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HAYRETİ'NİN BELGRAD ŞEHR-ENGlZl 

Mehmed Çavuşoğlu 

:Asıl adı Mehmed olan Vardar Yeniceli Hayreti'nin mesleği sipabilikdi. 
Aşık Çelebi'nin anlatlığına göre Kanuni Sultan Süleyman'ın vezir-i azamı 
Maktul ihrabirn Paşa'ya verdiği bir kaside üzerine Paşa onu himaye niye
tiyle şairin hemşehrisi Hayili Bey'den hakkında bilgi edinmek ister. Kıs
kanç ve koğucu karakterli Hayili'nin gayet usta bir şekilde sözü idare edip 
olumlu veya Paşa'yı tatmin edecek bir şey söylememesi üzerine Hayreti'ye 
az bir tirnar verir. Şair de kendisine karşı takınılan bu tavırdan ziyadesiyle 
üzülerek .verilen timarı bırakıp gider, ki Aşık Çelebi ~ol dahi kakıyup gi
den diye ifade etmektedir. Rumeli'de Yalıyalı ve Mihaloğlu beğlerine hiz
met ederek onların verdiği bağış ve bahşişlerle yetinirken ömrünün sonla
rına doğru gözleri kör olur ve (H. 941- M. 1534) de vefat eder. Yahyalı-
1ar'a bağlılığını: 

Ehl-i l;ziilüz şanma ey ziihid bizi biilllerüz 
Bende-i ma/f.bül-i dergiih olmzş i/f.biilllerüz 
Göfılümüz alça/f.dur ammii himmeti •iilllerüz 
C ii na başa /f.almazuz •iilemde Y a~ıyiilzlaruz 1 

kıt'asiyle başlayan bir murabbaında belirtniektedir. 

Agah Sırrı Levend, Türk Edebiyatında Şehr-engizler ve Şehr-engizlerde 
İstanbuF adlı eserinde yalnız Hayreti'nin burada yayınladığım 'Belgrad 
Şehr-'engizi'nden bahsederse de şairin bir de 'Yenice Şehr-engizi' vardır ki 
Fatih İv1illet Kütüphanesi'ndeki divanlarının birindedir. (Ali Emiri, Man
zum, 124, yk. 103/b-110/b). 

Hayreti yayınladığım bu şehrengizinde Husrev Bey adlı birinden bab-

(1) Süleymaniye Kitaplığı, Fatih, 3809 yk.28/a. 
(2) Tiirk Edebiyatında Şehr-engiz/er ve Şehr-engizlerde Istanbul,. Istanbul, 1958. 
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sederek onun zamanındaki- Belgrad'ı anlatır. (bk. 61. beyit ve sonrası). Bu 
zat 18 Haziran 1541-23 Safer 948'de vefat eden (bk. Rusrev maddesi Is
lam Ansiklopedisi) ve Sultan 2. Bayezid'in kızından tarunu olduğu için Sul
tanzade diye anılan, $emendire ve Bosna valiliklerinde bulunmuş olan Gazi 
Husrev Paşa olmalıdır. . . . . · 

Belgrad 29 Ağustos 1521 - 25 Ramazan 927'de almdığına ve k~ndisi 
de 1534-921'de vefat ettiğine göre Şehrengiz'in bu arada yazılpıış olduğu 
muba.lckaktır. Şairin tamamiyle· görmez ·oldUktan sonra kardeşi Yusuf-ı Si
neça~'in, Aşık Çelebi'nin deyimiyle, «mevlevilikde köçeği ve mesnevide şa
girdi ye perverdesi» olan Günabi tarafın~an yeditip meclisiere iletildiğini bi
liyoruz (bk. Aşık Çelebi Tezkiresi, Günabi maddesi). Aşık Çelebi, şairin kör 
olduktan sonra körlüğü ile ilgili olarak söylediği üç beyiti vermekte~. Ay
rıca «. . . yine ölince ayn-ı si'r görür gözi belki kastde-i ömri sa h beyitifie . .. , , 
irince :şiir ahir sözi olur~. der ve R 9~1 yılında kendi kasabasın~a yfu:ii Var
dar Yerucesi'nde göçtüğünü söyler.· Şebrengizde körlüğünü kesinlikle belir
ten bir işaret yoktur. Her· ne kadar kör oldUktan soıir~r da şür söylerneğe 
devam etmişse de, bu şehrengizi kör olmadan iince y~mış olması çok müm
k:ü'ndür . 

. Hayreti'nin Süleymaniye Kitaplığı'ndaki yukarıda adı geçen divanında 
(yl:c. 37 /b-:38/a'da) «Der taerif-i Beliğriid ve dilberiin-ı lin şehn başlıklı bir 
murabbaı vardır ki, Şehrengiz'de adı geçen güzelierin çoğıınun adına bu
rada da yer verilmiştir 

Gezüp her gıişesin bu fsubbe-i şeş-sü-yı acliinuii 
Tejerriic eyledüm bir bir bucağm diir-ı dün>:iinuii . 
İdiip seyriinmı' her biig u riiğ-ı 'iilem-iiriinuii · 
Na?,lrin görmedüm yiiriin bu şehr-i cennet-iislinun 

'[aşı /acl-i Bedabşiin toprağı şan mi_sk ii 'anberdür 
. Şuyı. ya Selsebll ırmağıdur ya Ab-ı Kevşerdür 
İçinde ödemi ekş_er perl yüzli meleklerdür. 
Na?,lrin görmedüm yarlin bu şehr-i cennet-_iisiinuii 

Melek sıretlü l;.iiri-çilireler bHıadd ü gayetdür · 
Lebi Kevş_er boyı '[ı7bii güzeller bi-nihiiyetdiJ! __ 
İrem gülziirıdur bu J:ıiişılı ya biiğ-ı cennetdür 
Na~lrin görmedii~n yarlin bu şehı:-i cenııet-:asiinuii 
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Bu yirlerde gönüller alıcı şeh-biizlar vardur 
ljıyel ta'lim iderler dehre çok tanniizlar vardur 
Güzeller bi-bedeller. büblar mümtazlar vardur 
Nag.Zrin görmedüm yarlin bu şehr-i cennet=-asiinun 

Bu bir gülşen durur bunun ço!.c_ olur verd-i ra'nası 
Yüzi gül kiiküli sünbül boyı serv-i dil'-lirası 
-İki 'alem deger şiihum birinüii bir temiişiisı 
Nag.Zrbı görmedüm yarlin bu şehr-i cennet-iislinun 

Muyu Batı durur biri lj_amusından ser-iimeddür 
Temaşii eylemek her de1n cemiilin cömr-i sermeddür 
T;.aşı ~ıll-i İlahidür yüzi nür-ı Muhammeddür 
Naf.irin görmedüm yarlin bu şehr-i cennet-iislinun 

Birisi Yüsuf-ı ·şanı güzellük mülkiniiii biinı 
Göreydi . Şah-ı Ken'iim eger bu büsn ile anı 
Olup bin elin ile şiini /f.ul olurdı afia ani 
Nag.Zrin görmedüm yiirqn bu şehr-i cennet-iislinun 

lj.udavirdi 'durur adı biri bir pür-~ariifetdür 
Cihanda ~ıüsn ü l;ul/f. ile nag:Zri yo_/f. bir afetdür 
Güzeldür bz-bedeldü~ bir IJ.ıyamet -;erv-§..iimetdür. 
NagJrin görmedüm yarlin bu. şehr-i cennet-iiSiinufi 

