut değilse “Bu gazel Bâkî Dîvânı’nda bulunmamaktadır.” şeklinde bir cümle yerine 

“Bâkî mahlasını kullanan şairlerden hangisine ait olduğu tespit edilememiştir.” cümlesi tercih edilmiştir. Mecmuada 

yer alan manzumelerin şairlere göre dağılımı tablo 2’de gösterilmiştir: 

Tablo 2: Mecmuada Yer Alan Manzumelerin Şairlere Göre Dağılımı 

Şair Yaşadığı 

Yüzyıl 

Şiir 

Sayısı 

Şair Yaşadığı 

Yüzyıl 

Şiir 

Sayısı 

Şair Yaşadığı 

Yüzyıl 

Şiir 

Sayısı 

Erzurumlu Emrah 19.yy 2 BÀúì 16.yy 17 KÀmil ? 4 

Lebìb 18.yy 69 Fuøÿlì 16.yy 2 Ulvì ? 2 

Şÿòì 18.yy 65 Rÿóì Efendi (Baàdatlı) 16.yy 2 ÓayrÀn ? 1 

Edirneli FÀiø 18.yy 1 Tìàì Çelebi 16.yy 1 äÀdıú ? 1 

Nedìm 18.yy 1 èÁlí Efendi (Gelibolulu) 16.yy 1 SelÀmì Efendi ? 1 

HevÀyì 17.yy 11 Nevèì Efendì 16.yy 1 Feyøì Efendi ? 1 

NÀbì 17.yy 3 èUlvì (Derzi-zÀde) 16.yy 1 DÀnişì ? 1 

Òaylí Çelebi (Bursalı) 17.yy 1 áamì (Mahmud) 16.yy 1 Necìb ? 1 

Fehìm 17.yy 1 RevÀnì 16.yy 1 Vehbì ? 1 

äabrì (Mehmed Şerif) 17.yy 1 Fevrì 16.yy 1 BÀúì Efendi ? 1 

YaóyÀ (ŞeyhülislÀm) 17.yy 1 Óayretì 16.yy 1 Óilmì ? 1 

Nefèì 17.yy 1 Belìàì 16.yy 1 Ahmedì ? 1 

 Aómedí (Duúakin-zÀde 16.yy 1 KenèÀnì-yi Bì-çÀre ? 1 

Úabÿlì 16.yy 1 RiyÀøì ? 1 

Nesìmì 14.yy 1 Dervìş ? 1 

 Faãìóì ? 1 

BeyÀnì ? 1 

Vaódetì ? 1 

Saèdì ? 1 

                                                           
5 Kime ait olduğu tespit edilemeyen şiirler için tabloda “aynı mahlası kullanan şairlerden hangisine ait olduğu tespit edilememiştir” ifadesi kullanılmıştır. Bu 
cümle gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra herhangi bir sonuca ulaşılamadığını ifade etmektedir. Örneğin Vehbî mahlasına sahip bir manzume için en meşhur 

Vehbî’lerden olan Sünbülzâde Vehbî ve Seyyid Vehbî’nin divanları taranmıştır. Netice alınamayınca aynı mahlası kullanan diğer şairler araştırılmış eğer 

haklarında makale, tez vb. çalışmalar yapılmışsa bunlara ulaşılmaya çalışılmıştır. Mecmuada yer alan şiirler ile TEİS’te (http://teis.yesevi.edu.tr/) hayatları 
hakkında bilgi verilen şairlerin eserlerinden verilen örnek şiirlerde bir tevafuk ümidiyle aynı mahlası kullanan bütün şairler incelenmiştir. Bu yöntem mecmuada 

adı geçen bütün şairler için kullanılmış, herhangi bir sonuca ulaşılamamışsa “aynı mahlası kullanan şairlerden hangisine ait olduğu tespit edilememiştir” 

ifadesine başvurulmuştur. 
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Selìm ÙÀòÀ ? 1 

Mahlas bulunmayan  2 

Toplam  216 

Mecmuada yer alan 216 manzumede 12 farklı aruz kalıbı kullanıldığı ve hece ölçüsü kullanılarak iki koşma yazıldığı 

görülmektedir. Kullanılan kalıplar içinde % 29 oranıyla 62 adet kullanılarak en çok tercih edileni bahr-i remeldeki 

Fe’ilâtün / Fe’ilâtün / Fe’ilâtün / Fe’ilün kalıbıdır. İkinci sırada % 21’lik kullanım oranıyla yine remel bahrindeki 

Fâ’ilâtün / Fâ’ilâtün / Fâ’ilâtün / Fâ’ilün kalıbı, üçüncü sırada ise % 17’lik kullanım oranıyla hecez bahrindeki 

Mefâ’îlün / Mefâ’îlün / Mefâ’îlün / Mefâ’îlün kalıbı yer almaktadır. Bu oranlar klasik Türk şiirinde en çok kullanılan 

aruz kalıplarıyla paralellik arz etmektedir. Mecmuanın imlasında ciddi problemler olduğundan daha önce 

bahsedilmişti. Bu nedenle aruz hatalarına da sık sık rastlanmaktadır.6 Mecmuada yer alan manzumelerden birinin 

vezni tespit edilememiştir. Mecmuada bulunan manzumelerde kullanılan aruz kalıplarının sayısı tablo 3’te, oranları 

ise grafik 2’de gösterilmiştir: 

Tablo 3: Mecmuada Yer Alan Manzumelerde Kullanılan Vezinler 

Sıra Sayısı Kullanılan Vezin Kullanım Sayısı 

1 feèilÀtün/feèilÀtün/feèilÀtün/feèilün 62 

2 fÀèilÀtün/fÀèilÀtün/fÀèilÀtün/fÀèilün 45 

3 mefÀèìlün/mefÀèìlün/mefÀèìlün/mefÀèìlün 36 

4 mefèÿlü/mefÀèìlü/mefÀèìlü/feèÿlün 23 

5 mefèÿlü/fÀèilÀtü/mefÀèìlü/fÀèilün 20 

6 mefÀèilün/feèilÀtün/mefÀèilün/feèilün 17 

7 fÀèilÀtün/mefÀèilün/fÀèilün 2 

8 mefèÿlü/fÀèilÀtün/mefèÿlü/fÀèilÀtün 2 

9 fÀèilÀtün/fÀèilÀtün/fÀèilün 2 

10 müfteèilün/müfteèilün/fÀèilün 2 

11 mefèÿlü/mefÀèilün/feèÿlün 1 

12 müstefèilün/müstefèilün/müstefèilün/ müstefèilün 1 

13 8’li hece ölçüsü 1 

14 11’li hece ölçüsü 1 

15 Vezni tespit edilemeyen 1 

Toplam  216 
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Grafik 2: Mecmuada Yer Alan Şiirlerde Kullanılan Vezinler
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5. SONUÇ 

Bu çalışmada, İstanbul Millet Kütüphanesi Ali Emiri Koleksiyonu 34 Ae Manzum 234 numarada bulunan şiir 

mecmuasının detaylı içerik dökümü Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi (MESTAP) kapsamında hazırlanan 

tablo üzerinde yapılmıştır. Tamamı 71 yaprak olan mecmuanın bazı sayfalarında kopmalar olduğu, şiirlerin eksik 

kalmasından ve sayfa numaralarından anlaşılmıştır. Halk şiiri özelliği gösteren Erzurumlu Emrah’a ait iki koşmanın 

haricindeki bütün şiirler, aruz ölçüsü kullanılarak klasik Türk edebiyatı geleneği içinde eser yazan şairlere aittir. 

                                                           
6 Çalışmamızda, şiirlerin asıllarına sadık kalmaya çalışarak çok fazla müdahale etmemeyi tercih ettik. Kimi durumlarda ise yapılan düzeltmeleri köşeli parantez 

içinde belirttik. 
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Mecmuadaki şiirlerin en eski tarihli olanı 14. yüzyıla, en yeni olanı ise 19. yüzyıla tarihlenmektedir. 47 farklı şaire 

ait 216 manzume bulunan mecmuada en fazla şiir Diyarbakırlı Lebîb (69 manzume) ve Şûhî’ye (65 manzume) aittir. 

Şairlerin yaşadığı yüzyıllara kıyasla bakıldığında mecmuada en çok 16. yüzyılda yaşamış şairlere ait manzumeler yer 

aldığı görülmüştür. Mecmuada bulunan ve kimliği tespit edilebilen şairlerden on dört tanesi 16. yüzyılda, yedi tanesi 

17. yüzyılda ve dört tanesi de 18. yüzyılda yaşamış şairlerdir. Mecmuada adı geçen 47 şairden 37’sinin birer şiiri 

bulunmaktadır. 

Mecmuada en çok yer alan nazım şekli gazeldir. Mecmuadaki 216 manzumenin 197’si (%92) bu nazım şekliyle 

yazılmıştır. Gazelden sonra en çok kullanılan nazım şekli ise kasidedir ve sadece dört manzumede kullanılmıştır. 

Gazellerin çoğunluğu (134 adet) Lebîb ve Şûhî’ye aittir. Bâkî’ye ait 17 gazel bulunmaktadır. Mecmuadaki dört 

kasidenin üçü methiye amacıyla yazılmış olup Belîğî, Selâmi Efendi ve Hayretî’ye aittir. I. Abdülhamid’in tahta 

çıkışı için yazılan ve mahlas bulunmayan tarih manzumesi ise kaside nazım şekliyle kaleme alınmıştır. Müseddes, 

müsemmen ve muaşşerler genellikle mütekerrir şekilleriyle kaleme alınmıştır. Halk edebiyatı nazım şekillerinden 

olan koşma ise iki adettir. 

Mecmuanın derleyicisi veya derleyenleri ve derlenme tarihi hakkında bilgiler bulunmamaktadır. Fakat mecmuanın 

117a sayfasında bulunan ve Sultan I. Abdülhamid’in tahta çıkış tarihi olan 1773-74 yıllarına işaret eden tarih 

manzumesinden hareketle mecmuanın en erken bu tarihten sonra derlendiğini söylemek mümkündür. İncelenen 

mecmuanın içeriğinden hareketle birden fazla kişi tarafından derlendiği veya birden fazla mecmuanın tek cilt içinde 

toplanmış olabileceği görülmektedir. Mecmuanın sayfa ve satır düzenlerinde bir bütünlük görülmemektedir. Düz 

kâğıda, cetvelsiz yazılan şiirlerin bazılarının mahlas beyitleri kırmızı mürekkeple yazılmışken bazılarının siyah 

mürekkeple yazıldığı ve mahlası belirtmek için ayrıca bir işaret konulmadığı görülmüştür. Mecmuanın ilerleyen 

sayfalarında sayfa düzeninin tamamen bozulduğu, kimi sayfaların üç sütuna bölündüğü, kimi sayfaların yan 

çevrilerek şiirler yazıldığı tespit edilmiştir. Derleyicinin iyi bir eğitim almayan biri olduğu, mecmuada çok fazla 

bulunan imla hatalarından ve anlam verilemeyen beyitlerin mevcudiyetinden anlaşılmaktadır. Şûhî’nin şiirlerinin 

başlangıcına düşülen “Bu dîvân bir nüsha-i nâdire olduğu halde yazık ki ser-a-pâ yanlış yazılmıştır.” cümlesi 

derleyicinin özensizliğini göstermesi bakımından önemli bir işarettir. Mecmua aynı zamanda bir tefe’ülname örneği 

göstermektedir. 88b sayfasında tefe’ülün nasıl yapılması gerektiği hakkında bilgi verilmiş ve 89. yapraktan 117. 

yaprağa kadar yaprakların a yüzlerinin baş taraflarına tefe’ül cümleleri yazılmıştır. 
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Tabloda kullanılan ve ayrıntılı künye bilgileri kaynakçada verilen kısaltmaların açılımları şöyledir: 

 

AFB: Ali Fuat Bilkan, Nâbî Dîvânı 

AK: Abdülhakim Kılınç, Fuzûlî Dîvânı 

CA: Coşkun Ak, Bağdatlı Rûhî Dîvânı 

ÇT: Mehmet Çavuşoğlu-M. Ali Tanyeri, Hayretî Dîvânı 

HA: Hüseyin Ayan, Nesîmî Dîvânı 

HD: Hidayet Duyar, Kabûlî’nin Şiirleri 

HK: Hasan Kavruk, Şeyhülislâm Yahyâ Dîvânı 

HS: Hüseyin Süzen, Dukakin-zade Ahmed Beg Dîvânı 

İÇ: İsmail Çetin, Derzi-zade Ulvî Dîvânı 

İHA: İsmail Hakkı Aksoyak, Gelibolulu Âlî Dîvânı 

KA: Kenan Akyüz, Fuzûlî Dîvânı 

MA: Metin Akkuş, Nef’î Dîvânı 

MKÇ: Mehmet Korkut Çeçen, Sabrî Mehmed Şerif 

Dîvânı 

 

MM: Muhsin Macit, Nedîm Dîvânı 

MND: Muhammed Nur Doğan, Fuzûlî Leylâ ve Mecnun 

MTAT: Mertol Tulum-M. Ali Tanyeri, Nev’î Dîvânı 

NS: Nafize Sarıoğlu, Fevrî Dîvânı 

RE: Ramazan Ekinci, Bursalı Haylî Ahmed Çelebi’nin 

Şiirleri 

SK: Sabahattin Küçük, Bâkî Dîvânı 

TD: Tarık Demir, Edirneli Fâiz Dîvânı 

TÜ: Tahir Üzgör, Fehîm-i Kadîm Dîvânı 

YK: Yunus Kaplan, Belîğî Dîvânçesi  

ZA: Ziya Avşar, Revânî Dîvânı 

ZVÇ: Zehra Vildan Çakır, Hevâyî Dîvânı 

Tablo 4: Mecmuanın MESTAP Şablonuna Göre Tasnifi 
Yp. nu. Mahlas Matla’ beyti / bendi Makta’ beyti / bendi Nazım 

şekli 

Vezin Başlıklar ve 

Açıklamalar 

25a  

Sayfada bulunan temmet kısmından, bu sayfanın başka bir eserin son sayfası olduğu anlaşılmaktadır. Kısa bir dua metni ardından derkenar mahiyetinde bir şiir yazılmıştır. 

 

25a ? èAceb ol şÿh-ı mümtÀzım viãÀle úÀéil 

olmaz mı 

SüvÀr-ı küşte-i nÀzım kenÀra mÀéil olmaz 

mı 

....... 

MurÀduñ meyvesi ÀyÀ bu bÀàda óÀãıl 

olmaz mı 

Şarkı/2 mefÀèìlün/mefÀèìlün/ 

mefÀèìlün/mefÀèìlün 

“Şarúı-yı èUşşÀú” 

başlığı 

bulunmaktadır. 

İkinci bendin 

üçüncü mısraı 

yazılmamış 

sonradan kurşun 

kalemle ilave 

edilmiştir fakat 

okunamaktadır. 

