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18. YÜZYIL ŞAİRLERİNDEN NEDRET VE DİVANÇESİ

A 18th CENTURY POET, NEDRET AND HIS DIVANCHE
Kürşat Şamil ŞAHİN
Öz
Hayatı hakkındaki bilgiler son derece sınırlı olan ve şiirlerinde Nedret mahlasını kullanan şairin doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir.
Edebiyat tarihlerinde yer almayan ve XIX. yüzyılın ilk çeyreğine kadar İstanbul’da yaşadığı, tersane eminliğinde kâtip olduğu tahmin edilen şairin
günümüze ulaşan küçük bir divanı vardır. Eserde, 4 manzum dua, 1 münacât, 2 tarih, 1 tahmis, 1 terkib-i bend, 1 bahariyye, 58 gazel ve 4 müfred
bulunmaktadır. Genellikle âşıkane konulara yer verdiği, samimi ve konuşma diline yakın bir ifadeyle kaleme aldığı gazellerinde Nedim etkisi kendini
hissettirir.
Çalışmada Nedret’in hayatı ve eseri hakkında bilgi verilmiş, Divançe’de yer alan şiirler günümüz harflerine aktarılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Klâsik Türk Edebiyatı, XVIII. Yüzyıl, Nedret, Divançe.
Abstract
The date of birth and death of the poet, who uses pseudo-name of Nedret in his poems, and of whom there is very limited information
about, is unknown. Today, there is a small divan of the poet who is not included in literary history and who presumably lived in Istanbul until the first
quarter of 19th century and worked as a clerk in the shipyard. There are 4 poetic prayers, 1 munacat, 2 historicals, 1 tahmis, 1 terkib-i bent, 1
Bahariyye, 58 ghazals, and 4 singular pieces in this work. The influence of Nedim can be seen in his ghazals where he usually places on affectionate
topics and uses a sincere language of speech.
In this study, information about Nedret's life and his work has been given, and the poems in Divanche have been transcribed into today's
letters.
Keywords: Classical Turkish Literature, 18th Century, Nedret, Divanche.

