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ÖZ: Erdebil Tekkesi’nin şeyhi ve Safevî Devleti’nin kurucusu Şah
İsmail (1487-1524), aynı zamanda Hatâyî mahlasıyla Türkçenin en güzel
şiirlerini söylemiştir. Dehnâme ve Nasihatnâme adlı iki mesnevisi ile bir
divanı vardır. Hatâyî’nin eserlerinin, yurt içinde ve yurt dışındaki kütüphanelerde bulunan yazma nüshaları, mecmua ve cönklerdeki Hatâyî mahlaslı
şiirler araştırmacılar tarafından derlenerek neşr edilmiştir. Mevcut neşirlerde Hatâyî Divanı’nın, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Şevket Rado
Yazmaları arasında bulunan yazması kullanılmamıştır. Dolayısıyla bu nüshadaki 358 gazelin 50’si diğer nüshalarda bulunmadığı için şimdiye kadar
yayımlanmamıştır. Bu yazıda biyografik kaynaklarda ve yazma nüshalardaki Hatâyî mahlaslı şiirlerin Şah İsmail’e ait olup olmadığı tartışıldıktan
sonra Şevket Rado nüshasında bulunan 50 gazelin metnine yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Şah İsmail, Hatâyî, Hatâyî Divanı, Şevket
Rado, Gazel.
Hatayı’s Unpublıshed Ghazels
ABSTRACT: Sheikh of Erdebil Tekke and founder of the Safavid
Dynasty, Shah Ismail (1487-1524) recited the finest poems in Turkish with
the nickname, Hatâyî. He has got two masnavis, called Dehname and Nasihatname and a divan. Handwritten manuscripts of Hatâyî’s works at domestic and foreign libraries, poems with the nickname Hatâyîin journals
and junks were collected and published by researchers. The handwritten
manuscripts of Hatâyî Divanı in Şevket Rado Handwritten Manuscripts,
Istanbul Research Institute were not used in present publications. Thus, 50
ghazels out of 358 were not published since they did not exist in the other
transcripts. In this article, 50 ghazels in Şevket Rado transcript were analysed following the discussion that if poems with the nickname Hatâyî in
biographical resources and handwritten manuscripts belonged to Shah Ismail.
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GİRİŞ
Hatâyî Divanı’nın ikisi İstanbul’da, yirmi üçü yurt dışındaki yazma
eser kütüphanelerinde bulunan yirmi beş yazma nüshası bilinmektedir.
Mevcut nüshalar kullanılarak İstanbul, Ankara, Bakü, Napoli ve Tahran’da
Hatâyî Divanı’nın neşirleri yapılmış, mecmua ve cönklerdeki Hatâyî mahlaslı farklı manzumeler yayımlanmıştır (Genel bir değerlendirme için bkz.
Macit 2015: 623-630). Bugüne kadar yapılan yayınlarda Washington’da
Arthur M. Sackler Gallery Smithsonian Institution, DC, SI986.60’da kayıtlı bulunan Hatâyî Divanı nüshası ile İstanbul Araştırmaları Enstitüsü
Şevket Rado Yazmaları Nu. 51’deki nüsha hiç kullanılmamıştır. Şevket
Rado Yazmaları, mevcut Hatâyî Divanı neşirlerinden sonra erişime açıldığı için oradaki nüshanın değerlendirme dışı kalmış olması doğaldır. Fakat Arthur M. Sackler Gallery’deki nüshanın, 1988 yılında Wheeler
Thackston tarafından çok ayrıntılı biçimde tanıtıldığı halde gözden kaçmış
olması ilginçtir (Thackston 1988: 37-63)1. Şevket Rado nüshası (bundan
sonra ŞR kısaltması kullanılacaktır) ise şiir sayısı ve başka nüshalarda bulunmayan şiirleri ihtiva etmesi bakımından üzerinde durulması gereken bir
yazmadır. ŞR nüshası bu özelliğinin yanı sıra sadece Mezar-ı Şerif nüshasında bulunan bazı şiirlere yer veren ikinci bir nüsha olması bakımından
da önemlidir. Bu makalede ŞR nüshasında bulunan ve daha önce yayımlanmayan 50 şiirin Şah İsmail’e ait olup olmadığı tartışıldıktan sonra metinlerine yer verilecektir.
Hatâyî Divanı’nın Şevket Rado Nüshası
İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Şevket Rado Yazmaları Nu.51’de
kayıtlı bulunan Divan-ı Hatâyî, 107 varaktan oluşmaktadır. Varaklarda çift
sütuna nestalik hatla yazılmış 12 satır vardır. 1038/1628 yılında istinsah
edilen nüshanın müstensihi belli değildir. Tezhipleri, yaldızlı cetvelleri
nüshanın özenle düzenlendiği izlenimi vermektedir. Fakat metnin içeriğine
bakıldığında görsellik konusunda gösterilen itinanın beyitlerin sıralanışında, bazı kelimelerin yazımında esirgendiği görülmektedir. Ayrıca zamanla oluşan lekeler, bazı kelimeleri ve hatta mısraları okunamaz hale getirmiştir. ŞR nüshası ihtiva ettiği 358 Türkçe gazel, 9 tuyug, 1 Farsça tahmisle Hatâyî Dîvânı nüshalarının en hacimlisidir. En önemli özelliği, diğer
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Tenkitli metnini hazırlamakta olduğum Hatâyî Divanı’nda bu nüsha değerlendirilmektedir.
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yazma nüshalarda ve dolayısıyla mevcut neşirlerde bulunmayan 50 şiir ihtiva etmesidir.
Aslında ŞR nüshası Hatâyî Divanı’nın diğer nüshalarında bulunmayan 52 şiir ihtiva etmektedir. Fakat bu şiirlerden ikisi, birkaç sözcük değişikliğiyle Dehnâme’de de vardır. Aşağıda matla beyitleri verilen şiirlerin
ikisi de Dehnâme’nin vezninde, Mefûlü Mefâilün Feûlün kalıbıyla yazılmış
birer gazeldir.
Meyl eyledi yâr hamdulillah
Dil tapdı karâr hamdulillah