25b7 Lebìb8 BeyÀø-ı gerdeniñle baóå ederse gerden-i 

mìnÀ 

Olur şerm ile ôÀhir úulúulundan şìven-i 

mìnÀ 

LebìbÀ ãalmasa elden n’ola rind-i tehì-

kÀse 

Geçinmekdir àaraø aúmazsa ùamlar 

dÀmen-i mìnÀ 

Gazel/6 mefÀèìlün/mefÀèìlün/ 

mefÀèìlün/mefÀèìlün 

Óarfüél-Elif 

mineéd-DivÀn 

26a Lebìb Nükte-i òÀùır-şiken óÀôır-cevÀb olmuş 

saña 

NÀz u perverdim teàÀfül cÀme-òvÀb 

olmuş saña 

Gitmiş ÀrÀmıñ görüp aàyÀr ile yÀrı Lebìb   

Veh ki àayret mÀye-baòş-ı ıôùırab olmuş 

saña 

Gazel/6 fÀèilÀtün/fÀèilÀtün/ 

fÀèilÀtün/fÀèilün 

 

26a Lebìb ŞikÀr befteredir ol nigÀh-ı nÀz saña 

Úapıldı murà-ı dil ey çeşm-i şÀh-bÀz 

saña 

Úapılma rengine úat úat çekersin acısını  

Lebìb o lÀle-èiõÀr etmesin piyÀz saña 

Gazel/6 mefÀèilün/feèilÀtün/ 

mefÀèilün/feèilün 

 

       

                                                           
7 Derkenarda şu beyit bulunmaktadır: 

TemÀşÀ-yı cemÀlüñden cüdÀyum gerçi ben ammÀ 

Degildür bir nefes òÀl[ì] òayÀlüñ dìdeden dilden 
8 Diyarbakırlı Lebîb Dîvânı, İdris Kadıoğlu (2003) ve Orhan Kurtoğlu (2004) tarafından doktora tezi olarak çalışılmıştır. Her iki çalışmada da bu mecmuanın 

içinde yer alan “nüsha” hayli eksik olduğu için tenkite dahil edilmemiştir. Lebîb Dîvânı’nda 146 gazel mevcuttur (Kurtoğlu, 2017: 29), bu mecmuada ise 69 

gazel bulunmaktadır. Bu çalışmada gazellerin, bahsi geçen çalışmalardaki sayfa numaralarının belirtilmesine gerek duyulmamıştır. Karşılaştırma için Kadıoğlu 

ve Kurtoğlu’nun çalışmalarına bakılmalıdır. 

https://mestap.com/
https://mecmualar.tr.gg/
http://teis.yesevi.edu.tr/
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26b Lebìb áaddÀr ile geşt eyleme tìà-ı dü düm-ÀsÀ 

ErbÀb-ı maèÀrifle enìs ol úalem-ÀsÀ 

Pür-ãafvet ü óÀlet gerek eşèÀr LebìbÀ 

Áyine-i İskender ile cÀm-ı Cem-ÀsÀ 

Gazel/7 mefèÿlü/mefÀèìlü/ 

mefÀèìlü/feèÿlün 

 

27a Lebìb Òayli söğüş yedi dehen-i yÀrdan raúìb 

Bir hiããe yok mu baña dedim dedi yÀ 

naãìb 

Her derdmend derdine buldu devÀ hemÀn 

Úaldın sen Àh u àamıyla be-hey bì-nevÀ 

Lebìb 

Gazel/6 mefèÿlü/fÀèilÀtü/ 

mefÀèìlü/fÀèilün 

Óarfüél-BÀ 

mineéd-DivÀn 

27a Lebìb BÀsitüél-enèÀm èAbdullÀh PÀşÀ k’ez der 

Şod simÀù-ı luùf-ı gÿn-À-gÿn èÀlem-rÀ 

naãìb9 

Rìşe-i ÀmÀlem ez-òÀk-i dereş kem-

beste(?) nist  

Men der-ümìdem yÀ bÀşed yÀ ne-bÀşed 

yÀ naãìb10 

Gazel/5 fÀèilÀtün/fÀèilÀtün/ 

fÀèilÀtün/fÀèilün 

 

27b Lebìb BÀà-ı èaşúıñ gülü reng-i ruò-ı zìbÀdır hep 

ÒÀrı müjgÀn-ı ciger-dÿz [dil-ÀrÀ]lar hep 

Murà-ı ümmìdimi ãayd eyleyemez kimse 

Lebìb 

Dildeki Àbìleler beyøa-i èanúÀdır hep 

Gazel/5 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilÀtün/feèilün 

  

27b Erzurumlu 

Emrah 

Elleriñ úırılsın ey nÀşì òoyrad 

Saña kimler dedi boz menevşeyi 

NÀzik eller ile devşir cemè eyle 

Aà sìneñ üstüne düz menevşeyi 

Nice SüleymÀnlar taòta yerişdi 

Şu kör ãanmazın baòta yerişdi 

Emrah der gülmez vaòta yerişdi 

Daha úoúlamayız bu menevşeyi 

Koşma/5 11’li hece ölçüsü Mürekkep rengi ve 

hat farklılığından 

sonradan eklendiği 

anlaşılmaktadır. 

28a Lebìb Òaùù-ı lebiñ telef-şudde-i tìà berÀber et 

Gel manãıb-ı melÀóati şÀhım muúarrer et 

AóvÀl-i ser-güzeşt-i Lebìbi firÀú ile 

Bir dÀstÀn olur saña ey òÀme ezber et 

Gazel/6 mefèÿlü/fÀèilÀtü/ 

mefÀèìlü/fÀèilün 

Óarfüét-TÀ 

Mineéd-DivÀn 

28a Lebìb Der-i erbÀb-ı cÀha intisÀb içün gezer 

himmet 

Yazıú kim bulmadı bir ãÀóib oldu der-be-

der himmet 

Olup sÀúıù naôardan óürmeti nÀ-bÿd u nÀ-

peydÀ 

LebìbÀ tevéem olmuşdur saña bì-tÀb u fer 

himmet 

Gazel/5 mefÀèìlün/mefÀèìlün/ 

mefÀèìlün/mefÀèìlün 

 

28b Lebìb Bì-ãÀóib olup devende himmet 

Döndü úapısız levende himmet 

Şimdi müteèayyinÀn-ı èaãra 

Etmekde Lebìb òande himmet 

Gazel/6 mefèÿlü/mefÀèilün/ feèÿlün  

28b Lebìb Nìze-i nÀzı begim meydÀna çıú merdÀna 

at 

Şermi at úaldır óicÀbı cÀm çek mestÀna 

at 

äayma erbÀb-ı maèÀrifden beni ey Lebìb 

Atdıàıñ naúşı benimçün niyyet-i nÀ-dÀna 

at 

Gazel/7 fÀèilÀtün/fÀèilÀtün/ 

fÀèilÀtün/fÀèilün 

 

29a Lebìb Zülfüñ pür-tÀbıñ ederse cebhe-i pür-çìne 

baóå 

Cebhe-i pür-nÿr eder òurşìd ile pervìne 

baóå 

Kilk ü ùabèım her biri daèvÀ-yı naôm 

eyler Lebìb 

Etdiler bir dürr içün gencÿr ile gencìne 

baóå 

Gazel/5 fÀèilÀtün/fÀèilÀtün/ 

fÀèilÀtün/fÀèilün 

Óarfü’å-æÀ 

Mine’d-DìvÀn 

29a Lebìb Her sÿz-ı sìne èaşú ile şÀyÀn olur mu hiç 

Her bir sitÀre mihr-i dıraòşÀn olur mu hiç 

Dil ol perì-èizÀr kéola cilve-geh Lebìb 

Áyìne-vÀr herkese óayrÀn olur mu hiç 

Gazel/5 mefèÿlü/fÀèilÀtü/ 

mefÀèìlü/fÀèilün 

Óarfü’l-Cim 

Mine’d -DìvÀn 

29b Lebìb Dedim o àonca-feme èÀşıú-ı óazìni gel aç 

Dedi nezÀket ile yer mi baúlavÀ-yı gülÀc 

Lebìb ãanma úıyas-ı ümìdiñi müntec  

Ki oldu èilm ü maèÀrif mevÀniè-i intÀc 

Gazel/6 mefÀèilün/feèilÀtün/ 

mefÀèilün/feèilün 

 

29b Lebìb Meclisde rÿy-ı yÀr[a] verip tÀb [u] tef 

úadeó 

Eyler şekìb-i èÀşıú-ı zÀrı telef úadeó 

VÀlì-i Cem-cinÀna úadeò-tÀş olup Lebìb 

SÀúì-i gül ki oldu bu şeb zìb-i kef úadeó 

Gazel/5 mefèÿlü/fÀèilÀtü/ 

mefÀèìlü/fÀèilün 

Óarfü’l-Óa Mine’d 

-DìvÀn 

30a Lebìb Ásÿde olmam etmese dil-ber èitÀb-ı telò 

ÚÀbil mi neş’e çekmese Àdem şarÀb-ı 

telò 

áayre hezÀr rÿy-ı dil etdiñ Lebìb-i õÀr 

Memnÿn olurdu görse hemÀn bir òiùÀb-ı 

telò 

Gazel/4 mefèÿlü/fÀèilÀtü/ 

mefÀèìlü/fÀèilün 

Óarfü’l-Òa Mine’d 

-DìvÀn 

30a Lebìb Olmaz òadeng-i çarò-ı sitem-kÀr[a] sìne 

sed 

Ey dil taóammül eyle ki in nìz be-

güzered 

Terk et Lebìb-veş fezaèı rÿzgÀrdan 

Ey dil taóammül eyle ki in nìz be-

güzered 

Gazel/6 mefèÿlü/fÀèilÀtü/ 

mefÀèìlü/fÀèilün 

Óarfü’d-DÀl 

Mine’d -DìvÀn 

30b Lebìb Cirm-i gül der-çemen-i óüsn-i tu dÿlÀb 

şeved 

áonce eõ-şerm-i leb-i laèl-i tu mìzÀb 

şeved11 

Nev-baóÀr Àmed u cÿşìd LebìbÀ òÿneş 

BÀède òor naère be-zen tevbe-ger-i Àn-

òvÀb şeved12 

Gazel/5 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilÀtün/feèilün 

 

30b Lebìb Edelim diyü küllü emr-i şerìfin tenfìõ 

Ey nihÀn eklde dÿn vÀèiôe oldu tilmìõ 

Ebr-i bÀrÀn-ı ãafÀdır úalemim ãanki 

Lebìb 

Etdiler gezligimi seng-i yadayla teşhìõ 

Gazel/5 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilÀtün/feèilün 

Óarfü’õ-ẔÀ 

Mine’d- DìvÀn 

31a Lebìb Felek de tekye-geh-i èaşúda köçeklik 

eder 

Ki aùlas şafaúı devre Àl eteklik eder 

Açılmış ülfet edip pek ãuyunda aàyÀruñ 

Lebìb bildim o gül-çehre bir çiçeklik ider 

Gazel/5 mefÀèilün/feèilÀtün/ 

mefÀèilün/feèilün 

Óarfü’r-RÀ 

Mine’d- DìvÀn 

31a Lebìb äayda dil-dÀdeleri àamze-i sÀóir gözedir 

DÀéimÀ fırãat-ı èuşşÀúı o kÀfir gözedir 

Úılma terk ülfet-i dìrìne mürÀèÀtı Lebìb 

O óuúÿúu gözedirse yine şÀèìr gözedir 

Gazel/6 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilÀtün/feèilün 

 

31b Lebìb Ehl-i bezme ùÿùiyÀn olup dil-ber söz ãatar 

Bir temÀşÀdır bu kim insÀna óayvÀn söz 

ãatar 

Der bilir úıymet-şinÀs maèrifet-i naômıñ 

Lebìb 

Fehm eden şièriñ demez erbÀb-ı èirfÀn 

söz ãatar 

Gazel/6 fÀèilÀtün/fÀèilÀtün/ 

fÀèilÀtün/fÀèilün 

 

31b Lebìb Zülfü sevdÀsına düşmek dil-i òod-kÀm 

işidir 

Çarò-ı sevdÀ-ger-i èaşúı arama ŞÀm işidir    

Nice tanôìr olunur şièr-i NeşÀùi’ye Lebìb 

Nuùú-ı muèci[z]-raúam-ı òÀmesi ilhÀm 

işidür 

Gazel/7 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilÀtün/feèilün 

Neşâtî’nin şiirni 

tanzirdir. 

32a Lebìb Esìr-i òaùùıñ olan kimse ùurfe kÀtib olur 

Gören küttÀb-ı cemÀliñ àurbet ùÀlib olur 

Lebìb sÀdece bir nev-zemìn àazeldir bu 

Naôìre eyleseler ehl-i dil münÀsib olur 

Gazel/5 mefÀèilün/feèilÀtün/ 

mefÀèilün/feèilün 

 

32a Lebìb Varılsa kÿyuna yÀrin óabìb úarşı çıúar 

Çıúarsa yine àarìbe àarìb úarşı çıúar  

Lebìb kÿyuna varsam dil eyler istiúbÀl 

Çıúarsa yine àarìbe àarìb úarşı çıúar 

Gazel/5 mefÀèilün/feèilÀtün/ 

mefÀèilün/feèilün 

 

32a-32b Lebìb Şehr-i óüsne kelle-pÿşuñ àÀlibÀ 

sünbülcüdür 

LÀèl-i lebiñ òÀl-dÀrıñ ãormuşum 

fülfülcüdür 

ÒÀme rumóu’s-sebaú-ı miømÀr-ı 

belÀàatdir Lebìb  

Ùabè-ı çÀlÀkiñ anı iórÀz eder ögdülcüdür 

Gazel/5 fÀèilÀtün/fÀèilÀtün/ 

fÀèilÀtün/fÀèilün 

 

 
 

      

                                                           
9 Nimetleri yayan / dağıtan Abdullah Paşa ki (ona) kapıdan âlemi çeşitli lütuf sofralarıyla (nimetlendirmek) nasip oldu. 
10 Emellerimin kökü onun kapısının toprağından ………değildir. İster olsun ister olmasın ben ümitliyim. Yâ nasip. 
11 Gülün cismi, senin güzellik çemeninde su çıkrığı olur. Gonca senin la’l(e benzeyen) dudağının utancıyla su oluğu gibi olur/utancından terler. 
12 Ey Lebîb! İlkbahar geldi ve onun kanı kaynadı. İçki iç, nara at! O uykuya tövbekâr olur. 
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32b Lebìb SiyÀh-ı çeşmi ki imdÀd-ı sürme-dÀn 

bilmez  

Òadeng-i àamzeleri minnet-i fesÀn 

bilmez  

Lebìb sehm-i úaøÀyı felekden añlama 

kim  

Baãìret ehli anı ãanèat-ı kemÀn bilmez 

Gazel/5 mefÀèilün/feèilÀtün/ 

mefÀèilün/feèilün 

Óafü’z-ZÀ Mine’d- 

DìvÀn  

33a Lebìb èUluvv-i ùabèla èanúÀya ùaène-kÀr oluruz 

Vücÿdu neyleyelim biz ki nÀmdÀr oluruz 

Lebìb ketm-i merÀma úalır mı úudretimiz 

Gehì ki şÀhid-i naôm-ile der-kenÀr oluruz 

Gazel/5 mefÀèilün/feèilÀtün/ 

mefÀèilün/feèilün 

 

33a Lebìb FirÀú-ı yÀrda dil maèõeret úabul etmez 

Yorulma cÀn acısı tesliyet úabul etmez 

Lebìb sÀóil-i sittìni geçdi keştì-i èömr 

Daòì bu dühn-i beden taúviyet úabÿl 

etmez 

Gazel/6 mefÀèilün/feèilÀtün/ 

mefÀèilün/feèilün 

 

33a-33b Lebìb Úarìn-i feyø-i saèÀdetdir èÀşiyÀn-ı èazìz 

èAceb mi hem-ser-i èarş olsa èÀsi[t]Àn-ı 

èazìz 

Lebìb zeyn-i kütüb-òÀne-i d[ü]-èÀlemdir 

MücelledÀt-ı tevÀrìò-i èizz ü şÀn-ı èazìz 

Gazel/7 mefÀèilün/feèilÀtün/ 

mefÀèilün/feèilün 

 

33b Lebìb Etmez ùarìú-ı maúãadı úaù èerre-i nefes 

Baúsañ zamÀnede yine ãÀóib-nefes 

[ceres] 

İrşÀd eder Lebìbi hemÀn óüsn-i iètiúÀd 

Olmaz zamÀne şeyòlerinden bu 

mültemes 

Gazel/5 mefèÿlü/fÀèilÀtü/ 

mefÀèìlü/fÀèilün 

Óafü’s-Sin 

Mine’d- DìvÀn

  

34a Lebìb Rÿşen-i õihne aùlas-ı èirfÀnı úıl úat úat 

libÀs 

Etmesin aèrÀø-ı keşf-i èavret-i cehliñle 

nÀs 

Düşdü dÿş-ı iètibÀrımdan Lebìb eåvÀb-ı 

cÀh 

Hem-bahÀdır raàbetim sÿúunda semmÿr 

u palÀs 

Gazel/5 fÀèilÀtün/fÀèilÀtün/ 

fÀèilÀtün/fÀèilün 

 

34a Lebìb ÚaøÀ kim òÀliñ ebrÿ-yı fiten-gìr içre 

göstermiş 

O ùamàÀ-yı mahÀretdir ki şemşìr içre 

göstermiş 

LebìbÀ gìsuvÀnın yÀr dökmüş ãafóa-i 

rÿya 

ÓicÀb Àyetlerin gÿyÀ ki tefsìr içre 

göstermiş 

Gazel/5 mefÀèìlün/mefÀèìlün/ 

mefÀèìlün/mefÀèìlün 

Óafü’ş-Şın 

Mine’d- DìvÀn

  

34b Lebìb Şeh-i memÀlik-i óüsn oldu Àòir ol meh-

veş 

O sìne Rÿmdur ol ruò Fireng o òÀli 

Óabeş 

Bu nev-kumÀşıma ger òvÀce-gÀn-ı 

bender-i naôm 

Lebìb beş der ise söyle işte benden şeş 

Gazel/5 mefÀèilün/feèilÀtün/ 

mefÀèilün/feèilün 

 

34b Lebìb Áyet-i óüsnde erbÀb-ı kemÀl eyledi naã 

Siór-i HÀrÿt seniñ àamzeñe olmuş 

muòtaã 

Úuşca cÀnıñ úoma şeh-bÀz-ı nigÀhı ede 

ãayd 

Yoúdur ol mehlekeden saña LebìbÀ 

maòlaã 

Gazel/6 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilÀtün/feèilün 

Óarfü’ã-äad 

Mine’d- DìvÀn

  