'All Biil'i durur adı biri bir şiih-ı 'iilemdür 
.Perl.:-peyker melek-nian~ar güzel dilherdür iidemdür 
ljayii vü bılm ü 'işmet şimdilik ana m'ü.sellemdür 
Na~irin görmedüm yiiriin bu şehr-i cennet-iiSlinun 

. M emi Biili durur birisi bir çeşm-i MoğolÇindür 
~ıya bal[.ıcı diller alıcı şeh-biiz laçindür 
Gönüller kebkin avZasun yürisün yavrı · siihindür 

. ' 
Nag.irbı görmedüm yarlin bu şehr-i cennet-iislinun 

Veli Biili durur adı biri bir dil-rübiicul[.dur 
Hiliil-ebrü /f.amer-tal'at nigiir-ı · piir-beliicu/f.dur 
Dabi nev-reste di!berdür dabi böstiin budacu/f.dur 
Naıirin görmedüm yiiriin bu şehr-i cennet-iislinun 
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İlahi bu Beliğradu.fı esasın üstüvar eyle 
İçinde cümle ·mal)bübın cihan turdu~ça var eyle 
Belii.-keş ljayrefinüfı efinın anlara nişii.r eyle 
Natirin görn'!edüm yii.ran bu şehr-i cennet-iisii.nufı 

Şehrengiz'den önce yazılmış olması muhtemel bulunan bu murabbadan 
başka, adı geçen divanda yk. 33/•b'de «Merşiye der vefat-ı malJ.büb-ı böd» 
başlığı altında Memi Şah için; yk. 34/a'da «Der ta'rlf-i dilber-i böd"P başlı
ğı altında ve yk. 36/b'de «Der vaşj-z malJ.büb» başlığı altında Mahmud için; 
yk. 35/b'de «Der ta'rlf-i mabbüb-z böd» başlığı altında İlyas için; yine yk . . 
35/b'de «Der tai.arru' u ibtihii.l be-dilber-i böd» başlığı altında Süleyman 
için; yk. 36/b'de «Der medlJ.-i Memi Şiih» başlığı altında yine Memi Şah 
için ve yk. 37 /a'da «Der ta'rl/-i 'Alı Biill» başlığı altında Ali Bali için ya
zılmış murabbalar vardır. Bu isirolerin hepsi de Şehrengiz'de geçmektedir. 
Bunlar bize murabbalar önce yazılmışsa Şehrengiz'in uzun bir hazırlık so
nucu meydana geldiğini, aksi takdirde, ayrı şiirler halinde Hayreti tarafın
dan işlendiğini, ve Hayreti'nin uzun sayılabilecek bir süre Belgrad'da otur
duğunu göstermelçtedir. 

Aşağıda metnini verdiğim «Belgrad Şehr-engizi» ni üç nüshayı karşı
laştıratak hazırladım ki üçü de Fatih Millet Kütüphanesi'nde Ali Emiri 
Efendi yazmaları arasında bulunmaktadır : 

A - No. 599 (mecmua içinde, yk. 3/b-10/a). Bu nüsha Agah Sırrı 
Levend'in bildirmiş olduğudur1 • 

B -No. 123 (Divanın içinde, yk. 71/a-77/b). Bu nüsha gerek m~
teva gerek imla bakımından en doğru olanıdır. 

C - No. 124 (Divanın içinde, yk. 96/a-103/b) .. Bu nüsha B'ye oran
la oldukça noksandır ve başlıkların hiçbirisi yoktur. Yenice Şeh
rengizi bu nüshadadır. 

Hayreti, Şehrengiz'e uzun bir yakarış ~münacat) ile başlamaktadır. 46. 
beyitte biten bu yakarışda şair önce, dertli, hasta ve kimsesiz v.s. olduğıınu 
söylemekte, 5. beyitten başlayarak bu halinin manevi yoksulluktan, bu dün
yanın benliği, nefsi doyurup oyalayacak nesnelerine çokça kapılmaktan ile
ri geldiğini açıklamaktadır. Bir türlü mana perdesini açamamış, bu şekil ve-

{1) age. s. 27. 
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ya sfiret aleminde kalınıştır, meyhanelerde dolaşıp kendini içldye vurarak, 
gördüğü güzellere kap.İ:lıp onların kuru sevdasına başını salmıştır. Tanrı'
dan kendisini nefsin baskısından kurtarmasını, gönül gözünü açarak, 
dünya zevklerine dalıp uyumuş ·kalbini uyandırmasıriı yakarır. Dünyayı sev
mekten, mecazi denilen ölümlü güzelliklere duyduğu yalancı aşka kapılmış
lıktan kurtanlmasını yalvarır. İstediği aşk, gerçek aşk yani Tanrı sevgisi, 
sarhoşluk da Elest Meclisi~nde, ruhlar alemindeyken görüp sarhoş olduğu 
ilaru güzelliktir. Bu iışk ve onun vereceği sarhoşlukla perişan olup gerçek 
ölüme, ölnJ,eden önce ölmeye· ulaşmağı ister. 47. beyitten başlayarak 61. 
beyite kadar kendi ·kendisine öğüt vererek aşıklığın ve er-kişi olmanın ger
çek yolunu salık verir. 61. beyit : 

Y üri şol bir-kerzmüfi ol ğuliimı 
K'idüpdür bende ·lutfı biiş u 'iimı 

bir girizgah beyitidir ki, arkasından gerçek eli-açık olarak gördüğü Husrev 
Paşa'yı: · · 

ljuşüşa kiln-ı i/Jsiin mir ij.usrev 
Nişiin-ı na'l-i esbidür meh-i nev 

beyitiyle övmeğe başlar. Onun yiğitliğini, cömertliğini, adaletini birer beyit 
ile söyledikten sonra, onun zamanındaki Belgrad'ın övgüsüne geçer . 

. Yeni alıruruş bir serıhad şehri olan Belgrad'da birçok gözüpek gazi 
beğler vardır. Bunlar içieri temiz, sevmesini bilen, dünyanın da tadını çı
karan kişilerdir. 74. beyitte şehrin bir diğer özelliğinden, güzellerinin bol
luğıından söz etmeğe başlar. Bunlar, güzelliklerine aşık olanlarla bağda bah
çede dolaşıp meyhanelerde eğlenirler. Fakat şair : 

Veli ben mübtelii vü ben dil-efgiir 
Yürürdüm bi-kes ü bi-miinis ü yiir 

beyiliride söylediği gibi kimsesiz ve yalınızdır. Olabilir ki Belgrad'a yeni git
'miştir, henüz eşi dostu yokdur, halkın arasına kanşmamıştır, şair ve derviş 
Hayren olduğwıu kimse bilmiyordur. Onun böyle yalınız, yaşlı puslu dönüp 
dofaştığını görenler kendisindeki cevheri sezerler, önemli bir şair olabile
ceği yorumunda bulunurlar. Selam verip yanına gelirler, güiel sözler söyle
mesini, bu diyara gelip gidenlerin gönüller çekici bir yMigar bıraktıklarını 
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ileri sürere~, kendisinin de bir şehrengiz yazmasını isteyip şehrengizin. şeh

İin güzellerinin tavrına ve vasfına layık olmasını dilerler. Şair önce göiı{U 
alçaklığı eyleyip uzun uzun kendisinin onların sandıkları kadar olmadığı.o..ı. 

söyledikten sonra : 1 . 

