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Özet
Bu çalı manın konusu; ngiltere Ulusal Kütüphanesi’ndeki Türkçe yazmalarla ilgili olarak
hazırlanan 1888 tarihli ilk katologta yer alan, içinde 42 divan bulunan, 35 adet yazmanın tanıtımını yapmak ve
dolayısıyla hem bu divan ve mecmû’alara hem de buradaki tüm yazmalara dikkati çekmektir. Dünyanın birçok
kütüphanesinde binlerce Türkçe el yazması vardır. Bu yazmalar, milletimizin aziz hatırasıdır. Çünkü onlar paha
biçilmez, engin kültürümüzün ürünleridir. Bugün ngiltere Ulusal Kütüphanesi’nde kayıtlı bulunan 2.000 el
yazma eser, ara tırmacıların ve bilim insanlarının ilgisini beklemektedir.
Anahtar Kelimeler: ngiltere Ulusal Kütüphanesi, El Yazması, Divan, Mecmû’a, Katalog.

Abstract
The topic of this study is introducing 35 manuscuripts, included 42 divans, from the first catologe of
The Turkish Manuscripts in The British Museum Library, dated 1888. In order to introduce, we call attention to
either these divans and collections or the whole manuscripts in The British Library. We have got thousands of
Turkish manuscripts in abroad libraries. These are our honour because they are priceless treasure of our
profound culture. Today 2,000 Turkish manuscripts in The British Library are waiting for researchers and
scholars to research them.
Key Words: The British Library, Manuscript, Divan, Collection, Catalogue.

GR
Bugün gerek yurt içinde gerekse yurt dı ında on binlerce yazma eser; paha biçilmez kültürel,
edebî ve tarihî mirasımızdır. Biz de bu çalı mamızda ngiltere Ulusal Kütüphanesi’nde bulunan; tıp,
edebiyat, din vb. birçok konu üzerine yazılmı ve Osmanlı co rafyasından toplanıp buraya getirilmi
2.000 civarındaki yazmalarımıza dikkat çekmek amacıyla kimi edebî eserlerin tanıtımını yapmak istedik.
Çünkü bu eserlere dı arıdan ula mak, e er elinizde katalog numarası yoksa, çok zor olmaktadır. Ula mak
istedi iniz yazmanın numarasını biliyorsanız internet üzerinden sipari vermeniz ve CD kopyasını posta
yoluyla almanız mümkün olmaktadır. 1
British Library daha önce British Museum (müze) bünyesinde hizmet vermekteydi. Resmi açılı ı
yapıldı ı 1998 yılından bu yana, Londra merkezdeki yeni binasında (St. Pancras) “British Library” adıyla
hizmet vermektedir. Ulusal Kütüphane kapsamında buraya ba lı olarak çalı an iki kütüphane daha vardır:
Colindale ve Boston Spa. Kütüphanedeki ve internetteki bazı çalı malarınız için üyelik gereklidir ve
üyelik i lemleri kütüphaneye ahsen ba vuru eklinde yapılmaktadır. 2
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19. yüzyılda Osmanlı co rafyasından –satın alma, hediye vb. yoluyla - elde edilen yazmalar ilk
defa, 1888 yılında Türkçe Yazmalar Bölüm sorumlusu Charles Rieu tarafından toplu bir katolog halinde
ara tırmacıların ilgisine sunulmu tu (Rieu, 1888). Daha sonra 1958’de Meredith-Owens, G.,M. tarafından
daktilo edilmek suretiyle bir el listesi hazırlanmı ; en son olarak da Waley M. I. (trs.) tarafından
hazırlanan küçük boyutta bir el listesi Kütüphane raflarında yerini almı tır. 3 Özellikle son iki çalı ma,
sadece eser adı listesi eklindedir, ayrıntılı bilgiye ula mak mümkün olmamaktadır. Ayrıca kayıtlar
üzerinde el yazısıyla yapılmı düzeltmeler vardır.
Rieu’nun hazırladı ı 1888 tarihli katalogda Arap harfli Türkçe el yazma sayısı 483’tür. Bunların
444’ü Batı (Osmanlı) Türkçesi’ne ait, 39 adedi de Do u (Ça atay) Türkçesi’ne aittir. Günay Kut, 1971’te
yazdı ı bir makalede (1971 :209) kütüphaneye daha sonra 771 adet yazma daha satın alındı ını
söylemektedir. Bugün ise The British Library resmi internet sitesinde (www.bl.uk) bu sayının 2.000
civarında oldu u ve kütüphanenin yüksek akademik önemde ö eler ba ta olmak üzere Türkçe el
yazmalarını satın almaya devam etti i belirtilmektedir.
The British Library’deki Türkçe yazmalar konusunda maalesef bugüne kadar çok fazla çalı ma
yapılmamı tır. Biz de, tozlu raflardaki yazmaların bir tarafından tutumak gayretiyle ilk katalogta yer alan
Osmanlı Türkçesi’ne ait (Azerî sahası dahil) 35 adet el yazmasında bulunan 42 divanı, irili ufaklı 10
kadar mesneviyi ve çe itli iirleri bu makalede tanıtmaya çalı aca ız. Yazmalar arasında sadece divanlar
oldu u gibi divan-mesnevi karı ık olanlar ve mecmû’a eklinde olanları da vardır.
Yazma Divanlar
Çalı mamıza konu olan yazma divanları üç ba lık altında toplayaca ız. Yazmaları ifade eden alt
madde ba lıklarında yer alan bilgiler ise sırasıyla: katalog numarası, eser adı, yazar adıdır.
1. Sadece Divan Olanlar
Add. 7929, Divan-ı Necatî, Necatî
Yazma, 149 varak ve 21x12,5 cm. boyutlarındadır. Satır uzunlu u 7 cm. ve sayfalar 15 satırdan
olu maktadır. Açık-seçik bir ta’lik hattıyla yazılmı olup, sayfa kenarları çerçevesizdir. 17. yüzyılda
istinsah edildi i anla ılmaktadır.
Eser, Necatî’nin manzum-mensur karı ık önsözüyle ba lar. airin asıl adı sa’dır. Sultan II.
Beyazıd’ın himayesine mazhar olan air, gazel sahasının önemli airlerinden biri olarak sayılır. Hayatının
son döneminde stanbul’da ya amı ve burada vefat etmi tir. Kendisi hakkında dü ülen tarihlerden
ölümünün H. 914’te oldu u anla ılır (Kınalızâde, trs.: vr.277; Latîfî, trs.: vr.89).
Divan, kasidelerle ba lar. Kasideler daha çok Sultan II. Bayezid ve o ulları Abdullah ve
Mahmud ehzadeler adına yazılmı tır. Gazeller alfabetik sırayla dizilmi tir. Ayrıca eserde Farsça gazel,
kıt’a ve rubailer de vardır.