Giriş
Şair kadrosu bakımından eski edebiyatın en zengin dönemi olan XVIII. yüzyıl, sosyal ve kültürel hayatta yeni
bir değişimin başladığı ve konuşma diline ait deyişlerle yüklü, külfetsiz, açık bir söyleyişe dayanan mahallî üslubun ön
plana çıktığı dönemdir. XIX. yüzyılda ise klâsik Türk edebiyatının geçen asrın devamı niteliğinde olduğunu söylemek
mümkündür. XVIII. asırda yaşayan ve şiire yeni bir soluk kazandıran Şeyh Gâlib’den sonra şairler eski ustaları tekrar
etmekten öteye gidememiştir. Orijinallik hevesiyle yapmacıklık ve yavanlığa düşülmüş ve Tanzimatla birlikte oluşan
yeni edebiyat karşısınnda klâsik edebiyat gittikçe gücünü kaybetmiştir. Nedim’den sonra o zarif mahalli tarzın etkisinin
sürdüğü görülür. Ancak duygu derinliği, ahenk ve hayal zenginliğinin bulunmadığı zevksiz manzumeler artmıştır
(Şentürk ve Kartal 2004: 467).
Klâsik edebiyatın son dönemlerinde fazla ilgi görmemiş pek çok şair mevcuttur. Bu şairlerin eserleri gün
yüzüne çıkarıldığında dönem değerlendirmelerinin daha isabetli olacağı muhakkaktır. Çalışmada edebiyat tarihlerinde
ve bazı temel kaynaklarda adından söz edilmeyen Nedret’in hayatı ve eseri hakkındaki yeni bilgiler ilim âlemine
sunulmuştur.
A. Nedret’in Hayatı ve Edebî Kişiliği
Nedret’in hayatı hakkındaki bilgiler son derece sınırlıdır. Şiirlerinde Nedret mahlasını kullanan şairin adı,
doğum ve ölüm tarihi bilinmemektedir. Şaire dair Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi’nde: “Nedret'in hayatı
hakkında tek bilgi, Dîvân'ındaki 19. yüzyılın başlarında hayatta olduğunu gösteren beyitlerdir.” açıklaması yer
almaktadır (Cunbur 2006: 578). Dönem kaynaklarında adı zikredilmeyen Nedret’in nereli olduğu bilinmemektedir.
Şairin eserinden hareketle hakkında bazı çıkarımlarda bulunmak mümkündür. “ DuǾâ-i şehinşâh-ı devrân” adlı şiirde III.
Selim’den bahsetmiştir. Yine Moralı Osman Efendi’nin eski tersane sahasında yaptırdığı zahire ambarı ve çeşme için
yazdığı manzumelerden hareketle Nedret’in XIX. yüzyılın başlarında hayatta olduğu anlaşılmaktadır. Nedret’in çeşme
için söylediği tarihin “Gel iç mâǿ-i zülâl ey teşne-leb bu Ǿayn-ı dilcûdan” ibaresinin ebced değeri hicri 1216 (M. 18011802)’dır.
Şair, Moralı Osman Efendi’den Divançe’de saygıyla bahsetmekte ve dönemin padişahını andıktan sonra
eserinde ona yer vermektedir. Osman Efendi Tersane Eminliği, Sadaret Kethüdalığı, Rikâb-ı Hümâyûn Defterdarlığı
gibi önemli görevlerde bulunmuştur. O, 1816’da Tophane Nazırlığı yaparken vefat etmiştir (Büyük Larousse, C. 17,
8924). Nedret’in onun emrinde çalışan kâtiplerden olması muhtemeldir.
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İyi bir eğitim almış olan ve Arapça, Farsça bilen Nedret eserinde ilm-i aruz ve belagat gibi konulara da vakıf
olduğunu söyler:
Dîvâne gibi Ǿaķla uyup biz de bir eyyâm
Taĥśîl-i funûn eylemege eyledik iķdâm
Śad ħˇâhiş-ile fâǾil ü mefǾûle çalışdıķ
İǾrâb u binâ ķâǾidesin eyledik itmâm
Fehm eyleyüp îcâz-ıla ıtnâb u mecâzı
Bildik ne imiş maǾna vü tecnîs vehm ü îhâm (Terkib-i Bend-III, v.8)
İstanbul’da yaşayan şair, eserinde mezhebi hakkında da bilgi vermektedir:
Bu Ĥanîfe mezhebi kâfî saña âǾmâlde
Ŧavr-ı ǾOŝmânîyi eyle mülküñde iǾtiyâd (Gazel 19/2, v.23)
Ķapladı ķalbim ilin mezheb-i nuǾmân-ı Şaġfî
Ĥanefîyim Ĥanefîyim Ĥanefîyim Ĥanefî (Ferd, v. 41)
Şair devrinin şiir dilini gazellerine başarılı bir şekilde yansıtmıştır. Gazellerde ağırlıklı olarak âşıkâne konuları
ele almıştır. Bazı gazellerinde XVIII. asrın zirve şahsiyetlerinden Nedim’in tesiri hissedilir. Hikemî tarzda söylenmiş
gazel fazla yoktur. Nedret, İbrahim Bey’in bir gazeline nazire yazmış ve Zâtî’nin bir gazelini de tahmis etmiştir.
Her şair gibi kendini ve şiirlerini yetersiz bulan Nedret bazen şiir konusunda maharetli olduğunu da
söylemiştir:
ŞemǾ bir eski ışıķdır sönmesün Nedret gibi
Tâzelendi tâb-ı şiǾrimle firûzân oldı şemǾ
Nedretâ bu nažm-ı pâk-i dil-pezîriñ virmesün
Ķaśd-ı tanžîr eyleyen erbâb-ı ŧabǾa inķıbâż
Nedret’in şiirlerinde deyimlere de sıkça rastlanır: Çile çekmek, el çekmek, gam çekmek, kayda düşmek, aşka
düşmek, ele geçirmek, kilit vurmak, baş koşmak, başına çalmak, ayağını denk almak, zevale ermek, takat kalmamak,
seyre çıkmak, kulak tutmak, menzil dikmek, doğru bildiğin yoldan ayrılmamak, göze girmek gibi.
Şair Divançe’de ağırlıklı olarak beşeri aşk ve duygulardan bahsetmiştir. Divan şiirinin sevgili ve âşık
anlayışının dışına çıkılmayan bu şiirlerde samimi ve konuşma diline yakın bir üslup hâkimdir.
B. Divançe’nin Şekil ve Muhteva Özellikleri
Eserde sırasıyla 1 Hamdele, 4 manzum dua, 1 münacât, 2 tarih, 1 tahmis, 1 terkib-i bent, 1 bahariyye, 58 gazel
ve 4 müfred vardır. Divandaki gazellerin harflere göre sayı dağılımı şu şekildedir: Elif ( ) ا3, be ( )ب4, te ( )ت2, se ( )ث2,
cim ( )ج3, ha ( )ح3, hı ( )خ1, dal ( )د2, zel ( )ذ1, ra ( )ر6, ze ( )ز3, sin ( )س2, şin ( ) ش2, sad ( )ص1, dad ( )ض1, ta ( )ط1,
za ( )ظ1, ayn ( )ع2, gayn ( )غ1, fe ( )ف1, kaf ( )ق5, kef ( )ك2, lam ( )ل2, mim ( )م2, vav ( )و1, he ( )ه2, lamelif ( )ﻻ1, ye
( )ى1.
Eserin büyük bir kısmını gazeller oluşturmaktadır. Gazellerden 53 tanesi 5 beyitliktir. Birer tane de 7,8 ve 9
beyitlik gazel mevcuttur. Beş beyitten az olan ve nâtamam diye adlandırılan iki gazel vardır ve bunlar dört beyitliktir.
Eserdeki bahariyye kasidesi ise 18 beyitten oluşur.
İki tarih manzumesi bulunan Divançe’de Moralı Osman Efendi’nin yaptırdığı zahire ambarı için kaleme alınan
manzumede yalnızca noktalı harflerin hesaplandığı tarih-i mücevher kullanılmıştır. Burada tarih son beytin ikinci
mısraında düşülmüştür. Mısrada noktalı harfler hesaplandığında sonuç 1207 çıkmaktadır. Birinci mısradaki “çıkup
üçler” ifadesiyle bu tarihten üç çıkarılması gerektiği belirtilmiştir. Böylece düşürülmek istenen tarihin 1204 olduğu
anlaşılmaktadır. Osman Efendi’nin yaptırdığı çeşme için yazılan manzumede ise mısra ya da beyitteki tüm harflerin
hesaplanması esasına dayanan tarih-i tam tercih edilmiştir. Son beytin ikinci mısraında yer yer alan tarih 1216’dır.
Divançe’de sekizer beyitlik 11 bentten oluşan bir terkib-i bent vardır. Şair terkib-i bentte kendi hayatından
kesitler sunmuştur. İlk bentte aşk sarhoşu ve vefa ehli olduğunu söyleyen Nedret, bir kâseye bütün cihanı satan bir ehl-i
safadır. Akıl ve irfanın karşılaştırıldığı ikinci bentte, Allah’ın sonsuz yaratma kudreti olduğu, iki cihanın zevk ü sefasını
ârif olanların süreceği, ilim ve hünerin sırları anlamada tek başına yeterli olmadığı belirtilmiştir. Üçüncü bentte divane
gibi akla uyup tahsil-i fünûn eylediğini söyleyen şair, hangi konularda eğitim aldığından bahsetmiştir. İlimle irfanın
aynı olmadığını dile getirdiği dördüncü bentte, kişinin dünyaya neden geldiğini düşünmesi gerektiği ve aşkın önemine
değinilmiştir. Beşinci bentte, gönlünü muhabbet gül bahçesinin bülbülü eyle, bir gül için dikenin eziyetine katlan, bir
mumun pervanesi ol, mecazî aşktan hakikî aşka ulaşıp aşkın sırlarına eriş diyen şair, çalışıp çabalayıp taklit vadisinden
kurtulmanın önemine değinmiştir. Altıncı bentte kendisinin de eskiden o vadilerde dolaştığını, nice ahu ile mestane ve
hemdem olduğunu, dilberleri görünce yakasını parçaladığını söyleyen şair, perişan bir halde gezerken bir güzelin onu
kendine bağladığından bahseder. Âşığın başını döndüren bu güzelin vasıfları yedinci bentte anlatılmıştır. Sekizinci
bentte iyileşmesi mümkün olmayan bir derde düştüğünü söyleyen şair, feryat figan ederek bu sevdadan kurtulup kendini
eğlence meclisleriyle avutmaya başladığından bahseder. Dokuzuncu bentte kendini içkiye verdiğini, meyhanede, handa,
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dostlarının evinde demlendiğini anlatan Nedret; Göksu, Kireçburnu, Çubuklu gibi semtlerde günlerini geçirdiğinden ve
Anadolu’nun değişik yerlerine gittiğinden söz eder. Tekrar İstanbul’a döndüğünü söylediği onuncu bentte, şarabın
yasaklandığı, Galata gibi yerlerin kapandığı vurgulanmıştır. İşret diye cevr ü cefa çektiğini anlayan şair, artık bunları
bırakıp gönül huzuruna ermiştir. Son bentte kaleminin özelliklerine değinen şair, yazdıklarını safa erbabına hediye
etmiştir.
Toplum ve zamandan şikâyet eden beyitlere rastlanmakla birlikte Nedret’in gazellerinde rindane ve şuhâne