(ŞR v.81b)

Ey sevgü nigâr sen kal imdi
Ey fitnelü yâr sen kal imdi

(ŞR v.98b)

Klasik Türk edebiyatında başka örnekleri de görülen, bir şairin
başka eserlerindeki şiirlerinin divanında da yer alması durumuyla karşı
karşıyayız. Divan ve mesnevilerin özellikle muahhar nüshalarında bu duruma rastlamak olağandır. Olağan olmayan ise Hatâyî Divanı’nı ve hatta
külliyatını neşreden araştırmacıların Dehnâme’nin -geleneğe uygun biçimde- başında yer alan dinî nitelikli şiirleri herhangi bir not bile düşmeden
her iki eserde de yayımlamış olmalarıdır. Bu soruna işaret ettikten sonra
ŞR nüshasındaki diğer 50 şiirin (bkz. METİNLER) Şah İsmail’e ait olup
olmadığı tartışmasına geçebiliriz.
ŞR nüshasındaki bütün şiirler Şah İsmail’in midir? Öncelikle
Hatâyî mahlaslı şiirlerle ilgili genel bir tespiti yinelemek zorundayım:
Hatâyî’nin şiirleri takipçileri tarafından çoğaltılmış görünmektedir. Hatâyî
Divanı’nın 16. yüzyılda istinsah edilen Taşkent, Paris ve Londra nüshalarında gazel sayısı 245 civarındayken bu sayı ŞR nüshasında 358’dir. Özellikle 17. yüzyıldan itibaren günümüze doğru nüshalardaki şiir sayısı artmaktadır. Mecmua ve bazı kaynak eserlerdeki şiirleri de ilave edince bu
sayı Azizağa Memmedov neşrinde 396, Mirza Resul İsmailzade neşrindeyse 418’e ulaşmıştır. Hece vezniyle yazılmış Hatâyî mahlaslı şiirlerde
durum daha da ilgi çekicidir. En eski tarihli Hatâyî Divanı yazmalarında,
sadece Paris nüshasında hece ölçüsüyle yazılmış bir şiir (v15b) bulunmasına karşın Nejat Birdoğan neşrinde bu sayı 150, İbrahim Arslanoğlu’nda
ise 219’dur. Divanın değişik baskılarındaki hece ölçüsüyle yazılmış farklı
manzumelerin toplamı 261’dir Mevcut neşirlerden sonra bazı araştırmacıların cönk ve mecmualarda bulup yayımladıkları (Kaya 2004; Koz 2004;
Köksal 2012) şiirler bu sayıya dâhil değildir. Onlar da eklendiğinde hece
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ölçüsüyle yazılmış Hatâyî mahlaslı şiirlerin sayısı 300’ü aşmaktadır. Dolayısıyla çok haklı olarak araştırmacılar Hatâyî’den değil, Hatâyîlerden söz
etmek gereğini duymuşlardır (Arslanoğlu 1992: 333-536; Koz 2004: 184217). M. Fatih Köksal, Hatâyî mahlaslı şiirlerdeki vezin meselesi üzerine
yazdığı makalesinde, görüşlerini örneklerle temellendirmek suretiyle cönk
ve mecmualarda bulunan hece ölçüsüyle yazılmış Hatâyî mahlaslı şiirlerin
Şah İsmail’e ait olamayacağını ileri sürmüştür (2013: 169-188).
Hece ölçüsüyle yazılmış Hatâyî mahlaslı şiirlerle ilgili olarak ileri
sürülen bu iddia, aruz ölçüsüyle yazılmış şiirler için geçerli değil midir?
Hatâyî’nin şiirlerini çoğaltanlar sadece hece ölçüsüyle şiir söyleyen şairler
midir? Doğrusu hece ölçüsüyle yazılmış Hatâyî mahlaslı koşmalar bir
yana, aruz ölçüsüyle yazılmış Hatâyî mahlaslı gazellerin de önemli bir kısmının Şah İsmail’e aidiyeti şüphelidir. Nitekim Azizağa Memmedov,
“şüphe doğuran şiirleri” eserinin “İlaveler” kısmında vermiştir (1966: 557604). İbrahim Arslanoğlu ise özellikle Taşkent nüshasında bulunmayan
Hatâyî mahlaslı ve aruzla yazılmış şiirleri “Şüpheliler” başlığı altında sıralamıştır (1992: 251-329). Ancak Hatâyî Divanı’nın yazma nüshaları,
aruzla yazılmış şiirler konusunda hece ölçüsüyle söylenmiş Hatâyî mahlaslı şiirlerde olduğu kadar ayırt edici işleve sahip değildir. Çünkü 16. yüzyılda istinsah edilen yazmaların sadece birinde, Paris nüshasında hece ölçüsüyle yazılmış tek şiir olduğu halde neşirlerde bu sayı 300’e ulaşmıştır.
Oysa Şah İsmail’in aruzla söylediği şiirlerden oluşan mürettep bir divanı
vardır. Şah İsmail de öncülü Nesîmî (ö.1404-1405?) ve çağdaşı Habîbî
(1512-1520?) ve Fuzûlî (ö.1556) gibi geleneğin kurallarına uygun biçimde
divan tarzında şiirler söylemiştir. Nesimî ve Fuzûlî divanlarında olduğu
gibi Hatâyî Divanı’nın yazmaları arasında da nüsha farklarının ötesinde
şiir sayısı ve şiirlerin sıralanışı bakımından da farklılıklar vardır. Mesela,
başka hiçbir nüshada bulunmadığı halde Taşkent nüshasında yer alan şiirler mevcuttur. Bu durum, diğer nüshalar için de geçerlidir. Hatâyî Divanı’nın karşılaştırmalı metnini neşr eden Azizağa Memmedov’un şu tespiti, günümüzde de büyük ölçüde geçerliliğini korumaktadır: “Şairin divan
elyazma nüshaları, muhtelif cönkler ve çaplarda 396 gazeli, 31 kasidesi, 11
rubaisi, 2 murabbası, 1 terci-bend, 1 tahmisi ve 1 kıtası vardır. Bunlardan
103 şiir [19’u Taşkent, 21’i Paris-1, 3’ü Paris-2, 9’u Vatikan, 1’i Erdebil,
27’si Mezar-ı Şerif, 20’si İstanbul nüshalarında ve 3’ü Azerbaycan Elyazmaları Fondunda saklanılan cönklerdeki şiirler] elyazmalarının diğer nüshalarının hiç birinde yoktur” (1966: 45). Burada önemli bir hususu belirtmem gerekir. Hatâyî Divanı’nın yeni nüshalarına ulaştıkça bu durum değişmektedir. Şöyle ki ŞR nüshası Mezar-ı Şerif nüshasından başka nüshalarda bulunmayan şiirler için ikinci bir kaynak özelliği taşımaktadır. Aynı