Ba langıç:

Or. 1152, Divan-ı Mesihî, Mesihî
Yazma, 84 varak ve 21x12 cm. boyutlarındadır. Satır uzunlu u 6,5 cm. ve sayfalar 17 satırdan
olu maktadır. Nefis bir ta’lik hattıyla yazılmı olup sayfa kenarları altın yaldız çizgilerle çerçevelenmi tir.
Deri cildi damgalı ve altın yaldızlıdır. Yazmanın 16. yüzyılda istinsah edildi i anla ılmaktadır.
Pri tinalı olan air, Vezir Ali Pa a’nın himayesine girmi , gazel sahasında güzel iirler yazmı tır.
Hicri 918’de vafat etmi tir (Kınalızâde, trs.: vr.256; Latîfî, trs.: vr.85).
Mesihî Divanı, kaside ve kıt’alarla ba lar. Kasideleri daha çok Sultan II. Bayezid ve o lu Sultan
Selim; büyük pa alar ve vezirler (Ni ancı Pa a, Cafer Çelebi, Taci Beyzâde) adına yazılmı tır. Gazellere
3
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geçmeden önce ehrengiz adıyla kısa bir mesnevi görürüz (vr.24a). Gazeller alfabetik sırayla dizilmi tir.
Ayrıca eserde az da olsa rubailer ve müfredler de vardır.
Ba langıç:
!
"

# $

%&

'

Arundel Or. 18, Divan-ı Mesihî, Mesihî
Mesihî Divanı’nın bir ba ka nüshası olan yazma, 76 varak ve 16x11 cm. boyutlarındadır. Satır
uzunlu u 7,5 cm. ve sayfalar 13 satırdan olu maktadır. Düzgün ta’lik hattıyla yazılmı olup, sayfa
kenarları altın yaldız çizgilerle çerçevelenmi tir. stinsah tarihi: 20 Rebiülahir 938 (M.1531).
ki nüsha arasındaki en önemli fark, bu yazmada bazı kaside ve gazellerin olmaması ve olanların
da tertibinin farklı olmasıdır. Bu yazmada ehrengiz en ba tadır. Ayrıca en sona eklenmi (vr.75-76)
Ni ancı Cafer ve Zâtî adına yazılmı iki kaside vardır.
Or. 1148, Divan-ı Garâmî, Garâmî
Yazma, 169 varak ve 23x14,5 cm. boyutlarındadır. Satır uzunlu u 10 cm. ve sayfalar 21 satırdan
olu maktadır. Küçük harfli fakat düzgün, açık bir ta’lik hattıyla yazılmı olup, sayfa kenarları
çerçevesizdir. stinsah tarihi: 20 Zilhicce 972 (M.1565).
Eserde asıl adının Seyyid Muhammed bin Mustafa oldu unu söyleyen Garâmî, Kınalızade’ye
göre Rumelili’dir. Kahire ve Rumeli kadılı ı yapmı tır. Musiki ile de ilgilenen air, seyyidli inden dolayı
hayatının son zamanlarında ye il sarık sarmı tır. Ölüm tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte, H. 974994 arasında oldu u tahmin edilmektedir (Kınalızâde, trs.: vr.207).
Gazeller alfabetik sıraya göre dizilmi tir. Gazellerin sonunda air, mensur olarak kısaca kendi
hayat hikayesini anlatır (vr.153); daha sonra da airlerden topladı ı bir eçkiyi (mukatta ve kasideler) bu
yazmaya ekler (vr.153-169).
lk gazelin ba langıcı:
()
* &+

,

-
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Or. 1149, Divan-ı Rahîmî, Rahîmî
Yazma, 125 varak ve 22x14,5 cm. boyutlarındadır. Satır uzunlu u 9 cm. ve sayfalar 15 satırdan
olu maktadır. Zarif bir ta’lik hattıyla yazılmı olup sayfa kenarları kırmızı çizgilerle çerçevelenmi tir.
Yazmanın 16. yüzyılda istinsah edildi i anla ılmaktadır.
Eserin önsözünde asıl adının Muhammed Rahimî oldu unu söyleyen Rahîmî, Kütahyalı’dır ve
Selim’in ehzadeli i döneminde, Kütahya valisi iken, onunla tanı ır ve gözdesi olur. Daha sonra tahta
geçen Sultan II. Selim’in çe itli iltifatlarına mazhar olmu ve alaybeyi rütbesi ile ödüllendirilmi tir (Ahdî,
trs.: vr.15b). Kınalızâde ise airin Muhammed Çelebi o lu Abdurrahim adıyla bilindi ini ve babasının
aslen Amasyalı oldu unu söyler (trs.: vr.117b).
Ço u Sultan II. Selim’e yazılmı kasidelerle ba layan divan, kısa mesneviler, terci-i bendler,
muhammeslerle devam eder. Gazeller, alfabetik sıraya göre dizilmi tir. En sonda kıt’alar ve müfredler
vardır.
Ba langıç:
/0
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Add. 7922, Divan-ı Bâkî, Bâkî
Yazma, 101 varak ve 28x18 cm. boyutlarındadır. Satır uzunlu u 7 cm. ve sayfalar 15 satırdan
olu maktadır. Zarif bir ta’lik hattıyla yazılmı olup, sayfa kenarları altın yaldız çizgilerle çerçevelenmi ,
dı bo luk ise; hafifçe mavi ve kırmızıyla boyanmı , zarif ve uyumlu altın yaldızlı desenlerle süslenmi tir.
Aralarda tam sayfa minyatürler vardır (vr.1, 2, 25, 30, 44, 77, 89). stinsah tarihi: 1 aban 1046 (M.1636).
Divan Edebiyatı’nın en önemli airlerinden biri olan Bâki’ye ait olan bu divan, onlarca
yazmadan biridir. Yazma 15 kaside ile ba lar ve gazellerle devam eder. Gazeller alfabetik sıraya göre
dizilmi tir. En sonda 3 muhammes, birkaç kıt’a ve müfredler vardır.
Ba langıç:
3
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Add. 25423, Divan-ı Bâkî, Bâkî
Yazma, 109 varak ve 21,5x11,5 cm. boyutlarındadır. Satır uzunlu u 7,5 cm. ve sayfalar 21
satırdan olu maktadır. Okunaklı bir ta’lik hattıyla yazılmı olup, sayfa kenarları altın yaldız çizgilerle
çerçevelenmi tir. stinsah tarihi: Rebiülahir 1004 (M.1595).
Divan-ı Bâkî’nin ba ka bir nüshasıdır.