söyleyiş hâkimdir. Sade bir dil kullanan şair halk dilinden alınmış ifadelere sıkça yer vermiştir. Ayrıca şiirin etkisini ve
müzikalitesini artırmak için tekrarlardan da yararlanmıştır.
Bir sencileyin dilber-i fettân ele girmez
Bir bencileyin Ǿâşık-ı ĥayrân ele girmez
Bir sencileyin gülbün-i nevreste gül-endâm
Bir bencileyin bülbül-i nâlân ele girmez
Bir sencileyin ħâl-i ruħ-ı dâġ-ı meĥâsin
Bir bencileyin sînesi sûzân ele girmez
Bir sencileyin cünbiş-i gîsûları yeksân
Bir bencileyin ĥâli perîşân ele girmez
Bir sencileyin dîdeleri meşrebi ħûnî
Bir bencileyin Nedret-i bî-cân ele girmez
B.I. Vezin
Nedret genelde divan şiirinde en sık kullanılan vezinleri tercih etmiştir. Sadece bir gazelinde bahr-i vâfir’i
kullanmıştır. Eser boyunca yer alan vezinler ve şiir sayıları şunlardır:
FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilâtün FâǾilün: 38
MefǾûlü MefâǾîlü MefâǾîlü FeǾûlün: 13
FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilâtün FeǾilün: 11
MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün MefâǾîlün: 10
MüfâǾaletün MüfâǾaletün MüfâǾaletün MüfâǾaletün: 1
Birkaç kelimede zihaf (metin üzerinde gösterilmiştir) ve sıkça yapılan imaleler bulunmasına rağmen şair aruz
vezninde başarılıdır.
B.II. Kafiye
Divançe’de yer alan gazellerden 33’ünde mürdef, 24’ünde mücerred ve 1’inde müesses kafiye kullanılmıştır.
Manzum dualar, tarihler, münacât, nazire ve tahmiste mücerred, bahariyyede ise mürdef kafiye tercih edilmiştir. 11
bendden oluşan terkib-i bendin 1. bendinde müesses, 2,3,4,5,7 ve 8. bendlerde mürdef; 6,9,10 ve 11. bendlerde
mücerred kafiye kullanılmıştır.
a) Mücerred kafiye: Sadece revi harfinin tekrarından oluşan kafiyedir
Kesr-i mirǿât-ı fenâ itmekde seng-âsâ şahâ
Ķatıdır fûlâddan daħı dil-i ehl-i beķâ
El ķomaz ki beñzesin âbâya ebnâ-yı beled
Dem-be-dem ĥayrândır bu sırrda śâĥib-veled
b) Mürdef kafiye: Revi ile ridf (elif, vav, ye) harfinden oluşan kafiyedir
Kâkül-i ħam-der-ħamıñ çekdirdi emmâ pîç ü tâb
Śarılup âħir śaçıñ teline oldum kâmyâb
Bir sencileyin dilber-i fettân ele girmez
Bir bencileyin Ǿâşık-ı ĥayrân ele girmez
Rind-i bî-kayd-ı cihânım şöhret ü nâm istemem
Mest ü medhûş olsam câm-ı gül-fâm istemem
c) Müesses kafiye: Revi harfi ile ridf arasına başka bir harfin (dahîl) girmesiyle oluşan kafiyedir
Olmaz ey meh-rû bilirsin devr-i Ǿâlem yeknesaķ
Eylemez kesb-i taǾayyüş ibn-i âdem yeknesaķ
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Bir mest-i mey-i meygede-i Ǿaşk u hevâyız
Śûfî değiliz śâf-diliz ehl-i vefâyız
Gazellerin büyük bir bölümünde öne çıkan diğer husus kullanılan rediflerdir. Ek rediflerin dışında kelime
rediflerine ağırlık verilmiştir. Tek kelimelik olarak sâǾat, “Ǿabes”, “revnak”, “yeknesak”, “meselâ”, “istemem”, “gel”,
“idebilsek”, “eyler”, “eylesek”, “eyleme”, “eylemiş”, “eylesin”, “eyleme”, “ider”, “geç”, “bâǾis”, “ferah”, “sah”,
“lezîz”, “teǾabbüs” kullanılmış. Birden fazla sözcük olarak ise “olsun mı ya”, “itdi bu şeb”, “ “ne mâniǾ”, “oldı şemǾ”,
“yâ hıfz”, “mi gelmez”, “oldugım demler”, “ele girmez”, kullanılmıştır.
B.III. Nüsha Tavsifi
Divançe’nin bilinen tek nüshası Ankara Milli Kütüphane 06 Mil Yz A 2232 numarada kayıtlıdır. 213x157177x72 mm ölçülerinde kahverengi meşin sırtlı turuncu kâğıt kaplı cilt içerisindedir. Başlıklar ve mahlasların geçtiği
yerlerde kırmızı mürekkep, geri kalan kısımlarda ise siyah mürekkep kullanılmıştır. 21 yapraktan oluşan yazmada satır
sayısı genellikle 13-15 arasındadır. Talik hatla yazılmış olan eserin sayfaları 1’den başlanarak 42’ye kadar
numaralandırılmıştır. İlk sayfada “Hâzâ Divân-ı Nedret Begefendi Ĥažretleri” ibaresinden sonra “Divân-ı Nedret”
başlığı bulunur. Temmet kısmında “Yâ ķâđıyan bi’l-cürme lî lâ taķđi iz lâ cürme lî/Mâ küntü ensâküm velakin
ġayyereni şeyǿün lemem” ibaresine yer verilmiştir.
B.IV. Metin Neşrinde Takip Edilen Yol
Manzumelerde kullanılan aruz kalıbı her şiirin başında belirtilmiştir.
Metinde zihaf yapılmış yerlere denk gelen uzun sesler asli şekilleriyle yer almış ve italik yazılarak zihafa
dikkat çekilmiştir. Vezin bozukluğu, kafiye problemi veya vezin farklılığı gibi hususlar dipnotta açıklanmıştır. Şeddeli
kelimelerin imlâsında da vezne uyulmuştur.
Arapça ve Farsça kökenli ek ve tamlamaların imlasında İsmail Ünver’in “Çeviri Yazıda Yazım Birliği Üzerine
Öneriler” adlı makalesinde ifade edilen esaslar dikkate alınmıştır.
Eserdeki varak numaraları köşeli parantezler [ ] içine alınarak gösterilmiştir.
Metinde silik olan ve okunamayan kelimeler üç nokta “...” ile belirtilmiştir. Tereddüt edilen kelimelerin sonuna
soru işareti “?” konulmuştur. Metinde eksik olduğunu düşündüğümüz yerlere yaptığımız ilaveler köşeli parantezler [ ]
içinde yazılmıştır.
Arapça mısra ve beyitler transkribe edilmemiş orijinal halleriyle verilmiştir.
Okunmayan veya tereddüt edilen bazı kelime veya beyitlerin transkripsiyonunun yanında orijinalleri de
verilmiştir.
Vezin gereği sesleri düşürülüp bitişik yazılan sözcükler kesme işaretiyle belirtilmiştir ( k’ola, n’işlesün).
Metin neşrinde i- fiili, ile edat/bağlacı ve içün edatının yazımında nüshada birleşik ise kesme (-) işaretiyle
eklenmiş olduğu kelimeyle birlikte; “ile” edatının vezin gereği kelimeyle “-la”, “-le” şeklinde bitişik yazıldığı
durumlarda ise bitişik yazılmıştır.
Metnin transkripsiyonunda '' '' ثharfi için ŝ ; '' ''حharfi için ḥ; '' ''خharfi için ħ; '' ''ذharfi için ẕ;'' ''صharfi için ṣ;
'' ''ضharfi için ż-ḍ; '' ''طharfi için ṭ; '' ''ظharfi için ẓ; '' ''غharfi için ġ; '' ''قharfi için ḳ ve '' ''كharfi için ise g-k-ñ harfleri
kullanılmıştır. ayın “ ”عharfi için (ʿ), hemze için (ǿ), vâv-ı maǾdûle için (ˇ) işareti kullanılmıştır. Arapça Farsça
kelimelerdeki uzun sesliler â, û, ô, î şeklinde gösterilmiştir.
Sonuç
Biyografik kaynaklarda ismi anılmayan Nedret XVIII. yüzyılda yaşamış ve hayatının büyük bir bölümünü
İstanbul’da geçirmiştir. Şairin doğum tarihi ve asıl adı bilinmemektedir. Muhtemelen Moralı Osman Efendi’nin yanında
görev yapmıştır. Nedret’in elde olan tek eseri Divançe’sidir.
Divançe’de toplam 73 şiir bulunmakta ve bunun büyük bir kısmını gazeller oluşturmaktadır. Gazellerde
rindâne ve şuhâne üslup öne çıkmaktadır. Şiirlerde halk dilinden olan sözcük ve deyimlere de rastlanmaktadır.
Divançe’de beş farklı aruz kalıbı kullanan şairin vezin konusunda başarılı olduğu görülür. Mürdef ve mücerred
kâfiyenin ön plana çıktığı şiirlerin yarısında redif bulunmaktadır.
Nedret, şiirlerinde klâsik Türk şiirinin genel anlam dünyası içerisinde kalmıştır. Birkaç gazelinde okunması ve
yorumlanması zor söz oyunları bulunmasına rağmen şiirleri anlaşılırdır. Büyük bir bölümü Türkçe kaleme alınmış olan
eserde az da olsa Arapça, Farsça mısra ve beyte yer verilmiştir.
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C. Metin
Hâzâ Dįvân-ı Nedret Begefendi Ĥażretleri
Dįvân-ı Nedret
[1]
Besmele:
Bi’smi’llâhi’r-raĥmâni’rraĥįm
Fâtiha-i bâb-ı nevâl u na’įm
Hamdele
-.-- -.-- -.-- -.Ĥamd ola ey kâr-fermâ-yı heme-Ǿâlem saña
Raĥmetiñ dünyâda çok Ǿukbâda ammâ câ-be-câ
Mâlik-i rûz-ı cezâsın biz saña ķulluķdayız
İstiǾânet eyleriz senden ilahâ ķâdirâ
Ŧoġrıca ķoy bizleri ol râha kim ol râh-ı râst
Şol katıñdır ki inǾâmıñla emrin ıśŧıfâ
İtmediñ luŧfuñla yâ Rabb anları maġżûb u đâl
Yâ muǾįn âmįn âmįn isticab daǾvâtına
Taśliye
-.-- -.-- -.-- -.Bizden olsun śad śalât u śad selâm u śad ŝenâ
Ol nebį-yi žį-cemâle kim iderler dâǿimâ
Zât-ı pâk-ı ĥażret-i Ĥaķķ u melâǿik taśliye
Naśś-ı Ķurǿân üzre cânâ bizde maǿmûruz aña
Tarđiye
[2]
-.-- -.-- -.-- -.Encüm-âsâdır bütün aśĥâb u ĥayrü’l-enbiyâ
Mühtedįdirler ķılanlar her birine iķtidâ
Her biriniñ meslek ü meşrebleri maħśûśdur
Her biri üzre ola Rıđvân u Bârį dâǿimâ
DuǾâ-i İmâm-ı ErbaǾa
-.-- -.-- -.-- -.-Çâr imâm-ı çâre-cûy-ı ümmet-i nûr-ı Ħudâ
Çâr verd-i ravża-i dįn-i resûl-i müctebâ
Bû Ĥanįfe Şâfį ü Mâlik ü Ĥanbel diyü
Çâr yerden her birin yâd eyler erbâb-ı hüdâ
Bûy reseddir çâr bâġ-ı ķaśr-ı dįne ser-te-ser
Çâr-sûdan eyleyeler her birine iķtidâ
Çâr-mįħ-i reǿs-i aǾdâdır çehâr-ı erkânda
Her biri rahmetle dil-şâd ola yâ Rab dâǿimâ
DuǾâ-i Şâkirdân-įşân
-.-- -.-- -.-- -.TâbiǾân-ı çâr-imâm-ı çâr-râh-ı ihtidâ
İħtilâf itdiyse de bir sözde sehven ibtidâ
MerciǾi elbet imâmį ķavlidir âhirįne