35a Lebìb Şeh-i bahÀr úonup ùoldu çün serÀ-yı riyÀø 

Göç etdi ùabl[-ı raóìlin] çalıp şitÀ-yı riyaø 

Lebìb günleridir geşt-i bÀà u rÀàıñ hep 

Úaçırma fırãatı elden geçer hevÀ-yı riyÀø 

Gazel/5 mefÀèilün/feèilÀtün/ 

mefÀèilün/feèilün 

Óarfü’ø-Øa 

Mine’d- DìvÀn

  

35a Lebìb Şikeste eyledi perhìzi zÀhid-i murtÀø 

Görünce sofrada yaàlı raàìfi òÀã u beyÀø 

Ùurur àadìr-i dü-dìdem yanında yÀr-ı 

Lebìb  

Ki serve cÀy-ı münÀsib gelir kenÀr-ı 

óıyÀø 

Gazel/6 mefÀèilün/feèilÀtün/ 

mefÀèilün/feèilün 

 

35b Lebìb Óaúúa da reftÀrıña ehl-i óased derler 

àalaù 

ÒÀùırıñ òoş dut sen ister ùoàru var ister 

àalaù 

YÀre açdım meclis-i aàyÀrda esrÀrımı 

Bilmedim óayfÀ Lebìb etdim àalaù-ender-

àalaù  

Gazel/5 fÀèilÀtün/fÀèilÀtün/ 

fÀèilÀtün/fÀèilün 

Óarfü’ù-Ùa Mine’d- 

DìvÀn  

35b Lebìb Pençeleşmek çeşm-i pÿr-zÿruñla ey cÀdÿ 

àalaù  

Kim ùılsm-ı bÀzÿ-yı àamzeñdeki yazı 

àalaù 

Úıããa-òvÀn-ı èaşúdır yañılsa da cÀéiz 

Lebìb 

Øımn-ı güftÀrında eyler lÀ-cerem pür-gÿ 

àalaù 

Gazel/5 fÀèilÀtün/fÀèilÀtün/ 

fÀèilÀtün/fÀèilün 

 

35b-36a Lebìb Baúdı ruò-ı Àl u leb-i cÀn-pervere vÀèiô 

CÀn vermededir cennet ile kevåere vÀèiô 

AèøÀ-yı lióÀsıyla Lebìba edip ilóÀó 

äarılmış idi gördüm o sìmìn-bere vÀèiô 

Gazel/8 mefèÿlü/mefÀèìlü/ 

mefÀèìlü/feèÿlün 

Óarfü’ô-Ôa 

Mine’d- DìvÀn 

36a-36b Lebìb TÀb-ı meyle Àl-i ruòsÀrın edince iltimÀè 

Baàda úat úat güle reng olmuş istimÀè 

Reh-rev-i mülk-i melÀmetdir Lebìb-i bì-

şekìb 

Zehr-i mÀr olsun aña ver bir iki bÿs-ı 

vedÀè   

Gazel/5 fÀèilÀtün/fÀèilÀtün/ 

fÀèilÀtün/fÀèilün 

Óarfü’l-èAyn 

Mine’d- DìvÀn 

36b Lebìb Müncelìdir sìneden ùÀrìkì-i Àhımda dÀà 

İşte görsün görmeyenler bende vardır 

şeb-çeraà 

Devrden eyler sÿéÀl aóbÀb-ı aóvÀlim 

Lebìb 

Ben esìr-i derd-i èaşú oldum aóibbÀdan 

ırÀà 

Gazel/6 fÀèilÀtün/fÀèilÀtün/ 

fÀèilÀtün/fÀèilün 

Óarfü’l-áayn 

Mine’d- DìvÀn 

36b-37a Lebìb Bender-i meclisde rÀyic kÀle-i zer-tÀr-ı 

lÀf 

Çarò-ı èÀlemdir òarìd eyler anı tüccÀr-ı 

lÀf 

Sayfa kopukluğu olduğu için makta beyti 

yoktur. 

Gazel/? fÀèilÀtün/fÀèilÀtün/ 

fÀèilÀtün/fÀèilün 

Óarfü’l-FÀ Mine’d- 

DìvÀn 

37 ve 38. varaklar 

kopuktur. 

38b-39a Lebìb Sayfa kopukluğu olduğu için matla beyti 

yok. 

Bir sÀde òoş-Àyende àazeldir bu LebibÀ 

Meclisde èaceb òarcı degil mi ôürefÀnıñ 

Gazel/? mefèÿlü/mefÀèìlü/ 

mefÀèìlü/feèÿlün 

 

39a Lebìb Saèy eyler idi fenn-i cünÿnu ede taóãìl 

Benden hele ol nüsòai Úays eyledi tekmìl 

Eylerdi Lebìb olsa şuèÿrı şuèarÀnıñ 

Geh bülbül[ü] geh şÀò-ı gülü gülgüle 

temåìl 

Gazel/5 mefèÿlü/mefÀèìlü/ 

mefÀèìlü/feèÿlün 

Óarfü’l-LÀm 

Mine’d- DìvÀn 

39a-39b Lebìb Oldu ãaón-ı gülşene pìrÀye gül 

ÒvÀce-gÀn-ı èişrete ser-mÀye gül 

Bulmaàa reng-i ruò-ı yÀri Lebìb 

Baàdan açıldı istiúrÀya gül 

Gazel/6 fÀèilÀtün/fÀèilÀtün/ fÀèilün  

39b Lebìb äabÀ hevÀ-yı dil-i zÀrı yÀr bÀàına ãal 

FiàÀn u firúatimi ol gülüñ úulaàına ãal 

BelÀ-yı şaóne-i àamdan òalÀãıñ ister isen 

Lebìb sen seni pìr-i meyiñ ayaàına ãal 

Gazel/5 mefÀèilün/feèilÀtün/ 

mefÀèilün/feèilün 

 

39b-40a Lebìb Hecr ile bì-úarÀrdır göñlüm 

Saña pek şevúi vardır göñlüm 

Sayfa kopukluğu olduğu için makta beyti 

yoktur. 

Gazel/? feèilÀtün/mefÀèilün/ 

feèilün 

Óarfü’l-Mim 

Mine’d- DìvÀn 

40. varak 

kopmuştur. 

41a Lebìb äabÀ òaùÀ ile ol zülf-i yÀra degmeyesin 

Óaõer úıl òÀùır-ı èuşşÀú-ı zÀra 

değmeyesin 

äafÀsı keåret-i cevherledir çü miréÀtıñ 

Lebìb dildeki jeng ü àubÀra degmeyesin 

Gazel/5 mefÀèilün/feèilÀtün/ 

mefÀèilün/feèilün 

Óarfü’n-Nun 

Mine’d- DìvÀn 

41a Lebìb Úadiñ maømÿn-ı serv-i nÀzdır 

úıyÀmetden 

ÒayÀl-i tÀzedir reftÀrıñ eşèÀr-ı 

ÒırÀmì’den 

èAceb aàyÀr-ı úÀfir kişiden olmaz mı 

istifsÀr 

 Nedir bu Àteş-i keydiñ ãöyünmez mi 

Lebìbiñden 

Gazel/7 mefÀèìlün/mefÀèìlün/ 

mefÀèìlün/mefÀèìlün 
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41b Lebìb FedÀ etdiñ beni bilmem ne Àl oldu 

raúìbiñden 

VefÀ meémÿl iken ey àonca geçdiñ 

èandelìbiñden 

LebibÀ gel cevÀb irsÀl ederken şièr-i 

Fennì’ye 

Bir iki beyt-i müştÀúÀne yaz naôm-ı 

SelÀmì’den 

Gazel/5 mefÀèìlün/mefÀèìlün/ 

mefÀèìlün/mefÀèìlün 

 

41b Lebìb Dün iki nev-res civÀn girmişdi tenhÀya 

Bÿselik faãlında naúş-endÀz-ı [vuslat] ten 

tene 

Kec baúar kec söyler ebnÀ-yı zamÀn yek-

ser Lebìb 

RÀst söyler kec baúar dÿş oldum ancaú 

ney-zÀne 

Gazel/5 fÀèilÀtün/fÀèilÀtün/ 

fÀèilÀtün/fÀèilün 

Óarfü’l-HÀ 

Mine’d- DìvÀn 

42a Lebìb Dil-dÀde oldum o mehiñ naúd ü vefÀsına 

äatdım metaè-ı rÀóatımı yoú bahÀsına 

Vaãlıñ deminde bir söze cÀnıñ fedÀ eyler 

Söz var mıdır Lebìbiñ efendi edÀsına 

Gazel/5 mefèÿlü/fÀèilÀtü/ 

mefÀèìlü/fÀèilün 

 

42a Lebìb Òaùıñdan etdi naôar rÿy-ı ÀfitÀb-veşe 

Erişmedi dil-i bì-çÀre gölgeden güneşe 

Bu çar beyte verir gibi òilèat-ı taósìn 

Lebìb VÀlì eger úalmaz ise dörde beşe 

Gazel/5 mefÀèilün/feèilÀtün/ 

mefÀèilün/feèilün 

 

42a-42b Lebìb Verdi şükÿfe-i ruòuna ãu şarÀb ile  

Başlar belÀsı oldu o meh Àb u tÀb[i]le   

Atmaú raúìb-i müfsidi bir iş midir Lebìb 

Olsa benimle ol úaãı yÀ dil-rebÀb[i]le 

Gazel/5 mefèÿlü/fÀèilÀtü/ 

mefÀèìlü/fÀèilün 

 

42b Lebìb Olma FerhÀd [ey] dil ol şÿòun leb-i 

şìrìnine 

Ùaà döyünmez teşne-i teklìf-i cevr-

Àyìnine 

Mest-i naòvetsin a ôÀlim düşmen-i 

inãÀfsın 

Baúmadıñ bir kez Lebìbiñ òÀùır-i àam-

gìnine 

Gazel/6 fÀèilÀtün/fÀèilÀtün/ 

fÀèilÀtün/fÀèilün 

 

42b-43a Lebìb Òumdan ne kÀse kÀse zehirler çeker sebÿ 

ÁmmÀ ki ùolàun olduàunu ketm eder 

sebÿ 

İşrÀb olunsalar buy-ı naôm ile Lebìb 

æabit ùoluñ(?) içre feraóından şişer sebÿ 

Gazel/5 mefèÿlü/fÀèilÀtü/ 

mefÀèìlü/fÀèilün 

Óarfü’l-Vav 

Mine’d- DìvÀn 

43a Lebìb ÇÀk eder sinemì ey ôÀlim o tìà-i ebrÿ 

Aàlamam etseñ eàer ùÀr-ı nigÀhıñla rüfÿ 

Sürme-i gerdiñde nuùúu şikest etti Lebìb  

Oldu ãad óayf ki ebkem úalem-i nÀdire-

gÿ 

Gazel/6 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilÀtün/feèilün 

 

43b Lebìb Cellad-ı cióan etdiler ol şÀh-levendi 

Kim àamzeñe mirrìò-i felek gördü 

begendi 

Mecnÿna seni baña Mecnÿnu LebìbÀ 

Etmez mi naôìre èacabÀ NÀéib Efendi 

Gazel/6 mefèÿlü/mefÀèìlü/ 

mefÀèìlü/feèÿlün 

Óarfü’l-YÀ 

Mine’d- DìvÀn 

43b Lebìb Mümkin deàil recÀ-yı visÀli sözün ãaàı  

Ol òÿnì güzel ùurur belde varãÀàı 

BÀzìçe-i mecÀlis-i eùfÀlim ey Lebìb 

Çarò etti pìr iken benì oàlan oyuncaàı 

Gazel/6 mefèÿlü/fÀèìlÀtü/ 

mefÀèìlü/fÀèilün 

 

44a Lebìb Görünmez oldu ruòuñ òaùùıñ ÀşikÀr olalı 

Henüz gülşene biz çıúmadıú bahÀr olalı 

Sürÿr-ı bÿs-ı lebiñle dükendi eşk-i Lebìb 

Úaçırdı elde olan naúdi bÀde-òor olalı 

Gazel/5 mefÀèilün/feèilÀtün/ 

mefÀèilün/feèilün 

3 mısralık derkenar 

yazılmıştır. 

44a Lebìb áamze-i bì-dÀd[ı] kÀrından peşìmÀn 

olmadı 

èÁlem ıslÀó oldu ol kÀfir müselmÀn 

olmadı 

Böyle reftÀr-ı NedìmÀne ile bu naôm ey 

Lebìb 

Zìver-i mecmÿèa-yı erbÀb-ı èirfÀn olmadı 

Gazel/7 fÀèilÀtün/fÀèilÀtün/ 

fÀèilÀtün/fÀèilün 

 

44b? NÀbì13 Úalmadı rÀh-ı ùalìk òaùar inşÀéallÀh  

İderüz kÿy-ı murÀd[a] sefer inşÀéallÀh 

Çaròuñ olmış ùutalum devr[i] òilÀf-ı 

meémÿl 

Dem olur kÀnımuz üzre döner inşÀéallÀh 

Gazel/5 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilÀtün/feèilün 

“áazel-i NÀbì” 

başlığı vardır. 

Mahlas yoktur. 

44b? NÀbì14 YÀre açdum açıl ey àonca-dehÀnum 

diyerek 

Bezme geldi gele ol serv-i revÀnum 

diyerek 

YÀr söyletdi baña bu àazeli ey NÀbì 

SöyleyÀ söyle eyÀ tÀze zebÀnım diyerek 

Gazel/5 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilÀtün/feèilün 

áazel-i NÀbì 

44b? NÀbì15 Kendi luùf ile gelen dil-dÀre úıymet var 

mıdur 

Bundan özge èÀşıúa èÀlemde devlet var 

mıdur 

Vaãl içün cÀnımı cÀ[n] naúdin isterse 

bahÀ 

NÀbiyÀ ùÀlib geçersin sende àayret var 

mıdır 

Gazel/5 fÀèilÀtün/fÀèilÀtün/ 

fÀèilÀtün/fÀèilün 

áazel-i NÀbì 

45a Óilmì16 Verdi nÀzıyla gelüp meclise èunvÀn 

úahve 

Munùaôırlar idi teşrìfiñe yÀrÀn úahve 

Meded ey àonca-dehen Óilmìye 

Remziyle de ãun 

Kerem it laèl-i lebüñle iki fincÀn úahve 

Gazel/9 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilÀtün/feèilün 

Der Óaúú-ı Úahve 

Dervìş Óilmì 

45b BÀúì17 Kimseye èaşúuñda iôhÀr itmeyin 

meftÿnluàum 

Bildiler óÀl-i derÿnum gördiler 

mecnÿnluàum 

Olmadum BÀúì-ãıfat mÀlik metÀè-ı 

vuãlata 

Gitdi elden naúd-i cÀn Àòir görüñ 

maàbÿnluàum 

Gazel/5 fÀèilÀtün/fÀèilÀtün/ 

fÀèilÀtün/fÀèilün 

 

45b BÀúì18 Nev-bahÀr oldı gelüñ èazm-i gülistÀn 

idelüm 

Açalum àonca-i úalbi gül-i handÀn 

idelüm 

Oúusın vaãf-ı ruò-ı yÀr[i]le BÀkì şièrin 

Bülbül-i gülşeni meclisde àazel-hvÀn 

idelüm 

Gazel/5 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilÀtün/ feèilün 

 

45b-46a BÀúì19 SÀúì elüñde bülbüleyi bülbül eyleseñ 

İçsüñ şarÀbı ruòlaruñı gül gül eyleseñ 

Destüñde Zü’l-fiúÀr-ı èAlì nevk-i 

òÀmedür             

BÀúì semend-i ùabèuñ olur Düldül 

eyleseñ 

Gazel/5 mefèÿlü/fÀèilÀtü/ 

mefÀèìlü/fÀèilün 

 

46a BÀúì20 Zülfüñe dil virmeyen òÀùır-perìşÀn 

olmadı      

PÀyüñe yüz sürmeyen òÀk-ile yeksÀn 

olmadı 

BÀúiyÀ germ oldı gerçi mihr-i èÀlem-sÿz-

ı èaşú 

Mìve-i bÀà-ı ümìd-i vaãl-ı cÀnÀn olmadı 

Gazel/5 fÀèilÀtün/fÀèilÀtün/ 

fÀèilÀtün/fÀèilün 

 

46a BÀúì21 Úalupdur eşk-i çeşmüm gerçi òÀk-i 

meõelletde        

Bi-hamdiéllÀh hele Àh u fiàÀnum evc-i 

rifèatde 

Eger BÀúìnüñ aóvÀlinden istifsÀr 

iderlerse     

áam-ı dil-dÀra hem-dem vaúti òoş 

devletde èizzetde 

Gazel/5 mefÀèìlün/mefÀèìlün/ 

mefÀèìlün/mefÀèìlün 

 

                                                           
13 AFB’deki 660. gazeldir ve 7 beyittir. 
14 AFB’deki 445. gazeldir 
15 AFB’de bulunmamaktadır. 
16 Kimliği tespit edilememiştir. 
17 SK’de 325. gazeldir. 
18 SK’de 323. gazeldir. 
19 SK’de 255. gazeldir. 
20 SK’de 490. gazeldir ve 6 beyittir. 
21 SK’de 432. gazeldir. 
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46b BÀúì22 Getürür başuma ferdÀları dünyÀ àamını 

Nice èÀúildür o kim çekmeye ferdÀ 

àamını 

Bu şikÀyet nedür insÀf idelüm ey BÀúì 

Sen ãafÀsın süresin el mi çeke yÀ àamını 

Gazel/5 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilÀtün/feèilün 

 

46b BÀúì23 RiyÀø-ı hüsnde olmış o laèl-i tÀb leõìõ 

CinÀn içinde bilürsin olur şarÀb leõìõ 

áazellerüñde lebi vaãfın eyle ey BÀúì 

Şekerle olsa bilürsin olur òoş-Àb leõìõ 

Gazel/5 mefÀèilün/feèilÀtün/ 

mefÀèilün/feèilün 

 

46b-47a BÀúì24 Úızarur bÀdede ol nergis-i mestÀne biraz 

Mey-i nÀb içenüñ mÀéil olur gözi úana 

biraz 

Nice bir daàdaàa-i baóå u cidÀl ey BÀúì 

Varalum èayş idelüm meclis-i rindÀne 

biraz 

Gazel/5 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilÀtün/feèilün 

 

47a BÀkì25 Gel ey sÀúì bulunmaz böyle dil-güşÀ 

meclis 

Getür cÀm-ı muãÀffayı kim olsun pür-

ãafÀ meclis 

Úadeó fıskıyye mey ãu òalúa-i rindÀn 

anuñ óavøı 

SarÀy-ı şevú-i şÀdırvÀn olupdur BÀúiyÀ 

meclis 

Gazel/5 mefÀèìlün/mefÀèìlün/ 

mefÀèìlün/mefÀèìlün 

 

47a BÀkì26 Òaste-i derd-i èaşú-ı cÀnÀnem 

MübtelÀ-yı belÀ-yı hicrÀnem 

BÀúiyÀ òÿn-ı vaãla irmez isem 

[áam tenÿrında] nice büryÀnem  

Gazel/5 fÀèilÀtün/mefÀèilün/ fÀèilün Bu sayfadan sonra 

kopukluk vardır. 