Ba langıç:
9,
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Add. 19447, Divan-ı Hâletî, Hâletî
Yazma, 65 varak ve 16,5x9,5 cm. boyutlarındadır. Satır uzunlu u 6,5 cm. ve sayfalar 15 satırdan
olu maktadır. Harekeli, nesih hattıyla yazılmı olup, sayfa kenarları çerçevesizdir. Yazmanın 17. yüzyılda
istinsah edildi i anla ılmaktadır. Müstensih: Dervi Osman Bendegâh-ı Hazret-i Gül enî
Azmizâde (Dervi ) Hâletî olarak bilinen airin adı Muhammed’dir. Kaynaklarda ölüm tarihi ile
ilgili farklı bilgiler bulunur. air bir çok yerde brahim Gül enî’ye övgüde bulunur.
Divan, dinî ve tasavvufî bir nitelik ta ır. En ba ta kasideler, kısa mesneviler, terkib-i bendler ve
muhammesler bulunur. Gazeller alfabetik sıraya göre dizilmi tir. En sonda birkaç kıt’a, rubai ve
müfredler vardır.
Ba langıç:
;
>
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Or. 2835, Divan-ı Yahyâ, eyhülislam Yahyâ Efendi
Yazma, 79 varak ve 19x11,4 cm. boyutlarındadır. Satır uzunlu u 6,3 cm. ve sayfalar 17 satırdan
olu maktadır. Küçük harfli fakat açık bir ta’lik hattıyla yazılmı olup, sayfa kenarları gümü renkli
çizgilerle çerçevelenmi tir. stinsah tarihi: 1 aban 1054 (M.1644).
Müftü Zekeriya Efendi’nin o lu olan . Yahya Efendi, IV. Murad döneminde babası gibi önemli
görevlerde bulunmu , eyhülislamlık yapmı , 18 Zilkade 1053 tarihinde vefat etmi tir (Rieu, 1888: 194).
Divan’ın ba ında gazeller alfabetik sırayladır. Vr. 61’den sonra Sultan Murad için bir terkib-i
bend; ayrıca mukatta’lar, tarihler, müfredler, bir Sakiname (Add. 7925 ile aynı mesnevi), tahmisler vardır.
Divan’da birçok gazelin Sultan Murad, birkaçının da I. Ahmed ve II.Osman adına yazıldı ı
anla ılmaktadır.
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Ba langıç:
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Add. 7924, Divan-ı Fehim, Fehim
Yazma, 54 varak ve 26,6x17,8 cm. boyutlarındadır. Satır uzunlu u de i ken olup sayfalar 23
satırdan olu maktadır. Ta’lik hattıyla, yer yer çapraz satırlarla, altın yaldız noktalar serpi tirilmi ka ıt
üzerine yazılmı olup, sayfa kenarları altın yaldızlı çizgilerle çerçevelenmi tir. Yazmanın 17. yüzyılda
istinsah edildi i anla ılmaktadır.
Uncuzâde Mustafa Çelebi olarak bilinen Fehim, istanbul’da do mu , Eyup Pa a ile birlikte
gitti i Mısır’da bir müddet ya amı , Sefâî’ye göre dönü te vafat etmi tir (ö. H.1054). IV. Murad ve I.
brahim zamanında ya amı ve eserlerini vermi tir.
Divan’ın ba ında kasideler, kıt’alar ve tarihler vardır. Gazeller alfabetik sırayladır. Sonda ise üç
Farsça gazel, ayrıca tarih ve rubailer yer alır.
Ba langıç:
Dün gîce çar a kim
6a re dek va f-ı ı!tırâb itdüm
Add. 7919, Divan-ı Nâilî, Nâilî
Yazma, 31 varak ve 20,4x14 cm. boyutlarındadır. Satır uzunlu u 8,2 cm. ve sayfalar 15 satırdan
olu maktadır. Düzgün olmayan bir ta’lik hattıyla yazılmı olup, sayfa kenarları çerçevesizdir. Yazmanın
17. yüzyılda istinsah edildi i anla ılmaktadır.
Çalı mamızın konusu olan di er bir yazmanın ilk kısmında yer alan (Add. 7930) Divan
nüshasına göre çok eksik bir nüshadır. En ba ta birkaç kaside, daha sonra gazeller yer alır; ama di er
nüshadaki bir çok iir bu yazmaya alınmamı tır.
Ba langıç:
@
7
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Or. 407, Divan-ı Nâbî, Nâbî
Yazma, 198 varak ve 23,5x14 cm. boyutlarındadır. Satır uzunlu u 8,2 cm. ve sayfalar 19
satırdan olu maktadır. Belirgin ikesteâmiz-ta’lik hattıyla yazılmı olup, sayfa kenarları altın yaldızlı
çizgilerle çerçevelenmi tir. Yazmanın 18. yüzyılın ba larında istinsah edildi i anla ılmaktadır.
Kasidelerle ba layan Divan’da Sultan III. Ahmed ve II. Mustafa ve bazı pa alara medhiyeler
yazılmı tır. Muhammes, tarih ve kısa mesnevilerin ardından alfabetik sıraya göre gazeller ba lar (vr.70b).
Divan, sebeb-i telifi anlatan bir rubai ile sona erer.
Ba langıç:
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Add. 7920, Divan-ı Nâbî, Nâbî
Yazma, 115 varak ve 21x13,4 cm. boyutlarındadır. Satır uzunlu u 8,8 cm. ve sayfalar 21
satırdan olu maktadır. Nesih hattıyla yazılmı olup, sayfa kenarları kırmızı çizgilerle çerçevelenmi tir.
stinsah tarihi: 22 Receb 1177 (M.1767).
Nâbî Divanı’nın ba ka bir nüshasıdır. Bir önceki nüsha (Or. 407) ile ba langıç beyti aynıdır.
Yalnız bu nüshada kimi iirler yoktur.
Or.1161, Divan-ı Nâbî, Nâbî
Yazma, 171 varak ve 19x11,4 cm. boyutlarındadır. Satır uzunlu u 7,6 cm. ve sayfalar 13
satırdan olu maktadır. Açık nesih hattıyla yazılmı olup, sayfa kenarları çerçevesizdir. Yazmanın 18.
yüzyılda istinsah edildi i anla ılmaktadır.
Nâbî Divanı’nın di er bir nüshasıdır. Önceki iki nüsha ile aralarında birçok fark vardır. Bu
nüshanın ba langıcı öyledir:
3 &=
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Add. 7934, Külliyât-ı Vahyî, Vahyî
Yazma, 161 varak ve 21x13,3 cm. boyutlarındadır. Satır uzunlu u 8,3 cm. ve sayfalar 15
satırdan olu maktadır. Açık ikesteâmiz-ta’lik hattıyla yazılmı olup, sayfa kenarları altın yaldızlı
çizgilerle çerçevelenmi tir. stinsah tarihi: Sefer 1160 (M.1747).
lk sayfaya yazılan ve sonradan eklendi i anla ılan nota göre; Seyyid Muhammed Vahyî, Balata
zaviyesi eyhidir. Seyyid Hasan Nuri Efendi’nin o lu olan Vahyî, H. 1070 Ramazanı’nda do mu ve
Cemaziyelahir 1130’da vefat etmi tir. Kendisi de bir air olan o lu Feyzî, babasının aslında Divanı’nı
yirmi ya ında tamamladı ını; ancak hayatının son dönemine kadar iir yazmaya devam etti inden bütün
bu iirlerin bu Külliyat’ta toplandı ını söyler.