DuǾâ-i Şâhân-i Eslâf-ı ǾOsmâniyân
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Vâriŝ-i taħt-ı ħilâfetdir şeh-i ǾOsmâniyân
MüttebiǾler ĥan-ı meyâdįn ü mežhebdir aña
Verd-i nuǾmânįdür anlar gülşen-i mezhebde hep
Ŧoġrısı etmez biri bu yolda hiç Ǿumd-ı ħatâ
Kâtibânı ħurde-nişân-ı Ǿarûs-ı dįndir
Fârisânı yekke vü tâzân meyâdįn-i veġâ
Mažhar-ı âsâr-ı ġufrân olalar olduķça hep
Yerde gökde mihr ü mâh âsârı yer yer rû-nümâ
[3]
DuǾâ-i Şâhenşâh-ı Devrân
-.-- -.-- -.-- -.Şâh-ı vaķt u câlis-i taħt-ı ħılâfet Şeh Selįm
İbn-i Sulŧân Muśŧafa Ħanü’l-mužaffer dâǿimâ
Sâlim olsun devlet ü hüddâm-ı aħyârı ile

Resm ü ķânûn-ı śaĥįĥ-i devletin teǿyįd idüp
Eyleye tevfiż-i Allâh işlerinde reh-nümâ
Münâcât
-.-- -.-- -.-- -.Ey ħudâvend-i ĥalįm-i merhamet-fermây-ı mâ
Mâ gonahkârim ü ħâhįm ez to ġufrân u Ǿaŧâ1
Gerçi çoķdur bizde Ǿiśyân ey ħudâvend-i raĥįm
ǾAfvıña iĥsânıña ammâ ki yoķdur intihâ
Gösterüp yâ Rab cemâliñ ile memnûn oluśal
Yakma nâr-ı hicre iĥsân ile her śubh u mesâ
Biz Ǿuśât-ı zümre-i aśĥâb-ı tevĥįdiz ki yok
Dur ki Ǿafvıñdan özge bizlere meǿvâ vü câ
Çâresâz u ħaste-gân-ı derd ü dilsin yâ ĥakįm
Tesliyet-yâb eyle luŧfuñla bizi sen dâǿimâ
Merĥûm u mağfûr-leh cennet-mekân Moralı penâh Efendi-zâde ve sâbıkâ rikâb-ı hümâyûn defterdârı ve ĥâlâ tersâne-i
Ǿâmire emįni devletlü Ǿinâyetlü veliyyü’n-niǾam ǾOsmân Begefendi efendimizin eski tersâne sâhasında müceddeden
inşa ve emlâkına muvaffak olduķları źaĥįre anbârı [4] üzerine yazılan târiħdir ki beyt-i târiħ efendi-i müşârün-ileyh
ĥażretleriniñ ve ķaśįde-i ahirlerine mebnį râķamü’l-ĥurûfuñ manzumesidir
.--- .--- .--- .--Cenâb-ı Ħażret-i Sulŧân Selįm Ħân-ı celįlü’ş-şân
Ki ħalka sâye-i ĥaķdır vücûdı žıll-ı râĥatdır
O şeh ġavŝ-ı muǾažžamdır ki hįç ot bitmeyen yerler
Añın âŝâr-ı ġayŝ-ı himmetiyle pür-ŧarâvetdir
Zemįnin kişte-zârı ġıbŧa-fermâ śaĥn-ı gül-geşte
Zamân[ın] ber u raĥmet-bârı kevne Ǿayn-ı niǾmetdir
Sitânbûl bįm ü ķaĥt u zârdan âzâde devrinde
Ǿİbâdullâh içün fikr-i daķįķį ķût u ķuvvetdir
Zaħâǿir iddiĥariyçün bu nev anbârı ez-cümle
Binâ itdirmesi bį-tûşegân-ı şehre reǿfetdür
1

Biz günahkârız, senden ihsan ve af istiyoruz.
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Rikâb-ı defterįye bendesi ǾOsmân efendi kim
Hemįşe himmet-i şâhânesįyle ĥayra âletdir
İdüp emriyle inşâ kıldı imlâ didi târįĥin
Bu ĥidmet pâdişâh-ı dįne eŧrâflı ĥürmetdir
Bu nažmı ħâme-i zerrįn ile taĥrįre şâyandır
Ki iǾcâz u belâġatde sezâ-yı vaśf-ı Nedretdir
Ĥurûf-ı dânedâr ile çıkup üçler didi târįħ
Bu kutlı yer Cenâb-ı Fâlıkü’l-ĥubba emânetdir2

İstavrozda Müşârileyh ǾOsmân Efendi [5] Ĥažretleriniñ verâ-yı sâĥilħâne-i śafâ-lâneleri verâsında köşecikde
müceddeden inşâ vü icrâsına muvaffıķ olduķları mâǿ-i lezįz çeşmesi üzerine yazılan târiħdir maĥal-i żįķ olmaġla maħlaś
yazılup dört beytle iktifâ olunmuşdur.
.--- .--- .--- .--Rikâb-ı kâmyâbın defterį-i mahmidet-kârı
Cenâb-ı ĥażret-i ǾOŝmân efendi kim o her sûdan
Muvaffaķdır cihât-ı ħayra zįrâ Edhem-i kilki
Sebįl-i berde bir ħaŧve girü ķalmaz bana cūdan
MuǾayyen reǾfetin itdi reh-i Ǿaŧşânede icrâ
Aķıtdı sâĥil-i cûda yem-i iĥsânı bu śudan
Zebân-ı lûlesi söyler fem-i zam’âne târįĥin
Gel iç mâǿ-i zülâl ey teşne-leb bu Ǿayn-ı dilcûdan3

Nâşir İbrâhįm Beg Merĥûmuñ Bir Ġazeline Nazįredir
-.-- -.-- -.-- -.Ey felek hįç böyle vażǾ-ı nâ-be-câ olsun mı ya
Künc-i firķat dâǿimâ Ǿuşşâķa câ olsun mı ya
Sen çekerken her şeb ebr-i iħtifâya ol mehi
Meclis-i Ǿuşşâkda ferr ü żiyâ olsun mı ya
[6]
Ŧoġrı söyle ķad-ħamįde eylemegi neylesiñ
Ķâmetim ķaşıñ gibi ey ķaşı yâ olsun mı ya
Ey sitemkâr-ı ħûbân ekŝeri cevr eylese de
ǾÂşıķ-ı bį-çâreye her dem cefâ olsun mı ya
Mihr ü meh hercâyidir gâhį hüveydâ geh nihân
Mâh-ı rûyân-ı zamân ehl-i vefâ olsun mı ya
Gerd ü ġamdan śafĥa-i Ǿâlem mükedder olmada
Nedretâ âyįne-i dilde śafâ olsun mı ya
Zâtį Merĥûmuñ Bir Ġazeliniñ Taħmįsdir
--. .--. .--. .-Eyler dili keyf mey-i mįnâ-yı müzehheb
Çün âyine-i câm-ı śafâ śâf u mühezzeb
Śûfį bize ŧaǾn eyleme gel itme mukarreb
2
3