Eyü yatlu ne ise olsa biiziir 
~umiişın 'arz ider her kişi nii-çiir 

beyitiyle başlayarak onların isteğini elinden geldiği oranda karşılıı,yacağinı 

bil~irir. B~nun üzerine şairin konuştuğu. kişi koynundan üstünde . ayyüzlüle
rin adının bir bir yazıldığı bir kağıt çıkarır. Baştaki ad .Mehmed'dir. _ Şili 
«Bu kimdir?» diye sorar ve karşısındaki kişinin ağzından Mehmed'in gü
zelliğini anlatmaya başlar. Şair böylece 28 güzeli tasvir etmektedir. Güzel
Ierin isminin, lakabının veya mesleğinin uyardığı çağrışımlar, ç~şitli san'at 
oyunlarıyla işlenerek bu tasvirleri meydaiıa getiriyor. Eğer isimler, lakab 
v.eya meslekler mecaz oyun1arı yapınağa elverişli değilse tasvirlerde ca$lık 
görülmüyor. Muyu(?) Bal! isminde Baü'den 'bal' çağrışnnı yapılarak,_ kla
sik edebiyatımızda tatlı olarak tasavvur edilen dudaktan sÖzedilmektedir. 
Muhtesibzade Mehmed'in tasvirinde 'muhtesib' kelimesi ile oynanmaktadır. 
Bilindiği gibi, muıhtesib, sanat erbabının narhlarına bakan, kile, arşın gibi 
o _zamanın ölçillerini, terazi ve kantarları gözden geçirip düzgün ölçüler kui
laıi.tnayanlarla satışlarda aldatma yollarına sapariları cezalandıran memura 
denilirdi. Bu sebeble hapis, ceza ve cezalandırma ile ilgili «çôh~ı müebbed, 
zindan etmek, tutup şehrin pazarznda gezdirmeh deyimleri. ile satışda veya 
ölçüde müşteriyi aldatma ile ilgili «eksik, eksikli» deyimleri kullanılmıştır. 
Bali'de, bu isimdeki 'bal' kelimesiyle ilgili «sözü ş-Mn, telh-kôm, bal, şeker, . 

mezôk, bal ü. belô» kelime ve deyimleri; Neslıni'de bu kelimenin 'yel, rüz-
gtir' ma~asının : . 

Şaçı şürldesi şub/J.ufi neslmi 

mısraında kullanılışı bir yana, şerla~e aykırı sözleri ve hatta «etıe'l-hah de
yişi yüzünden 1418 yılında Halep'de işkence edilerek öldürülen Neslml ile 
ilgili «dôr, bend, berdôr etmek, diivô-yı ene'l-hak kılmak» kelime ve deyim-. 
leri isimlerden yapılmış çağrışımlarla şiire girmişlerdir. 28 güzeli isim ye ıa
kabları üzerinde mana ve söz oyunları yaparak anlattıktan sonra şili, «işık, . 

güzellere düşkün, harabati, v.s.» diye tasvir ettiği kendisine dönüp lafı .kı~ 
sa kesmesini, uzatıp başağrısı vermemesini söyler ye şairlikteki h ünerini gös-. 
terrnek ve herhangi bir ·· vesileyle gittiği, belki de . uzun ZaJJ}.an oturduğu 
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Belgrad şehrinde ken~iisinden. bahsettirip maddi. ve manevt faydalar sağla
yacak bir eser bırakmak için yazdığı şehrengizi bitiri}:. 

. . . 
Görüldüğü gibi, bu şehrengizde, Yahya Bey'in İstanbul Şehrengizi'nde

k.i kadar olsun\ Belgrad'la ilgili açık ve belli bii Şey yoktur. Şehrin hiçbir 
semtinden, bir mimari eserinden sözedilmemiştir. Tasvir ·ettiği kişilerin mes
leği veya giyim kuşamıyla ilgili hemen hemen giçbir şey söylenmemiştir. 
Bu bakımdan tarih, sosyoloji ve etnografya bakımından bize hiçbir bilgi ver
memektedir. Yalnız, klasik edebiyatımızın nevileri arasında bulunan Şehren
giz örneklerinden biri ve 16. yüzyılın önemli şairlerinden Hayreti'ıiin eseri 
oluşu bakımından önemi vardır. 

·' 

.. ---'---.....,....---- ,' 
: (1) Bk. Mehıned_Çıivuşciğlu, Taılıcalı Dukaldıı1zade Yalıya· Bey'in İstanbııl .Şelır-engi;J, 

IDED, CXVll (1969), s. 73-108. ,. . . ·. . · ... • .. . • . . • 
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SEHR-ENGIZ-İ HA YRETI'~' . . 

Mefii'ilün !v.fefii'llün Fe'ülün 

+ ---1 + ---1 + --

1 Tabibii derd-mendem eyle tirnar 
~oma gam pisterinde b.asta vü ~ar 

Benem vadi-yi gamda bi-kes ü ]Jiş 

Garib ü hasta vü mecrüh-ı ·dil-ris 
ı . • 

Beyabiin-ı belada basta vü zar 
Yol azdum J.caldum uş bi-münis ü yar 

Eger lutfuii bana olmazsa hem-rab 
Şaşurdum yolı güm-rlih oldum ey şah 

5 Ki zrra 'ayn-ı elinurnda remed var 
Yolumda niçe yüzbill dürlü sed var 

Dil ü can çeşmin aldı bab-ı gaflet 
Şikar itdi beni 'uJ.cl.cab-ı gaflet 

Gözümden gitmedi şüret l;ı.icabı 

Naşib olmadı ma'ni fetl;ı-i babı 

İçüp benlik meyin .IJ.flyriin u mestem 
ljuda-bin olımadum l:ı.öd-perestem 

Gözüm gaflet bucağında ğunüde 
Yüzüm mey-baneler yolında süde 

1 O Yüzüm mey-biine!er yolmda clirü 
~adel;ı. çekmekde keffeynüm terliZü 

(*) Başlık yalnız A'da var. 11 (2) mecrül;ı-ı dil-riş: elii-riş - derviş B ( mecrül;\-ı: der· 
viş ü C 11 (4) oldı: oldum ·A 11 (7) ma'ni: ya'ni· A, C 11 (8) Sudii-bin : 5lıdiiyi B 1 olma
duro böd·:. olmadum böd büt - A, B 11 (10) - B 
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Şaçaram cur'a gibi ab-ı rüyı 
Cihanufi. mey şanuram yüzi şuyı 