Külliyât’ın içeri i: Kutsal yolculuk (hac) ile ilgili rubailer, na’t, stanbul bahçelerini anlatan
bahariye, çe itli devlet büyüklerine medhiyeler (kaside), terkib-i bend ve ehrengiz; ardından alfabetik
sırayla gazeller ba lar (vr. 51a). Gazellerden sonra (vr. 55b) mukatta’lar, tarihler, yine alfabetik sırayla
rubailer; . Yahya Efendi, Nasûhî ve Avnî’nin iirlerine tahmisler, muammalar, elgazlar yer alır. En
sonda (vr. 136b) Davetnâme, Du’anâme, Tevbenâme adlı mesneviler ve (vr. 148a) Ba dat valisi Hasan
Pa a’ya ve Küçük Müezzin’e yazılmı iki mektup vardır.
Ba langıç:
:
> / = /&
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Add. 7928, Külliyât-ı Sâbit, Sâbit
Yazma, 120 varak ve 21,5x12 cm. boyutlarındadır. Satır uzunlu u 7,3 cm. ve sayfalar 21
satırdan olu maktadır. Düzgün-tertipli bir ta’lik hattıyla yazılmı olup, sayfa kenarları çerçevesizdir.
Yazmanın 17. yüzyılda istinsah edildi i anla ılmaktadır.
Bosnalı Alaaddin Sâbit (ö. H.1124), ulema sınıfından olup Bosna, Konya ve Diyarbakır’da
kadılık yapmı tır. Sabit, Nâbî tarzının etkisinde kalmı olmakla birlikte, kendine özgü bir üslûba sahiptir.
Atasözü, halk tabiri, günlük konu ma dili ö elerini iir dilinde sık kullanmaya olan merakıyla dikkat
çeker. Gazelleri, kasideleri, manzum tarihleri, özellikle de ramazaniye ve mi'
raciyeleriyle ilgi ve be eni
görmesine ra men Sabit, daha çok mesnevilerinde ba arılı olmu tur. Mesnevilerinde Nev'
îzâde Atâyî'
nin
etkisi görülür (Mengi, 2002:102)
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Külliyât’ın içindekiler sırasıyla: Hz. Muhammed’e medhiye (kaside), Söz Ebesi (Derenâme) adlı
hikaye (mesnevi), Berbernâme adlı mesnevi, eyhülislam Feyzullah için terci-i bend, miraciye, alfabetik
sırayla gazeller (vr. 43b), tarihler, rubailer, matla’lar, muhammesler ve son olarak Edhemnâme ( brahim
Edhem) adlı mesnevi vardır.
Ba langıç:
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Or. 1160, Divan-ı Sâbit, Sâbit
Yazma, 99 varak ve 19,6x14 cm. boyutlarındadır. Satır uzunlu u 10 cm. ve sayfalar 19 satırdan
olu maktadır. ık ve düzgün olmayan bir ta’lik hattıyla yazılmı olup, sayfa kenarları çerçevesizdir.
Yazmanın 18. yüzyılda istinsah edildi i anla ılmaktadır.
Sâbit Divanı’nın ikinci bir nüshası olan yazmada bir öncekinden farklı olarak mesneviler çok az
yer almı tır. Eserin ba langıç beyti, di er yazmayla (Add.7928) aynıdır.
Or. 2836, Divan-ı Nedim, Nedim
Yazma, 119 varak ve 20,3x14,5 cm. boyutlarındadır. Satır uzunlu u 8,2 cm. ve sayfalar 17
satırdan olu maktadır. Düzgün olmayan bir ta’lik hattıyla yazılmı olup, sayfa kenarları çerçevesizdir.
stinsah tarihi: 13 Receb 1170 (M.1757).
III. Ahmed dönemi airlerinden ve asıl adı Ahmed b. Muhammed olan Nedim, kendi zamanında
imdiki gibi tanınmamı veya tutulmamı olmasına ra men bugün çok bilinen bir airdir. Örne in
“ airlerin reisi” ünvanı Sultan Ahmed tarafından kendisine de il, bugün daha az bilinen Osmanzâde
Tâib’e verilmi tir. Bugün Nedim, en çok, Lale Devri stanbul’unu anlatan tasvirleri, ûh-edâ gazelleri ve
yerlile me çabalarıyla tanınır. airin Divanı’ndan ba ka bilinen tek eseri, Müneccimba ı Tarihi
çevirisidir. Lâle devrinin sonu, airin de sonu olur (ö. 1730) (Mengi, 2002: 181).
Divanı’nın içeri i: Sultan Ahmed, ehit Ali Pa a, brahim Pa a (Damat) ve Mustafa Pa a
(Kaptanıderya) için yazılan medhiyeler; hammamiyeler ve tarihler den sonra klasik alfabetik sırayla
gazeller ba lar (vr. 74b), lk gazeli “â inâ” redifli gazelidir. Eser,kıt’alar, murabba’lar ve müfredlerle
devam eder. En sonda çok az sayıda Arapça ve Farsça beyitler yer alır.
Ba langıç:
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Or. 1153, Divan-ı Ha met, Ha met Efendi
Yazma, 182 varak ve 20,3x12,8 cm. boyutlarındadır. Satır uzunlu u 9 cm. olup sayfalar 17 veya
15 satırdan olu maktadır. Düzgün olmayan bir ta’lik hattıyla yazılmı olup, sayfa kenarları çizgilerle
çerçevelenmi tir. Yazmanın iki yerinde iki farklı istinsah tarihi vardır: Zilhicce 1197 (M.1781) (vr.126b)
ve Sefer 1198 (M.1783) (vr.180a).
Eser, divan formatında yazılmı olmasına ra men kimi yerlerde mensur bölümler görülür. Eserin
ba lı ı, “Divan-ı Sihr-Ünvân Mu’cize-gûy-i Zamân Hazret-i Ha met Efendi Sellemallahu Te’âlâ”
eklindedir ve Bursalı Seyyid Muhammed Said mamzâde tarafından yazılmı mensur bir önsözle ba lar.