Hicri 1204 (M. 1789-1790)
Hicri 1216 (M. 1801-1802)
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Ey sâki duǾâ-yı ķadeĥ olmasa mücerreb
Suñdıkca śafâ virmez idi aġzıma ol leb
Söz diñle gözet sen sen ol aśĥâb-ı śafâyı
Terk eyleme câm-ı mey-i ħurşįd-i liķâyı
Uġratma śaķın bezmine bį-dil büdelâyı
Gel al elüñe eyiġi terk eyle riyâyı
Śâfį gerek ey śûfį śafâ ehline meşreb
Şįrįn lebim sen beni billâhi severdiñ
Çekdirmez idiñ vażǾ u ezâsın baña ferdiñ
ǾAşķıyla fiġân itmedeyim âh o verdiñ
Çün śabr naśįb eylemediñ baña yererdiñ
Bu deñlü cefâkâr idüp ol âfeti yâ Rab
[7]
Ey kaşlarınıñ ġurreleri ġurretü’l-Ǿįd
Ey perçem-i hoş-bûyı dile neşve-i câvįd
Ey sįne-i billûrı baña merhem-i tecrįd
Yâ ħüsn-i sipihrinde hilâl ey yüzi ħurşįd
Yâ baĥr-i cemâlinde gümiş zevrak o ġabġab
Nedret geçeli Ǿaşķıñla haber-i memâtı
Cûyende idi ebhur-ı esmâ vü śıfâtı
Buldı hele bir sâĥil-i vaĥdetde necâtı
Žulmetde bulur Ħıżır gibi âb-ı ĥayâtı
Vaślıñ ki Ħudâ Zâtįye rûzį kıla bir şeb
Terkįb-i Bend
--. .--. .--. .—
I
Bir mest-i mey-i meygede-i Ǿaşk u hevâyız
Śûfį değiliz śâf-diliz ehl-i vefâyız
Dįvâneleriz râhzen-i mezheb-i Ǿaķlız
Âvâreleriz sâlik-i râh-ı mübdelâyız
Âyįneleriz bizde görür Ǿaksini Ǿâlem
Śad śûret-ile anıñ-içün cilve-nümâyız
Bįgâne śanır birini žâhirde gören lįk
MaǾnįde velį maħrem-i esrâr-ı Ħudâyız
Âzâdeleriz cümle ķuyûdât-ı fenâdan
Dilbeste-i esrâr-ı bekâyız Ǿurefâyız
Śaķlar bizi bir ħırķa-i peşmįye cihânda
Bu ħânķah-ı dehrde bį-ķayd u ķabâyız
Bir sâġara nüh kâse-i eflâkı degişdik
Bir câma hep ekvânı śatar ehl-i śafâyız
ǾÂlemde yeter bizlere bir sâġar-ı serşâr [8]
Olsun seniñ ey ħŽâce bütün ġayrı kimim var
II
Pervaz diyecek varı mı var çarħ-ı nigûnuñ
Cânıñ seve meyl eyleye tâ aña derûnuñ
ǾÂlemde negim var ise hep žıll u ħayâldir
Aldanma ki yoķdur śoñı bu kâf ile nûnuñ
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Döndermege nâ-çâr merâmıñca bu çarħı
Bir pâre gerek var mı meger baħt-ı zebûnuñ
ǾAklıyla düşer ehl-i ĥıred ķayda demâdem
Âzâde velį cümlesi erbâb-ı cünûnuñ
Post itmededir rütbe-i rânâyı bu miǾyâr
RefǾ itmededir ķadrini her câhil u dûnuñ
Düşmen yetişür ŧâliǿ-i erbâb-ı kemâle
ǾAdd itmese Ǿadvânını hįç ġayrı Ǿadûnuñ
Ǿİlm ü hüner ü dâniş ü Ǿaķl eylemez aķçe
Baħt olmıyacak fâǿidesi yok bu ķamûnuñ
ǾÂķil süremez ĥâśılı zevķın bu fenânıñ
ǾÂrifler ider ževķ u safâsın dü cihânıñ
III
Dįvâne gibi Ǿaķla uyup biz de bir eyyâm
Taĥśįl-i funûn eylemege eyledik iķdâm
Maśrûf idüp evķâtımızı śarfa muķaddem
Geh kelmelere eyledik iǾlâl ü geh idġâm
Śad ħˇâhiş-ile fâǾil ü mefǾûle çalışdıķ
İǾrâb u binâ ķâǾidesin eyledik itmâm
Tertįb idüp envâǾi ķıyâsâtı netįce
Ħaśmı giderek eyledik âdâb-ıla ilzâm
Fehm eyleyüp įcâz-ıla ıtnâb u mecâzı
Bildik ne imiş maǾna vü tecnįs vehm ü įhâm
Keşf oldı ĥakâyıķ diyü ĥikmetden urup dem
ǾAkl-ıla semâvâtda gezdik niçe hengâm
Tekmįl-i fünûn itmek-içün baķ şu cünûna
SaǾy eyler idik şevķ-ile ger śubĥ u eger şâm
[9]
Ol dâǾiye-i maġlaŧa-fermâdan uśandıķ
Gûyâ ki görüp uyħuda ruǿyâlar uyandıķ
IV
Žann itme śaķın kim bir olur Ǿilm-ile irfân
Hem-ser olamaz nûr-ı meh ü mihr-i dıraħşân
Ǿİlm ancaķ ider žulmet-i cehl-i dili zâǿil
Ǿİrfân ider ola yine de Ĥaķķı nümâyân
ǾÂķil iseñ ey ŧâlib-i zį-fıŧnat-ı kâmil
Ol semt ü reh-i maǾrifete Ǿâzim ü pûyân
Olsanda eger Ǿilimde mânend-i Felâtun
Taĥķįķ-i ĥaķâyıkda olursın yine ĥayrân
Derk eyle yeter nefsiñi Ǿâlem nene lâzım
Vâcib mi saña maǾrifet-i Ǿâlem-i imkân
Fehm eyleyesin sen niye geldin ne ararsın
Bil kendini insân olagör olma çü ĥayvân
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Ġavvâś-ı yem-i Ǿaşķ olup ol mâlik-i gevher
Žarf-ı dili mânend-i śadef lüǿlüye ķıl kân
ǾAşķ âyine-i ķalbi ider śâf u mücellâ
Mažhar olur esrâra o dil kâvle muśaffâ
V
Eyle diliñi bülbül-i gülzâr-ı muĥabbet
Ol bir gül içün ġam-zede-i ħâr-ı muĥabbet
Bir şemǾ-i ruĥun şevķ-ile pervânesi ol kim
Nerm ide dil-i suħteni tâ nâr-ı muĥabbet
Ħurşįd gibi şuǾle verir şehr-i vücûda
Bir dil ki ola maŧlaǾ-ı envâr-ı muĥabbet
Pür-zįb idegör dâġ-ıla var cism-i nizârı
Pįrâyesidir Ǿâşıkıñ âŝâr-ı muĥabbet
[10]
Mirǿât-ı dile ġâşye-i gülgûn-ı beķâdır
Her lerziş-i tâb-âver-i sįmâr-ı muĥabbet
Dâm-ı heves ü kâma düşüp mużŧarip olmaz
Âvâre-i bį-ķayd-ı giriftâr-ı muĥabbet
Geç bâd gibi ķanŧara-i Ǿaşk-ı mecâzı
Taĥķįķe ir ol vâķıf-ı esrâr-ı muĥabbet
Cehd eyle yüri vâdį-i taķlįdde ķalma
Ol ĥayret-ile ķaǾr-ı ġam u miĥnete ŧalma
VI
Geşt eyledim ol deşti biraz ben de muķaddem
Oldum niçe âhû ile mestâne vü hemdem
Her tâze içün sįnede bir dâġ yaķardım
Çâk eyler idim yaķamı bir dilberi görsem
İtmişler idi göñlümi śad-pâre vü yaġmâ
Ķân aġlar idi yârelerim dilde dem-â-dem
Olsam biriniñ vaślı ile ĥurrem ü dilşâd
Hicrânı idi digeriniñ bâǾiŝ-i mâtem
Śayyâd-ı hevâ eyledi bir bende giriftâr
Kim ķurtaramaz gelse bütün bir yere Ǿâlem
Bir şûħ-ı cihân böyle perįşân gezerken
Bend itdi dili ķayd-ı ser-i zülfine muĥkem
Bir şįve ile eyledi üftâde vü meftûn
Efsûn-ıla mı ķıldı musaħħar beni bilmem
Hiç çeşm-i cihân eylememiş miŝlini ruǿyet
Bir dilber-i ten-perver o kim ķaddi ķıyâmet
VII
Bir dilber o kim âfet-i dilsûz-ı cihândır
Âteş-i sûzân sanma şekįb-i dil ü cândır
Yanmış cigeri mihr ü mehiñ tâb-ı ruħundan
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Pür-fitne vü pür-şûr u dil-efrûz-ı zamândır
Naħcįri göñül murġı o şehbâz-ı nigâhıñ
Her bir müjesi tįr-i ķażâ ķaşı kemândır
[11]
Ħaddįn göreli reşk-ile çatlar gül ü ġonca
Ķaddin göreli ġıbŧa-keşi serv-i revândır
Âyįne-śıfat sįne-i billûrı mücellâ
Âŝâr-ı śafâ śafĥa-i rûyında Ǿayândır
Ser tâ baķarım mecmaǾa-i ĥüsn ü leŧâfet
Bir sįm beden ĥoķķa dehen mûy miyândır
İnsân idebilsin mi taĥammül o nigâha
Kim ġamzesiniñ köşesi sükkân-ı cinândır
Mihri o mehiñ urdı dil ü cânıma âteş
Hey nįçe dilim śabrıma sâmânıma âteş
VIII
Oldum elem-i Ǿaşķ-ıla dil-ħaste vü bįmâr
Bir derde śataşdım ki degil ķâbil-i tįmâr
Kâr itdi dile tįġ-i ġam-ı Ǿaşķ u muĥabbet
Feryâd u fiġân oldı işim derd-ile her bâr
ŦabǾımca baña itmedi bir kerre nevâziş
Dildâr idi ammâ ki ne ħˇâr u sitemkâr
Ol dem baña raĥm eyle disem tįġ çekerdi
Ķaśd eyler idi cânıma ol ġamzesi ħûnħâr
Ben Ǿâşık-ı peyġûle-nişįn-i ġam u mihnet
Rûşen o mehiñ şevķı ile meclis-i aġyâr
Allâha śıġındıķ bu belâdan ki ne güçdür
Baśįr ola dil dilber ola şûħ u cefâkâr
Dil añladı kim kendine yoķ meyli o serviñ
ǾAşķından anıñ geldi ferâġ aña da nâ-çâr
Terk itdim o sevdâyı biraz müddet ü eyyâm
Düşdüm heves-i Ǿişrete aldım elime câm
[12]
IX
Mânend-i ķadeĥ bâde-i ĥamrâya ķoyuldum
Ǿİşret ile Ǿayyâşlar içinde ŧuyuldum
Buldum baña uyġun niçe rindân-ı mey-âşam
Meyħâneveş envâǾ-ı mey-i nâb-ıla ŧoldum
Geh meygede geh ħân u gehį ħâne-i yârân
Devr eyleyerek duĥt-ı reze pekçe ŧutuldum
Gökśu vü Kireçburnı Çıbıķlı daĥı sâǿir
Yerlerde çeküp zevraķ-ı mey ħayli yoruldum
Mest itdi dili bâde Ǿaraķ cânımı yaķdı
Meşrebce safâ meşreb-i ġonceyede buldum
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Geh mest ü gehį neşvelüce gâhice maħmûr
Geşt eyleyerek geh bulanup gâhi ŧuruldum
Çıķdıķ sefere śoñra biraz müddet ü eyyâm
Peş-tûġ gibi keyf-ile at üzre ķuruldum
Gezdik görerek Rûm iliniñ dâr u diyârın
Cennet gibi âŝâr-ı ħazân ile bahârın
X
Virdik seferi eyledik İstânbula Ǿavdet
Bulduk yine ammâ ki göñülde daħı vaĥşet
Mey gizlü ķapanmış Ġalaŧa daħı sâǿir
Yerler ki iderdik oralarda dem ü Ǿişret
Ben dâhı çeküp semt-i śafâya dil-i zârı
Vaĥdetde idüp cünbiş-i şevķ-âver-i keŝret
Yaķdım ciġaram ĥabbı çakup zevķıme baķdım
Tiryâķi gibi geh şükür itdim gehi śoĥbet
Ķalbim evi ķable’s-sefer eylerdi teķallub
Ǿİşret diyü çekmekde idim cevr ü eziyyet
Terk itdim o sevdâyı hele ĥamd ola Ĥaķķa
Şimdi ideyor ĥiss-ile ġayrıya kifâyet
[13]
Śûfį baña ŧaǾn eyleme geçmem bu revişden
Kim eyleyemem şeyħ-ile kürsį ile ülfet
Biz mültefit-i zümre-i erbâb-ı vefâyız
Bir ķavlde divâne isek de Ǿuķalâyız
XI
Ħaŧŧım ki zebân-ı ķalem-i tuĥfe-edâdır
Bir vâsıŧa-i źikr ü ŝenâ-yı žurefâdır
Hiç boş çekemem bârını tesbįĥ ü Ǿaśânın
Çekdimse de yâ sehv ü ħaŧâdır ya riyâdır
Źevķ-ile maǾâş itmeliyim dünyede yoĥsa
EnǾâm-ı Ħudâ şâmil-i her bây u gedâdır
Erbâb-ı diliñ mâ-melegi mülk-i süħandır
Âŝâr-ı ķalem tuĥfe-i erbâb-ı sefâdır
Her noķta birer ħâl-i siyâh-ı ruħ-ı ĥûbân
Her lafžı birer ħilǾat-ı zįbâ-yı beķâdır
Bir kimse ki ħâmeyle ola ħayra muvaffaķ
Elbette o mesŧûr-ı süŧûr-ı süǾedâdır
Aç bâb-ı murâdât-ı dil-i Nedreti yâ Rab
Söylet dilini kim o sükûtunda fenâdır
Aķvâlini cennât-ile dįdâra sebeb ķıl
EfǾâlini aķvâline hep eyle muǾâdil
Bahâriyye
-.-- -.-- -.-- -.- 241 -