47b/66b? BÀúì27 Açıl bÀàuñ gül-i nesrìni ol ruósÀrı 

görsünler 

äalın ser[v ü] ãanavber şìve-i reftÀrı 

görsünler 

Güzeller mihri-bÀn olmaz dimek 

yañlışdur ey BÀúì 

Olur vÀ’llÀhi bi’llÀhi hemÀn yalvÀrı 

görsünler 

Gazel/5 mefÀèìlün/mefÀèìlün/ 

mefÀèìlün/mefÀèìlün 

 

47b/66b? BÀúì28 N’ola dehr içre nişÀnum yoà-ise 

èAnúÀyem  

Ne èaceb Nìl gibi çaàlamasam deryÀyem 

BÀúiyÀ dìn-i Muóammeê óaúiçün 

èÀlemde  

Dem-i cÀn-baòş[i]le naôm içre bugün 

èÌsÀyem 

Gazel/5 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilÀtün/feèilün 

 

47b/66b? BÀúì29 Dem-i ãubó irdi getür bÀdeyi ãoóbet 

demidür 

Mey-i nÀb-ile pür it sÀàar[ı] èişret 

demidür 

Çün belÀ çekdi senüñ ceng-i àamuñdan 

NÀy-veş nÀleler eyler ise şikÀyet demidür 

Gazel/3 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilÀtün/feèilün 

Buradan sonra 67a 

sayfası 

gelmektedir. Eksik 

olan iki beyit, 

kopan sayfalarda 

olmalıdır. 

49b Lebìb Düşmüşüm sevdÀ-yı èaşúa dìvÀne gibi 

Giremem zülf-i òam-ender-hamıña şÀne 

gibi 

Remed-i hecre esìr etdi Lebìba úuluñu 

èArø-ı óÀl eyler o şekvÀ ile divÀne gibi 

Gazel/5 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilÀtün/feèilün 

 

49b Lebìb äoldurdu laèli àonca-i óüsn-i gülşeni 

Zülfü daàıtdı sünbül [ü] şebboy [u] 

sÿseni 

Laèl-i lebi nemek be-óarÀm oldu ey 

Lebìb   

äaldı firÀş-ı hicrete ol bì-vefÀ beni  

Gazel/7 mefèÿlü/fÀèìlÀtü/ 

mefÀèìlü/fÀèilün 

Sayfanın sonunda 

“tamÀm oldu 

kitÀbıñ da intihÀsı” 

cümlesi 

bulunmaktadır. 

50a Lebìb Õikr ü fikriydi külÿ Àyetin ìrÀd hemÀn 

VÀèiôün õikrini şaşırdı [úudÿm-ı] 

RamaøÀn 

Bu şeb ifùÀra buyur òÀnemize kim der ise  

Eder ol şeb aña teslìm-i maúÀlìd-i cinÀn 

Gazel/5 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilÀtün/feèilün 

 Sayfanın başında 

“MÀó-ı Ramaøan-ı 

meymenet-

feyøÀnda 

temcìdiye 

müteèallıú úara 

(àarrÀ yazmak 

istemiş olabilir) 

şiirlerdir. BeyÀn 

olunur” cümlesi 

bulunmaktadır. 

50a-50b Lebìb Ey dil bu cihÀn tekyesi virÀn olacaúdır 

Bu şehr ü úurÀ başúa [be]yÀbÀn olacaúdır 

DünyÀda LebìbÀ nice òandÀn ola èÀúil 

Gülşenleri hep külbe-i aózÀn olacaúdır 

Gazel/8 mefèÿlü/mefÀèìlü/ 

mefÀèìlü/feèÿlün 

 

50b Lebìb Müémin olur ÀmÀde ôuhÿr-ı RamaøÀna 

ÓalvÀ-yı şekerle saóÿr-ı RamaøÀna 

BÀrì úula ôannınca LebìbÀ kerem eyler 

Ümmìdedir èìdi àafÿr-ı RamaøÀna 

Gazel/7 mefèÿlü/mefÀèìlü/ 

mefÀèìlü/feèÿlün 

 

50b-51a Lebìb MÀh-ı RamaøÀnım şeref ü şÀn[i]le geldiñ 

Hem müéminler[e] sen müjde-i àufrÀnla 

geldiñ 

Vaãfın nice óaú üzre Lebìb eyleye ìúÀ 

Sen ümmet-i meróÿmeye Úur’Àn ile 

geldiñ 

Gazel/7 mefèÿlü/mefÀèìlü/ 

mefÀèìlü/feèÿlün 

 

51a Lebìb Ey dil olagör menúabe-òv Ànı RamaøÀnıñ 

Kim feyø-i cinÀñ etdi cihÀnı RamaøÀnıñ 

ŞevvÀlde ôann etme hemÀñ èìdi LebìbÀ 

äÀliólere èìd oldu her Àn RamaøÀnıñ 

Gazel/7 mefèÿlü/mefÀèìlü/ 

mefÀèìlü/feèÿlün 

Beyitten sonra: 

“RamaøÀnım nice 

bir ãÀéim-i àufrÀn 

olayım èìd-i 

vaãlıña erişdi. Ben 

saña úurbÀn 

olayım.” 

yazmaktadır. 

67a Vehbì30 Úıl yÀ Rab ey göñül kim pür-øiyÀ şÀ 

ŞÀm-ı Şerìf 

Bir vilÀta?31 beñzemez devlet-i gÿşÀ 

ŞÀm-ı Şerìf 

EvvelÀ ol Óaøret-i YaóyÀ’ya varup yüz 

EnbiyÀlar evliyÀlar dürlü úırklar dÀà vÀr 

Ser çeküp ãancaà-ı şerìf ùuàları oùÀà var 

Çevre etrÀfını almış ãad-hezÀrÀn bÀà var 

Cennet-i MeévÀya beñzer VehbiyÀ ŞÀm-ı 

Şerìf 

Murabba/4 fÀèilÀtün/fÀèilÀtün/ 

fÀèilÀtün/fÀèilün 

Şiirin türü murabba 

olmasına rağmen 

şiirin üzerine 

“gazel” yazılmıştır. 

                                                           
22 SK’de 506. gazeldir ve 6 beyittir. 
23 SK’de 45. gazeldir. 
24 SK’de 205. gazeldir. 
25 SK’de 208. gazeldir. 
26 SK’de 330. gazeldir ve 6 beyittir. 
27 SK’de 55. gazeldir. 
28 SK’de 315. gazeldir. 
29 SK’de 85. gazeldir ve 5 beyittir. 
30 SünbülzÀde Vehbì, Seyyid Vehbì, Vehbì-i Yenişehrì dìvÀnlarında yoktur. Hangi Vehbì’ye ait olduğu tespit edilememiştir. 
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sürüp 

Bunca biñ óÀcı gelüp itdi duèÀ ŞÀm-ı 

Şerìf 

 

67a ÓayrÀn32 İdelüm cÀnÀ senüñle ikimiz bir dem 

hemÀn 

Áhu Àhu vÀhu vÀhu zÀr zÀr vÀy vÀy 

İtmesünler kimseler bu pendime ôanì 

gümÀn 

Nevèa nevèa tuófe tuófe gÿne gÿne nÀy 

nÀy 

GÿyiyÀ ùÿr açılmış ol perìnüñ úaşına 

äad hezÀrÀn Àferìn naúş eyleyen 

naúúÀşına 

Görmese ÓayrÀn óüsnüñ gelmez èaúlı 

başına 

Gün-be-gün saèat-be-saèat hefte hefte ay 

ay 

Nazm/8 fÀèilÀtün/fÀèilÀtün/ 

fÀèilÀtün/fÀèilün 

 

67b Şÿóì Úalmadı ol der-i devletde daòì çünki vefÀ 

PÀyimÀl oldu yere düşdü anıñçün øuèafÀ 

SÀòte èunvan-ile ÀlÀyìş .......33 göricek  

ŞÿòiyÀ òayret ü endìşede úaldı zurefÀ 

Gazel/7 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilÀtün/feèilün 

Óarfü’l-Elif 

Mine’d-DivÀn34 

68a Şÿóì äÿfìler ãavmaèadan eyledi rindÀne ãalÀ 

Çekeriz biz daòi gül-beniñle merdÀne 

ãalÀ 

Rÿ-be-rÿ tìàiyle ol Şÿòì sitem-kÀrıñ içün 

Dutuşur vÀr-ise gelsin berü meydÀne ãalÀ 

Gazel/7 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilÀtün/feèilün 

“oúudu 

çendÀne”nin üzeri 

çizilip “eyledi 

rindÀne” 

yazılmıştır. 

68a35 Erzurumlu 

Emrah 

Aàalar úurbetten geldim 

Geldim ki NÀzanım gitmiş 

Sıla baña óor göründü 

äalınıb gezenim gitmiş 

Emrah eydür nedir belÀ 

Baba düşem àurbet ile  

Yine ãaô alayım ele 

EyvÀh kim NÀzanım gitmiş  

Koşma/4 8’li hece ölçsü *36 

68b Şÿóì ÁsitÀnından o şÿòuñ bize olduúça èitÀb

  

Giceler ãubóa degin dìdemize girmez òÀb 

ŞÿòiyÀ böyle pesendìde àazeller oúu kim 

CÀn u dilden saña müştÀú ola dÀéim 

aóbÀb 

Gazel/5 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilÀtün/feèilün 

Óarfü’l-BÀ 

Mine’d-DivÀn 

68b Şÿóì SÀúiyÀ destimize ãun yine bir cÀm-ı şarÀb  

Ol sitem-kÀr-ile aramıza düşdü şeker Àb 

ŞÿòiyÀ óaşr[e] dek itdükleri dilden 

çıúman  

YıàılÀ ger sìnem üstünde o sìn içre türÀb 

Gazel/5 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilÀtün/feèilün 

 

69a Şÿóì CihÀnda yoúdurur şÀnıñ güzel çünkim at 

tut  

ÒalÀã eyle girìbÀnıñ yedimden bir zamÀn 

at tut 

Yine aàyÀr-ile yÀriñ gider seyr-i 

temÀşÀya 

äafÀsını ŞÿòiyÀ anıñ eriş gör tìzce cÀn at 

tut 

Gazel/5 mefÀèìlün/mefÀèìlün/ 

mefÀèìlün/mefÀèìlün 

Óarfü’t-TÀ 

Mine’d-DìvÀn 

69a Şÿóì Olduúda tecellì-i ÒudÀ birle işÀret  

Ser-levóa-ı óüsnünde úalem yazdı 

siyÀúat  

Şÿòì ki añın bÀbına derbÀnı ki oldu  

Söz úalmadı ol şÿòÀ daòì bulma úabÀóat 

Gazel/7 mefèÿlü/mefÀèìlü/ 

mefÀèìlü/feèÿlün 

 

69b Şÿóì Nedir şevk ü şehÀmetle şitÀbÀn olmaàa 

bÀèiå 

Nedir erbÀb-ı èaşúa böyle nÀlÀn olmaàa 

bÀèiå 

Terahhum úıl dil-i bì-çÀre yÀri Şÿòì-yi 

zÀra  

Yeter bu deñli efàÀn zÀr u gìryÀn olmaàa 

bÀèiå 

Gazel/5 mefÀèìlün/mefÀèìlün 

mefÀèìlün/mefÀèìlün 

Óarfü’å-æÀ 

Mine’d-DìvÀn 

69b Şÿóì DìlÀ sevdÀ-yı èaşúa gözleri şehlÀ mıdır 

bÀèiå 

äafÀ-yı gül müdür yoúsa mey-i ãaóbÀ 

mıdır bÀèiå 

äafÀ-yı bezm-i meyde Şÿòìye bir dem 

suéÀl etdim  

Seni MecnÿnÀ Şìrìn yoúsa ol LeylÀ mıdır 

bÀèiå 

Gazel/5 mefÀèìlün/mefÀèìlün 

mefÀèìlün/mefÀèìlün 

 

70a Şÿóì Uç pervÀz-ile muràuñ perr ü bÀlin úab 

úaç  

Yürü çalak-cihÀn ol zìr u bÀlin úab úaç 

Şÿòì aàyÀr-ile yÀri dediler mey-kedede  

HemÀn ardından eriş köhne sifÀlìn úab 

úaç 

Gazel/7 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilÀtün/feèilün 

Óarf’ül-Cim 

Mine’d-DìvÀn 

70a Şÿóì Sevmişem bir dil-beri ehl-i vaúÀr olmaàı 

güç 

Neyleyem ki bì-vefÀdır yÀr-ı àÀr olmaàı 

güç  

ŞÿòiyÀ olmaz vefÀ cehd-ile hem vuãlat 

úarìn  

äabr-ile ÀsÀndır ammÀ Àh u zÀr olmaàı 

güç  

Gazel/5 fÀèilÀtün/fÀèilÀtün/ 

fÀèilÀtün/fÀèilün 

 

70b Şÿóì äÀkiyÀ sun bize ol bÀdeyi kim anı feraó

  

Dedi erbÀb-ı suòan cümle tevÀtürle eãaó 

Sen daòì dÀéire-i ãoóbete gel ey Şÿòì  

Dönelim başına yÀriñ ola şevú-ile 

semaó37 

Gazel/5 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilÀtün/feèilün 

Óarfü’l-ÓÀ 

Mine’d-DìvÀn 

70b Şÿóì Uyma şeyùÀna yazıúdır saña ey úavm-i 

Mesìó 

Úorúarım ki Àòir iàfÀl ede ol vech-i 

úabìó 

Egri gitme yola gel ùoàru èinÀd etme 

ãaúın 

Şÿòiniñ sözlerini kendiñe bil pend ü 

naãìó  

Gazel/5 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilÀtün/feèilün 

 

71a Şÿóì Mey-i gulgÿn-ile ey gül gibi ruòsÀresi 

sürò 

Göñül eglencesi başdan başa cÀn pÀresi 

sürò 

Yürüdükçe görünür Şÿòì gel endÀmına 

baú 

Reng-i èuşşÀú-ile egnindeki mÿr òÀresi 

sürò 

Gazel/5 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilÀtün/feèilün 

Óarfü’l-ÒÀ 

Mine’d-DìvÀn 

       

                                                           
32 Kimliği tespit edilememiştir. 
33 Nüshadaki bu kısımın üzerine mürekkep döküldüğü için okunamamaktadır. 
34 Gazeller başlamadan hemen önce aşağıdaki dizeler yazılmıştır: 