119
TÜBARXXXIX / 2016-Bahar / Hatayî’nin Yayımlanmamış Gazelleri

şekilde Tebriz’de Kütüphane-i Merkezî’de bulunan nüsha da Paris nüshasındaki şiirler için ikinci bir kaynak niteliğindedir. Yine de Hatâyî Divanı’nın yazmaları arasındaki farklılıklar, aruz ölçüsüyle yazılmış şiirlerin
de Şah İsmail’e ait olup olmadığı hususunda özgün yazmalara bile ihtiyatla
yaklaşmayı telkin etmektedir. Bu ihtiyatı gerekli kılan bir başka sorun ise
Şah İsmail’in şairliği konusunda bilgi veren tezkire ve diğer biyografi kitaplarında şiirlerinden alıntılanan bazı örneklerin divan nüshalarında bulunmamasıdır.
Bilindiği üzere Osmanlı tezkire yazarları arasında Şah İsmail’in şairliğinden bahsetme ayrıcalığına sahip olan Kafzade Faizî, geleneğe uygun
biçimde Hatâyî’nin şiirlerinden örnek olarak şu iki beyti alıntılamıştır (Kayabaşı 1997: 37a /284):
Ben ol bȃz-ı hümȃ-saydum bu ‘ȃlem merg-zȃrında
Nice ‘ankȃ gibi yavrı uçurdum ȃşiyȃnumda2
Ben ol cȃn-bȃz-ı ser-bȃzam felek farkındadur gâhum
Nice Hallȃc-ı Mansûr’ı yürütdüm rîsmȃnumda
Faizî’nin nereden alıntıladığını bilmediğimiz bu beyitler, Hatâyî Divanı’nın mevcut yazma nüshalarında yoktur. Fakat bu beyitleri içeren gazel, Edirneli Nazmî’nin mecmuasında “Hatâyî” mahlasıyla ve ufak tefek
nüsha farklarıyla yer almaktadır (Köksal 2001: 4336. şiir):
Ben ol şeh-bâz-ı kûhsâram baş eğmen kulle-i Kâf’a
Nice ‘ankȃ gibi yavrı uçurdum ȃşiyȃnumda
Ben ol cȃn-bȃz-ı ser-bȃzam felek farkındadur dârum
Nice Hallȃc-ı Mansûr’ı yürütdüm rîsmȃnumda
Şah İsmail’in öldüğü yıl (930/1524) eserini tamamlayan Edirneli
Nazmî’nin Mecma‘u’n-Nezâir’ine aldığı Hatâyî mahlaslı on gazelden altısı
Hayâlî Divanı’nda ( )نharfiyle biten gazeller kısmında 11. gazelin 4. beytidir (Tarlan
1945: 303). Bu beytin ikinci mısrası Hayâlî’nin başka bir gazelinde de -bir sözcük değişikliğiyle- yinelenmiştir (Tarlan 1945: 320):
Benüm gönlümdür ol evc-i mahabbet şâhbâzı kim
Nice Mecnûn gibi yavru uçurdum âşiyânından
2
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günümüze ulaşan muteber Hatâyî Divanı yazmalarında bulunduğuna göre,
M. F. Köksal’ın (2013: 179) da işaret ettiği üzere 16. yüzyılda Anadolu’da
istinsah edilmiş bir Hatâyî Divanı nüshası olması gerekir. Ama bugüne kadar böyle bir nüshaya rastlanmamıştır. Onun için Hatâyî Divanı’nı neşredenler, Şah İsmail’e ait olup olmadığını tartışmadan bu şiiri alıntılamışlardır. Azizağa Memmedov bu gazelle ilgili olarak “Yavuz Sultan Selim’e
Mektup adıyla şöhret olan bu şiir, Taşkent, P1 (Paris 1), P (Paris 2), B
(Londra), V (Vatikan), ER (Erdebil) nüshalarında yoktur.” notunu düşmüştür (1966: 468, G.315). Mirza Resul İsmailzade ise “Bu şiir Yavuz Sultan
Selim’e mektup adıyla meşhur olmuştur.” dipnotunu ilave etmiştir (2004:
288, G.311). Salih Hüseynî de İsmailzade ve Memmedov neşirlerindeki
notları düşmekle yetinmemiş, bu beyitleri ihtiva eden gazelin makta beytinde geçen “el arkası yerde” deyimini Şah İsmail-Yavuz Selim mektuplaşması kurgusuna uygun biçimde ama yanlış yorumlamıştır (2002: 307).
Kafzade Faizî örneği, bu tür sorunların Osmanlı biyografi yazarlarıyla ilişkili olabileceği ihtimalini çağrıştırabilir. Lakin Safevi muhitlerinde
yazılan biyografi kitaplarında verilen Hatâyî mahlaslı bazı şiirlerin de mevcut divan yazmalarında bulunmadığına dair bilgiye sahibiz. Safevi şahı I.
Süleyman döneminde (1666–1694), Silsiletü’n-Neseb-i Safeviyye adlı eseri
kaleme alan Şeyh Hüseyin, Şah İsmail hakkında; “O hazretin şiire yeteneği
vardı. Hatâyî mahlasıyla Farsça ve Türkçe birçok şiir yazdı. O hazretin divanı, talipleri arasında meşhur ve yaygındır. Masum imamlar övgüsünde
kaleme aldığı şu şiirler teberrüken buraya kaydedildi” dedikten sonra dört
şiirinin metnini vermiştir (1343: 68-72). Onun metnini verdiği şiirlerden ki
gazel3 ile murabba4 Hatâyî Divanı yazmalarında yer aldığı halde “Alidür