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Cilt: 10 Sayı: 52 Ekim 2017

The Journal of International Social Research
Volume: 10 Issue: 52 October 2017

Başladı cânâ hübûba rûzgâr-ı nev-bahâr
Oldı cemǾ-i leşker-i sermâ feleķde târumâr
Yaķasın ķaśmış ķavurmuşdı śafâ erbâbınıñ
Serdi-i merdüm-keş ü kec-rûzgâr-ı bį-ķarâr
[14]
Zįnet-i esvâķ-ı şehre berd urmışdı kilįd
Germi-i aķŧâr-ı dehre berf çekmişdi ĥiśâr
Âfitâb-ı Ǿâlem-ârâ ħırķa-i ebre serin
Çekmiş oynardı hemįşe sâǾatiñ raķķâsį-vâr
Meh görünmezdi felekde ehl-i bezm-i Ǿişrete
Eylemişdi śan şeb-i yeldâyı Ǿâşıķveş medâr
Gizlemişdi Ǿâşıķân naķd-ı niyâzın bi’z-zarûr
Eylemişdi dilberân kâlâ-yı ĥüsnün iĥtikâr
Mürde diller maħzen-ı kürbetde ķaldıkça ĥazįn
Şâd ider iĥyâ idüp ol ķâdir-i perverdigâr
Çıķdı meydâna żiyâ-baħş-ı ķaśûr ĥûr olup
Cirm-i ħurşįd-i tarâvet-baħş u germiyyet-niŝâr
Derledi ĥammâdun âħir müsterįĥ oldı riyâż
Çaġladı fısķıyeler çün selsebįl-i bį-ķarâr
Her bir elvân-ı gülistân-ı naǾįm-i dehre bak
Açdılar çeşm açılup ezhâr maĥbûbân-vâr
Başladı âhenge şevķ u zevķ-ile cümle ŧuyûr
Zįr-i şâĥ-ı verde oldı âsumân şebnem-niŝâr
Nevcivânım vaķtidir Ǿazm-i çemenzâr idelim
Kim ele geçmez bilürsin böyle vaķt-i nevbahâr
ǾAyş u nûş eyyâmı geldi geçmesin fırśat demi
Her çemen daǾvetdedir rindânı bülbülse hezâr
Şimdi üç çifte ķayıkla Ǿazm-i Sultâniyyenin
Zevķıne billâhi olmaz ŧıfl-ı nâzım hįç ķarâr
Ortaköyden keyfiyetim eyleyüp andan hemân
Arnabudköyün yoluyla eyleriz elbet güzâr
Zeyn virür dostį-i raħt-ı zer-i dünyâ bu yâ
Ânı dünyâlıķla mesrûr eylesek n’olmuş ne var
Bu śabâĥıñ ĥâlidir aħşâm içün kûy-ı cedįr
Olsa olmaz mı efendim cây-ı ħurşįd iştihâr
[15]
Ġoncesin sermest ol açıl oyna gül Nedret gibi
Mest iken dünyâ ġamın silsin süpürsün rûzgâr
Ġazeliyyât
Ħarfü’l-elif
1
--. .--. .--. .-Ey yâr ħarâbelere itdirme temâşa
Erbâb-ı ġamın heyǿet ü sįmâsını bįcâ
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Dįvâne gibi ķoyma bizi nefs elinde
Dįvân-ı viśâliñde bizi eyle muǾallâ
Ehl-i ķalemiz yazdığımı hep ĥasenât it
IżǾâfını iĥsân ile ķıl sen bizi iĥyâ
Kesme yedimiz žümrelerin kâselerinden
Pür-cünbiş olup ževķ ide tâ cümle eĥibbâ
Dûş itme bizi bezm-i eħissâya kerem ķıl
Nedret gibi ķıl encümen-ârâ-yı elibbâ
2
-.-- -.-- -.-- -.Kesr-i mirǿât-ı fenâ itmekde seng-âsâ şahâ
Ķatıdır fûlâddan daħı dil-i ehl-i beķâ
Âl u âlâyįşle gelmez ħâŧıra her dem neşâŧ
Reng-rûy duħter-i rez eyler bizi rengįn-edâ
Ħayliden mest-i raĥįķ-i bezmgâh-ı leftere
Çeşm-dûz-ı rûy-ı yârız gözleriz dâǿim rıżâ
Kendimizden bį-nice Ǿâşıķlarız Ǿâlemde kim
Baş ķoşanlar yañılur cânâ bizimle câ-be-câ
[16]
Şeyħ-i śaĥĥâfân çalınsın başına dûlâbını
Ŧıfl iken itdik temâm evrâķ-ı Ǿakfį Nedretâ
3
..-- ..-- ..-- ..CemǾ-i mâl itse niçün ħisset ider ehl-i ġınâ
Yemez içmez de nider mâl u menâlį žurafâ
Ya taśadduķ ya libâs veya mey ü dilber ile
Bildügim her şeb u rûz itmelidür zevķ u śafâ
Tâzeler tâzeleri bâde-i nâb u fişnâb
ǾAnberiyye kesici söyle müselles cânâ
Mey içüp tâze sevüp cünbiş ü zevķ eyleyegör
Yoħsa dįnârı nider dâr u fenâda Ǿuķalâ
Nedretâ bizleri maħmûrluk itdi berbâd
Mest iken ayıla düşdük gider idik ĥayfâ
Ĥarfü’l-bâ
4
--. .--. .--. .-Sâķį ne zamân bezm ŧola dilber-ile hep
Sâġarları ŧoldur mey-i nâbla leb-â-leb
Âdâb gözet âyaġıñı deng alagör kim
Tâ ħâke mey-i nâb tehį olmaya menheb
ǾAnber śapı yer Ǿanberiye nûş ideriz biz
Mezheb bize bu mezheb ü meşrebde bu meşreb
Yeğdir beli bir köhne çanaķla şarâb içmek
Śu bardaġı olmaķdan ise şûħ u müzehheb
Yoķ zįnet-i dünyâda gözüm Nedretim ey dil [17]
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Ben ħûn-ı dili eyleyemem bį-hûde mekseb
5
-.-- -.-- -.-- -.Kâkül-i ħam-der-ħamıñ çekdirdi emmâ pįç ü tâb
Śarılup âħir śaçıñ teline oldum kâmyâb
Pister-i vaślıñ ħayâli eyledi ķaddim dütâ
Bilmem olmaz mı baña bir şeb nigârâ câme-ħâb
Bir ħarįś-i bâġ-ı vaśl-ı dil-rübâyım şöyle kim
Lebleriñ emmekle olmam yalıñız hįç şive-yâb
Ebruvânıñ resm-i miĥrâb-ı tecellį-i cemâl
Gįsûvânıñ râĥat-efzâ-yı dil-i pür-ıśŧırâb
Ĥâśıl-ı Ǿömrümsün ey gel ħŽâr u zâr itme beni
Gel gül açıl Nedret-âsâ çekme sulŧânım Ǿazâb
6
..-- ..-- ..-- ..O perį-zâd Ǿaceb kimleri yâr itdi bu şeb
Ķanġı beytü’ş-şerefi cây-ı ķarâr itdi bu şeb
Kimlerin yazısını ķaraladı śubĥa değin
Kimiñ âŝârını telfįķ ü şümâr itdi bu şeb
Kimi śardı ten-i sįmįnine bilmem bu gece
Kimlerin ħânelerin baśdı ĥarâr itdi bu şeb
Giceyi gündüze mi beñzedüp oldı ŧayyâr
Yoħsa ağyâra mı çarpıldı ne kâr itdi bu şeb
Nedret üftâde vü müştâķı iken cilvesiniñ
O perį-zâd Ǿaceb kimleri yâr itdi bu şeb
[18]
7
-.-- -.-- -.-- -.Ey cemâli ġıbŧa-baħş-ı ĥüsn-i ķurś-ı âfitâb
Gün yüzüñ göster ki refǾ olsun aramızdan ĥicâb
Gündüzüm hem-reng gįsû-yı şeb-i târ eyleme
Çekme cânâ rûyıña bürķaǾ gibi ebr-i niķâb
Tâbiş-i ħurşįd-i berrâķ-ı ruħuñla dâġ-dâr
Oldı bu cismim yeter baġrım daħı oldı kebâb
Sensin ol evc-i žarâfet şems-i tâbânı ki hep
Şarķ u ġarb olmaķda mihriñle felekde cilve-yâb
Devr-i nâzıñda seniñ Nedret zevâle irmesin
Ey cemâli ġıbŧa-baħş-ı ĥüsn-i ķurś-ı âfitâb
Ĥarfü’t-tâ
8
.--- .--- .--- .--Olur mı śanǾat uyġun oymadıķca eldeki âlet
İder mi ħurdekârı taślaķ olsa âlet-i heyǿet
Mehâbet žât-ı insân-ile revnaķ-yâb olur yoħsa
Olur mı arslân yapmaġla penpe ķâbil-i heybet
Hudâyį feyż diger çâşnį-i reng digerdir
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Virir mi şerbet-i ifŧâr meyveş keyf ü germiyyet
Kalur mı şįve-i aĥbâba ŧâķat ehl-i Ǿuzletde
Yeñiden įtilâfa itmedikçe şevķ-ile raġbet
Olur mı rind olan hįç bezm-i meyde lâf ile meşġûl
İder mi keyf-i mey ile daǾvį merdânıñı Nedret
9
.--- .--- .--- .--Çıtırdı ile pesden sâǾati iħŧâr ider sâǾat
Felek destinde mįl üzre döner gûyâ ki her sâǾat
Śarup altunı žarf-ı sįme andan eylemiş taķsįm
ǾAceb zincir-i pür-ĥalat u köstekler çeker sâǾat
Mesįrinde yürür ŧoġrı eger kim Engürüs kârı
Olursa ey daķâyıķ-bįn ü dânâ-dil eger sâǾat
Çalar çarpar rehâvįden dil-i Ǿuşşâķı seyrâna
Ķuyunda śâĥib ile seyre çıķsa bir gider sâǾat
Anıñ râz-ı dilin fehm eyle Nedret śaķla ķoynuñda
Žarâfetle neler söyler neler söyler neler sâǾat
Harfü’ŝ-ŝâ
10
-.-- -.-- -.-- -.Olma ey dil bį-hude her âteş-i sûzân Ǿabeŝ
Her güle ĥayrân olup bülbül gibi efġân Ǿabeŝ
[19]
Derd-i dildir söyleden Ǿuşşâķı yoħsa yoķ yere
Ŧut kulaġ ey nâr-ı tenįm söylemem insâna Ǿabeŝ
Muķteżâ-yı ĥikmet-i Rabb-i ĥakįmi fehm iden
Dir mi ĥâşâ Ǿâlem içre cin Ǿabeŝ şeyŧân Ǿabeŝ
Mest ü medhûş eyleyen câm-ı ĥaķįķatdır dili
Fi’l-ĥaķįķa fehm iderseñ sâķi-i devrân Ǿabeŝ
Düşme taǾb-ı nâbe-câya Nedretâ hįç câ-be-câ
Dehr içinde eger ehl-i devr ider devrân Ǿabeŝ
11
.--- .--- .--- .--Faķįri gerçi iġnâya olur hep aġniya bâǾiŝ
Olur renc u śudâǾa baǾżan ammâ kim ġınâ bâǾiŝ
Derûn aśĥâbı geçmişdir o mecrâdan k’ola pür-şûr
Olur dil râzın ibrâza olursa aġbiyâ bâǾiŝ
Civâr u cârını itmez dücâ bir hûr bį-ma’nâ
Olur mı cevr cįrâna gürûh-ı aśdiķâ bâǾiŝ
Ne var ey dil severseñ ħüsnini hûbân u nisvânun
Muĥabbetdür vücûd-ı ħalķa zįrâ ibtidâ bâǾiŝ
Eger dâǾim Hudâ birdir diyü seyrinde ser-ħâme
Olur ŧarĥ-ı zemįne anın-içün Nedretâ bâǾiŝ
Ĥarfü’l-cįm
12
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-.-- -.-- -.-- -.Çeşm-i fettân-ı nigâra ġamzesi virmiş revâc
Zehre yoķdur kimsede k’ide anıñla iħrâc
Ħâk-ı râhında olup pâmâl dökme âb-ı rû
Kendi göñlü olmadıķca dilberiñ olmaz Ǿilâc
[20]
Bilmiyen bilmez śaġâr-ı meşreb-i ehl-i dili
Eylemez dildârına bį-vaķt Ǿarz-ı iĥticâc
İbtihâc aŝârıdır çeşmi segirmek âdemiñ
Bakma fâl iħtilâca ķoyma bâle iħtilâc
Gerçi biz fenn-i bedįǾi añlamışdıķ Nedretâ
Varmıdır bilmem kelâmıñda redįf ü izdivâc
13
..-- ..-- ..-- ..Eglenüp ķalma raķįbânla cânâ geç geç
Baķalım gel bize aġyâra ıraķdan geç geç
Cünbiş-i Ǿişreti meşrebce çıķar eyleme ķayd
Meşrebiñden geç efendim geç efendim geç geç
Gerçi aġyâra mudârâda gerekdir ammâ
Vardır erkânı anıñ semtini ġâyet geç geç
Bâd-peymâ olur elbette açınca yelegin
İrişür sâĥil-i maŧlûbe ķalur mı geç geç
Nedretâ zevraķ-ı Ǿaķla yine nįm aç yelegin
Rûzigâruñ elemin ŧoġrıca geh geh geç geç
14
..-- ..-- ..-- ..ǾArafâta çıķa ŧursun hele her yıl ĥüccâc
Bize beş vaķt namâz olmalı semer-i miǾrâc
Aśıl miǾrâc eĥâdiŝi ketebede mesŧûr
Eyle İbn-i Ĥaceriñ var ise revâ istiħrâc
Felegiñ şekl-i Ǿaķįm olduġın añla şundan
K’idemez ŧoġrıca bir ŧıfl-ı yetįmi intâc
[21]
Keşf-i râz itmeye gör herkes ü nâ-kese kim
Pek kerįm añlar lafıñ şâyed ola pek muĥtâc
Beyt-i maǾmûr-ı meǾânįdir oķusun şiǾiriñ
Nedret erbâbı ider şaŧr-ı ħarâbın iħrâc
Ĥarfü’l-ĥâ
15
-.-- -.-- -.-- -.Kec-revân-ı râh-ı ĥįle Ǿâķıbet bulmaz felâĥ
Der-ķafaśdır elem elbet ŧâǿir-i ķudsį cenâĥ
Gerdiş-i dûlâb-ı çarħı vâj-gûn añlar bilen
Cünbişinde taǾabile âsâyiş itmez iķtirâĥ
Dil melûl-i firķat-i yârân iken iǾnâya hįç
Fem-güşâ olmam hele bilmem daħı fenn-i ferâħ
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Lâle gül sünbül ķaranfil fûl nergis yâsemin
Her birin bir renge ķoymuş mürsel-i rûĥ u riyâħ
ŞiǾrde Nedret luġât olsa ġarįbe göçmeyedir
MaǾna-yı maķśûdı fehm itmek her ehl-i ıśŧılâħ
16
-.-- -.-- -.-- -.Śanma esb-i dilkeş-âsâ baħş ider Düldül feraĥ
Murġ-ı taǾlįm âşinâveş virmiyor bülbül feraĥ
Gerçi hoş bûdur ķaranfil lįk şemm ü nažrada
Feyż ider elbette ķat ķat andan aǾlâ gül feraĥ
Bir degildir merd ü zen zįnetle dildâr olmada
Perçem-i dilber feraĥ virmez virür kâkül feraĥ
Şibh ü śûrį başķadır źâtį temâŝül başķadır
Virmez ehl-i diķķate her yerde ki sünbül feraĥ
[22]
Muħtelifdür çünki Nedret ŧabǾ-ı efrâd-ı beşer
Gülüni ħandân ider saña virür bülbül feraĥ
17
-.-- -.-- -.-- -.Eylemiş ol kâtib-i śaĥt-ı raķam taśĥįĥ-i śaĥ
Ħoş-nüvįs olmuş oturmuş eylemiş tercįĥ-i śaĥ
Naķş-ı faśś u mühr ekŝer vech-i taĥrįre gelüp
Dil-ħırâş olmaġla eyler âdemį tefrįĥ-i śaĥ
İşlemek śaĥ işlemedir kitâbı cânâ şevķle
Levĥa-i ķırŧâs üzre ķıl hemân telvįĥ-i śaĥ
Zümre-i küttâbdan itmiş ħılâl-ı ŧaǾnıla
BaǾżı dįvâna işitdik gözgöre teşrįĥ-i śaĥ
Ħâcegân-ı devlet-i ǾOsmâniyân içre ķanı
Kilk-i Nedret eylemişdi bir zamân telmįĥ-i śaĥ
Ĥarfü’l-ħâ
18
..-- ..-- ..-- ..Farķ-ı aġyâra çaķup đarb-ı ķalemle śad-mįħ
Aña göstermiyelim reng-i śafâdan zırnįħ
ǾAsker-i aĥraf-ı nâ-süfte ile śaff çeküp
Olalım düşmene ġâlib ki yazılsın târįħ
Cengimizde ide mehter başılıķ İsrâfįl
Yüriyüp dalķılıc olsun Ǿalem-ile mirrįħ
Reǿs-i aǾdâyı kesüp sįne vü baġrın delelim
Çekelim düşmene hem seyf-i siyâset hem sįħ
Yapalım ħâne-i dįnį yıķalım düşmen evin [23]
Beytimiz saķfına Nedret çaķalım nev gülmįħ
Ħarfü’d-dâl
19
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Ŧavr u reftârında cânâ ŧut sebįl-i iķtiśâd
Yañılursun eyleme her mezheb üzre ictiĥâd
Bu Ĥanįfe mezhebi kâfį saña âǾmâlde
Ŧavr-ı ǾOŝmânįyi eyle mülküñde iǾtiyâd
Girme dünyâ-yı denįde zįye çekme ıžŧırâb
Muķtežâ-yı şerǾ ü dįne eyle hüsn-i inķıyâd
ŞiǾre yâ śan ki yaħûd tasŧįr-i esfâre faķaŧ
Elvirür taǾlįķ ħaŧ yaz señde mânend-i Ǿimâd
Nedretâ taĥrįr-i evraķ itmede tedķįķ ķıl
Çün görür zerrât-ı âǾmâlin kişi rûz-ı maǾâd
20
-.-- -.-- -.-- -.El ķomaz ki beñzesin âbâya ebnâ-yı beled
Dem-be-dem ĥayrândır bu sırrda śâĥib-veled
Ekŝer ebnâ-yı zamân maǾķûle tâbiǾdir velį
Ķavl ü fiǾlinde niçün olmazlar âyâ muǾtemed
İǾtiķâdį fenleriñ maǾķûlunı gördük biraz
Oķu menķûl-i ķadįmin ķul hüvallahu aĥad
ŞiǾre raġbet ķalmadı şimdi kitâb maǾrifet
Aķçe itmezse tehį çeşmiñ yorup görme remed
Nedretâ dizsiñ ĥurûf-ı ħâme-i şebdįziñi
Çarĥ-ı keçrev istese olurdı bir Ǿâlâ Ǿamed
[24]
Ħarfü’z-zâl
21
-.-- -.-- -.-- -.Śavt-ı maħrecdâr-ı insanidurur cânâ leźįź
Naġme-i evtâr u Ǿud olmaz şehâ tenhâ lezįz
Biz Ǿaraķla bâdeden geçdik ħumâr-âlûd olup
ǾAnberiyye şimdilik kâfįdurur zįrâ leźįź
Hem ħafįfü’r-rûĥdur hem istemez çoķlıķ meze
Bûs-ı laǾl-i yâr-ıla yâ dil-güşâdır yâ leźįź
Rengi ħûb u neşvesi pür-cilve şevķı germ ü nerm
Bir güzel mestûre ķızdır şįvesi gûyâ leźįź
Yâseminden ķahveden gülden ķaranfilden görüp
Dürlüsün fehm eylemişdi Nedret-i şeydâ leźįź
Ĥarfu’r-râ
22
.--- .--- .--- .--Ġubâr-ı ħâk-ı râhıñ kim hevâ-yı lâmekânįdir
Dü-çeşm-i Ǿâşıķ-ı dil-sûza kuĥl-ı Iśfahânįdir
Muħayyersin ķarârında gel eyle ŧâhir âġâza
Maķâmıñ Râĥatü’l-ervâĥ u şevķı Rûh-feşânįdir
Ĥicâzıñ diñlenür geçme ǾAcemden tįz Mâhûre
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Yegâh u Bûselikden naġme-sâz ol kim zamânįdir
Nühüft ü Çâr-gâhıyla bulur ǾUşşâķ aramış
Nevâ-yı naġme-i râst ey civânım nâgehânįdir
Śabâdan kâkül-i cânân olur hoş-bûy çün şebbû
Hele nâz u niyâzıñ faślı cânâ şâdmânįdir
Bayâtį râhat-efzâdır Ĥüseynįde ķarâr olmaz
Rehâvį naġmesi gûyâ felek mülkünde cânįdir
ǾAşįrân u Nihâvendį ü Kürdį ü Dügâh-âsâ
Hüzâm-ile Segâhıñ ževķı şâyed âsumânįdir
[25]4
Maķâmât istimâǾı çâredir derd-i dile Nedret
Ķulaķ ŧut naġme-serâ rebâbıñ şevķı mihânįdir
23
.--- .--- .--- .--Firâşım ĥasretiñle ey kemân-ebrû mezârımdır
Ħayâliñ gûşe-i ġamda ķadįmį ġam-güsârımdır
Beni şemǾ-i maĥabbet yaķdı yansın śaħnı [gülistân]
Çü germâbe ocaġı sönmesin bir şuǾledârımdır
Saña farŧ-ı mahabbetden ben oldum gerçi bį-ârâm
Seni aramadan devr eyleyende inkisârımdır
Ne bir vaślıñla şâd oldum ne devr-i bezm ü vaśl oldum
Beni bu ĥâl ile ĥayrân iden nâmûs u Ǿârımdır
Yıķılmazdı felek ârâmişe düşmekle bir Nedret
Yıķılsın bulmasın ârâm o bir cây-ı ķarârımdır
24
.--- .--- .--- .--Süzüldükçe hemân şehbâz-ı çeşmi cân şikâr eyler
Hadeng-i ġamzesi bir günde bįn dil raħnedâr eyler
Göñül kenz-i maĥabbetdir anıñçün çeşm-i giryânım
Dem-â-dem ħâk-ı râh-ı yâre incüler şümâr eyler
İdüp sûfį medâr elde dem-â-dem cerre tebeyyün
Riyâ naķdin fısıldıyla śayar hem iftiħâr eyler
Felekden bįm ü ümmįdim yoķ envâǾ-i beşer ķande
Ne feyż itse dil-i nâ-şâda luŧf-ı Girdigâr eyler
Bu nažm-ı pür-ķuśûrı iǾtirâf-ı Ǿacz ile Nedret [26]
Elibbâ bezmine taķdįm ü Ǿarża ictisâr eyler
25
.-..- .-..- .-..- .-..O ġonce dehen ne dem ki hezâr nâzla bir tekellüm ider
Biñ ehl-i süħan miŝâl hezâr cûşa gelüp terennüm ider