Bir iki tolu cam-ı ergavanı . 
Şanuram 'aJ.d-ı evvel ~-ı şiini 

'Aşa-yı bade olmışdur ıayagum 
Elümde olmasa turmaz ayagum 

Güzeller ?;ikridür vird-i zebiinum 
Mey ü maJ;ıbübdur ~-ı revanum 

15 Olıc~ bir leb-i mey-güna hem-dest 
Oluram biide içmiş gibi ser-mest 

Göricek_ bir meh-i ebru-lıiliili 

Turur gönlümde aylarca bayiili 

Görinse nagehiin bir serv-i ra'nii 
Düşer payma göfilüm saye-asa 

Görinse zülf-i piç-a-piç-i ciiniin 
nan şo]s:mış gibi fecyad ider can 

Görinse I.carşudan ol malı-ı dil-keş 
Buagur bırmen-i şahruma ateş 

20 Başumda 'iŞI.cı şanuram hevayi 
}$:uru sevdiiyi ziiyid hüy u hayi 

Zebün itdi beni bu nefs-i güro-rab 
'İnayet olmaz ise senden ey şah 

Bu nefs-i şüm elinden dad feryiid 
Beni bir laJ;ııa I.cılmaz gamdan azad 

333 

·(ll) tnrmaz: ~JJ durmaz C .ll (15) Oluram : Olıram C ll (16) meh-i : meh ü A 
aylarca : yıllarca C ll (1 7) göiilüm : can um A 1 sa ye- : ma ye - A ll (20) ~anuram : 
şanurdum C ll (22) - A, C 
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JS:ul i tmekden kişiyi nefs-i. gaddar · 
Y eg ol kim ola kiifirde giriftai: 

ilah~ merl;ıamet lpl ben zebüna 
Zebün itme· beni bu nefs-i düna 

25 Heva camından eyle canı hüşyar 
Heves babındaır eyle :tcaibi bidar 

ljıilas it can :tcuşın dam-ı hevesden 
Hümadur anı azad it J.cafesden 

Benetn bir çaresüz :tcuı çare sazt 
JS:oma canumda derd-i l;ıılcd u azı 

Bana sevdürnie bi.ı düiıya-yı dünı 
Beni bir lcal;ıbenüfi lplma zebünı · 

Düşürme göfilümi bir pir-i zale 
Heva-dar eyleme bir bi-cemale 

30 Beni şol gerçek 'aşı:tclardan eyle 
Sel;ıet-biz it uyanı:tclardan eyle 

Meded ben derd-niendi ehl-i derd it 
Erenler cümlesinden eyle merd it 

Beni merd ey le na-merd itme . ya Rab 
I:Iararet vfr .bafia serd itriıe ya Rab 

Vücüdum ateş-i 'ışlca sipend it 
Meded bir çare eyle derd-mend it 

Ç~ragum ateş-i 'ış:tc ile yandur 
Dil ü ·can çeşmine şu sep uyandur 

(28) sevdürme : sevdirme C 11 (29) bir bi-cema!e : bir bi-kemiile A büy-ı vişiile ·ır 11 
(30) - C 11 (31) merd .: ser d · A ferd C 11 (33) __: . C 11 (34) Çerağum ateş-i · : Vü

cüdum ateşin c 
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35 Gözümi bab-ı gafietden bala.ş it 
Beni gird-ab-ı gafletden bala.ş it 

Gözümden perde-i pindan çiik it 
Bana nü.ntiila dehri tab-niik it 

Beni şol gözi açuJ.dardan eyle 
Sel;ıer-.biz it uyanu]pardan eyle 

Gönülden eksük itme taze dağı 
~o yansun biine-i ~albün çeragı 

Bana bif cur'a şun serbQş olayın 
Unudup kendü:mi bi-hüş olayın 

40 Dimezem bade-nüş it mey-perest i~_ 

Beni mest-i mey-i Bezm-i Elest it 

Gönülden le~et-i dünyayı qür it 
Feragat . vir bana ehl~i ı:nızür it 

Vücüdum dağlarla ıaı.ezar it 
Bu mi.J.ınet güşemi. bag-ı bahar it 

Yirümi sebze gibi rüy-ı bak it 
Y ~amı gonca gibi çak çii.k it 

Başum-çevgiin-ı 'ış~a !öp eyle 
Yüzü m . meyd~a ciirüb ~yle 

45 irişdür gökleı:e feryad u niilem. 
Dem-ii-dem gam yimek olsun nevalem 

Yaşum seyl-i reviin eyle dem-ii-dem 
İşüm ah · u figan ey le dem-ii-dem 

• (35) gird-ab-ı ğafletden : gird-ab-ı mil.metden A ll (36) Gözümden : Önümden C ll 
(37) __,.B ll (39) kendümi.: kendiizüm C /; (40) bade- nüş it : biide- nüş-ı C ll 
(42) biiğ-ı : bağ u A, B 11 (46) seyl-i : seylin B 11 
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Şu göz· kim olmaya her lal;ı?a nem-nak 
Pür olmak yeg durur yanumda ol bak 

ŞQ 'aynum kim müdarn al.anaya abı 
Ecel yili ·ana I.coysun türabı 

Gönül ?.el 'aşıi.c isen ehl-i derd ol 
Girüp merdaneler baylın? merd ol 

ı 

50 Yüri 'alemde dayim 'aşıi.cane 
Baş egme merd isen Zal-i cihana 

Ne 'avretdür bugün meydanda dünya 
Erenler cüft idinse anı l;ı.aşa 

Geç~ .'alemde bir merd-i mücerred 
Cihaııiler I.cabü] itsün gerek red 

MaJ;ıabbet asitanmda gubar ol . 
Meveddet işiginde ·baksar ol 

I}:o seyl ·olsun gözilli yaşını silme 
Müdarn olsun I.co sagar gibi silme 

55 I}:o yansun ateş-i · 'ış~ ile cilnun 
I}:o tarac. eylesün gam banümanufi _ 

Şu gibi ~ayii ol gel ser-k~ş olma 

. Gubar-ı hak-i ralı ol ~ieş olma 

Y al.cafu dir isen alınasun ağyar 
El urma. kimse damanma zinhar 

(48) yili :· seyli A 11 · (49) merdaneler : merdii.nlar C 11 (50) - B 11 (51) cüft idinse 
anı : aiia baş egdüre C ll (52) GeÇiiı, : ~açın C 11 (53) baksar .: biik-i yar A, C ll .(56) gef.: 
fı:o C - 11 (57) almasun : almaya C 
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Şa1,cın · yaölış rev iş zayi d iş itme 
Edebden taşra hiçbir cünbiş itme 

Eger uşlu iseii 'uzlet-nişin ol 
Eger derviş isen bi-kir ü kin ol 

60 Er iseii bir geda-yı bi-niyaz ol 
Baş egme her le'i'me ser-firaz ol 

Le'Im işigine yüzüiii sürme 
Kerim ün ·izi tozın ey le sürme 

Yüti şol bir kerünüii ol guliimı 
K'idüpdür bende lutfı }Jiiş u 'iimı 

l:Juşüşii kan-ı il_ısan mir l:lusrev 
Nişiin-ı na'l-i esbidür meh-i nev 

Sarayında felek bir pir-i }Jiidim 
Meh ü mihr asitanında mülazim 

65 İşiginde iki .l.ruldur şeb ü ,rüz 
Biri nam ile Ferrub biri Pirüz 

Şalupdur mülk içinde sii.ye adli 
Virüpdür her fa'~Ire mii.ye be~li 

Crhan hep· sii.yesiıide aremide 
Veli ~lm ebli tigından remide 

Anun eyyiim-ı 'adlinde Beligrii.d 
Olupdur şimdi bir böş şehr-i ii.bad 

Derünı toptolu · begdür agadur 
}$:amusı şir-i merdan-ı gazadur 

337 

(58) reviş : reveş A 11 (65) Pirüz : Nevruz C 11 (66) içinde : içine C 1 her : bir C 11 
(69) merdiin-ı : merdiinda C 1 gaziidur : Uu4iidur B 11 