Bu gazellerden ilki Hatâyî Divanı’nın Taşkent (v23b), Paris 2 (v6a) ve Londra (15a)
yazmalarında da vardır. Aşağıda matla beyti verilen gazel, Paris 1 (v 16a) nüshasında
önemli nüsha farklarıyla yer almaktadır:
Menem bu tende ki cânum Alî’dür
Menem hem dîn ü îmânum Alî’dür
Matla beyti aşağıda verilen ikinci gazel de Taşkent (v70b) Paris 2 (v39a), Londra (v50a),
ŞR (79a) yazmalarında mevcuttur. İlk mısradaki “Eğildim” kelimesi, Şeyh Hüseyin’in
eserinde “Yürüdüm” şeklindedir.
Egildüm secde kıldum hânedâne
Nûş itdüm şerbetinden kana kana
4
Aşağıda ilk bendi alıntılanan murabba, Hatâyî Divânı’nın Taşkent (v3a), Paris 1, 2
(v3b, v23a) ve Londra (v37a) yazmalarında bulunduğu için mevcut neşirlerde de vardır.
Bu şiir, Dehnâme’de (Taşkent v8b derkenar), de yer almaktadır.
Şâhî ki cihânuñ efdalidür
Allah’uñ eli anuñ elidür
3
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zâhir ü bâtında peydâ/Çıharmış cevheri ez-ka‘r-ı deryâ” matlalı mesnevisi
hiçbir nüshada yoktur. Silsiletü’n-Neseb-i Safeviyye’deki bilgiler ve alıntılanan şiirler, Amalia Gallagher dışında (2011: 895-911), araştırmacılar tarafından değerlendirilmemiştir.
19. yüzyılın şair ve biyografi yazarlarından Seyyid Azim Şirvanî (ö.
1888) de tezkiresinde şairin biyografisinin ardından “doğrusı” redifli gazeli ile bir rubaisine yer vermiştir:
Ey müselmânlar esîr-i zülf-i yâram doğrusı
Bu siyeh-kârun elinde bî-karâram doğrusı (Bayram, 254)
Büyük bir olasılıkla Kişverî’nin aynı redifli gazeline (Demirci 1994:
227) nazire olarak söylenmiş bu şiir, Hatâyî Divanı’nın yazma nüshalarında bulunmamakla birlikte mevcut neşirlerde Seyyid Azim Şirvanî’ye
atıf yapılarak alıntılanmıştır.
Yukarıdaki örneklerde görüldüğü üzere Şah İsmail’in şairliği konusunda bilgi veren kaynaklarda alıntılanan örnek beyitlerin Hatâyî Divanı
yazmalarında bulunmaması sadece Hatâyî mahlaslı şiirlerin Şah İsmail’e
ait olup olmadığı konusunda şüphe uyandırmakla kalmayıp aynı zamanda
metodolojik bir soruna işaret etmektedir. Metodolojik sorun şudur: Şah İsmail’in şairliğine dair makale, ansiklopedi maddesi yazanlar genellikle klasik biyografi kitaplarında Hatâyî’nin şairliği konusundaki bilgilerin yetersiz olduğunu yinelemekte, şiirlerinden verilen örneklerin Hatâyî Divanı
yazmalarında yer alıp almadığına dair bir soruya cevap arama gereği duymamaktadırlar.
Bütün bu açıklamalar, aruz ölçüsüyle yazılmış Hatâyî mahlaslı şiirlerin de -Hatâyî Divanı yazmalarında yer alsalar bile- Şah İsmail’e ait olduğu hususunda kesin yargıya varmanın kolay olmadığını göstermektedir.
Bu ihtiyat payına işaret ettikten sonra tekrar ŞR nüshasındaki gazellerin
Şah İsmail’e ait olup olmadığı sorusuna dönebiliriz.
ŞR nüshasındaki, sözünü ettiğimiz 50 şiirin tamamı aruz vezniyle
yazılmış gazellerdir. Üç [21, 22] ve dört beyitli [7, 24, 31, 48] şiirlerin de
eksik gazel olduğu kanaatindeyim. Diğer nüshalardaki 5 veya 7 beyitli bazı
gazellerin ŞR nüshasında 3,4, 6 beyitli olarak yer almasına bakılırsa bu
sorunun müstensihin yeterince özenli davranmamasından veya esas aldığı
metinden kaynaklandığı söylenebilir. Bazı mısralarda [17/3, 25/4, 40/4],
muhtemelen benzer nedenlerden kaynaklanan aruz kusurları da vardır.
Ol söz ki zamâne heykelidür
Allah u Muhammed ü Alî’dür
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Mahlaslardaki nispet “î”lerinin, vezin gereği kısa okunması divan şiirinde
de bir temayül haline gelmiş olsa da ŞR nüshasındaki zihaflı kullanımlar
bunlarla sınırlı değildir. ŞR nüshasının görsel çekiciliği bile imla ve vezin
konusundaki tutarsızlıklarını telafi edememektedir. Bu bakımdan bazı mısralarda metin tamiri yoluna gidilmiş, önerilen sözcük köşeli parantez [ ]
içinde verilmiştir.
ŞR nüshasındaki 50 şiirde tercih edilen aruz kalıpları ve bu kalıpların kullanım sıklıkları muteber nüshalardakiyle (Taşkent, Washington, Paris, Londra) uyumludur5.
Aruz Kalıpları