Ba langıç:
“A=med =
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Divan’da, tevhid, na’t, tarih, Sultan III. Mustafa ve Sultan I. Mahmud, Sadrazam Ragıp Pa a,
Abdullah Pa a, Hekimba ızâde Ali Pa a ve di er devlet büyükleri hakkında yazılan medhiyelerin
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ardından tarihler, müseddesler, muhammesler gelir. Varak 50b’den itibaren alfabetik sırayla gazeller
ba lar. lk gazelin ilk mısra’ı öyle ba lar:
GD
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Gazellerden sonra elgaz ve muammâ’lar, mukatta’lar, ntisab’ul Mülûk adlı airin bir rüyasının
anlatıldı ı kısa mensure (vr.111b), eyhülislam Velüyyüdin Efendi için yazılmı bir kaside, Kırk Hadis
yer alır. En sonda ise (vr. 137a-180) “Risale-i Senedü’ - uârâ” adıyla, di er divan airlerin
de erlendirildi i mensur bir bölüm vardır. Bu bölümün Sadrazam Ragıp Pa a’ya sunuldu u
anla ılmaktadır.
Add. 23985, Divan-ı Gâlib, eyh Gâlib
Yazma, 174 varak ve 21x14,5 cm. boyutlarındadır. Satır uzunlu u 9 cm. ve sayfalar 21 satırdan
olu maktadır. Nesih hattıyla yazılmı olup, sayfa kenarları altın yaldızlı çizgilerle çerçevelenmi tir.
Yazmanın 19. yüzyılda istinsah edildi i anla ılmaktadır.
Galata Mevlevihanesi eyhi olan Galib (H.1171-1213)’in asıl adı, Muhammed Esad’dır ve
Mustafa Re it’in o ludur. III. Selim’in gözdesi olan air, Sebk-i Hindî üslubuyla yazdı ı dini nitelikli
iirleriyle dikkat çekmi tir.
Birço u Sultan Selim’e yazılan medhiyelerden olu an kasidelerinden sonra tarihler, terci-i
bendler, tahmisler, kısa (yer yer mensur kısımları olan) mesnevilerle devam eder. Gazeller kısmı (vr. 75b151b) klasik sırayla olu turulmu tur. lk gazel, “-dur bana” redifli gazeldir. Gazellerden sonra ikinci defa
tarihler daha sonra mukatta’lar, rubailer, ve müfredler yer alır.
Ba langıç:
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Add. 7935, <Medhiyeler>, Nef’î
Yazma, 138 varak ve 20,3x11,4 cm. boyutlarındadır. Satır uzunlu u 6,3 cm. ve sayfalar 23
satırdan olu maktadır. Ta’lik hattıyla, yer yer çapraz satırlarla yazılmı olup, sayfa kenarları
çerçevesizdir. Yazmanın 17. yüzyılda istinsah edildi i anla ılmaktadır.
Eser, Nef’î’nin Divanı’ndan alınmı medhiye türündeki kaside ve kıt’alarının biraraya getirildi i
bir seçkidir.
Ba langıç:
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Or. 3380, Divan-ı Hatâ’î, Hatâ’î ( ah smail Safevî)
Yazma, 83 varak ve 24x16 cm. boyutlarındadır. Satır uzunlu u 7 cm. ve sayfalar 12 satırdan
olu maktadır. Zarif bir ta’lik hattıyla yazılmı olup, sayfa kenarları altın yaldızlı çizgilerle çerçevelidir.
Hafif kırmızıyla boyanmı , altın yaldız noktalar serpi tirilmi özel süslü ka ıt kullanılmı tır. Cilt, süslü
damgalı deri cilttir. Yazmanın 16. yüzyılda istinsah edildi i anla ılmaktadır.
ah smail Safevî, Safevî Devleti’nin kurucusudur, H.892 do mu , H.907 yılında 38 gibi genç
bir ya ta vefat etmi tir. Aslen Af ar Türk boylarından olan ah smail, iirde Hatâî mahlasını kullanmı
ve arkasında Türkçe ve Farsça iki divan bırakmı tır (Rieu, 1888: 206).
Türkçe Divan’ın bir nüshası olan bu yazmada ilk olarak “Nasihatnâme” adıyla 168 beyitlik bir
mesnevi vardır. Yeniden bir ba lıkla ikinci bölüm açılmı (vr. 10b) ve bu bölümde alfabetik sırayla
gazeller dizilmi tir.
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Add. 7927, Divan-ı Kavsî, Kavsî
Yazma, 119 varak ve 20,3x14 cm. boyutlarındadır. Satır uzunlu u 9,8 cm. ve sayfalar 15
satırdan olu maktadır. Düzgün olmayan ikesteâmiz hattıyla yazılmı olup, sayfa kenarları çerçevesizdir.
Yazmanın 18. yüzyılda istinsah edildi i anla ılmaktadır.
Osmanlı tezkire yazarlarınca pek bilinmeyen Kavsî, kendinin Tebrizli oldu unu söyler (vr.38b).
iirleri Azerî sahasında sayılsa da, iî itikadından dolayı Fuzulî’den hemen ayrılır (vr. 20a, 35a, 36a, vb.).
Yazmanın ba ından ve sonundan çok eksik yapraklar oldu u anla ılmaktadır. Gazeller sıralı
olmasına ra men “ra” harfinden ba lar. lk gazelin ba langıcı:
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Or. 406, Divan-ı Fuzûlî, Fuzûlî
Yazma, 103 varak ve 22,8x13,3 cm. boyutlarındadır. Satır uzunlu u 7 cm. ve sayfalar 15
satırdan olu maktadır. Düzgün ta’lik hattıyla yazılmı olup, sayfa kenarları altın yaldızlı çizgilerle
çerçevelenmi tir. Yazmanın 16. yüzyılda istinsah edildi i anla ılmaktadır.
Divan Edebiyatı’nın ıstırap ve a k airi olarak tanınan Fuzûlî’nin Türkçe Divanı’nın bir nüshası
olan bu yazma, mensur bir önsözle ba lar. Yazmada kaside yoktur. iirler ilk olarak gazelle ba lar (vr.
3b). Gazeller klasik usulle, alfabetik sırayla dizilmi tir. Gazellerden sonra bir muhammes, bir müseddes
ve yine alfabetik sırayla düzenlenmi murabba’lar, kıt’alar ve rubailer yer alır. Kimi sayfa kenarlarında
sonradan eklendi i anla ılan parçalar vardır.
Ba langıç:
I

/ /

#
=

##
#

, /

Add. 7916, Divan-ı Fuzûlî, Fuzûlî
Yazma, 104 varak ve 14,5x10 cm. boyutlarındadır. Satır uzunlu u 7 cm. ve sayfalar 12 satırdan
olu maktadır. Düzgün olmayan ta’lik hattıyla yazılmı olup, sayfa kenarları çerçevesizdir. stinsah tarihi:
Rebiülevvel 1066 (M.1655).