4

Sayfa kenarında şu mısralar bulunuyor:
--. .--. .--. .-Şevķ-i leb-i gülnârı dil-i Ǿuşşâķa ķor kor
Dilber gelicek naġmelerin bûselik itsin
Ey muŧrıb uśûliyle kemânıñ ķulaġın bur
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Taħayyülümüzde ġâyet-ile laŧįfeñin ol bütün bedeni
Ħayâli ķabûl-i śûret idüp bu rütbe neden tecessüm ider
Miŝâl-i ney eyle dergeh-i dil-rübâda fiġânı Ǿâşıķ iseñ
O şûĥ işidir ķarar idemez ki bir gün olur teraħħum ider
Bilinmedi śanma meyliñ o şûħa ne deñlü śaķlar iseñ
Emįn ol efendi ŧavrıña baķsa Ǿârif olan tefeĥĥüm ider
Ne çek çilemiz [dir] ehl-i hevâya tįr-i nigâhı kâfi iken
O ķaşları yâyı Nedret işit ki tįr ü kemân teǾallüm ider
26
.--- .--- .--- .--Añılsın bezm-i meyde şâd u ħandân oldıġım demler
Gül-i âl-i ruħ-ı dildâre ĥayrân oldıġım demler
Çeküp câm-ı Cemi cemm-i ġafįr içre cemilü’z-zikr
Olup mest ü ħarâb-âlûd u vįrân oldıġım demler
Yazup evrâķ-ı dilde laǾl-i âteş-nâk-ı dildârı
Cemâli muśĥafı cemǾinde ǾOŝmân oldıġım demler
Çerâġ-ı meygede sûzân olunca bezm-i Ǿişretde
Kalup dâġ-ı dil-i Ǿisyân u umrân oldıġım demler
Ĥarįm-i bâġ-ı vaśl-ı yâri tenhâ eylenüp Nedret
Temâşâ bezm-i vuślâtda süħendân oldıġım demler
[27]
27
.--- .--- .--- .--Dil-i şûrįde kim sįnemde cânâ her zamân iñler
Yed-i muŧrıbda nâlân olup gûyâ kemân iñler
Enįninden śorulmaz ehl-i derdiñ kûy-ı dilberde
Ne yapsuñ n’işlesin bį-çâreler eyler fiġân iñler
Olan devr-i felekde dûr u dârından diyârından
Dem-â-dem ħûn-ı dilden dįdesin yur bį-gümân iñler
Ne bilsin ħastegân-ı künc-i miĥnet pister-i râĥat
Firâş-ı yârda olsa zihį ŧurmaz hemân iñler
Semend-i kilk-i kitâbıñ śahįli başķadır Ñedret
Ǿİnânı uymayan iñler yolıyla gâh uyan iñler
Ĥarfü’z-zâ
28
-.-- -.-- -.-- -.Bâġ-ı dehr-i dûnda biz zümre-i ǾOsmânıyuz
Zümre-i küttâb-ı ǾOŝmânį gül-i ħandânıyuz
Lâle-i nuǾmânı çokdur gülşen-i dįniñ belį
Biz de ǾOŝmânį-reviş bir lâle-i nuǾmânıyuz
İtmezüz billâhi nâbercâ tenezzül sû-be-sû
Bekrįyüz ǾOŝmânįyuz dil Ǿâlemi sulŧânıyuz
Görmesin maǾmûre ey ķahhâr u iġrâmız bizim
Ħûna yunmuş bir alây ehl-i ġaraż vįrânıyuz
Sen bizi iķfâl-i ĥıfžıñla Ħudâya ķıl muĥįt
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Nedret-âsâ ehl-i Ǿirfânıñ ķulı ķurbânıyuz
[28]
29
--. .--. .--. .-Bir sencileyin dilber-i fettân ele girmez
Bir bencileyin Ǿâşık-ı ĥayrân ele girmez
Bir sencileyin gülbün-i nevreste gül-endâm
Bir bencileyin bülbül-i nâlân ele girmez
Bir sencileyin ħâl-i ruħ-ı dâġ-ı meĥâsin
Bir bencileyin sįnesi sûzân ele girmez
Bir sencileyin cünbiş-i gįsûları yeksân
Bir bencileyin ĥâli perįşân ele girmez
Bir sencileyin dįdeleri meşrebi ħûnį
Bir bencileyin Nedret-i bį-cân ele girmez
30
--. .--. .--. .-Ol ķaşları yâ çekdiğimiz şaste mi gelmez
Kimse buramaz ķabżasını deste mi gelmez
Bâlâ-rev anıñ tįri yeleklenmede bilmem
Bâzûları bir śanǾat ile peste mi gelmez
Ŧaş dikmiş-idi menzile meydân-ı hünerde
Bilmem o güzel gizlü mi yâ ħaste mi gelmez
Mey nûş idüp olmuşdı Ǿaraķ-nâk o dilber
Şimdi Ǿacebâ câm-ı Cem eşkiste mi gelmez
Fetĥ itmek içün âb-ı merâm-ı dil-i zârı
Mįnâ der-i Nedret gibi pâ-beste mi gelmez
Ħarfü’s-sįn
31
--. .--. .--. .-Eyler o perį zümre-i insâna teǾabbüs
Çün câm-ı tehį çehre-i rindâne teǾabbüs [29]
Yanmış o zevâllu da senin mihriñe itme
Ey mâh-liķâ şems-i dıraħşâna teǾabbüs
Bilmem nedir ey ġonce-i ter sende de var sırr
Açmazsın idüp bülbül-i nâlâna teǾabbüs
Bir dil ki yana şemǾ-i ruħ-ı dilbere eyler
Fânûs-ı key olsa da pervâne teǾabbüs
Söyler śorılur ise eger bildigiñ âŝâr
Nedret gibi hįç eyleme iħvâna teǾabbüs
32
--. .--. .--. .-Püskülli belâ başına ol âfetiñ ol fes
Ķalyoncı civânından ümįdiñ var ise kes
Cânâ çekilür śanma śaķın makhere kahrı
Sevmez güzelim śâf hevâ kes sesi hįç ses
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Vaķtiyle riyâĥ esdi savurdı ķatı vâfir
Nevbet bizim ey bâd-ı śabâ ŧurma hemân es
Bir śanma śaķın herkesi zįyâde neler var
Kim nâkes ü kes mûr u meges bir degil öz kes
Dökmez Ǿuķalâ nâ-be-mahalyüz śavtı zįrâ
Nedret çekemez mâǿ-i vużû bârını her ħas
Ĥarfü’ş-şįn
33
..-- ..-- ..-- ..Ne bilür mesǿele-i ĥikmeti şeyħ ü dervįş
Ehl-i heyǿet dimege eyleriz ammâ teşvįş
Nâsıñ emvâlini iġfâlle ekl itmek içün
Şeklini bozmış olup cümlesi hep bed-endįş [30]
Ħalķa dûlâb ideriñ devr idemez Ǿaķlı olan
Çenber-i çarħı tehį dest olup ey dil bed-kįş
Müslimeñ tenbeli dervįş ü keşiş kübrânıñ
Denilür fi’l-meŝel ey gül-ruħ olunca bir iş
Varma Nedret yañılup semt-i tekâyâya śaķın
MaǾrifet ehlin ider dâriye-dârı dil-rįş
34
-.-- -.-- -.-- -.Dil uyup her rûzgâr-ı dehre seyrân eylemiş
Germi-i âhım cihânı śânki nįrân eylemiş
Her hevâ-yı baĥr ü berrį tecrübe ķıldım temâm
Bûy-ı râz aldım śabâdan verdi ħayrân eylemiş
İsteriz baĥr-i siyâhın rûzgârın kesmeye
Üstümüzden Ĥaķ teǾâla çünki iĥsân eylemiş
Poyraz açmış sįne mahrek bogazını söylesem
Baĥr u berden śân fenâ bâġın gülistân eylemiş
Mevsim-i śayf u şitâda şįvesinden her gice
Sû-be-sû Nedret çerâġın hep firûzân eylemiş
Ĥarfü’s-śâd
35
..-- ..-- ..-- ..Yüri ey ķaĥbe felek pâyıñı tek ŧoġrıca baś
Beni pâ-mâl-i ġam itdin yetişür yâyıñı baś
Bu döneklikle seni sevmezem ednâ da isem
Bulurum Ǿavn-i İlâhį ile elbette ħalâś
Muśĥaf-ı Ǿaşķ u hevâyı ķanı ben ħatm ideli
Beni sen daħı sanursuñ ki oķurmış iħlâs [31]
Zülf-i zühreñ ile beni yetişür şems evine
Yaķdın aśup yetişür bir de Ǿuŧârid ile aś
Ĥarfü’đ-đâd
36
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-.-- -.-- -.-- -.Sįneler dâġ-ı ġamıñla pür-şükûfe çün rıyâż
Dįdelerdir maķsem-i âb aña mânend ĥıyâż
Ĥasretiñle eşk-i ħûnįnum ĥarįm-i bâġda
Virdi reng ezhâra cânâ sû-be-sû sürħ u beyâż
Hep ķıyâs u ħûlyâlar Ǿaksime eyler žuhûr
Müntec olmaz mebĥaŝ-ı vuślatda vech-i iftirâż
Çâre-i derd-i dili baĥŝ-i şifâda yazmamış
Faśl-ı daǾvį asmamış bu bâbda ķâđį ıyâż
Nedretâ bu nažm-ı pâk-i dil-pezįriñ virmesin
Ķaśd-ı tanžįr eyleyen erbâb-ı ŧabǾa inķıbâż [32]
Ĥarfü’ŧ-ŧâ
37
-.-- -.-- -.-- -.Ķılmış ol meh-pâre-i ĥüsni müzeyyen ĥüsn-i ħaŧ
Dâġ yaķmış ĥasretinden gül-Ǿizârında nuķaŧ
Eskiden her bâb-ı nâzı ĥarf u ĥarf ezberlemiş
Faśl-ı istiġnâda itmez kellâ vü ba’zâ ġalaŧ
Görmedik bed vaśfın anıñ devr-i bezm-i ħâśśada
Luŧf-i Ǿâm ammâ bize maħśûś her cevri faķaŧ
Ŧıfl-ı dil maŧǾûn-ı çeşm-i pür-füsûnuñdur seniñ
Kûy-ı yâr üzre gerek Ǿuşşâķa elbette faraŧ
Nedretâ itmez keriyyü’ş-şekl-i cism aślâ ķarâr
Bulmadıķca müstevį saŧĥ üzre tâ ĥâķ u vasaŧ
Ĥarfü’ž-žâ
38
-.-- -.-- -.-- -.Cennetü’l-esmâda cânâ olsa derdim yâ ħıfž
Niyyet-i defǾ-i raķįbe gizlü dirdim yâ ħıfž
Žâhir evvel baŧın evvel menzilinde dikdi ŧaş
Pehlivân oldum Ǿaceb meydâna girdim yâ ħıfž
İşledür esmâyı dil-sûz olsa Ǿaşķıñ âteşi
Yandı esmâm âħir ey dil-bende sürdüm yâ ħıfž
Görmemiş miŝlin o çeşm-i pür-füsûnuñ kimseler
Bir baķışla aldı Ǿaķlım anı gördüm yâ ħıfž
Bir perį-peyker sevüp naķd-i dili Nedret gibi
İki yüzden şevķ-ile hep aña virdim yâ ħıfž
Ĥarfü’l-Ǿayn
39
--. .--. .--. .-Eylerse bize cevr ü cefâ yâr ne mâniǾ
Elŧâfı daħı aña göre var ne mâniǾ
Cerr itmek içün cevr-ile meşġûl ola ŧursun
Bizler uzarız çâre nedir câr ne mâniǾ
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Śûretde bize yer yoġise açmaġa râzi
MaǾnįde açar bizleri settâr ne mâniǾ
Ķıldıkca tecemmül sitemin ķıldı muzâǾaf
Allah biliyor zümre-i aġyâr ne mâniǾ
Nedret ne gülüñ bülbülüsün bilmedi kimse [33]
İncitmese gülşende seni ħâr ne mâniǾ
40
-.-- -.-- -.-- -.Ĥasret-i rûyuñla ey meh yandı sûzân oldı şemǾ
Gülşen-i Ǿaşķa çerâġın dikdi sulŧân oldı şemǾ
Şevķ-i bezm-i vaśl-ıla sûzendedir pervâneveş
ŞemǾdân üstünde her şeb mihr-i raĥşân oldı şemǾ
ǾÂşıķ-âsâ kendü yaġınla yanup yaķılmada
Hem-śafâ-yı Ǿâşıķ-ı bį-śabr u sâmân oldı şemǾ
Dûdmân-ı fitne-i aġyârı iŧfâya meger
Ħânedân-ı ehl-i dilde mâh-tâbân oldı şemǾ
Oldı gördüm mest olup ser-germ-i ceşn śubĥa dek
Dün gice gündüz ne ĥâl oldı girįzân oldı şemǾ
Sûzişin śordum serim ķatǾ itdiler miķrâz ile
Kendü derdimle yanarken didi nâlân oldı şemǾ
Pek fetįl almış ķararmışdı fetįliñ kesdiler
Geldi gül gibi açıldı şâd u ħandân oldı şemǾ
Parladır ehl-i śafânıñ neyyir-i Ǿirfânını
Genc-i vaĥdetde Ǿaceb mirǿât-ı Ǿirfân oldı şemǾ
ŞemǾ bir eski ışıķdır sönmesin Nedret gibi
Tâzelendi tâb-ı şiǾrimle firûzân oldı şemǾ
Ĥarfü’l-ġayn
41
-.-- -.-- -.-- -.Meysiz olmuşduķ biraz eyyâm-ı muħtellü’d-dimâġ
Şimdi buldurduķ śuyın mįnâya biz bulduķ mesâġ
Biz şarâb-ı erġuvân-ı vuślatı nûş eyledik
Olmasun olsun dilerse ħamra nâ-bercâ yasaġ [34]
Mest-i medhûş-ı elestiz elde câm-ı mey gerek
Yoħsa çoķdan eylemişdik hûy-ı rahimden ferâġ
Duĥter-i rez pekçe mestûr idi bozdum ĥufyeten
Perdesin ķaldırdım âħir işledim bir iş ki sâġ
Nedrete dûn aķçesiyle virdi dûn mey mey-fürûş
Parlasun câmı Ǿaraķveş yâ Rab olsun alnı âġ
Ĥarfü’l-fâǿ
42
-.-- -.-- -.-- -.Kâküli virmiş ruħ-ı ĥamrâ-yı yâre tâb u tef
Vaķtidir śarıl belinden eyleme vaķtiñ telef
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Çeşm-i mesti şöyle maħmûr-ı mey-i lutf oldı kim
Her nigâh-ı Ǿişvesinde žâhir âŝâr-ı şegaf
Nâfe-i müşgįni gûyâ penbe içre müşk-i ter
Gerdeni bûy-ı laŧįf-i gülle mülle mû telef
Bir müferriĥ nesnedir mâbeyn-i faħreyni ki hiç
Uylıķ uyduķça çıķılmaz pâ-be-pâ ü kef-be-kef
Nedretâ zenpârelikden fâriġ olma şübhesiz
Toġrı bir yoldur ki olmaz anda çok seng ü ħazef
Ĥarfü’l-ķâf
435

.--- .--- .--- .--Temâgįr-i binâmûşınca yârıñ suzesi muŧlaķ
Fekâ-cûşı secâ feryâm-ı yâm-ı ĥavzası muŧlaķ
Ben oldıķca aña ķarmas-ı şas-ı tas-ı ferd nadas
O serħas-ı fiġaniden olur her şuzesi muŧlaķ
Ǿİnân-ı tevsen-i iķbâl-i nâ-ber-câsı nâdirdi.
Ķureyratı fıkırdıdan şakırdı huzesi muŧlaķ
[35]
Be-zânû-yı terâzûsı viśâl oldıķca şâd oldım
Tebatuş-ı tüvânâsı zebân-ı luzesi muŧlaķ
Eger mengûşunı bi-huş iken derdest-i kâm itsen
Olur anı da Nedret câm-sâr-ı fuzesi mutlak
44
.--- .--- .--- .--Virür bezm-i meye ĥûbân-ı gül-rû sâķiyâ revnaķ
5