Mef’ūlü fā’ilātü mefā’ílü fā’ilün

Şiir ŞR nüshasındaki farklı şiirlerin
sa- sıra numaraları
yısı
25 1, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 21,
22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 35,
39, 40, 41, 44, 45, 48
10 2, 3, 6, 12, 17, 19, 25, 34, 37, 49

Mefā’ilün fe’ilātün mefā’ilün fe’ilün

2

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün

10, 47

Mefā’ílün mefā’ílün mefā’ílün mefā’ílün 4

27, 31, 33, 42

Mefā’ílün mefā’ílün fe’ūlün

7

11, 18, 20, 32, 36, 43, 50

Mef’ūlü mefā’ílün mef’ūlü mefā’ílün

1

38

Mef’ūlü mefā’ílü mefā’ílü fe’ūlün

1

46

Toplam

50

ŞR nüshasındaki farklı şiirlerde kafiye ve redif kullanımı da geleneğe uygundur. Bir gazel [41] musammat kafiyelidir. Sadece bir şiirde
(v62b) kafiye sorunu vardır. Hatâyî’nin diğer şiirlerinde kafiye kusurlarına
rastlanmadığına göre, aşağıdaki gazelde revî harfi ( )نolduğu halde ikinci
mısrada revi harfi ( )رolacak biçimdeki bir tercihi kâtibin dalgınlığına yorabiliriz.
Nola ey dilber eger sen cânum olsayduñ menüm
Gam yimezdüm dünyâda gam-hârum olsayduñ menüm