Fuzûlî’nin Türkçe Divanı’nın bir di er nüshasıdır. En ba taki mensur önsöz ve birkaç gazel
yoktur. Gazeller yine alfabetik sırayladır ve gazellerden sonra terci-i bendler, müseddesler, kıt’alar ve
rubailer yine alfabetik sırayla düzenlenmi tir. Ba ta eksik varaklar oldu undan, ba langıçtaki ilk beyit
di er nüshanın (Or. 406) yedinci gazelinin üçüncü beytidir. Ayrıca bu yazmanın son dört yapra ında
Tâlip, Urfî ve Hâfız’a ait Farsça bazı beyitler vardır.
Add. 7917, < 2 divan bir arada> ; Fuzûlî, Usûlî
Yazma, 177 varak ve 30,4x19,7 cm. boyutlarındadır. Satır uzunlu u 12,7 cm. ve sayfalar 15
satırdan olu maktadır. Büyük harfli açık nesih hattıyla ve harekeli yazılmı olup, sayfa kenarları
çerçevesizdir. Yazmanın 16. yüzyılda istinsah edildi i anla ılmaktadır.
I. (vr. 3-105) Divan-ı Fuzûlî: Fuzûlî’nin Türkçe Divanı’nın ba ka bir nüshasıdır. En ba taki
mensur önsöz bu yazmada da vardır. Gazeller yine aynı sırayladır, dolayısıyla ba langıç gazeli aynıdır.
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Or. 406 nüshasıyla hemen hemen aynı tertipledir. Fazladan bu nüshada (vr. 93a) “Sakiname” adıyla bir
terci-i bend vardır.
II. (vr. 106-177) Divan-ı Usûlî: Daha önce tanıttı ımız Or. 1151 yazmasında da bir nüshası
bulunan Usûlî Divanı’nın di er bir nüshasıdır. Bunun sonunda da üç gazel vardır. Mesnevinin ba langıç
gazeli aynıdır (bkz. Or.1151).
Or. 1156, < 2 divan bir arada> ; Riyâzî, Kâfzâde Faizî
ki airin divanının biraraya getirildi i bu yazma, 74 varak ve 11,4x12 cm. boyutlarındadır. Satır
uzunlu u 6 cm. ve sayfalar 23 satırdan olu maktadır. Küçük harfli ve düzgün olmayan ikesteâmiz
hattıyla yazılmı olup, sayfa kenarları çerçevesizdir. Yazmanın 17. yüzyılda istinsah edildi i
anla ılmaktadır.
I. (vr. 1-38) Divan-ı Riyâzî: Riyâzî (ö. H.1054) Divanı’nın bir nüshasıdır. Eser birço u Sultan
IV. Murad’a sunulmu kasidelerle ba lar. Gazeller alfabetik sırayla dizilmi tir. Sonda rubailer, matla’lar
ve müfredler vardır.
Gazeller bölümünün (vr.8b) ba langıcı:
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II. (vr. 39-74) Divan-ı Fâizî: Bu kısım Kâfzâde Fâizî (ö. H.1031) Divanı’nın bir nüshasını içerir.
mam Ali, Hasan ve Hüseyin, II. Osman, I. Ahmed, eyhülislam Yahya Efendi, Sadrazam Ali Pa a,
Dilaver Pa a için yazılan kasidelerin ardından alfabetik sırayla gazelleri görürüz.
Gazellerin ba langıcı (vr. 56b):
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Add. 7933, < 3 divan bir arada> ; Nedim, Tıflî, Rızâî
Üç farklı airin kısa divanlarının bir araya getirildi i yazma, 93 varak ve 22,8x13,3 cm.
boyutlarındadır. Satır uzunlu u 8,3 cm. ve sayfalar 15 satırdan olu maktadır. Açık ikesteâmiz hattıyla
yazılmı olup, sayfa kenarları altın yaldız çizgilerle çerçevelenmi tir. Receb 1107 (M.1696) tarihinde
stanbul’da istinsah edilmi tir. Müstensih: Dervi brahim Vahdî
I. (vr. 1-15) Divan-ı Nedim: IV. Mehmed (H. 1060-1080) dönemi airlerinden ve asıl adı
Muhammed olan Nedim, kendi zamanında tanınmı olmasına ra men, bir asır sonra gelen Lale Devri
airi (daha fazla bilgi için bkz. Or. 2836) Nedim (Ahmed) ile karı tırılmı tır. Onun için aire daha sonra
Nedim-i Kadîm denmi tir. Eseri kısa oldu undan divançe niteli indedir.
Divançe’nini içeri i: eyhülislamlar Husamzâde Abdurrahman, Bülevî Mustafa, Behâî
Muhammed, Minkârîzâde Yahyâ, Sun’izâde Seyyid Muhammed Efendi’ler için yazılan medhiyeler;
kasideler ve daha sonra alfabetik sırayla gazeller vardır. En sonda ise rubailer, müfredler ve muammalar
yer alır. Muhammed Nedim tarafından yazılmı üç kısa mektup, Divançe’nin sonuna eklenmi tir. Ayrıca
vr.17b-18a’da Atâî’ye ait müfredleri görürüz.
Ba langıç:
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II. (vr. 18b-53) Divan-ı Tıflî: Ası adı Ahmed Çelebi olan Tıflî (ö. H.1074), stanbullu’dur ve IV.
Murad’ın gözdesi bir airdir. Divan’da gazeller alfabetik sırayladır. Sonda ise birkaç kıt’a ve tarih vardır.
Ba langıç:
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III. (vr. 54-98) Divan-ı Rızâî: Ali b. Muhammed Rızâî (ö. H.1039), eyhülislam Yahya
Efendi’nin kızkarde inin o ludur. Kahire kadılı ı yapan ve Bulak’da ya ayan air, iddetli bir göz
hastalı a yakalanıp üç ay gibi kısa bir süre sonra vefat etmi tir (Rieu, 1888: 199).
Ba langıç:
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Add. 7930, < 4 divan bir arada> ; Nâilî, Vecdî, Sabrî, Naziri Tusî
Yazma, 221 varak ve 22,8x12 cm. boyutlarındadır. Satır uzunlu u 7 cm. ve sayfalar 17 satırdan
olu maktadır. Açık ta’lik hattıyla yazılmı olup, sayfa kenarları altın yaldızlı çizgilerle çerçevelenmi tir.
Yazmanın 17. yüzyılda istinsah edildi i anla ılmaktadır.
Dört airin divanının bir araya getirildi i bir mecmu’adır.
I. (vr. 1-118) Divan-ı Nâilî: Yenizâde Mustafa Efendi olarak bilinen Nâilî (ö. H.1077),
stanbullu’dur, sarayda divan katipli i yapmı tır.
Divan’da kasideler ve -karde inin ölümü üzerine yazılmı - bir terci-i bendden sonra alfabetik
sırayla gazeller ba lar (vr. 41b). En sonda yine terci-i bend ve terkib-i bendler vardır.