YÀ Rab beni úıl lehce-i taóúìú ile gÿyÀ 

Hem úıl úalem-i naômımı naúúÀş-ı mezÀyÀ 

DìvÀnım ola nüsòa-i meràÿbe èirfÀn 

Mahfaz-ı kütübóÀne-i tahsìn-i ulyÀ 

Her bir varaúı berg-i gül-i bÀà-ı belÀàat  

Her ãaóifesini Àyìne-i gül-çehre-i maènÀ 

BismillÀhirraómÀniraóìm Şÿòì sünbül-i ser-tÀc-ı elem 
35 Bu şiir mecmuanın genelindeki hattan başka kötü bir hat ve farklı renk bir mürekkeple yazılmıştır. Hece ölçüsü kullanılan ve dörtlüklerle yazılan şiir 

mecmuada musammat gazel gibi yazılmıştır. 
36 67b ve 68a sayfa kenarlarında “YÀ AllÀh, YÀ Muóammed, YÀ èAlì vb. içerikli hüsn-i hat çalışmaları yapılmıştır. 
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71a Şÿóì Dil-beriñ èÀşıúa etdikleri ibrÀmı ne şÿò 

Yanaàından bÿse teklìf edip ikrÀmı ne 

şÿò 

Bir kez ey Şÿòì der-Ààÿşu miyÀnı görsen   

äÀf-dil cÀme-i òÀbındaki ÀrÀmı ne şÿò 

Gazel/5 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilÀtün/feèilün 

 

71b Şÿóì Yine ol àonca-dehen bendesini eyledi 

yÀd  

Yeñiden bu dil-i vìrÀnemi úıldı ÀbÀd  

Yanıña ãalma raúìbi seg-i .........38  gibi 

Kerem et luùf-ile ey Şÿó[ì] aña verme 

küşÀd 

Gazel/5 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilÀtün/feèilün 

Óarfü’d-DÀl 

Mine’d -DìvÀn 

71b Şÿóì Diyecekdim saña feryÀd edip ey yÀr 

meded  

Derd-i hicranıñ ile oldum yine bìmÀr 

meded 

áayrılardan ŞÿòiyÀ derdiñe dermÀn 

umma  

Gel sözüm dut ola Óaúdan saña ãad-çÀre 

meded 

Gazel/5 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilÀtün/feèilün 

 

72a Şÿóì èÁşıúa her dem çıúar óüsnüñ buçaàından 

leõìõ 

Òÿn-ı vaãlıñ maùbaò-ı kÿyuñ ocaàından 

leõìõ 

Minnet etme ŞÿòiyÀ òoş geldi şimdi dil-

berÀ 

Kÿşe-iè vaódet seniñ kÿşeñin bucaàından 

leõìõ 

Gazel/5 fÀèilÀtün/fÀèilÀtün/ 

fÀèilÀtün/fÀèilün 

Óarfü’õ-ÕÀ 

Mine’d- DìvÀn 

72a Şÿóì DÀm-ile etmek dilerdim ol şeh-i dil-cÿyu 

aòõ 

Perçeminiñ nÀgehÀn úıldı beni bir 

mÿy[u] aòõ 

Esb-i sevdÀyı boşandırdıñ yeter dut 

ŞÿòiyÀ  

Başına gül epseriñ ur eyle ol bed-òÿyu 

aòõ 

Gazel/5 fÀèilÀtün/fÀèilÀtün/ 

fÀèilÀtün/fÀèilün 

 

72b Şÿóì Añman baña ol õevú u ãafÀ adını zinhÀr 

Olsun neyleyem ben anı Àòiri çün39 şÀdını 

àam var 

Biñ gün yaúılıp yansa mehiñ èaşkına 

Şÿòì  

Diñler yoú anıñ Àh-ile feryÀdını tekrÀr  

Gazel/5 mefèÿlü/mefÀèìlü/ 

mefÀèìlü/feèÿlün 

Óarfü’r-RÀ 

Mine’d-DìvÀn 

72b Şÿóì Göñlüm úaçan ki sen ruò-ı zìbÀya 

baàlanır  

Baàrım hemìşe Àteş-i èaşúıñla daàlanır

  

èAzm etme Şÿòì reéyiñ ile kÿy-ı dil-bere  

Yoúsa ki úayd u bend-ile pÀyın 

buçaàlanır 

Gazel/5 mefèÿlü/fÀèilÀtü/ 

mefÀèìlü/fÀèilün 

 

72b-73a Şÿóì Her úande varsa ol ãanemiñ kÀrı bellidir 

Envaè-ı mekr u óìle-i mekkÀrı bellidir 

Gel ver kilìd-i vÀãlıñı òavf etme Şÿòìden

   

BÀàın o bÀàbÀn-ı ùamaè-kÀrı bellìdir 

Gazel/5 mefèÿlü/fÀèilÀtü/ 

mefÀèìlü/fÀèilün 

 

73a Şÿóì Güzeller medóiñ etmekden murÀdım 

nükte-dÀnlıúdır 

Derÿnum yoúsa nükte sözlerinden igne-

dÀnlıúdır 

ŞikÀflı40 tÿtiyÀdır dìde-i èuşşÀúa ey Şÿòì 

KelÀmıñ ùoàru mül-dÀn gibi çeşmiñ 

sürme-dÀnlıúdır 

Gazel/5 mefÀèìlün/mefÀèìlün/ 

mefÀèìlün/mefÀèìlün 

 

73a Şÿóì BahÀr oldu açıl ey èandelìbim bu ne 

sÿsenlikdir 

Òamÿş olmaú nedendir şaúımazsın bu ne 

....41 likdir 

Biraz bì-hÿde şièriñle ãaúın lÀf etme ey 

Şÿòì 

Süòan-dÀr ile èirfÀn arasında bir 

............... 42 lükdür 

Gazel/5 mefÀèìlün/mefÀèìlün/ 

mefÀèìlün/mefÀèìlün 

 

73b Şÿóì Meşrebiñ her úaçan erbÀb-ı diliñ 

ùoyàunudur 

İmtizÀcıyla ùabìèatleriniñ uyàunudur  

El yudurdu baña her dürlü ãefÀdan Şÿòì 

N’ideyim ki óÀliyÀ destim anıñ 

yuyàunudur  

Gazel/5 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilÀtün/feèilün 

 

73b Şÿóì Sìneme ãaçılan oúlar o úaşı yay işidir 

äanma bì-hÿde benim etdiàim Àh vÀy 

işidir 

Beneklik43 var sırr-ı aãlında seniñ ey Şÿòì 

Baèz zìrÀ süòanıñ sÀfice rüsvÀy işidir 

Gazel/5 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilÀtün/feèilün 

 

73b-74a Şÿóì Derÿn-ı cÀn u dilden sevdigim sunè-ı 

İlÀhìdir 

KemÀl-i maèrifetle milk-i óüsnüñ 

padişÀhıdır 

Ne denlü şièri meràÿb olsa dÀòì gel ki 

Şÿòìniñ 

Maóalde yoúdur ièrÀbı anıñ baót[ı] 

siyÀhìdir 

Gazel/5 mefÀèìlün/mefÀèìlün/ 

mefÀèìlün/mefÀèìlün 

 

74a Şÿóì Çıúıp nev-rÿza dil-berler giyince sÀdeler 

aàlar  

Anıñçün sÀkin olmaz baór-i èaşúım 

ùurmayıp çaàlar 

Görünce èaúlım alıp Àh ederler ŞÿòiyÀ 

Mecnÿn 

KüşÀd-ı gÿş [u] gerden-ile beni ol sìm 

buòÀàlar44 

Gazel/5 mefÀèìlün/mefÀèìlün/ 

mefÀèìlün/mefÀèìlün 

 

74a Şÿóì Yeter oldu yeter olduú bì-zÀr  

Etdigin cevr ü cefÀdan ey yÀr  

Şÿòì yÀd eyleme şimden ãoñra  

Daòì lÀzım degil ol çeşm-i òumÀr 

Gazel/9 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilün 

 

74b Şÿóì èÁşıú biziz ki yavı iken bize yÀrımız 

Añlar yürekden èarşa çıúar Àh u zÀrımız  

Görmez cihÀnda Şÿòì gibi gül-i derd olur  

Dedim cemÀl-i yÀri geçer mÀh u sÀlimiz 

Gazel/5 mefèÿlü/fÀèilÀtü/ 

mefÀèìlü/fÀèilün 

Óarfü’z-ÔÀ 

Mine’d-DìvÀn

  

74b Şÿóì Bu fenÀ tekyede mihmÀn ki derler o biziz  

áam u telvÀseli bir cÀn ki derler o biziz 

Ne ararsın ŞÿòiyÀ úılma tefaóóuã göñlüm  

Maéil-i bÿse-i cÀnÀn ki derler o biziz 

Gazel/5 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilÀtün/feèilün 

 

75a Şÿóì Dehr-i fÀniye göñül verme ãaúın úılma 

heves  

İòtilÀt eyleme nÀs-ile olan ülfeti kes  

ŞÿòiyÀ sen daòì gel eyle tevekkül Óaúúa  

Áh u zÀr etmeyegör olmaya mÀnend-i 

ceres 

Gazel/5 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilÀtün/feèilÀtün 

Óarfü’s-SÀ 

Mine’d-DìvÀn 

75a Şÿóì Nice evãÀfıñ ede óüsnüñ Ànıñ cümle-i nÀs 

Ki sezÀdır ola dergÀhı derinde kennÀs 

Úadriñ añlar bilici úalmadı òod 

şehrimiziñ  

ŞÿòiyÀ ùoldu fer u mÀye derÿnu ecnÀs 

Gazel/5 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilÀtün/feèilün  

 

                                                           

38  
39 “Àòiri çün” ifadesi fazlalık gibi görünmektedir. 

40  

41  

42  

43  

44  
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75b Şÿóì Gel bizimle yeter ey dil-ber-i tannÀz 

barış 

RÀøıyız siyeh yere merhem gibi pervÀz 

……45 

Kim óesÀbdan úaça ol Şÿòì óarÀm-

õÀdedir 

Berü gel yÀriñ ile çoú ……46 aõ sayış  

Gazel/5 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilÀtün/feèilün 

Óarfü’ş-Şın 

Mine’d-DìvÀn 

75b Şÿóì Baúdı yine imèÀn-ı naôÀr-ile baña dil-keş 

Luùf eylemedi úıldı ãulu şeftÀlüsini baòş 

ReftÀr-ile Şÿòì o güher-i yÀri görünce  

Geldi yine nem dìdeye düşdü dile Àteş 

Gazel/5 mefèÿlü/mefÀèìlü/ 

mefÀèìlü/feèÿlün 

 

76a Şÿóì Kÿy-ı dil-dÀrında cÀna bed-liúÀ aàyÀrı aã 

Zülfüñe aãmaú dilersin iş bu miónet-kÀrı 

aã 

Dilde èaşúıñ şuèlelenmiş ŞÿòiyÀ fÀnÿs-

veş 

ÁsitÀn-ı devletiñ saúfında anı bÀrì aã  

Gazel/5 fÀèílÀtün/fÀèilÀtün/ 

fÀèilÀtün/fÀèilün 

Óarfü’ã-äÀ 

Mine’d-DìvÀn 

76a Şÿóì Ey gizli rÀôı ãaón-ı çemen nev-bahÀrı baã  

BÀà-ı şükÿfe leşkeri gel sebze-zÀrı bÀã 

äabr et cefÀ vü cevrine luùf eyle ŞÿòiyÀ  

Gel gir meyÀn-ı yÀre bu àavgÀyı bÀrì bÀã 

Gazel/5 mefèÿlü/fÀèilÀtü/ 

mefÀèìlü/fÀèilün 

 

76b Şÿóì Bir şeb ki çıúdı óüsnünü çün úıldı mÀha 

èarø 

Etdi úaøÀ-yı òışmını baòtı siyÀha èarø  

ÚÀnÿn-ı èaşúa eyledi çünkim muòÀlefet 

Şÿòì sezÀdır eyleyesin taót-gÀha èarø 

Gazel/5 mefèÿlü/fÀèilÀtü/ 

mefÀèìlü/fÀèilün 

Óarfü’l-ëat 

Mine’d-DìvÀn 

76b Şÿóì KÀmil kemÀl-i èilm-ile eyler kemÀliñ 

èarø 

Arøın cenÿb-ı ùÀliè-i saèdıñ şimÀliñ èarø  

Rencìde etme òÀùır-ı dil-dÀrı ŞÿòiyÀ  

ŞÀyed gelir geçer bize eyler cemÀliñ èarø 

Gazel/5 mefèÿlü/fÀèilÀtü/ 

mefÀèìlü/fÀèilün 

 

77a Şÿóì Söylenir dilden dile ol dilberiñ şÀnı àalaù 

Oúunur mu ben dedim àonçe dehÀnı bì-

nuúat 

Dÿd-ı firúÀtle dem-À-dem òÿn-ı eşúim 

ŞÿòiyÀ 

Rÿz [u] şeb çeşm-i óazìnimde aúar 

mÀnend-i Şaù 

Gazel/5 fÀèílÀtün/fÀèilÀtün/ 

fÀèilÀtün/fÀèilün 

Óarfü’ù-ÙÀ 

Mine’d-DìvÀn 

77a Şÿóì Dil-i endÿh àam ister idi bir behre neşÀù 

Verdi envÀr-ı tecellì-i ÒudÀ dehre neşÀù 

Olmasa ger úalınurdu àam-ı òayretde 

úamu 

ŞÿòiyÀ òoş bedel olmuş hele her kahra 

neşÀù 

Gazel/5 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilÀtün/feèilün 

 

77b Şÿóì Bugün ol mÀh-liúÀ Àfet-i cÀn eyledi óaô 

Resm-i Àyìn ile ol tÀze civÀn eyledi óaô 

Giderip òaclet-i yÀr açdı çü vuãlat bÀbın 

ŞÿòiyÀ sırr-ı nihÀn oldu èayÀn eyledi óaô 

Gazel/5 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilÀtün/feèilün 

Óarfü’ô-ÔÀ 

Mine’d-DìvÀn 

78a Şÿóì Seni çün aósen-i ãÿretle yaratdı äÀniè 

Olamaz kimse tecellì-i ÒudÀya mÀniè 

Daòi ey şÿò-ı cefÀ úalmadı bu tende 

mecÀl  

Ne úadar ãabr-ile kim cevrine olduú 

úÀniè 

Gazel/5 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilÀtün/feèilün 

Óarfü’l-èAyın 

Mine’d-DìvÀn 

Mahlas yoktur. 

“Şÿh-ı cefÀ” 

tamlamasında 

mahlasına telmihte 

bulunmuş 

olmalıdır. 

78a Şÿóì Şimdi şÀd olmadadır rÿz [u] leyÀl-i veraè 

Bize düşdü yalñız Àhıyla feryÀd u cezaè 

ŞÿòiyÀ úalmadı yer kÿşe-i vaódet òoşdur  

Zìnet-i nÀsa göñül verme ãaúın úılma 

ùamaè 

Gazel/5 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilÀtün/feèilün 

 

78b Şÿóì Rÿz-ı evvelki dem-i hicr-ile úandırdı 

dimÀà 

DÀà-ı àam bu dil-i bì-çÀreyi yandırdı 

ocaà 

ŞÿóiyÀ dÀà-ı àam-ı óasreti çoú yaãlandıñ  

Senñi tÀze yazıú úana boyandırdı o dÀà 

Gazel/5 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilÀtün/feèilün 

Óarfü’l-áÀyın 

Mine’d-DìvÀn 

78b Şÿóì BÀrekéallÀh ne güzeldir o güzel kim yüzü 

aà 

CÀn meşÀmıyla muèattar úıla dil-sÿzu 

dimÀà 

El-amÀn Şÿòì o bì-dÀdıñ elinde úaldıú  

Ne revÀdır ola èÀşıúlara her dem sözü 

dÀà 

Gazel/7 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilÀtün/feèilün 

 

79a Şÿóì Úatı òoş óÀl idi dünyÀ hele tabèımca 

selef 

Şimdi gerdÀnımıza geçdi çü mÀnend-i 

kelef 

Şÿòiniñ rÿóunu kim òayr ile yÀd eyler ise 

Vere Óaú luùf u èaùÀ birle aña mÀl-i òalef 

Gazel/5 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilÀtün/feèilün 

Óarfü’l-FÀ Mine’d-

DìvÀn  

79a Şÿóì Bir elem bir daòi ben firúat-i àamla bir 

ãÀf 

Cümlemiz yek-dil olup eyleyelim òayli 

maãÀf 

Bükeriz(?)47 daòi temennÀ-yı viãÀl etmez 

isen  

ŞÿòiyÀ bir de ãaúın etme baña lÀf [u] 

güzÀf 

Gazel/5 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilÀtün/feèilün 

79. varaktan 82. 

varağa geçilmştir. 

Aradaki varaklar 

kopuktur. 