5

Bu nüshaların muteberliği istinsah tarihlerinin Şah İsmail’in ölüm tarihine yakın olmasından ve Taşkent nüshasında olduğu gibi müstensihinin kimliğinden kaynaklanmaktadır.
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Çeşm-i bîmâruñ meni kılmazdı gamdan nâ-tüvân
Ey habíbüm derdüme dermânum olsayduñ menüm
Dünyâdan nakl itdügüm çağumda gelseñ başuma
Şol mahalde dîn ü hem îmânum olsayduñ menüm
İsterem hüsnüñ kitâbından bugün ders ohıyam
Sen delîl ü hüccet ü burhânum olsayduñ menüm
Bu Hatâyí âsitânuñ çâkeridür sıdk ile
Sen dahı bir nola ger sultânum olsayduñ menüm
ŞR nüshasındaki bu gazeller, içerik bakımından tasavvufî yoruma
elverişli özellikler taşısa da –On İki İmam övgüsü (duvazdeh) olan bir şiir
[46] dışında- dinî-tasavvufî bir anlayışın doğrudan vurgulandığı söylenemez. Bu gazellerin bir kısmı, Azeri sahasında klasik tarzda divan tertip
eden herhangi bir şairin şiirlerinden daha fazla tasavvufî yoruma açık değildir. Hatta Anadolu sahasında eser veren 16. yüzyıl şairlerinin divanlarında bile bu şiirlerin ayrıksı durmayacağına dair somut örnekler var elimizde. Bu gazel [14], aynı zamanda biyografi kitapları ile yazmalar arasındaki uyumsuzluk konusunda yukarıda sıraladığım örnekler arasında da
yer alabilecek özelliklere sahiptir.
Şöyle ki Heratlı Fahrî, 1552-1555 tarihleri arasında yazdığı tahmin
edilen Ravzatü’s-Selâtiîn adlı eserinde Şah İsmail’in Türkçe ve Farsça şiir
söylemekte yetenekli olduğunu söyledikten sonra şiirlerinden örnek olmak
üzere Türkçe bir gazelinin matla beytini vermiştir (Fahriî 1345: 68):
Ey cemâlüñ âyeti ‘unvân-ı divân-ı kadîm
Kaşlaruñ tuğrâsı bismillâhi rahmâni’r-rahîm
Hatâyî Divanı yazmalarında ve mecmualarda bulunmadığı için
mevcut neşirlerde de yer almayan bu beyti ihtiva eden gazel, ŞR nüshasında bulunmaktadır. Bu gazel ilk bakışta, doğal olarak ŞR nüshasındaki
diğer şiirlerin de Şah İsmail’e ait olabileceği ihtimalini aklımıza getirmektedir. Fakat bu gazelin Karamanlı Nizamî Divanı’nda da bir beyit fazlasıyla
(4. beyt) ve ufak tefek değişikliklerle yer alması, durumu çetrefilli bir hale
sokmaktadır.
Nizâmî (İpekten 1974: 193):
1 Ey cemâlüñ âyeti ‘unvân dîvân-ı kadîm
Kaşlaruñ tuğrâsı bismillâhi rahmâni’r-rahîm
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2 Seni bu lutf ile görürken hevâdan şeyh-i şehr
Tevbe ‘arz eyler baña estağfirullahü’l-‘azîm
3 Lâm zülf-i ser-nigûn nakşına ol dür-dânenüñ
Ey rakîb el sunma kim lâ-takrabû mâlü’l-yetîm
4 Nâfe-i Çînî saçuñdan kıssadur lâkin hatâ
Nergis-i şehlâ gözüñden nüshadur ammâ sakîm
5 Görseñ ey dilber ki sensüz nicesi ‘ayş iderem
Eşk sâkî âh mutrib nâle hem-dem gam nedîm
6 Hâlüñ ol Hindû ki Rûm ilinde tutmışdur vatan
Zülfüñ ol tâvûs kim gülşende olmışdur mukîm
7 Mihnet ü derd ile pür-nemdür Nizâmînüñ gözi
Tutalı gözde makâm ol kaşları nûn ağzı mîm
Hatâyî (ŞR v54a):
1 Ey cemâlün âyeti ‘unvân-ı divan-ı kadîm
Kaşlarun tuğrâsı bismillâhi rahmâni’r-rahîm
2 Tâ seni gördi bu hüsn ile sivâda şeyh u şâb
Tevbe arz eyler velî estağfurullahü’l-‘azîm
3 Lâm-ı zülfün ser-nigûn nakşına dil dür-dânedür