Ba langıç:
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II. (vr. 119-136) Divan-ı Vecdî: Asıl adı Abdulbâkî olan Vecdî (ö. H.1071), stanbullu’dur ve
sarayda divan katipli i yapmı tır. Sultan brahim’in emriyle katledildi i söylenir (Rieu, 1888: 197).
Divan alfabetik sırayla dizilmi gazellerden ve birkaç kıt’a ve müfredlerden olu ur.
Ba langıç:
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III. (vr. 137-179) Divan-ı Sabrî: Ara tırmamızın konusu olan di er bir yazmada (Or. 1155) da
Divanı’nın nüshası bulunan Divan-ı Sabrî’nin ba ka bir nüshadır.
Ba langıç:
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IV. (vr. 180-221) Divan-ı Tûsî: ranlı Nazîrî Tusî’nin Farsça Divanı’dır.
2. Sadece Divan ve Mesnevi Olanlar
Or. 1154, Divan-ı shak & Gencine-i Râz; shak Çelebi, Yahya Bey
Yazma, 136 varak ve 21x12,5 cm. boyutlarındadır. Satır uzunlu u 7,5 cm. ve sayfalar 21
satırdan olu maktadır. Küçük karakterli kırma hattıyla yazılmı olup, sayfa kenarları çerçevesizdir.
stinsah tarihi: Rebiülahir 980 (M.1572).
ki farklı airin divan ve di er iirlerinin biraraya getirildi i bir yazmadır.
I. (vr. 1b-59a) Bu kısımda shak Çelebi’nin Divanı vardır. Divan 4 kasiden sonra alfabetik bir
sıra içerisinde gazellerle devam eder. Gazellerden sonra Divan’a sonradan eklendi i anla ılan mersiye
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türü bir kaside vardır. Üsküplü bir ailenin çocu u olan air, kendini iyi yeti tirmi tir. Üsküp ve Bursa’da,
son olarak da stanbul’da müderrislik yapmı , daha sonra am kadılı ına tayin edilmi ve burada vefat
etmi tir. Ölüm tarihi; Kınalızade’de (vr.46) H. 949, Zeylü’ - akâik’te (vr.167) ise H.943 olarak
verilmi tir.
Divan’da dört kasideden sonra gazeller alfabetik sıraya göre dizilmi tir. lk kaside “tâvus” redifli
kasidedir. lk gazelin ba langıcı ise öyledir:
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II. (vr. 59b-136) Yahya Bey’in Gencine-i Râz isimli mesnevisinin oldu u bölümdür. Bu
mesnevi Hamse-i Yahyâ (Or. 1147) yazmasında da mevcuttur.
Add. 19445, Divan-ı Fuzûlî & Beng ü Bâde, Fuzûlî
Yazma, 124 varak ve 20,3x12 cm. boyutlarındadır. Satır uzunlu u 7 cm. ve sayfalar 12 satırdan
olu maktadır. Düzgün ta’lik hattıyla yazılmı olup, sayfa kenarları altın yaldızlı çizgilerle çerçevelenmi
ve altın yaldızla süslenmi tir. stinsah tarihi: 1 Cemaziyelahir 1041 (M.1631).
I. (vr. 1-105) Divan-ı Fuzûlî: Fuzûlî’nin Türkçe Divanı’nın ba ka bir nüshasıdır. En ba taki
mensur önsöz yoktur. Gazeller yine alfabetik sırayladır ve sonda iki terci-i bend, üç muhammes ve bir de
müseddes vardır. Ba langıç gazeli di er nüsha (Or. 406) ile aynıdır.
II. (vr. 105b-123a) Beng ü Bâde: Bu mesnevide Fuzuli, uyu turucu esrar (beng) ile arap (bade)
arasındaki çeki meyi anlatır. Güya bu ikisi rekabet halindedirler.
Ba langıç:
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Or. 3290, Divan-ı Sırrî & Hayrinâme & Divan- Hevâî; Sırrî, Nâbî, Hevâî
Yazma, 111 varak ve 21,5x12,7 cm. boyutlarındadır. Satır uzunlu u 6,5 cm. ve sayfalar 25
satırdan olu maktadır. Küçük harfli ve düzgün olmayan bir el yazısıyla yazılmı olup, sayfalar iki kolona
ayrılmı ve kolonlar altın yaldızlı çizgilerle çerçevelenmi tir. stinsah tarihi: 29 Cemaziyelahir 1133
(M.1565).
I. (vr. 4-55) Divan-ı Sırrî: Sırrî brahim Efendi (ö. H.1110), IV. Mehmed döneminde ya amı ,
kasidelerinin bir kısmını Sultan IV. Mehmed, Sadrazam Köprülüzâde Ahmad Pa a ve Kara Mustafa Pa a
adına kaleme almı tır.
Uzun bir kaside bölümünden sonra alfabetik sırayla gazellere ba lanır (vr.25b). En sonda birkaç
kıt’a, müfred ve “Halil” adıyla bir sipahi hikayesi (mesnevi) yer alır.
Ba langıç:
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II. (vr. 1-15) Hayrinâme: Nâbî’ye ait Hayriname (Hayriye) mesnevisinin ikinci bir nüshasıdır.
Çalı mamızda konu ile ilgili ayrıntı verilmi tir. (di er nüsha için bkz. Add. 5985)
I. (vr. 1-15) Divan-ı Hevâî: Bursalı olan Hevâî, Bursa’da vaizlik yapmı , Bostan ve Gülistan
üzerine erhler yazmı tır. Ölümü, H.1017’dir (Kınalızâde, trs.: vr.364b). Divanı, büyük ölçüde alfabetik
sıralı gazellerden olu ur. Sonda az sayıda muhammes, rubai ve kıt’a vardır.
Ba langıç:
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3. çinde Divanla Birlikte Muhtelif iirler de Olanlar (Mecmû’a)
Or. 1155, <mecmû’a> ; Azmizâde Hâletî, Riyâzî, Kâfzâde Fâizî, Sabûhî Dede, Seyyid Sabrî
Çelebi, Kara Çelebizâde Abdulaziz
Bir mecmû’a hüviyeti ta ıyan yazma, 181 varak ve 19,5x11,5 cm. boyutlarındadır. Satır
uzunlu u 5,5 cm. ve sayfalar 21 satırdan olu maktadır. Ufacık ve düzgün olmayan bir ta’lik hattıyla
yazılmı olup, sayfa kenarları çerçevesizdir. 22 aban 1088 (M.1595) tarihinde stanbul’da istinsah
edilmi tir. Müstensih: Ebubekir bin Ahmed âkir.
Altı farklı airin divan ve ba ka iirlerinin biraraya getirildi i bir mecmû’adır. airlerin hemen
hepsi 17. yüzyıl airleridir. Yazmanın en ba ında bir fihrist, sonda bo yapraklar vardır.