Giiney Doğıı Avrupa Ara§lrrmaları F. 22 
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70 Başı heı.ıbirinüfi. meydanda ·bir töp · 
Erenler işiginde ·yüzi carüb 

I}.~musı gıll u gışdan sadelerdür 
Ma}.ıabbet · bendesi azadelerdür 

I}.ılurlar biı.ıbiriyle 'ayş u şadi 
Alurlar delır-i faoiden muradı 

içerler biı.ıbiri şevıpna · bade 
Olurlar gül gi~i dayim güşade 

Peri-rülar dabi bi-h.add ü gayet 
Kimi gül-çibre kimi serv-~amet 

75 Yürür anlar dabi 'aşııpar ile 
Yolında şubl;ı-veş şa<;lıklar ile 

Düzüp her güşede bezm-i neşatı 
iderler birbiriyle ibtilatı 

Gehi seyran -iderler bag u ragı 
Gebi mey-bane eylerler . turagı 

Dem-a-dem. ~ev~ iderler demleri var 
Mezid olsun güzel 'alemleri var 

Veli ben mübtela vü ben .dij:..efğar 
Yürürdüm bi--kes ü bi-münis ü yar 

80 "l:Jayal-i yar idi yanumca yarum 
Gam idi yine anca~ gam-güs~m 

idinüp gözyaşiyle ahı hem-dem 
iderdüm ben dabi bir başfa 'alem 

(73) sev]9na : yadına C 11 (77) - B 1 eylerler turağı : iderler durağı :C ll 
(80) - c ll 
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Cef~ar camı olmışdı piyalem 
Ciger pel'galesi idi nevalem 

Gözüm sağariayın tolmış idi J.can 
Ciger olmışdı nar-ı ğarnda biryan 

Büküp boynum şural;ıi gibi devran 
Boğazum alıiıış ipi dest-i hicran 

85 Burup tanbür gibi J.culagumı ğam 
İfiildi öğredürdü bana her dem 

Delinmiş idi bagrum nitekim nay 
Dir idüm nale idüp her nefes vay 

Hemışe mey gtbi telb idi '.ayşum 

Dern-a-dem ney grbi ah idi işüm 

Ne kiriısem var idi ki şora J;ıalüm 
Ne bir yoldaş ki .'aı:Z ide melalüm 

Yürürdüm gah mest ü ·gah J;ıayran 
iderdüm güşeden b~arı seyran 

90 Görüp bu J;ıaletümi bir niçe yar 
Şorup P.:alümden almışlar J;ıaberdar 

Ayıtmışlar bu mabfr gence benzer 
Bu bir şarraf-ı gevher-sence benzer 

Belağat gevherinüii karudur bu 
Melamet dürrinüii 'ummarudur bu 

Bu gün belki kelamuii püidür bu 
Feşal).at bxşesinüii şıridür bu 
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(85) tanbür: : : ~opuz B 11 (88)-:f.ıatüm : ))alim A rnelalüm : mecalüm C 11 (93) belki : 
mülk-i C 1 piridür : miridilr C 11 
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Bu bir b.öş billbill-i böstan-ı dildür 
Bu bir tüti-yi Hindüstan-ı dildür· 

95 Ge~üp yanuma virdiler selamı 
Di di birisi · fetl.ı id üp keliimı 

Gel ey üstad-ı gevher-senc-i ma'na 
Zebanui:i.dur kilid-i genc-i ma'na 

Niçün ma'na l_capusın açmayasın 
Cihana dürr ü gevher şaç.mayasın 

Di gevher sözlerüi:i. güş eylesünler 
Göi:i.ül güşına mengüş eylesünler 

Ki sensin baprı lülü-yı kelamufi: 
Dilüi:i. çevganıdur güy-ı kelamuii 

100 Ollaversin bu gün meydan senüiidür 
Senüfidür ıöp ile çevgan senüfidür 

Demidür göster i'caz-ı Mes~a 
Demüi:i.den niçe mürde olsun Qıya 

Mu'attar kıl sözüi:i. 'üdiyle 'canı 
Müşerref kıl sürürluilla ellianı 

Dilüiidür billbill-i bag-ı dil ü can 
Sözüiidür ab-i ırmag-ı ·dil ü can 

Yine ser-çeşme-i dilden al_cıt ab 
Ni çe dil-teşneler var ola sir-ab . 

105 Yine söz camını şun idelüm nüş 
O badeyle olalum mest ü bi-hüş 

~6) Zel:iiinu.iidur : Zübanuiidur A 11 (98) Di : Didi C 1 sözlerün : . sözleriii A sözün 

c ll . 
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Demidür başla yab yab J.cıl terane 
Ki ateşler bıraJ.csun mülk-i cana 

Terennüm l.cıl bülend avaz ile tiz 
İşidüp lal ola murg-ı ~eJ;ıer,.biz 

!}.açan sen bu . söze J.cılsafi. ser-agaz 
Ne J.cuşdur k'ide bülbül anda avaz 

Ele al yine depret saz-ı 'ışl.cı 

Şal afaJ.c içine avaz-ı 'ışJ.cı 

ll O Sözün süziyle od şal mülk ıçme 
İrişsün ateş andan mülk-i Çine 

Müşerref eyleyenler bu · diyarı 

I}.omış gitmiş durur bir yad.igarı 

Gerek mülk-i 'Arabdan ger 'Acemden 
Çalup herbiri şazın zır ü bemden 

Dimişdür herbiri bir .medl:ı-i dil-keş 
BıraJ.cmışdur niçe gün şehre ateş . 

Ümid oldur ki ey yar-ı şeker-riz 
Diyesin sen dal:ıi bir şehr-engiz 

115 I}.ılasın vaşfını her bir nigarufı 
!}.ala bunda senüfi. de yadigarufi. 

Biçüp her birine bir taze bıl'at 
Birer üslüb ile ta vir e zinet · 

Geyür herbirine bir came-i nev 
Ki renginden anun deng ola B:usrev 
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(106) .yap yab )}ıl : )}ıl . yapyap C 11 (108) k'ide : ide A, C 1 anda : k'anda C 11 
nı2) sii.zın : sii.zı C // (116) Birer : Bir C 1 ta : takim C 11 (117) Geyür : Geyir· C ll 
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Ne ise tavrına vaşfına layıJs: 
Uya endamına ola yaraş* 