Ey rakîb el sunma kim lâ-takrabû ille’s-sakîm
4 Görsen ey dilber ki sensiz nicesi ‘ayş eylerem
Eşk sâkî âh mutrıb nâle hem-dem gam nedîm
5 Hâlün ol hindû ki rûm iklîmide dutmışdur makâm
Zülfüñ ol tâvûs kim gülşende olmışdur mukîm
6 Mihnet ü derd ile pür-nemdür Hatâyî’nün gözi
Derdlü dilinde müdâm ol kaşları nûn ağzı mîm
Bu iki gazel arasındaki benzerliği tevarüd veya nazire kavramlarıyla
açıklamak zordur. Aralarında nüsha farkı düzeyinde ayrılıklar vardır.
Hatâyî Divanı’nın tek nüshasında bulunan bu gazel, Nizâmî Divanı’nın
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Haluk İpekten tarafından kullanılan altı nüshasında da yer almaktadır. Ayrıca Hacı Kemal ve Edirneli Nazmî’nin düzenledikleri nazire mecmularında da bu şiir, Nizâmî adına kayıtlıdır. Bu durum, Hatâyî Divanı’nda eklemelerin ya çok erken başladığını veya Hatâyî’nin, beğendiği bazı şairlerin gazellerini uyarladığını akla getirmektedir. Çünkü Hatâyî Divanı’ndaki
bu gazelde karşılaştığımız durum, tek örnek değildir. Mecmularda ve bazı
divan nüshalarındaki şiirlerde Nesimî ile Hatâyî mahlasının yer değiştirmesini muhit ve etkilenme kavramıyla izah etsek bile Hatâyî-Şeyhî ve
Hatâyî-Ahmet Paşa arasındaki benzer sorunu, Nizamî’nin yukarıdaki şiirini de dikkate alarak Şah İsmail’in Osmanlı şiirine duyduğu ilgi çerçevesinde yorumlama eğilimindeyim6. Özellikle Şeyhî ve Ahmet Paşa divanlarında bulunun birer gazelin Hatâyî Divanı’nın 16. yüzyılda istinsah edilen
nüshalarında ufak tefek farklılıklarla bulunması, Hatâyî mahlaslı şiirlerin
Şah İsmail’e ait olup olmadığını belirlemek konusunda divan yazmalarının
da yeterince işlevsel olmadığını göstermektedir.
Hatâyî mahlaslı şiirlerde Şah İsmail’in üslubunu ayırt etmek
mümkün müdür?
Mevcut neşirlerde böyle bir denemeye girişilmemiştir. Hatta yazmalardaki mükerrer şiirler aynen neşirlere yansımıştır. Divan yazmaları üzerinde yoğunlaşılmış olsaydı hem Hatâyî Divanı nüshalarındaki mükerre
gazeller hem de Dehnâme’de de bulunan müşterek şiirler fark edilirdi. Şairin kendi şiirlerindeki bu tür tekrarlar farkedilmediği gibi hem Hatâyî Divanı’nda hem de Şeyhî, Ahmet Paşa ve Karamanlı Nizamî divanlarında
bulunan -şimdilik bildiğimiz üç örnek olsa bile- gazeller gözden kaçmıştır.
Doğrusu birkaç ses ve ses değişmesi ile Hatâyî Divanı’ndaki yerini yadırgatmayan şiirleri bile ayırt etmenin çok kolay olmadığı bir gelenek edebiyatında Hatâyî mahlaslı şiirlerin üslup özelliklerine bakarak gerçek sahiplerini tespit etmek imkânsızdır. Klasik edebiyatlarda kişisel üslup yerine,
Mehmet Kaplan’ın ifadesiyle devir üslubundan bahsetmek daha doğrudur.
Divan şiirinde "bir yazarın özelliğini ele aldığı konudan çok, onu ele alış,
işleyiş ve ifade ediş tarzı tayin eder. Her devrin bir ortak dili olduğu gibi,
ortak bir üslubu da vardır. Divan şairlerinin dil ve üsIubu birbirine benzer.
Buna devir üslubu diyoruz" (Kaplan 1987: 433). Buna rağmen şairlerin
muhit, meslek ve meşreplerine göre üsluplarında farklılıklar olabileceği,
olması gerektiği gerçeğini de göz ardı etmiyoruz. Ama unutmamak gerekir