I. (vr. 8-42) Azmizâde Hâletî Efendi’nin rubailerinin alfabetik sırayla toplandı ı bölümdür.
Ba langıç:
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II. (vr. 43-64) Bu kısımda tezkire yazarı (Muhammed b. Mustafa Asım) Riyâzî Efendi’ye ait bir
Sakiname (mesnevi) vardır.
Ba langıç:
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III. (vr. 65-92) Bu kısımda tezkire yazarı (Abdulhay b. Feyzullah) Kâfzâde Fâizî (ö. H.1031)’ye
ait Leylâ vü Mecnûn mesnevisi ve sonunda kısa (160 beyit) bir Sakiname vardır.
Ba langıç:
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IV. (vr. 93-96) Bu kısımda Mevlevî eyhi Sabûhî Dede’ye ait bir Sakiname (mesnevi) vardır.
Ba langıç:
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V. (vr. 97-133) “ lmizâde” diye bilinen Seyyid Muhammed Sabri Çelebi (ö. H.1055) çe itli
yerlerde kadılık yapmı tır. Bu kısımda airin Divanı yer alır (di er nüsha için bkz. Add.7930). Ba taki
kasideler Sultan IV. Murad, Muhammed Giray Han, çe itli din ve devlet büyüklerine yazılmı tır. Gazeller
alfabetik sırayladır. En sonda mukattalar, tarihler ve müfredler vardır.
Ba langıç:
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VI. (vr. 134-178) Bu kısımda Kara Çelebizâde’ye ait Gül en-i Niyâz adlı bir mesnevi vardır.
Asıl adı Abdulaziz b. Husameddin olan air Sultan V. Murad tarafından Kıbrıs’a sürgün edilmi tir. Bu
sürgününü mesnevi tarzında anlatan airin ciddi nedameti ve Sultan’dan özür dilemesi üzerine affedilir ve
tekrar kazasker ve müftülükle ödüllendirilir. air H. 1068 yılında vefat eder.
Ba langıç:
?
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Add. 11525, <mecmû’a> ; . Yahyâ
Yazma, 110 varak ve 23,5x16,5 cm. boyutlarındadır. Satır uzunlu u 9,8 cm. ve sayfalar 21
satırdan olu maktadır. Açık ta’lik hattıyla yazılmı olup, sayfa kenarları çerçevesizdir. Yazmanın 18.
yüzyılda istinsah edildi i anla ılmaktadır.
I. (vr. 1-60) “Gazeliyât” adı verilen bu bölüm, bir iir antolojisi veya airlerden iir seçkisi
niteli indedir. Daha çok airlerin kısa iirleri (gazel, tahmis, müseddes) seçilmi tir. airler genelde o
dönemde (I. Süleyman- IV. Murad) ya amı airlerdir. Bu bölümde 99 divan airinin adını görürüz.
çlerinde sultan airler de vardır. airler alfabetik sırayla dizilmemi tir.
lk iir, Kabulî’nin bir gazelidir:
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II. (vr. 61-102) Divan-ı Yahyâ: Daha önce tanıttı ımız Or. 2835 yazmasında da bir nüshası
bulunan eyhülislam Yahya Efendi’nin Divanı’nın di er bir nüshasıdır . Di er nüshada ikinci sırada olan
gazel burada ilk sıradadır ve gazeller alfabetik sırayla sıralanmı tır.
Ba langıç:
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III. (vr. 103-110) “Ebyât-ı Müteferrika” adı verilen bu bölümde airlerin me hur olmu en
önemli beyitleri toplanmı tır.
Or. 1151, <mecmû’a> ; Usûlî, Garibî
Yazma, 78 varak ve 19,5x12 cm. boyutlarındadır. Satır uzunlu u 6,5 cm. ve sayfalar 17 satırdan
olu maktadır. Küçük harfli ve düzgün olmayan bir ta’lik hattıyla yazılmı olup, sayfa kenarları kırmızı
çizgilerle çerçevelenmi tir. stinsah tarihi: Rebiülevvel 973 (M.1565).
ki farklı airin divan ve ba ka iirlerinin biraraya getirildi i bir yazmadır.
I. (vr. 1b-8a) En ba ta manzum bir ekilde Hz. Peygamber’e ait 69 adet hadis-i erif’in Arapçası
ve Türkçe meali manzum biçimde yazılmı tır. Daha sonra aynı ekilde Hz. Ali’ye ait olan 10 adet söz,
ayrı bir ba lıkla verilmi tir. Bu bölümde bir yazar adı yoktur.
II. (vr. 8b-67a) Divan-ı Usûlî: Usulî, Rumelili (Vardar Yenicesi)’dir. Büyük mutasavvıf brahim
Gül eni’ye intisap etmi , önce Mısır’a gitmi , daha sonra Gül enî’nin ölümü üzerine memleketine
dönmü ve kendini iyice tasavvufa vermi tir. iirleri tasavvufîdir ve Nesimî tarzındadır (Kınalızâde, trs.:
vr.49; Latîfî, trs.: vr.35b).
“Der Münâcât-ı Mevlâna Usûlî” ba lı ıyla ba layan mesnevinin ardında “ ehrengiz” adıyla
ikinci kısa bir mesnevi vardır. Daha sonra Divan’da yedi kaside, bir muhammes, bir terci-i bend ve
alfabetik sıraya göre dizilmi gazeller vardır.
Bölüm ba langıcı:
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III. (vr. 67b-68a) “Kaside-i Sultan Mustafa” adıyla bir terci-i benddir. Sultan Mustafa, babası
Süleyman tarafından öldürülen bir ehzadedir (Kınalızâde, trs.: vr.34).
IV. (vr. 68b-75a) Bu son kısımda Garîbî’ye ait dini bir mesnevi olan “Pendnâme” vardır. çinde
8 adet de gazelin oldu u Pendnâme ahlâkî ö ütleri içerir. Garîbî de Usûlî gibi Vardar Yenicesi’ndendir ve
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genç ya ta Mevlevili i benimsemi tir. Ölümü H.954’tür (Kınalızâde, trs.: vr.207). Muhtemelen bu ortak
noktalardan dolayı bu iki airin iirleri bir yazmada toplanmı tır.
Ba langıç:
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SONUÇ
Ele aldı ımız divanların ve divan airlerinin hemen hepsinin üzerinde Türkiye’de bilimsel
çalı ma yapılmı olmasına ra men; The British Library nüshaları ile kar ıla tırılan ve edisyon kritik
yapılan çalı ma sayısı azdır. Ayrıca tanıttı ımız bu yazmaların arasında üzerinde hiç çalı ma yapılmamı
olanları da vardır. ngiltere ve tüm yurt dı ındaki eserler, bilim insanımızın ilgisini beklemektedir.
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