Ce~abında didüm ey yar-ı canuro 
Feda olsun:. sana rül).-ı revanum 

120 !$.anı ben b.astada ol zür-ı bazü 
K'olam bir ehl-i dille hem-terazü 

!$.açan ola ki bir edna }5:arınca 
Tutabile Süleyman ile pençe 

Süha mihr ile malı işin bitürmez 
Gedalar padişah işin bitürmez 

Bitürmez malı-tab işini mahi 
Ne nisbet küha te~blh itme kabı 

Bir edna ~erre ile mihr-i eflak 
Ber-a-ber mi olur ey gevher-i pak 

125 Bu güp bir ~erre-i naçız iken ben 
Şalup pertev ~ılam . mı dehri rüşen 

Vücüdumdur benüro bir katra-i ab .• . . 
Hiç anda bulma mı gevher-i nab 

Bulınmaz .istesefi. her şuda gevher 
Bitürmez her bir agaç mive-i ter 

Ölur mı her göfiülde fikr-i hem-var 
ÇJ15:ar mı her şadefden dürr-i şeh-var 

Begüm her tazeden gelmez b.öş avaz 
Olımaz pilever şarrafa enbaz 

(120)·dile hem: dil ile A, B ll (21) Tutabile: Dutabile C ll (123) itme: ide B // · 
(126) ~atra-i : · ı:aıraca C 11 (127) şu da : kanda B 11 
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130 He~ .. eJJ:ıan eyleyen Davüd olmaz 
Oda yanmajpa çör çöp 'üd olmaz 

Ser-agaz eyleyüp itdükde ag~ 
Olur mı 'andellbe peşşe dem-saz 

Bulınn:ı,az her göbekde misk-i tatar 
Degüldür her gubarı görsen esrar 

Görüp her bir g~ilp şanma gavvas 
Ki talup bal;ıre bula gevher-i baş 

Dal.almaz seng-pare güş-ı cana 
Gerekdür ana dürr-i şah-diine 

135 Sözüm lülü degüldür ola mengüş 
O yegdür kim ola-m ben lal ü bamüş 

Ki her bir söz olımaz ral;ıat-i can 
Degüldür her aJ.<an şu Ab-ı I:Iayvan 

Ne l.cudret ·--:ar durur· ben güng ü lale 
Ki girem ehl-i dillerle m~ale 

Benem 'alemde bir derviş-i ha-zar 

İ~~-~ ~~- ~~~afil~~- bir}e_ ~az-~ 

Veli şol defi.lü var ey yar-i gam-bar 
Bulınur her meta'a bir baddar 

140 Eyü yatlu ne ise olsa baz~r 
~umaşın · 'ar~ ider her kişi na-çar 
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(130) yanmal$]a : yanmaJı:da C 11 (131) itdükde : allahlık B. itdükce C 11 (Ü2) gö
bekde ·: ·göfiülde C ./ 1 (133) g~riJ9 : J;ıarifi_ C 1 b~la : ala C 11 (t34) seni~plire: ~eng-i bare 
B 11 (135) ola : k' ola C 11 (136) lier bir söz : bu sözüm B 11 (138) derviş-i bii-zar : der-
~iş ü bi:ılir C 11 (139) B~lınur : Biı!ınma:ı C 11 . 
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Meta'ı her ne ise tatlu acı 
Kisi 'arz ider olıcak revacı ' .·. 

Ditruşler ehl-i diller· söz güherdür 
Şiyan ol gevheri ~aşdan beterdür 

Dimekdür çaresi oldu~Ça m~dür 
Dimişlerdür ki el-me'mür ma'~ür 

Me~eldür eskiden ey serv-i azad 
V irenler olmamışdur varını · yad 

145 Çün ol şüb eyledi bu sözleri güş 
Olup gö.ö.li güşade · batırı böş 

Çı}$:ardı asitininden heman-dem 
XS:odı ·önümde bir mektüb-ı burrem 

Açup ol narneyi oldum çü n~ır 
Yazılmış mah-rülar namı bir bir 

MEI;IMED* 

Temiişa eyledüm gördüm ser-amed 
Yazılmış anda bir nam-ı Me]).emmed 

Didüm kimdür bu mal;ıbüb-ı dil-ara 
Ki olmış cüml~den merğüb u a'la 

. . . 

150 Didi ·bir bürc-i devlet abteridür 
K'anuii malı-ı felek bak-i deridür 

Ayagı ~ebkeb-i necm-i sa'adet 
Nişan-ı na'li mi.Qrab-ı 'ibadet 

(143) maMür ': mal:chür B 11 (145) bôş : cüş B 11 (147) namı : anda B 11 (*) -:- A, . C 
(A'da . •'aded-i beyt 140• kaydı var. C'öe ise bir satır boşluk bırakılmış. C' de zaten fasıl 

başlıklanrun hiçbiri yoktur.) 11 (150) devlet : tal'at B 1 mii.h-ı : mihr-i A (Bu beyitden 
sonra A'da bir satır boşluk var.) ! 1 
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I):amer eksük gedük bir bendesictür 
Güneş .avaresi ef.gendesid~r 

Idüp bazarını kasid· sipihrüfi 
Düşürdi yıldızın malı ile mihrüfi 

Yüze yüz gelmege mahufi yüzi yol$: 
Yanında çarb-ı milırüfi yıldızı yol$: 

155 Güneş k'ayine-i giti-nümadur 
Yüzine nisbet anun bir sühadur 

BALİ* 

Muyu Bali biri bir bi-bedeldür 
Lebi gonca beli ince güzeldür 

Gice gündüz · miyanıdur bayalüm 
Lebi fikri durur def'-i melalüm 

Lebi bir sağar-ı 'işret-fazadur 

Sözi anda şarab-ı dil-güşadur 

Lebidür bana Ab-ı Zindegani 
Lebidür canumufi rüJ:ı-ı revanı 

160 Dil ü can derdine derman lebidür 
Ten-i fersüdeme can gabgabıdur 

Le_bidür çünki can derdine emsem 
Ne var ol c.an tabibi şuosa emsem 

Ki cam-ı Cemden içiise deın-a-dem 
İşitdüm 15-atrası olmaz imiş kem 
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(152) gedük : gedik C 11 (15'3) yıldızın : yılduzın C 11 (154) Yanında : Batupdur 

A, C 1 çarb-ı çarbı C ll (") - A, C ll (156) Muyu: Muru A J--:" B ll (158)- All 
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Mill:ITESİB-ZADE MEI:JMED (*) 

Birisi Muhtesib-zade Mehemmed 
Zenabdan; durur çalı-ı ~ü'ebbed 

Niçe eksüklinüfi. canın o fettiin · 
ider çalı-ı zenabdiinında zındiin 

165 Bulup eksükligin malı-ı sipihrüfi 
Tiıtup bazarını gezdürdi şehrüfi. 

AI;IMED** 

Biri AJ;ımed durur iki birader 
Biri mehdür birisi ş.ems-i Mver 

Deharu birisiDün mim-i AJ;ımed 
Cebini birinüfi. nür-ı Mul)ammed 

Biri bir serv dalı }?iri şirnşad 
I:Iazandan ya İHihi sen tcıı azad 

MEI:IMED*** 

Birisi AJ;ımed · oglıdur Mel}.emmed 
Mu'ayyen çihresinde nür-ı AJ:ımed 

170 Levendane yürür gerçek güzeldür 
N8?:Iri yo~dur· anun bi..ıbedeldür 

Şımal.cda I.calb-i uşşal.cı babadır 
Dil almai.cda be-gayet çüst ü J:ıazır 

Kemend-i zülfinüii canlar şikarı 
Gözinüfi. diller almal.c kar u barı 

(O) ibn-i Mu]).tesib A 1 Bu kıt'a C' de yoktur 11 (00} Bu kıt'a da C' de yoktur 11 
(166) biriider : buriider A ll (000} Bu kıt'a da C'de yoktur. 1 
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Gözi şirana l.alduJ.cça na:?arlar 
Olur ahü yanında şir-i nerler 