79b? Şÿóì RevÀ mı ey güzel bu dil firÀúından cüdÀ 

olmaú  

Aña òilèat[i]dir dÀéim àamıñla ÀşinÀ 

olmaú 

Geçer evúÀtı Şÿòìniñ àamıñla rÿz [u] şeb 

ey meh 

Düşer mi şÀnıña óaúúında Ànıñ bì-vefÀ 

olmaú  

Gazel/5 mefÀèìlün/mefÀèìlün/ 

mefÀèìlün/mefÀèìlün 

Óarfü’l-ÚÀf 

Mine’d-DìvÀn 

79b? Şÿóì Gül içün yoú yere bülbül şaúır ard arası 

yoú 

Yoúlasan úuşca vücÿdunda anıñ yarası 

yoú 

Óoşça raúã eyler idi ãÀúì gece meclisde  

ŞÿòiyÀ n’eylesin engüştte dü çÀrpÀresi 

yoú 

Gazel/5 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilÀtün/feèilün 

 

79b?-? Şÿóì Çarò-i felegiñ girye-i nÀ-sÀzına bir baú 

Ánıñ baña etdikleri sen nÀzına bir baú 

Sayfa koptuğu için makta beyti yoktur. Gazel/5 mefèÿlü/mefÀèìlü/ 

mefÀèìlü/feèÿlün 

 

?-82a Şÿóì Sayfa kopuk olduğu için matla beyti 

yoktur. 

Çeúilmez derde düşdüm ŞÿòiyÀ ol mÀh-

rÿlarla 

Ne Ààÿşa çekip ne òod mey-i seyyÀlesin 

gördüm 

Gazel/? mefÀèìlün/mefÀèìlün/ 

mefÀèìlün/mefÀèìlün 

 

82a Şÿóì èAceb ol dil-bere biz bir gün olur mu 

çatalım 

Ten-i èuryÀn-ile ol baór-i neşÀùa batalım 

ŞÿòiyÀ õevú [ü] ãafÀ eyleyeler yÀr ile biz 

Ne revÀ der-i miónetde yalavuz yatalım 

Gazel/5 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilÀtün/feèilün 

 

       

                                                           

45  

46  

47  
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82a-83b Şÿóì Teni èuryÀnıñ ol şÿòuñ görünce úadd-i 

dÀl oldum 

FerÀmÿş oldu serden ãañki èaúlım àayr-ı 

hÀl oldum 

Sayfa koptuğu için makta beyti yoktur. Gazel/? mefÀèìlün/mefÀèìlün/ 

mefÀèìlün/mefÀèìlün 

 

83b Şÿóì Sayfa koptuğu için matla beyti yoktur. Hemìşe cÀh-ı iúbÀliyle şÿòuñ ŞÿòiyÀ 

daéim 

äafÀ-yı èizz ü nÀz-ile cihÀnda müstedÀm 

olsun 

Gazel/? 

 

mefÀèìlün/mefÀèìlün/ 

mefÀèìlün/mefÀèìlün 

 

83b Şÿóì CihÀn fÀúrıyla cerrÀrıñ taãaddur ehl-i 

bÀyından 

èAceb óayretde úaldı şüphesiz dil böyle 

Àyinden 

Olur elbetde birgün destiñle ol genc ü zer 

vÀãıl  

Naãìbiñ var ise pinhÀn olan Şÿòì 

defÀyinden 

Gazel/5 

 

mefÀèìlün/mefÀèìlün/ 

mefÀèìlün/mefÀèìlün 

 

83b-84a Şÿóì Yeñi başdan yine bir şÿò-ı cihÀnı severin 

Göñül eglencesi bir tÀze cifÀnı48 severin 

Úulaú aãmam ŞÿòiyÀ her sözü ben 

diñleyemem  

Pür-leùÀifle suòan-dÀr-ı zebÀnı severin 

Gazel/9 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilÀtün/feèilün 

*49 

84b/85b? Şÿóì Yeter ey muàbeçe-i cilve-fürÿş-ı dil-cÿ 

Úalmadı bende ãabır sende ne óÀletdir bu 

áaøabıyla ŞÿòiyÀ nìm-nigehden başúa  

Eder oldu bize ol àayrı edÀlar bre óÿ 

Gazel/7 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilÀtün/feèilün 

85. varak kopuktur. 

Óarfü’l-VÀv 

Mine’d-DìvÀn  

84b/85b? Şÿóì Baña medó eylediàin gözleri mestÀne mi 

bu 

Göñül eglencesi ol şemè-i şebistÀne mi 

bu 

Yine ol şÿò àaøab birle şitÀbÀn eyler  

Elde òançer gelişi Şÿòì ne dostÀne mi bu 

Gazel/5 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilÀtün/feilün 

 

86a Şÿóì Biñ nÀz-ile úaşın ki úaøÀ yayını úurdu 

Tìz-destlik ile pÿte-i èaşúıma oú urdu 

Gelseydi eger nÀz-ile cevlÀna o dil-ber  

Şÿòìyi sitem-àirye-i meydÀne oúurdı 

Gazel/5 mefèÿlü/mefÀèìlü/ 

mefÀèìlü/feèÿlün 

Óarfü’l-YÀ 

Mine’d-DìvÀn  

86a Şÿóì Gördüm ol şÿò dil-Àrayı yanınca zaàrı 

Seg raúìb idi berÀberce gider muòtaãarı 

Ùoymasın úarnı umarım ŞÿòiyÀ aàyÀrıñ 

NÀ-murÀd eyledi dil-dÀrı kör olsun baãarı 

Gazel/7 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilÀtün/feèilün 

 

86b Şÿóì Seni sevmek baña bir ùurfe èacÀyib àam-

idi 

Yoúsa üftÀdeler içre benim ÀyÀ nem-idi 

ŞÿòiyÀ ãubóa degin aàlamadan úurtuldun 

HamdüélillÀh òÿn-ı eşkiñle dü-çeşmiñ 

nem idi 

Gazel/5 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilÀtün/feèilün 

 

86b Şÿóì Eyledi pìrlik elìf úaddimi òam lÀm gibi 

Ùarafeynim úuşadıp dutdu tenim dÀm 

gibi 

Gün ola kim ŞÿòiyÀ şièriñi tÀrìò edeler  

Bir zamÀn söylenesin dilde ser-encÀm 

gibi 

Gazel/5 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilÀtün/feèilün 

 

86b-87a Şÿóì Dersin bu fenÀ tekyede efkÀr dükendi 

äanma dil-i Àşuftelere kÀr dükendi 

Şeró eyleyicek sözü dilin derd-ile Şÿòì 

Úalmadı daòi èaşúa heves-kÀr dükendi 

Gazel/5 mefèÿlü/mefÀèìlü/  

mefÀèìlü/feèÿlün 

 

87a Şÿóì Güzelin ãaón-ı sarayında müdÀm işlemeli 

MÀh u sÀl-ile sürÿr eyleyüben úışlamalı 

ŞÿòiyÀ bÀcını úÀnÿn-ile vermezse eger  

Óüsnünüñ emtièasın hem açıp hem 

şişlemeli 

Gazel/5 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilÀtün/feèilün 

 

87a Şÿóì Úılsın iøÀfe èömrüñe Şÿòì èömr sermedì 

Sevdim görünce cÀn-ile Şÿòì bir 

Muóammedi 

Medó eyle Şÿòì úıl pend-i Aómedi 

Yine sevdim bulunca Şÿòì bir 

Muóammedi  

 

Divan tamamlandıktan sonra bu dizeler yazılmış ve ardından 

“Şÿòì Bengi-õÀde Óacı èOåmÀn Efendi” imzası atılmıştır. 

87b Nedìm50 Gerdeni ãÀfı beyÀż eyle ki kÀfÿr gibi 

Çeşm [ü] ebrÿsu siyÀh böyle ki semmÿr 

gibi 

Sÿé-i ôan eyleyemem àariblere ammÀ 

kim 

Derd-i èaşúınla NedìmÀ hele rencÿr gibi 

Gazel/5 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilÀtün/feèilün 

 

87b KÀmil51 Sevdimse óaùÀ etmedim ol şuò-levendi 

Kim cevr-ile eyler beni pÀ-mÀl-i semendi 

Ol mihr-i ôiyÀ-perveri tesóìre hevesle 

KÀmil atarız encüm-i eflÀke kemendi 

Gazel/7 mefèÿlü/mefÀèìlü/ 

mefÀèìlü/feèÿlün 

 

88a KÀmil Vaãlına dil-beriñ aàyÀr-ile tedbìr ederiz 

Óayl-i ümmìdimizi beste-i taúdìr ederiz 

KÀmilÀ lÀleye taèallüm içün sÿziş-i dil 

äafóa-i sìneye dÀà-ı dili taãvìr ederiz 

Gazel/5 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilÀtün/feèilün 

 

88a KÀmil Derlerdi gerçi mÀil-i cevr [ü] cefÀsını  

AmmÀ bu deñlü bilmez idim bì-vefÀsını 

Geh ùÀlib-i viãÀl olursun gehi firÀú 

Bu gÿne ben de añlamadım KÀmilÀ seni 

Gazel/5 mefèÿlü/fÀèilÀtü/ 

mefÀèìlü/fÀèilün 

 

88a KÀmil Medhÿş-ı leb-i laèliñ olup Àl úaranfil 

Olmuş gül-i ruòsÀrıña meyyÀl úaranfil 

KÀmil gibi üftÀde geçip úaddiñe úalmış 

èAşúıñla elif úÀmeti dal úaranfil 

Gazel/5 mefèÿlü/mefÀèìlü/ 

mefÀèìlü/feèÿlün 

 

88b  “Tefeéül-nÀme budur ki” başlıklı mensÿr bir metin vardır.   

89a   

Sayfa boştur. Sayfanın başında Arapça bir ifade altında da Türkçe çevirisi bulunmaktadır. Bir önceki sayfada yer alan tefe’ül-nÀme 

ile ilişkilidir. Son sayfaya (117a) kadar benzer şekilde her varağın sadece a yüzünün başında bir Arapça ibare ve Türkçeye çevirisi 

bulunmaktadır. 

 

 

89b-90a Tìàì Çelebi Baña kemlik ãatanlar dÀéimÀ eylükle şÀd 

olsun 

ZevÀlüm isteyenler gün gibi rÿşen-nihÀd 

olsun 

Úuãÿrum gözleyen kÀmillerüñ èömrü 

ziyÀd olsun 

MükÀfÀtum dimem bir muúteøÀ-yı èadl 

[ü] dÀd olsun 

Yıúanlar òÀùır-ı nÀ-şÀdımı yÀ Rabbi şÀd 

olsun 

Benimçün nÀ-murÀd olsun diyenler ber-

murÀd olsun 

MurÀd üzre felekde görmeyüp şenlik 

yüzin üstÀd 

ÒarÀb-ÀbÀd èÀlemde çeker biñ cevr-ile 

bí-dÀd 

Olup derd [ü] belÀ-yı dehr-i dÿna TíàiyÀ 

muètÀd 

Úoyup bu maùlaèı òüznüyle gitdi èUlvì-i 

nÀ-şÀd 

Yıúanlar òÀùır-ı nÀ-şÀdımı yÀ Rabbi şÀd 

olsun 

Benimçün nÀ-murÀd olsun diyenler ber-

murÀd olsun 

Tesdis/5 mefÀèílün/mefÀèílün  

mefÀèílün/mefÀèílün 

Tesdìs-i Tìàì 

Çelebi 

       

                                                           

48  civÀn olsa gerektir. 
49 Gazelden sonra sayfanın altında boşluk kalmıştır. Bu boşluğa farklı bir kalem ve çok kötü bir hat ile altı beyitlik bir şiirin sonradan yazıldığı anlaşılmaktadır. 

Şiir okunamamıştır. 
50 MM’de 150. gazeldir.  
51 KÀmil mahlaslı şairlerden hangisi olduğu tespit edilememiştir. 
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90a äÀdıú52 ÒudÀyÀ etme óÀlì dÀéimÀ dilden Şekÿr 

ismin 

Gözümden dÿr úılma pertev-i envÀr-ı 

Nÿr ismin 

Enís et dem-be-dem bu úalb-i bí-ãabra 

äabÿr ismin  

Baña àayret müyesser eyle virdim úıl 

áayyÿr ismin 

Ya maóv et levó-i èiãyÀndan bu èabd-i 

pür-úuãÿr ismin 

Çıúar yÀ Rabbí ya EsmÀé-i ÓüsnÀdan 

áafÿr ismin 

DuèÀsın müstecÀb eyle äÀdıúıñ ãubó u 

mesÀ óaúúı  

Resÿlüñ MuãùafÀ ile cemíè enbiyÀ óaúúı 

Refíú et ki tevfíúiñ gürÿh-ı evliyÀ óaúúı 

Tevaúúufsuz úabÿl-i dergehiñ olan duèÀ 

óaúúı 

Ya maóv et levó-i èisyÀndan bu èabd-i 

pür-úuãÿr ismin 

Çıúar yÀ Rabbì ya EsmÀé-i ÓüsnÀdan 

áafÿr ismin 

Tesdis/5 mefÀèílün/mefÀèílün/ 

mefÀèílün/mefÀèílün 

Tesdìs-i äÀdıúì 

90b Rÿóí 

Efendi53 

äanma ey òvÀce ki senden zer ü sím 

isterler 

Yevme lÀ yenfeèuda54 úalb-i selím 

isterler 

Ezber it úıããa-i esrÀr-ı dili ey Rÿóí 

ÓÀøır ol bezm-i İlÀhíde nedím isterler 

Gazel/13 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilÀtün/feèilün 

Úaãìde-i Rÿóì 

Efendi55 

91a-91b KenèÀnì-yi 

Bì-çÀre56 

Kaèbe-i kÿyuñ olupdur èÀşıúa òuld-i 

berín 

Áb-ı kevåerdir dudaàıñ nitekim mÀ-yi 

muèín 

KÀkülüñde gül müdür sünbül müdür 

rÿóuél-emìn 

Óüsnüñ naúşında èÀciz MÀní-yi naúúÀş-ı 

Çín 

Var ise sensin bugün cümle güzellerden 

güzín 

èÁşıúıñ úalbinde èaşúıñ eylediñ àayet 

metín 

Saña úul olan olur dünyÀda mülke 

serverín 

Görmemiş miåliñ cihÀnda daòi her giz 

òurdebín 

Òoş yaratmışsın muãavver òÿbu 

Rabbüél-èÀlemín 

AllÀh AllÀh bu ne óüsn olur hezÀrÀn 

Àferín 

Ebr-i zülfüñ gün yüzüne eyleme ey mÀh 

niúÀb 

Ôilleti refè eyle gitsin aradan ta kim 

óicÀb 

Misterìdir gün yüzüñden nÿr uàurlar 

mÀh-tÀb 

Her seóer bendiñ gibi úapıñ ùolanır ÀfitÀb 

Ben úuluñdan eyleme luùf eyle şÀhım 

ictinÀb 

Úullarıñ sensiz ne mümkün olmaya èÀlì 

cenÀb 

èÁşıú olmuşdur saña dünyÀda cümle 

şeyó u şÀb 

Bunu der KenèÀní-yi bí-çÀre vaãfıñdan 

cevÀb 

Sözü òatm edip dedi yÀ leytení küntü 

türÀb57 

AllÀh AllÀh bu ne óüsn olur hezÀrÀn 

Àferín 

Muèaşşer-i 

Mütekerrir/5 

fÀèilÀtün/fÀèilÀtün/ 

fÀèilÀtün/fÀèilün 

 

Muèaşşer-i 

KenèÀní-yi Bí-çÀre 

92a-92b Fevrì58 Baña yÀ Rab cihÀnda dimezem tÀc ü 

òilÀfet vir 

Ya sulùÀn-ı cihÀn-gír eyleyüp küllí 

riyÀset vir 

Ya bir şÀh-ı SüleymÀn-şÀna destÿr it 

vezÀret vir 

Ya erbÀb-ı menÀsıb gibi èizzet vir siyÀdet 

vir 

CihÀnı ehline sevú eyle baña şevú u óÀlet 

vir 

KesÀfet úalbi jenk itdükce ãa[y]úal úıl 

leùÀfet vir 

KemÀl-i faøl [u] úÿt-ı lÀ-yemÿt-ile 

saèÀdet ver 

Dem-i Àòirde ímÀn dünyede ãabr u 

úanÀèat vir 

İlÀhí Fevrí’nüñ itdügi õikr ü Àh 

óaúúıyçün 

Yoluñda baş u cÀn viren gedÀ vü şÀh 

óaúúıyçün 

MüsemmÀ-yı maúÀm-ı úurb olan dergÀh 

óaúúıyçün 

O dergÀh içre olan nÀle ile vÀh 

óaúúıyçün 

ÒavÀã ùapuña irişdiren şÀh-rÀh óaúúıyçün 

O rÀh içre bulunan èizz ü faøl [u] cÀh 

óaúúıyçün 

Cemíè enbiyÀ ile ResÿlullÀh óaúúıyçün 

Dem-i Àòirde ímÀn dünyede ãabr u 

úanÀèat ver 

Müsemmen-i 

Mütekerrir/5 

mefÀèílün/mefÀèílün/ 

mefÀèílün/mefÀèílün 

 