Söz oyunlarının fazlalığı ve çok sayıda tereddüt edilen kelime bulunmasından dolayı bu gazelin orijinali de verilmiştir.
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Bulur şemǾ-i şebistân olsa meclis rû-nümâ revnaķ
Gider ġassâleden yıkandıkça telħį-i ħuşk-dimâġ
Bulur pür-velvele muŧrıbla bezm olsa dilâ revnaķ
Sen ey sâķį unutduñsa tehį destân-ı mestânı
Ħayâl-i germi-i meclis virür ĥâlâ baña revnaķ
ǾArakdır pįş lâzımdır dimişler gerçi śahbâya
Baña ammâ virür śâfį şarâb-ı dil-güşâ revnaķ
Ħumâr-âlûd olup ķaldı ayaķda ħayli müddetdir
Ayaķlandır ki Nedret bulsun ey meh câ-be-câ revnaķ
45
--. .--. .--. .-Ħaŧŧ eylemese vechini tezyįn muĥaķķaķ
Ebvâb-ı merâm olmaz idi yâr-ıla muġlaķ
İġnâ idemez lu’b-ı tavįle dil-i zârı
Ķalmış ķapısuz çul çüridür śayġısuz aĥmaķ
Şıkķı gibidir mâl ü menâl enfes-i hemmüñ
Gûyâ ki ehilden olıyor naķż-ıla müştaķ
Almazsa n’ola dizgin eger tevsen-i ħâmeñ
Ey dil varıyor istediğiñ vâdiye muŧlaķ [36]
Nedret çekilür bâr degildür hele billâh
Yâriñ ola boynunda ger aġyâr-ı muǾallaķ
46
-.-- -.-- -.-- -.Olmaz ey meh-rû bilirsin devr-i Ǿâlem yeknesaķ
Eylemez kesb-i taǾayyüş ibn-i âdem yeknesaķ
Geh bahâr u geh ħazân u gâh hüzn ü geh sürûr
Görmüşüz ammâ degildir sûr u mâtem yeknesaķ
ǾÂlemi iġnâ iderdi cûd-ı ma’n olsa müdâm
Fâķa ķalmazdı olaydı devr-i Ħâtem yeknesaķ
Gezmedik maǾmûre-zâr-ı Ǿâlemiñ her kûşesin
Görmedik meşrebce mey yâ rûħ u bâdem yeknesaķ
Ŧıfl-ı dil gerçi kebûterveş gezüp pervâz ider
Ben tevekkül üzre Nedret rengdârım yeknesaķ
Ĥarfü’l-kâf
47
-.-- -.-- -.-- -.Ey perį bir şeb seniñle Ǿazm-i mehtâb eylesek
Bengi üç çifteyle seyr-i Ǿâlem-i âb eylesek
Mihr günde varsaķ ey meh-rû otursaķ ķahveye
Keyfle tâ śubĥa dek śoĥbetde ıŧnâb eylesek
Var der-i germâbe anda germi-i meyle girüp
Gįsuvân-ı cünbiş ü âhengi şâdâb eylesek
Bezmine râh gelse iştiǾâle bir śûret virüp
Bezm-i zümrân oldıġun meşrebce işrâb eylesek
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Mest olup başdan ķara gezsek gice gündüz yine [37]
Seyrimizde Nedretâ birkaç gün iġrâb eylesek
48
--. .--. .--. .-Yanmaz idik ol şemǾ-i ruħı mûm idebilsek
DefǾ-i keder ü ŧâliǾ-i şûm idebilsek
Bir şeb gelüp ey şûħ-ı cefâ-pįşe seniñle
Bir bezme hevâdâri-i ħayşûm idebilsek
Nâlân olıyor ħŽâhiş-i vaślıñla göñüller
Ney sızlamasın bezmde ma’dûm idebilsek
Esrâr-ı nihân-ı dili aġyârdan ey meh
Neylersek idüp ĥâśılı mektûm idebilsek
Gerdiñ yetişür dâr u diyârın Anaŧolıñ
Nedret yine ŧayy-ı çemen-i Rûm idebilsek
Ĥarfü’l-lâm
49
-.-- -.-- -.-- -.Terligiñ var ey melek-ħû meclise mestâne gel
Dest-i sâķiden ayaġ al luŧf idüp rindâne gel
Çaķ çaķışdur terlesin rûyıñ Ǿaraķdan gül gibi
Ŧaķ ŧaķışdır kef-i meyle mecmaǾ-ı Ǿirfâne gel
Śaķınup ey meh ķapanma çârtâk-ı ġuśśada
Âfitâb-âsâ açıķdan dön ŧolaş meydâne gel
Şehsüvâr-ı Ǿarśa-i iķbâlsin ey nâzenįn
Gâh üzengi parladup aĥbâb-ıla seyrâne gel
Bârid olma zâhidâ bezm-i meye varmam diyü
Nedret-âsâ mûm olup hem-ĥâlet-i pervâne gel
50
..-- ..-- ..-- ..Dönüyor şemǾ içün ey dil gice fânûs-ı ħayâl
Yanıyor şevķ-ile ķandįl-i maķâmât-ı viśâl
Ħayli pervâneleri var fenâriñ cânâ
Müşgil ü meşġale baķ yanmadadır şemǾ miŝâl
Şems olup ķuŧb-ı dem ü Ǿâlem-i mülk-i melekût
Şemsiyân itmededir Ǿavded-i ħânı hemĥâl
Giceden ehl-i śafâ şems onuñ şemǾi gibi
İtmelü yollu yolunca hele naķl-i aĥmâl
Śapma Nedret yañılup ŧoġrı yolıñdan zįrâ
Râhrev olmamalu rehzen-i cünd-i abdâl [38]
Ĥarfü’l-mįm
51
-.-- -.-- -.-- -.Rind-i bį-kaydı cihânım şöhret ü nâm istemem
Mest ü medhûş olsam câm-ı gül-fâm istemem
Bende-i sulŧân-ı Ǿaşķım çarħa itmem ser-fürû
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ǾÂşıķ-ı âzâdeyim nâm istemem kâm istemem
Râh u gülşen mâh u şems u sâye hep birdir baña
Ĥâśılı meyĥâne vü mescidde ârâm istemem
Yâr-ıla hem-meclis olsam bûse almam aġzıma
Bâġ-ı vaślı dil-rübâdan mįve-i ħâm istemem
ŞâǾir-i âlufte ŧabǾım yâri serkeş isterim
Nedretâ maĥbûbımı her vech-ile râm istemem
52
-.-- -.-- -.-- -.Ħâne-i ķalbi ġam u endûh-ı medfen istemem
Arzû-yı vaśl-i yâri nâ-be-câ ben istemem
İsterim dildârı âġûş-ı viśâlimde belį
Hicr ü vaślın rûz u şeb ammâ ki birden istemem
Śubĥ olınca isterim yâr ile cünbiş her gice
Maķdem-i śubĥı niçün bilmem ki erken istemem
İǾtidâl ister göñül ĥâlât-ı vuślatda hüner
Ħânmân-ı vaślı pek berbâd ü pek şen istemem
Baña Ǿaşkından śararmış gül de olsa elvirür
Gülşen-i vuślatda Nedret tâze sûsen istemem [39]
Ĥarfü’n-nûn
53
-.-- -.-- -.-- -.Ĥaķ TeǾâlâ ħânmân-ı dįni maǾmûr eylesin
Eynema kânū Ǿadâyı ħŽâr u maķhûr eylesin
Bozsun aǾdâ-yı liâmun cemǾini hep sû-be-sû
Keŝret-i cemǾiyyet-i iblįsi meksûr eylesin
Ümmet-i merĥûme faĥrullâh nâmı an-be-an
Dil-şikestį-iǾadûmuz ile mesrûr eylesin
Eylediñ Nedret tevekkül ħalıķü’l-ħayra hemân
Fađl u iĥsânı ile ħayr işe mecbûr eylesin
Ĥarfü’l-vâv
54
..-- ..-- ..-- ..Olamaz sâķ-ıla bir lįn śafâda zânû
Bir değil nâf-ıla sedyân u bedân u bâzû
İki çeşmi gibi bâdâmları açıķ iken
Baķarım yâre ŧoyıca göze girmez gįsû
Mey-i nâb-ile olup yârla mest ü mesrûr
Lezzet-i vuślata ŧoysaķ ikimiz tâ-be-gelû
Secdegâh etmelüdür nûr-ı cebįn-i yâri
Eski miĥrâbdır ey mâh-rû ŧâķ-ı ebrû
Olma Nedret gibi her levne ķarįn ü meyyâl
Ħâtırıñ reng-i keder ķılmaya târ u ķarañû
[40]
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Ĥarfü’l-hâ
55
-.-- -.-- -.-- -.Ey perį-peyker baña cevr eyleyüp nâz eyleme
Künc-i ħalvetde beni diliñle hemrâz eyleme
Gülşen-i vaślıñda dil gâhįce nâlân olsa da
Nâlişimde tek hezâr-ı zâra demsâz eyleme
Ben maķâmât içre mâhûr anlarım cânâ naġam
Nâz idüp ey dil-rübâ sen vaķf-ı şehnâz eyleme
Oynasın cânım yürekde meşrebimce sen hemân
Nâ-be-câ her mevķiǾ-i maŧlûba pervâz eyleme
Cilve ķıl Nedretle her şeb śalma ferdâya beni
Luŧf idüp ammâ ki ġayra râzıñ ibrâz eyleme
56
--. .--. .--. .-Eŧrâfını her şemǾ-i ruħun dolma ŧolanma
Pervâne-śıfat şevķle her âteşe yanma
Şeftâlü añup öyle çınâr itme o servi
Her naħle hemân mįve ümįdiyle uzanma
VaǾd-ı kerem eylerse saña dilber eyâ dil
Diñle sözümü umma vefâ gûş it inanma
Śıdk-ıla çalış kâm-ver olmaķsa merâmıñ
Semt-i der-i maķśûda hemân var gel uśanma
Düş sevdiğiñiñ pâyına var bir ķadem aķdem
Beyhûde ħayâlâtla Nedret oyalanma
Ĥarfü’l-lâmü’l-elif
57
..-- ..-- ..-- ..Olmaz ol şems-i semâ şimdi hüveydâ meŝelâ
Gözde sevdâ olıyor dilde süveydâ meŝelâ
Ħaŧ-ı esved ile taĥrįr-i varaķ-pâre iden
Ŧaķınur pir muġana ħâtem-i beyžâ meŝelâ
Bende yoķ śabr u sükûn ey gül-i bį-ĥar-ı cefâ
Reng u bû yok mı Ǿaceb sende de cânâ meŝelâ
Güli aślâ göremez dirler egerçi meşhûr
Niçün iñler yine şu bülbül-i şeydâ meŝelâ
İderim daǾva-yı Ǿirfân u hüner Nedret-veş
İdemem nâsla beyhûdece ġavgâ meŝelâ
Ĥarfü’l-yâ
[41]
58
..-- ..-- ..-- ..Dehenin vaśf idemez her bir aġız ħaffâfı
Lebiniñ ehl-i sühen olmalıdur vaśśâfı
Nukat-ı hüsnünü taķrįr idemez ehl-i beyân
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Kilk-i fikretle yazılmaz o bütüñ evśâfı
Olmuş âraste-ârâ-yı ticâret ammâ
Kârı tervįc-i metâǾ eylemedir śâmśâfı
Çeşminiñ kârına virmekde iken ġamze revâc
ǾÂşıķıñ cânın alur olmasa ger inśâfı
Ķızdırur müşteri-i vaślını bir ĥâlet ile
Âteş-i reşk ile ķızmaz mı Ǿaceb eśnâfı
Yüriyor baǾżıları cezme ile tennûre
Kiminiñ maŧlabına nįm-nigâhı kâfi
Görmemiş miŝlini billâh o perįniñ Nedret
Geşt iden memleket-i Rûmı gezen âfâkı
Velehü
59
-.-- -.-- -.-- -.Ķapladı ķalbim ilin mezheb-i nuǾmân-ı Şaġfį
Ĥanefįyim Ĥanefįyim Ĥanefįyim Ĥanefį
Müfredât
Ferd
-.-- -.-- -.-- -.Dil şikârıñ dâne ħâliñ dâm dirseñ perçemiñ
Tįr-i nâgeh-res müjen ķaşın kemân olsun şehâ
Ferd

[42]
--. .--. .--. .-Ķoçbaşı içün gel ķolına gir ķuzucağım
Boynuzları tepsin eger ağyâr baķarsa
Ferd
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