B ALl* 

Biri bir sözi şirin adı Bali 
Kelamı telb.-kam eylerdi balı 

175 Lebi anılsa l,calmaz bala ragbet 
Sözi yanında şekker bi-J;ıaHivef 

Cefası ger beladur saiia ger bal 
Me?;aJ.cuii var ise böş gör çek abdal 

MEMİ*~' 

Birisi dahi nam ile Memidür 
Dil ü can yarasınun merhemidür 

Şorarsaii 1eblerin J,c_and-i mükerrer 
Anarsafi gabgabın palüde-i ter 

~açan şalınsa naz ile o dilher 
Benüro canuro anun endamı ditrer 

NESlMl*** 

180 Birine nam ile dirler Nesiini 
Şaçı şüridesi şubJ;ıuii · nesimi 

Olupdur zülfinüii her tan bir dar 
İder biii canı bir bend ile ber-dar 

'Acebdür başılı ol nür-ı mutla)5: 
Eger 'l.almazsa da'va-yı. ene'l-1;ıa)5: 
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(~) Medl;t-i Bali A 1 Bu kıt'a da C' de yoktur. 11 (176)_ gör çek : görgil B 11 (**) 

Medl.ı-i Memi A, - C ll (***) Medl;t-i N esimi A, - C 11 
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· CA'FER* 

Bir;i bir rİıeh-liJ.cadur adı Ca'f.er 
Odur ger yar ise nür-ı muşavver 

Çü gördi roeh cebinin şub}:ı-ı şadıJ.c 

Çeküp çak itdi göksin oldı 'aşıJ.c 

185 D,idüm ben de sorarsafi ca'feriyem 
Anun ırbdalıyam bak-i deriyem 

}:IAYDAR** 

Biri bir afet-i can adı I:Jaydar 
Med~d bir kimse yok mı afi.a hay dir 

Ki yaJ.cdi ?Ulm ü bidad ile şebri 
Od urdı yaJ.cdı viran itdi dehri 

DaJ.cınrnış gamzelerden ZülfiJ.carı 
İder: 'aşıJ.clar ile karzarı 

Biri bir pertev-i I:IaJ.c adı Ral}.man 
Döyemez ş~ves!fle anufi. insan 

190 Cemali Süre-i Rai:ımandur anun 
Cebini 'allame'l-fsur'andur anufi. . 

Yüzi ve'ş~şems alnı ve'd-rj.u~1iidı_1r 
Lebi Kev§er vişali {sul kefiidur 

(*) Medl)-i Cafer A; - B 11 (186) Meded : Mided A 1 hay·: ]Jay ·c 1 dir : der 
C ll (187) ıulm ü : ~ulm-i B, C ll(**) MedJ:ı-i Riliman A, - C ll 
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SÜLEYMAN* 

Biri dabi ~arındaşı Süleyman 
Yanında peşşeden kem hüdhüd-i can 

Şu dil kim bende-i fer.manı aldı 
Süleyman tabtınuii sultanı aldı 

İkisi de iki fettan-ı bün-riz 
Nic'itsün bunlara bir mür-ı naç~ 

l;IASAN** 

195 Biri Ber.ber I:Iasan bir nev-cuvandur 
'Aceb başlar kesici bi-emandur 

Ele tig alsa ger ol ~albi bek taş 
Şunar boynın niçe abdal açup baş 

JS:ul olan afia batt-ı In ü anı 
Tıraş ider gönül levJ:ıinden ani 

'ALI BALİ** 

'Ali Balı biri bir şüb ~ tannaz 
Yüzi gül ~ameti serv-i ser-efraz 

Gözi gördüm el urdı Zü~ara 
Beni diler 'ki ~a iki pare 

200 Didüm gel ~ıyma baöa alma alıuro 
Mürüvvet kıl 'Alilik eyle şiihum 
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(O) . Mec!J:ı-i Süleyman A, - C ll (192) peşşeden : ğayndan B ll (*~) Medl)-i 
Berber J:lasan A,. - C ll (196) açup : egüp B 11 (197) ider : eyler . B ll (00") MedJ:ı-i 

'.Ali Biiü, A, - C ll (198) §üb u : §üh-ı .B, C 11 (199) )>ıla iki : ide pa re C ll (200) )>ıyma 

bana : bana )>ıyma C 11 
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VELI BALİ* 

Veli Baii biri bir pir olası 
Veli biilinden artukdur belası ' . 

Mul;ıibbidür anun cümle vilayet 
İrer mal.<şüdına iden ziyaret 

Kul olan asitiinında olur salı . . . 
Zihi lutf u kerarnet bareka'llah 

Biri bir bi-vefadur ~dı RaJ:uni 
Velikin yoi_c durur 'uşşai_ca ra];unı 

205 Egerçi ism ile Ra1;unldur amma 
İiien ol isme uymamış müsemma 

Didüm ra];un eyJe çü Ra1;unldür aduii 
Didi benzer ·sögülmekdür muradufi 

FERHAD*** 

Biri bir bendedür ad ile Perhad 
}$:ulıdur I_carnetinüfi serv-i azad 

Lebi sirine Sirin tesne-dildür . .. . 
Şeker şirin kelamından bacildür 

Nıçe :S:usrevler olup ana Perhad 
iderler Bisütün-ı ğarnda feryad 

( 0 ) MecQı-i Veli Biill A, - C 11 (201) biri bir : birisi A 11 (203) keramet : roürüvvet 
C 11 (00

) MecQı-i Ral;uni A, - C (* 0 ") Medtı-i Ferhad A, - C 11 (207) ~ulıdur : ~lup
dur A, B 1 ser-i : servin B 11 
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PİRİ* 

210 Biri bir nev-cuvandur ismi Pir! 

Güzellük 'arşa-gi:ihınufi dillri 

'Aceb gördüm ben ol şül.ı.-ı cihanı 
Kul itmiş kendüye pir ü cuvanı 

Yigitdür plrüm ol serv-i dil-ara 
Yavuz gözden şa1pnsun I;I~ Ta'ala 

MUŞTAFA** 

Birisi 'fopcıoglı Muş!afacu~ 
Gül-i nev-restecük bostan budac~ 

Tıfıldur dabi ol ter gül budagı 
Oğul halı durur şirin !Udagı 

215 Dehanında ~o~arken şrr-i marler 
Neler eyler bafia görsen birader 

Didüm gel atıriı. atım ~a9ma benden 
Yaraşmaz k'ola can ayru bedenden 

MA!;IMÜD*** 

Biri de bir güzeldür adı Ma].lmüd 
Vişalidür iki 'alemde ma~süd 

Egerçi kendü hir şahşu.i'i gulfuııı 
I):ul itmişdür velikin baş u 'arnı 
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(~') Medl;ı.-i Pm A, - C 11 <'-'") MedJ:ı-i 'föpcı-ziide A, - C 11 (213) Topcıoğlı : 
Töpcı-ziide A Tuzcıoğlı B 1 nev-restecük : ·nev-reste vü C ll (214) ttıdağı : tutağı A du
dağı C 11 (215) Debiintnda : Dudağında C 1 1· (216) - C 1 k'ola : ola B 11 (**"') Med~-i 