Müåemmen-i 

Fevrí-yi FÀøıl 

 

93a Aómedí 

(Duúakin-

zÀde)59 

Her kim bize ùaèn eyler ise nevè-i 

beşerden 

Óaú ãaúlasun èÀlemde anı òavf u 

óaùardan 

Vaódet deñizi baórisidir Aómedí gel gör 

Tevóídi úomaz kendi geçer cÀn[i]le 

serden 

Gazel/12 mefèÿlü/mefÀèílü/ 

mefÀèílü/feèÿlün  

Úaãíde-i Beççe 

Aómedí (Duúakin-

õÀde)60 

93b-94b Belìàì61 Ehl-i diller meclisidir ravøa-i òuld-i berín 

Gel maèÀrif cÀmını nÿş it bugün kevåer 

gibi 

Ey Belíàí bu úaãíde bir gül-i raènÀdurur 

YÀre şÿr baş62 üzere ùutarlarsa verd-i ter 

gibi 

Kaside/28 fÀèilÀtün/fÀèilÀtün/ 

fÀèilÀtün/fÀèilün 

Úaãíde-i Belíàí 

 

94b-95a SelÀmì 

Efendi63 

Ey Resÿl-i faòr-i èÀlem cÀmiè-i ümmü’l-

kitÀb 

Maôhar-ı õÀt-ı ÒudÀsın maúãad-ı èÀlì-

cenÀb 

Úıl SelÀmíye naôar tÀ keşf ola nÿr-i ilÀh 

Úalmaya ol èÀlem-i aãliyyesine bir óicÀb 

Kaside/17 fÀèilÀtün/fÀèilÀtün/  

fÀèilÀtün/fÀèilün 

Úaãíde-i SelÀmí 

Efendi (Başlık 

“Selvì Efendi” 

yazılmış sonra 

farklı renkte bir 

kalemle Selvì’nin 

                                                           
52 SÀdık mahlaslı şairlerden hangisi olduğu tespit edilememiştir. 
53 CA’da 417. gazeldir. 
 .Evladın ve malın yarar sağlamadığı gün.” Şuara suresi 88. ayetin bir kısmı“ يَْوَم ََل يَنفَُع َماٌل َوََل بَنُونَ  54
55 Şiirin kaside olduğu belirtilmişse de şiir gazel nazım şekliyle kaleme alınmıştır. 
56 Kaynaklarda bu mahlası kullanan bir DìvÀn şairine rastlanmamıştır. 
57 “Keşke toprak olsaydım” Nebe suresi 40. ayetin bir kısmı. 
58 NS’de 217-219. sayfalar arasındadır. 
59 HS’de 214. gazeldir. 
60 Şiirin kaside olduğu belirtilmişse de şiir gazel nazım şekliyle kaleme alınmıştır. 
61 YK’de 91 beyittir. 

62  
63 SelÀmì mahlaslı şairlerden hangisi olduğu tespit edilememiştir. 
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üzeri çizilip 

“SelÀmì” 

yazılmıştır. 

95b-96a èÁlí Efendi64 Yine bir şÀha esír itdi beni devr-i zamÀn 

Yine bir Àteş-ile oldı vücÿdum sÿzÀn 

Ne naôíri bulınur ne olur aña aúrÀn 

İètiúÀdum budurur miåli bulunmaz eléÀn 

Nedür ol úÀmet-i bÀlÀ nedür ol óüsn-ile 

Àn 

Ùoàrısın söyleyeyin aña úıyÀs eyle 

hemÀn 

Hicr-i Yÿsuf’da benim Yÿsuf’umı görse 

èayÀn 

Giryeden el yur-idi Óaøret-i Pír-i KenèÀn 

Ùutalum şíve [vü] nÀz ile helÀk ide seni 

Düşmeye gerdeniñe kÀkül-i èanber-şikeni 

Dem-i vuãlatda girüp aramuza píreheni 

Úomaya síne[ye] sarmaàa o nÀzük 

bedeni 

O maóalde baña yüz virmeye vech-i 

óaseni 

Ne beni úoya anıñ àamzesi èÁlí ne seni 

Yine hìç cevr ü cefÀsından anuñ 

aàlamazam 

Terk idüp ol ãanemi àayrıya meyl 

eylemezem 

Müsemmen/5 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilÀtün/feèilün 

Müåemmen-i èÁlí 

Efendi 

96b Òaylí Çelebi 

(Bursalı)65 

Ey Resÿl-i Óaú yüzüñ nÿr-ı hidÀyetdür 

senüñ 

Sıdú-ile yoluñda cÀn virmek saèÀdetdür 

senüñ 

Laèl-i nÀbuñ gevher-i kÀn-ı óaúíúatdür 

senüñ 

Her kelÀmuñ dürr-i deryÀ-yı nübüvvetdür 

senüñ 

ÕÀt-ı pÀküñ şÀh-ı iúlím-i risÀletdür senüñ 

DÀéimÀ èÀãílere kÀruñ şefÀèatdür senüñ 

ÇÀr-ı yÀr içre Ebÿbekir oldı saña yÀr-ı 

àÀr 

èAdl-ile virdi èÖmer şerè-i şerífe iştihÀr 

Úıldı tertíb-i kelÀm-ı Óaú èOåmÀn ÀşikÀr 

Çaldı emrüñle èAlí aèdÀ-yı díne õü’l-

fiúar 

ÕÀt-ı pÀküñ şÀh-ı iúlím-i risÀletdür senüñ 

DÀéimÀ èÀãílere kÀrıñ şefÀèatdür senüñ 

Tesdis/4 fÀèilÀtün/fÀèilÀtün/  

fÀèilÀtün/fÀèilün 

 

Tesdís-i Òaylí 

Çelebi 

Şiirde mahlas 

kullanılmamıştır. 

 

97a-97b Nefèì66 Baña gerekmez kerem-i rÿzigÀr 

Olmasa tek dilde àam-ı rÿzigÀr 

Çoú yaşaya tÀ o úadar kim aña 

Ola nümÀyÀn óarem-i rÿzigÀr 

Gazel/45 müfteèilün/müfteèilün/ 

fÀèilün 

Úaãíde-i Nefèí 

Efendi67 

98a-98b Nesìmì68 Çün beni bezm-i ezelden eyledi ol yÀr 

mest 

Ol cihetden görinür bu çeşmime deyyÀr 

mest 

Ey Nesímí sırr-ı Òaúú’uñ maóremisin 

sen bugün 

Söyleyen úudret dilidür maènÀ-yı esrÀr 

mest 

Gazel/28 fÀèilÀtün/fÀèilÀtün/ 

fÀèilÀtün/fÀèilün 

Úaãíde-i Seyyid 

Nesímí69 

99a-99b Óayretì70 èAceb èÀlemde bu àavàÀ nedendür 

Bu hÀy u hÿy bu eyvÀ nedendür 

Velìkin Óayretì óayret almış 

Bilimez aãlını aãlÀ nedendür 

Kaside/26 mefÀèìlün/mefÀèìlün/ 

feèÿlün 

Úaãíde-i Óayretí 

99b Fuøÿlì71 Sevdi göñlüm şu dil-dÀrı vefÀsı olsun 

olmasun 

Ánı terk eylemek yoúdur cefÀsı olsun 

olmasun 

Fuøÿlì óücreye tenhÀ gelìcek ol melek-

sìmÀ 

Öpüp aàzın dudÀàın em rıøÀsı olsun 

olmasun 

Gazel/5 mefÀèílün/mefÀèílün/ 

mefÀèílün/mefÀèílün 

Fuøÿlì 

100a BÀkì 

Efendi72 

Õaòm-ı dilden úan aúar bu çeşm-i giryÀn 

bì-òaber 

áarúa virdi èÀlemi bir úaùre èummÀn bì-

òaber 

İtlerüñle her gice àavàÀda BÀkì çÀkerüñ 

ÒvÀb-ı àafletde yatur aàyÀr-ı nÀdan bì-

òaber 

Gazel/5 fÀèilÀtün/fÀèilÀtün/ 

fÀèilÀtün/fÀèilün 

BÀúì Efendi 

100a èUlvì73 Òasta cÀna hÀlet-i mevt irdi cÀnÀn bì-

òaber 

Bir devÀsız derde düşdüm ki LoúmÀn bì-

òaber 

èUlviyÀ àurbetde úaldım bì-kes ü tenhÀ 

àarìb 

Cümle yÀrÀn àaflet üzre cümle iòvÀn bì-

òaber 

Gazel/5 fÀèilÀtün/fÀèilÀtün/ 

fÀèilÀtün/fÀèilün 

Naôìre-i Ulvì 

100b Feyøì 

Efendi74 

Dil bu dem durmaz gezer meyòÀneden 

mey-òÀneye 

CÀm-ı lÀèliñ nÿş ider meyòÀneden mey-

òÀneye 

CÀm-ı èaşúı ile yÀrüñ Feyøì óayy-ı mest 

olup 

Dolaşur üftÀdeler mey-òÀneden mey-

òÀneye 

Gazel/5 fÀèilÀtün/fÀèilÀtün/ 

fÀèilÀtün/fÀèilün 

 

100b DÀnişì75 Eyledikçe dil keder mey-òÀneden mey-

òÀneye 

SÀúiyÀ lÀèlün ãorar peymÀneden 

peymÀneye 

Şevú-i laèliyle o yÀruñ mest olup ey 

DÀnişì 

Küp o şer76 üftÀdeler òum-òÀneden òum-

òÀneye 

Gazel/5 fÀèilÀtün/fÀèilÀtün/ 

fÀèilÀtün/fÀèilün 

Naôìre-i DÀnişì 

101a Nevèì 

Efendì77 

Bugün aú sÀde giymişsin yine var mÀh-

peykerlik 

Güzellenmiş ey Àfet nedür bu tÀzelik 

terlik 

Taèalluú resmini gel ãafóa-i dilden tırÀş 

eyle 

ÒalÀã ol úayd-ı nefsüñden budur Nevèì 

úalenderlik 

Gazel/5 mefÀèìlün/mefÀèìlün/ 

mefÀèìlün/mefÀèìlün 

Nevèì Efendì 

101a èUlvì78 

(Derzi-zÀde) 

Nedür bu serv-úadlik lÀle-òadlik mÀh-

peykerlik 

Nedür bu sìm-tenlik nÀzenìnlik nÀz-

per[ver]lik 

BelÀ vÀdìlerinde geşt idenler pÿst-pÿş 

olsun  

Yaraşur èUlviyÀ seyyÀó olanlara 

úalenderlik 

Gazel/5 mefÀèìlün/mefÀèìlün/ 

mefÀèìlün/mefÀèìlün 

Naôìre-i èUlvì 

                                                           
64 İHA’da terkib-bendler başlığı altındaki 7. şiirdir. 
65 RE’de sadece ilk bendi bulunmaktadır. 
66 MA’da 42. kasidedir ve 46 beyittir. 
67 Şiirin kaside olduğu belirtilmişse de şiir gazel nazım şekliyle kaleme alınmıştır. 
68 HA’da 22. gazeldir ve 34 beyittir. 
69 Şiirin kaside olduğu belirtilmişse de şiir gazel nazım şekliyle kaleme alınmıştır. 
70 ÇT’de 17. kasidedir ve 30 beyittir. 
71 KA ve AK’da bulunmamaktadır. 
72 SK’nin hazırladığı Bâkî Dîvânı’nda bulunmamaktadır. Aynı mahlası kullanan şairlerden hangisine ait olduğu tespit edilememiştir. 
73 Ulvî mahlasını kullanan şairlerden hangisine ait olduğu tespit edilememiştir fakat Derzi-zâde Ulvî olması kuvvetle muhtemeldir. 
74 Feyzî mahlasını kullanan şairlerden hangisine ait olduğu tespit edilememiştir. 
75 Dâniş ve Dânişî mahlasını kullanan şairlerden hangisine ait olduğu tespit edilememiştir. 

76  
77 MTAT’de 262. gazeldir. 
78 İÇ’de 312. dazeldir. 
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101b-

102a 

áamì 

(Mahmud) 

Dün görüp dil-beri olsun bize àaddÀr 

didüm 

Gelmedüñ yanıma gitdüñ úanı iúrÀr 

didüm 

Ne revÀdur ùaúınasın gül-i ser-hÀr didüm 

İdesin cÀn-ı cihÀndan beni bì-zÀr didüm 

Bülbülüñ zÀruñ işit ey yüzi gül-zÀr 

didüm 

èAhd ü peymÀnıña gel itme iñkÀr didüm 

Meded AllÀh seversen meded ey yÀr 

didüm 

Vaède-i vaãla79 òilÀf eyleme zinhÀr 

didüm 

Yeter öldüñ áamìyÀ hecr[i]le àam-hvÀr 

didi 

ÒÀne-i úalbiñi teng itmesün efkÀr didi 

Varırım bekleyesin dÀr-ile dìvÀr didi 

Bu gice èarø iderem çeşmiñe dìdÀr didi 

äubóa dek saña úalem vaãlımı ìåÀr didi 

Sırrıñı tek eyleme kimseye iôhÀr didi 

Meded AllÀh seversen meded ey yÀr 

didüm 

Vaède-i vaãla hilÀf eyleme zinhÀr didüm 

Terci-Bend/6 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilÀtün/feèilün 

Terci-bend-i áamì 

102b HevÀyì80 äaúsıdan úor almaàa tiryÀkiden nevbet 

mi var 

Odasında Úadri ãolaàın meger rÀóat mı 

var 

Bir nefes dükkanımıñ önüñden olmazsın 

ırÀà 

Yoòsa ey sÀéil HevÀyì ile ünsiyyet mi var 

Gazel/4 fÀèilÀtün/fÀèilÀtün/ 

fÀèilÀtün/fÀèilün 

NezÀyifÀt-ı 

HevÀyi-i Şièr 

102b HevÀyì81 Úıããa[y]ı meclisde tamÀm itme ãuã 

Uzun uzun baãù-ı merÀm itme ãuã 

Sürme HevÀyì àarìb ıãùılÀó 

Kendiñi rüsvÀ-yı enÀm itme ãuã 

Gazel/4 müfteèilün/müfteèilün/fÀèil

ün 

 

102b HevÀyì82 Sÿr ãalıp òalú arasında saúìl olma saúın 

Kendi miúdÀrıñı bil òor [u] õelìl olma 

saúın 

Ögrenür var ise dirìg itme 

mürekkebciligi 

Ey HevÀyì hele ãanèatda buòul olma 

ãaúın 

Gazel/4 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilÀtün/feèilün 

 

103a HevÀyì83 ÒÀl fülfül zülf sünbül leb sükker òaù 

úalbe misk 

Ol dükkÀn-ÀrÀm-ı óüsn èaùùÀr şeklin 

baàlamış 

Bir güzel sevdim HevÀyì gicelik úavuk 

giyer 

Sürmelü gözlü köçek cengÀr şeklin 

baàlamış 

Gazel/3 fÀèilÀtün/fÀèilÀtün/ 

fÀèilÀtün/fÀèilün 

 

103a HevÀyì84 Almadım şeftalisin dil-dÀruñ 

Al berÀtuñ sikeyim tìmÀruñ 

Ey HevÀyì güler elbet oúuyan 

Úatı pek masúaradır eşèÀruñ 

Gazel/5 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilün 

 

103a-b HevÀyì85 Pìrezen vaãf itme evvel fenniyye 

Derdi sulùÀnım efendim söyle ye 

Bir yere gelmiş gurÿh-ı ibiştÀn 

Dal-yaraà olup HevÀyì óÿyla ye 

Gazel/6 fÀèilÀtün/fÀèilÀtün/ fÀèilün  

103b HevÀyì86 Bir zamÀn biz daòi aylaúça-i tersÀne idük 

Taòtaya dülger Àhene çengÀne idük 

Evlilik şimdi HevÀyì úatı farıtdı bizi 

Ergin iken köçek [ü] úaópe-i aròÀne idük 

Gazel/4 feèilÀtün/feèilÀtün 

feèilÀtün/feèilün 

 

103b HevÀyì87 Aàlayup didi beşikde bebegim 

Şişeden idi úırıldı sübegim 

Ey HevÀyì daòi çoú söylerdim 

Şièrime baúsa begenseydi begim 

Gazel/6 feèilÀtün/feèilÀtün/ 

feèilün 

 

104a HevÀyì88 Yayma aàzıñ Úırımlı úırma yalancılar 

gibi 

Açma úuùunuñ úapaàını yılancılar gibi 

İntiôÀm-ı naômuñ olsun úadde-i èıúd-i 

bere(?)89 

Dir HevÀyì sözlerüñ sen de ãoàancılar 

gibi 

Gazel/5 fÀèilÀtün/fÀèilÀtün/ 

fÀèilÀtün/fÀèilün 

 