. Ma}.unüd A, - C 11 



352 MEHMED ÇA VUŞOGLU · 

Nice Is:ul diyebilsün aiia adem 
~ulı olmışken anufi cümle 'alem 

BAYRAM* -

220 Bii:i de bir melekdür adı Bayram 
Boyı bir serv-i ra'nadur pür-en<lam 

Begüm ol bir ahüıün bendesictür 
:liice bende meh-i tabendesidür 

Melal_lat kişverinüfi barudur ol 
Letafet Mışrınufi sultanıdur ol 

UUDAVİRDİ** 

Ijud~virdi birinüii. dal:ıi narnı 

O da bir biice-i dehrüfi ğularnı 

Melal_lat kişverinüfi banıdur bu 
Letafet Mışrım,ıii sultanıdur bu 

225 Ijudavirdi anun bir çakeridür 
Bunun ol 'aşıls:ı bak-i deridür 

Göreydi bir na:?ar ol şahı Yüsuf 
_ 1):~1 olsa,.m diyU yir idi t~'esşü_f 

Biri İlyas k'oldur Ijı:lr-ı Ş.ani 
Lehine teşne Ab-ı Zindegani 

(219) cümle .: bal~-ı B 11 (*) Medl;ı-i Bayram A, (B'de yanlışlıkla Behriim yazılmıştır). 
Bu kıt'a C'de yoktur. 11 (*") Medl;ı-i .'ijudavirdi · A, - C 11 · (224) - A ll (225) 'iişı~ı : 
'iiş*-ı A, C 11 (226) diyü : deyi B 11 (**") - C, Bu kıt'a A'da yoktur. 11 (227) k'i>ldur : 
oldur C ll 
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Lebüı.ün ]Jastas!dur l:W:r-ı böş-dem 
Heliikidür sözinüii İbn-i Meryem 

Bu yolda bafia I:JıZr olmazsa İlyas 
Helak oldum benümçün dutsun il yas 

Jj(JSRBV* 

230 Biri bir şü]J dilher adı Uusrev 
Cebini bedr anuii ~aşı meh-i nev 

M~abbet ·şan'atmda olan üstad 
Anun şirin lehine oldı Perhad 

Lebi ıbir veoh ile d~d itdi anun 
Adın unutdılar Nüşinrevanuii 

SARiii KULI HAYDAR** ' . . . 

Birisi dahi . Şaril;ı ~ulı _I;Iaydar 
Niçe ]Jusre~ler olmış ana çaker 

Çeküpdür . Zülfi.k.iir ol ~ara gözler 
Ki ~ıla şerJ:ıa şerl;ıa sine, gözler 

235 Yazup vaşfında ol _şiihuii medayiJ:ı 

Dükenrnez-J:ıaşre dek şerl.ı itse şaril.ı 

İS~*** 

Biri bir nev-cuvandur adı İsi}~ 
Sürinür siiye-veş yanınca 'uşş~ 

353 

(229) olmazsa : olmasa C 1 oldum : olan C 11 (o)) Medtı-i I:Iusrev A, - C 11 (230) 
Cebini: Yüzi B// (232) Nüsinrevanuii :.Nüsü'r"revanuı3. All(*") Medl).-i J:laydar A, .
C 11 (234) l;c.ıla : ide C 1 sine : anı C 11 (235) med ay i.!). : mevabi.l). (?) A, tevarib B 11 
(""") Mecll.t-i İsl;ıiik. A, - C 11 (236) nev-cuvandur : serv dalı C 11 

Güney Doğu Avrupa Araştırmaları F. 23 
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Güzeldür bi-bedeldür şivesi ço~ 
Nihai-i ~ametinüfi mivesi ço~ 

~al-i ~ametidür şah-ı nevher 
Leb-i şirini anda mive-i ter 

AŞÇI EMIRüN I}.ULI lroSREV* 

Biri Aşçı BJ?iriifi J$:ulı ]jusrev 
Şalıpdur gün gibi afill5:a pertev 

240 Gıda-yı riil;ıdur ey rül;ı-ı §am 

Temaşa eylemek toyınca anı . 

Didüm 19lbiin-ı lu!fujidan 'inayet 
Didi açgözlü imişsin be-gayet 

PERVANE** 

Biri Pervane bir fettan-ı can-sÜZ 
Yüzi ayı çeragı 'alem-efıiiz 

Olup pervane per yakmaga her galı 
Tolanur sem'i nürın milrr ile malı . . ' 

O sem'e bendenüfi. de kusça cani . .~ - - . , 
Yanup pervane-veş nür oldı ani 

245 Ela ey I:Iayreti-i mest ü şeyda 
Bela meybanesinde ·bade-peyma 

("') Medl).-i: ij:usrev A, - C 11 (240) toyınca : doyunca C 11 (**) Med.fı.-i .Pervane 
A, - c. 11 (242) fettan-ı : fettan u A 1 can-süz : dil-süz C 11 (243) Toianur : Tolanup 
C 1 şem'i : şem'-i A, B 1 nünn : . J:ıüsnin C 11 (***) - C 11 
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Gel ey bi-şabr u bi-saman u bi-dil 
Şar~b-ı 'ışi..<-ı canan ile ~anzil 

Gel ey divanesi zencir-i 'ışls:ufi 
Mürid-i na-muradı pir-i 'ışls:ufi 

Gel ey avaresi baziir-ı 'ış~fi 
Bellilar bülbüli gülziir-ı 'ış~fi 

Ela ey derd-i 'ışls:ufi derd-mendi 
Vefa küyınufi ofimad~ levendi 

250 Nışab-ı vaşl-ı yarufi bi-naşibi 
T~arrüb şehrinilli merd-i garibi 

Zarafet güşesinilii biişe-çini 
Feragat güşesinüfi. tekye-şini 

Mal.ıabbet şan'atınufi pişe-kiirı 

Meveddet erierinilli ibtiyiirı 

Melfunet meclisinüfi cur'a-nüşı 
Nedamet güşesinilli .bır~a-püşı 

Güzeller işiginüfi bak-sarı 
Şanemler küyınufi. kemter gubarı 

255 Leb-i can-:babş-ı cananufi. helili 
Rub-ı gül-"berg-i yarufi sine-çiiki 

Ayağı tozı aşl;ıab-ı şafanufi 

İşigi kelbi erbab-ı vefanun 

B:arabatnerüfi gayet barabı 
Yüzi meybaneler yolı türabı 

855 

(246) bi-saman u : bi-saman-ı A 11 (249) Bu beyitden önce A'da 8ıtab diye ikinci 
bir b~lık var 1 Ela ey : Bela-yı C 11 (250) vaşl-ı : cennet-i B 1 bi-naşibi : naşibi B 11 
(253) Nedamet : Ferağat C 11 (256) şafanuii : vefanun C 1 vefanun : şafiinun C 11 
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İçüp gaflet şara-bın olup esrük 
İiien çok söyleme gel artu~ eksük 

G~zeller medl}in itdüii çün terna-rnet 
Uz~tma sözi vaktidür tema-m it . . 

260 Uzatma sözlerüiii uzun uzun 
O yegdür kim diyesin azıil azın 

Şuda'ı aradan def' eyle epsem 
Budur b_en bildügüm va'llabi a'lem 

. . . 
{259) it : et C ll (261) Şuda'ı : Şuda'(-ı) A, B 1 aradan : · andan A azdan B 11 