104a HevÀyì90 PiyÀdeyken göñül ferzÀne olduñ bunda 

bir iş var 

Úapa ardın önüñ şÀhım ãaúın açmazdan 

kiş var 

HilÀl-i èìd[i] işte görmedim ben rÿze[y]i 

tutdum 

HevÀyì bu sözümde yoú yalÀn cÀéiz ki 

yanlış var 

Gazel/6 mefÀèìlün/mefÀèìlün/  

mefÀèìlün/mefÀèìlün 

 

104b-

105a-b 

Fehìm91 Ey nigÀh-ı àaøìbi mest-i mey-i naòvet-i 

nÀz 

áamzesi sÀúì-i cÀm-ı ecel-i ehl-i niyÀz 

Ey fürÿà-ı ruò-ı òÿy-gerdesi òurşìd-

güdÀz 

Ey leb-i nÀdire gül-berg-i gül-i gülşen-i 

rÀz 

Úorúaram rÀzumı fÀş ider ol çeşm-i 

àammÀz 

ÁşinÀ oldı dile àamze-i peykÀne-nevÀz 

Şeb-i hicr ü àam-ı zülf ü dil-i sevdÀ-

perdÀz 

İòtiyÀrì degül Àh eyler-isem ùÿl [u] ùırÀz 

Áh idersem n’ola sevdÀn[i]le ùolmış 

göñlüm 

Òaberüm yoú ki senüñ èÀşıkuñ olmış 

göñlüm 

Hüsnüñi görse eger Yÿsuf olur bende 

saña 

Òayli èuşşÀú nice olmasun efgende saña 

èÁşıú olurdın eger görse idüñ sen de saña 

Baèdü ezìn bendeyem ey şÿò-ı cihÀn ben 

de saña 

Òande92 it aàlasa óÀlüñ dil-i nÀlende saña 

Böyledür úısmet-i Óaú girye baña òande 

saña 

Bir naãìóatdür ider èÀşıú-ı şermende saña 

Úorúaram yÀr olur aàyÀr-ı firìbende saña  

Girde-bÀlìn gül-Àgendüñ idüp pÿte-i òÀr 

Derd-i àayretle helÀk ola Feóìm-i bìmÀr 

Terkib-Bend/7 

 

feèilÀtün/feèilÀtün 

feèilÀtün/feèilün 

Fehìm-i Terkìb-

bend 

 
 
 

      

                                                           
79 Şiirde “vaãfa” yazılmış olda da anlam gereği “vaãla” olmalıdır. 
80 ZVÇ’de 51. gazeldir ve 5. beyittir. 
81 ZVÇ’de 77. gazeldir ve 5. beyittir. 
82 ZVÇ’de 113. gazeldir ve 5. beyittir. 
83 ZVÇ’de 75. gazeldir ve 5. beyittir. 
84 ZVÇ’de 90. gazeldir 
85 ZVÇ’de yoktur. 
86 ZVÇ’de 91. gazeldir ve 5. beyittir. 
87 ZVÇ’de 112. gazeldir ve 9. beyittir. 
88 ZVÇ’de 153. gazeldir. 

89  
90 ZVÇ’de 34. gazeldir ve 7. beyittir. 
91 TÜ’de “Musammatlar” başlığı altındaki 4. şiirdir. 
92 Şiirde “Úande” yazılmış olsa da anlam gereği “Òande” olmalıdır. Mecmuada benzer hatalarla sık karşılaşılmaktadır. 
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105b-

106a 

Ahmedì93 Ey àonca-i dil-sitÀn dil-ber-i serv-i revÀn 

Bir gicecik gelesen bizim odaya hemÀn 

 

Her ãabÀhıñan gelesin Aómedìye viresin 

HvÀce selamuñ èaleyk şÀhum èaleyküm 

 

Gazel/10 Kullanılan vezin tespit 

edilememiştir. 

Velehü yazılmış 

fakat Ahmedì’ye 

aittir. 

Bu şiir harekeli 

yazılmıştır. 

106a Edirneli 

FÀiø94 

Teşrifìn ile óÀnemi reşk-i İrem eyle  

Aàlatma beni iki gözüm gel kerem eyle 

ÚÀnÿn-ı belÀàatde yine naúş-ùırÀz ol 

Ey òÀme95-i òoş-lehce-i FÀèiø naàam eyle 

Gazel/5 mefèÿlü/mefÀèìlü/ 

mefÀèìlü/feèÿlün 

 

106b-

107a 

Necìb96 Úuùb-ı aèôam Óaøret-i SulùÀn Aómed 

ÒÀn kim 

Eylemiş maóø-ı kerÀmet anı Óaúú-ı èİzz 

ü Cell 

Ùaş dikdi rÀh-ı ùÀèÀte gelüp Eyüb’de 

Yapdı ÒÀn Aómed iki zìbÀ menÀreyi 

bedel 

Kıt’a/20 fÀèilÀtün/fÀèilÀtün/ 

fÀèilÀtün/fÀèilün 

Tarìò-i MinÀre-i 

Eyyüb EnãÀri 

107b RevÀnì97 LÀle-veş alma ele sÀàarı yÀr olmayıcaú 

Úılma ãoóbet hevesin tÀze bahÀr 

olmayıcaú 

YÀr göñülde RevÀnì úomadı ãabr [u] 

úarÀr  

èÁşıú olan nice ider ãabr [u] úarÀr 

olmayıcaú 

Gazel/5 feèilÀtün/feèilÀtün 

feèilÀtün/feèilün 

 

107b BÀúì98 Baña cevr ile cefÀ eyleme iósÀn eyle 

áayrıya mihr ü vefÀ eyleme iósÀn eyle 

BÀúì-i òaste-dili derd-ile dermÀnde 

úoyup  

áarìbi derde devÀ eyleme iósÀn eyle 

Gazel/5 feèilÀtün/feèilÀtün 

feèilÀtün/feèilün 

 

108a BÀúì 

Efendi99 

Dehen-i àoncada ol laèl-i şeker-bÀr 

olmaz 

Bülbül-i bÀàda bu leõõet-i güftÀr olmaz 

Şöyle nÀz uykusına varmış o yÀr BÀúì 

Ki cihÀn òalkı fiàÀn eylese bì-dÀr olmaz 

Gazel/5 feèilÀtün/feèilÀtün 

feèilÀtün/feèilÀtün 

 

108a Úabÿlì100 Çeşm-i Àhÿ-nigÀrı kim sevmez  

äayda úÀbil şikÀrı kim sevmez 

Seviñse dil-ber Úabÿlì óaô eyler  

èİzzet ü iètibÀrı kim sevmez 

Gazel/5 fÀèilÀtün/mefÀèilün/ 

fÀèilün 

 

108b BÀúì101 SÀúiyÀ úalmaz imiş çünki bu ãoóbet bÀúì  

Mey-i gül-gÿn içelüm bÀde-i cennet bÀúì  

BÀúì ölsün yoluña pÀdişÀhum sen ãaà ol  

Baòt pÀyende ÓudÀ yÀr saèÀdet bÀúì 

Gazel/5 fÀèilÀtün/fÀèilÀtün/ 

fÀèilÀtün/fÀèilün 

 

108b RiyÀøì102 Yapmam dil-i maózÿnımı vìrÀn olacaúdır 

Cemè olmasın ol dil ki perìşÀn olacaúdır 

Miréat-ı velì eyleme pÀ-mÀl-i meõellet 

Her pÀresi bir …. ........…..103 olacaúdır 

Gazel/5 mefèÿlü/mefÀèìlü/ 

mefÀèìlü/feèÿlün 

 

109a Dervìş104 Müşerref oldı cÀn bezmi yine cÀnÀnımız 

geldi 

Bi-óamdillÀh ãafÀ sürerek yerine cÀnımız 

geldi 

Úanı bir cÀn-ı èÀşıú kim bugün úurbÀn 

ola Dervìş 

Ki bir esrÀra vÀúıf nekbe-i105 

mihmÀnımız geldi 

Gazel/5 mefÀèìlün/mefÀèìlün/ 

mefÀèìlün/mefÀèìlün 

Bu şiir harekeli 

yazılmıştır. 

109a Faãìóì106 Ey perì-ruòsÀr bilmem ülfetüñ 

kimlerledür 

Hìç görünmezsin èaceb ünsiyyetüñ 

kimlerledür 

Hìç seni cemèiyyet-i erbÀb-ı dilde 

görmeziz 

Ey Faãìó-i zÀr şimdü ãoóbetüñ 

kimlerledür 

Gazel/5 fÀèilÀtün/fÀèilÀtün/  

fÀèilÀtün/fÀèilün 

Bu şiir harekeli 

yazılmıştır. 

109b Fuøÿlì107 Öyle ser-mestem ki idrÀk etmezem 

dünyÀ nedür 

Ben kimem sÀúì olan kimdür mey-i 

ãahbÀ nedür 

Áh u feryÀduñ Fuøÿlì incidüpdür èÀlemi 

Ger belÀ-yı èaşú-ile òoşnÿd iseñ àavàÀ 

nedür 

Gazel/5 fÀèilÀtün/fÀèilÀtün/ 

fÀèilÀtün/fÀèilün 

 

109b BeyÀnì108 ViãÀlüñ leõõetin cÀnÀ ebed mehcÿr 

olandan ãor 

FirÀúuñ zaómetin gel viãÀlle mesrÿr 

olandan ãor 

BeyÀnì şevket-i şÀhì nedür bilmek 

dilerseñ ger 

SüleymÀn-ı zamÀnuñ iótişÀmın mÿr 

olandan ãor 

Gazel/5 mefÀèìlün/mefÀèìlün/ 

mefÀèìlün/mefÀèìlün 

 

110a Vaódetì109 Cümle èÀlem yÀre mÀéil bilmezem dilber 

mi yoú 

Yoòsa ol meh-pÀreye beñzer bir perì 

peyker mi yoú 

Úaldı óÀlì Vaódetì dÀruéş-şifÀ èuşşÀúdan 

Bir perì-ãÿret güzel dìvÀne-meşreb mi 

yoú 

Gazel/5 fÀèilÀtün/fÀèilÀtün/ 

fÀèlÀtün/fÀèilün 

 

110a èUlvì110 Bir güzel gördüm ki kimse öyle dilber 

görmemiş 

Bir òilÀl-ebrÿsı vÀr èÀlemde gözler 

görmemiş 

Çeşm-i èUlvì eylemiş miréÀt-ı gerdÿna 

naôar 

Ey yüzì şems-i münevver saña beñzer 

görmemiş 

Gazel/5 

 

fÀèilÀtün/fÀèilÀtün/ 

fÀèìlÀtün/fÀèilün 

Bu şiir harekeli 

yazılmıştır. 

110b Saèdì111 CÀn bülbülünüñ göñlü yine bir güle 

düşdü 

UşşÀú-ı cihÀn arasına àulàule düşdü 

SevdÀ-yı sırr-ı zülfüñle Saèdì-i miskìn 

RüsvÀ-yı cihÀn oldu dilden dile düşdü 

Gazel/5 mefèÿlü/mefÀèìlü/  

mefÀèìlü/feèÿlün 

 

                                                           
93 Ahmedî mahlasını kullanan şairlerden hangisine ait olduğu tespit edilememiştir. 
94 TD’de 44. gazeldir. 
95 òÀme, cÀme şeklinde naàam, neèam şeklinde yazılmıştır. Mürettibin benzer hataları çok fazladır. 
96 Necìb mahlasını kullanan şairlerden hangisine ait olduğu tespit edilememiştir. 
97 ZA’da 183. gazeldir. 
98 SK’de 475. gazeldir. 
99 SK’de 194. gazeldir.  
100 HD’de 36. gazeldir. 
101 SK’de 525. gazeldir. 
102 Şiirde mahlas kullananılmamıştır ve şiirin hangi RiyÀzì’ye ait olduğu tespit edilememiştir. 

103  
104 Dervìş mahlasını kullanan şairlerden hangisine ait olduğu tespit edilememiştir. 

105  
106 Fasìhì mahlasını kullanan şairlerden hangisine ait olduğu tespit edilememiştir. 
107 MND’de 2658 ile 2662. beyitler arasıdır. Mesnevinin içinde Mecnÿn dilinden söylenen gazeldir. 
108 BeyÀnì mahlasını kullanan şairlerden hangisine ait olduğu tespit edilememiştir. 
109 Vaódetì mahlasını kullanan şairlerden hangisine ait olduğu tespit edilememiştir. 
110 Ulvì mahlasını kullanan şairlerden hangisine ait olduğu tespit edilememiştir. 
111 Saèdì mahlasını kullanan şairlerden hangisine ait olduğu tespit edilememiştir. 
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110b BÀúì112 ReftÀre gelüp nÀz-ile mestÀne ãalındı 

ÁyÀ ne belÀdur ki yine cÀnÀne ãalındı 

BÀúì göre kim n’olsa gerek dest-i 

úaøÀdan 

Şeh-bÀz-ı dil ol kebk-i óırÀmÀne ãalındı 

Gazel/7 mefèÿlü/mefÀèìlü 

mefÀèìlü/feèÿlün 

 

111a äabrì113 

(Mehmed 

Şerif) 

Ne bezmüñ şemèisin pervÀne-i bì-ùÀúatüñ 

kimdür 

Ne burcın mÀhısuñ pertev-perest-i 

ùalèatuñ kimdür 

MaúÀmuñ bilsek ehl-i şevúden kim tutdı 

äabrìnüñ 

èAceb şimdi terennüm-rìz-i bezm-i 

midóatüñ kimdür 

 

Gazel/5 mefÀèìlün/mefÀèìlün/ 

mefÀèìlün/mefÀèìlün 

 

111a 

 

HevÀyì114 Ne semtiñ Türküsün lehce-şinÀs-ı 

àılôetüñ kimdür 

Ne dìhüñ ehlisüñ hem-şeórí-i bed-

ùıynetüñ kimdür 

Yerin kim ùutdı bilseydiñ ozanlarda 

HevÀ[yì]nüñ 

Nedím-i jÀj-òÀy-i òalù-ı beõm-i nekbetüñ 

kimdür 

Gazel/5 mefÀèìlün/mefÀèìlün/ 

mefÀèìlün/mefÀèìlün 

Naôíre-i HevÀyí 

 

111b-

116b 

Rÿóì 

BaàdÀdì115 

äanmañ bizi kim şìre-i engÿr ile mestüz 

Biz ehl-i òarÀbÀtlaruz mest-i elestüz 

ÓÀlÀ ki bir üftÀde-i óÿbÀn-ı Dımışk’uz 

Ser-óalúa-i rindÀn-ı melÀmet-keş-i 

èaşúuz 

Terkib-

Bend/17 

mefèÿlü/mefÀèìlü/ 

mefÀèìlü/feèÿlün 

Terciè-i Rÿóì 

BaàdÀdì 

Úaãìde 

116b YaóyÀ116 

(ŞeyhülislÀ

m) 17.yy 

Mümkin mi ide èÀşıúı maóbÿbı ferÀmÿş 

Hìç ola mı Yÿsuf ide mi Yaèúÿbı 

ferÀmÿş 

YÀdındadur ol àonca-femüñ sözleri 

YaóyÀ 

Ùabè ehli ider mi suòan-ı çÿbı ferÀmÿş 

Gazel/5 mefèÿlü/mefÀèìlü/ 

mefÀèìlü/feèÿlün 

 

117a ? Geldi zamÀn-ı maèdelet-ikbÀl-i kevn ola 

mezìd 

Gösterdi rÿy-ı mekremet dünyÀya eltÀf-ı 

Óamìd 

İlhÀm ile tÀrìò içün zihn [ü] úalem 

yazmışdı çün 

SulùÀn-ı dehr oldu bugün itdi cülÿs 

èAbdülóamìd 

   سلطان دهر اولدى بوكون اىتدى جلوس عبدالحمىد

1187/1773-1774 

Kaside/11 müstefèilün/ müstefèilün/ 

müstefèilün/ müstefèilün 

TÀrìò-i BerÀy-ı 

SulùÀn 

èAbdülóamìd 

ÒÀn117 

117b Selìm 

ÙÀòÀ118 

CÀnÀ bahÀr irişdi gel seyr-i gülsitÀne 

Gösterdi èaks-i rÿyun Àyìne-i zemÀne 

Ol yÀre derd-i èÀşúım şeró eylemek 

dilerdim 

AmmÀ Selìmì hergiz mümkìn degil 

beyÀne 

Gazel/5 mefèÿlü/fÀèilÀtün/ 

mefèÿlü/fÀèilÀtün 

 

117b BÀúì119 Açdı gülüñ niúÀbıñ bÀd irdi gülistÀne 

Gösterdi rÿy-ı baòtı Àyìne-i zamÀne 

Mektÿbın elde ùutmış zanbaú reh-i 

çemende 

èArø ide tÀ ki óÀlin sulùÀn-ı kÀmrÀne 

Gazel/5 mefèÿlü/fÀèilÀtün/ 

mefèÿlü/fÀèilÀtün 

Naôìre-i BÀúì 

 

                                                           
112 SK’de 510. gazeldir. 
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116 HK’de 157. gazeldir. 
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