6

Nitekim bu sorunu, Bilig dergisinde hakem sürecini tamamlayarak yayımlanma sırası
bekleyen “Şah İsmail Ahmet Paşa Divanı’nı Okudu mu?”, başlıklı makalemde de bu
çerçevede değerlendirdim.
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ki Şah İsmail, herhangi bir şair değildir ve Hatâyî mahlasını kullanan şairlerin tercihlerinde, estetik kaygıların ötesinde etik ve mistik gerekçeleri
vardır.
Şah İsmail sadece Safevîlerin temel etnik unsurunu oluşturan heterodoks Türkmenleri değil, Osmanlı coğrafyasındaki Alevi-Bektaşi geleneğini de derinden etkilemiştir. Dinî-mistik düşüncenin ideolojik dönüşümüne şiirleriyle de katkıda bulunmuştur. Çaldıran’dan sonra bir kırılma
yaşansa da “Kızılbaş/Alevi toplulukları ile Safeviler arasındaki ilişkiler
halfetü’l-hulefa kurumu aracılığıyla Çaldıran’dan sonra da devam etmiş ve
Safeviler Anadolu’ya Şah Süleyman dönemine kadar halife atamayı sürdürmüşlerdir” (Karakaya-Stump 2015: 93). 17. yüzyıldan itibaren yaygınlaştığı bilinen Şeyh Safi Buyruğu, erkânnameler, Bektaşî fütüvvetnâmeleri
gibi yazılı kaynaklarda bulanan ve Alevi-Bektaşi ocaklarındaki dinî törenlerde okunan Hatâyî şiirleri, Safevilerin Alevi dede/pir ocaklarıyla kurduğu
bu diplomatik ilişkilerden daha derin izler bırakmıştır. Öyle ki özellikle
Anadolu’da kendi varlığından vazgeçip Şah’ın varlığında yok olmak arzusuyla Hatâyî mahlasını kullanan dailerin ortaya koydukları ürünlerde esas
olan kişisellik değil, Şah’a bağlılıktır. Alevi-Bektaşi geleneğinde dervişlerin deyişlerinde kendi isim ve mahlaslarını kullanmama eğilimi vardır.
Hatâyî mahlasının anonimleşmesinde Alevi-Bektaşi inancındaki
“şeyh/şah” figürü ile sözlü geleneğin hikâye kahramanına dönüştürdüğü
kişi etrafında ortak mahlasla şiir üretme geleneğinin de etkisi vardır (Oğuz
2003: 33; Sheridan, 2008: 54). Tarihî bir kişilik olan Hatâyî, folklor kahramanı Şah İsmail’e dönüşmüştür. Sözlü gelenekte anlatılan Şah İsmail
hikâyesi ile Alevi-Bektaşi geleneğinin yedi ulu ozanından biri mertebesindeki Hatâyî imgesi birbirini besleyerek cem törenlerinin başat figürü etrafında bir kült oluşmuştur (Gallagher 2009: 173-195). Özellikle Anadolu
Aleviliği içinde biçimlenen Hatâyî imgesi, sözün ve müziğin eşlik ettiği
törenlerle süreklilik kazanmıştır. Bunun bir yansıması olarak Aleviler arasında tapşırma/mahlas kavramının yerine “Hatâyî” sözcüğünün kullanıma
girdiğine dair rivayetler (Birdoğan 1991: 30) ile bu anlayışın şiirin üretiminden törensel amaçla icrasına kadar her aşamada gördüğü itibar (Gölpınarlı 2013: 29) Hatâyî mahlaslı şiirlerin varyantlaşmasında etkili olmuştur.
Dolayısıyla kronolojik akışa uygun biçimde katmanlaşan Hatâyî mahlaslı
şiirlerde kişisel üslup verileri aramak boşunadır.
SONUÇ
Hatâyî, tıpkı Nesîmî, Yunus ve Fuzulî gibi batınî zümreler başta olmak üzere geniş kitleleri etkileyen şairlerdendir. Bu şairlerin şiirleri, zamanla sözlü gelenek içerisinde tekke/dergâh gibi icra ortamlarında dola-
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şıma girerek çoğalmış olabilir. Ayrıca herhangi bir divanın yazma nüshaları arasında şiirlerin sayısı, sırası ve içerikleri bakımından dikkate değer
farklılıkların olması kitap üretiminde ve okuma kültüründeki tercihlerden
kaynaklanmış olabilir. Bir şairin “bütün eserleri”ni bir araya getirmek, neşretmek anlayışının modern zamanların yayıncılık politikalarıyla ilgili olduğunu gözardı etmeden klasik dönemin eserlerini metin tenkidinin yöntemleriyle değerlendirmek gerekir. Dolayısıyla sadece mecmua ve cönklerdeki Hatâyî mahlaslı şiirlere değil, Hatâyî Divanı’nın yazma nüshalarına
da ihtiyatla yaklaşmak icap eder. Bu ihtiyat payını unutmamak kaydıyla
ŞR nüshasında bulunan farklı 50 gazelin, aksini kanıtlayacak verilere ulaşana kadar Hatâyî’nin adına kaydedilmelerinde mevcut verilere göre bir
sakınca yoktur. Fakat Şah İsmail’in şairliğine dair yeterli bilgi vermediği
sıkça yinelenen biyografik kaynaklardaki kayıtları da gözardı etmeden, bilimsel yöntemlere uygun olarak Hatâyî Divanı’nın tenkitli metni hazırlanmadan yazmalardaki Hatâyî mahlaslı şiirlerin neşri daima tartışmaya açıktır. Hatâyî Divanı’nın bilimsel neşri yapıldıktan sonra Şah İsmail külliyatının dışında kalan Hatâyî mahlaslı şiirlerle, cönk ve mecmualarda bulunan
Hatâyî mahlaslı ürünleri de Şah İsmail’in etki alanının genişliği ve derinliğine dair veriler olarak ayrı bir kategoride değerlendirmek daha doğru olacaktır.
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METİNLER
1
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün
6b

1.

Ey cemÀlüñ âyetidür maèní-i ümmü’l-kitÀb
Ol kitÀbuñ oòıram şeró ü beyÀnın bí-óisÀb

2.

Fürúat-ı èaşúuñda ey gül-çehre zÀr u giryeden
Úanlu yaşum Óaú bilür çizgindürür7 hem ÀsiyÀb

3.

Genc imiş óüsnüñ senüñ vírÀnesi göñlümdedür
Bu dil-i vírÀnımuz ol gence olmışdur óarÀb

4.

Görmemişdür merdüm-i ãÀóib-naôarlar dünyÀda
Sen teki èÀlemde bir şeh-zÀde-i èÀlí-cenÀb

5.

Der-mesÀcid neylerem vaèôın işitmek vÀèiôüñ
Gÿşe-i mey-òÀne yigrekdür maña cÀm-ı şarÀb

6.

YÀr ilen òalvetde muùribsiz içerken nÀgehÀn
ÚÀmetüm çeng oldı feryÀdum ney ü Àhum rebÀb

7.

Gird-i kÿyından öterken dilberüñ gördi raúíb
Başumı aàrıtdı àavàÀdan seg-i óÀøır-cevÀb

8.

CÀn virüp maèşÿúanuñ yolında bí-reyb ü riyÀ
èÁşıú oldur úılmaya her müddeèíden ictinÀb
9.



7

Uş ÒaùÀyí àamdan inceldi bu Àh u derd ile
Var iken bülbül neden bustÀna girmişdür àurÀb

Bu metinleri meslektaşlarım; Prof. Dr. M. Fatih Köksal, Doç. Dr. Ozan Yılmaz ve Yrd.
Doç. Dr. Halit Biltekin okuyup düzeltme önerilerinde bulundular. Onların yapıcı eleştirilerine rağmen metindeki olası yanlışlar bana aittir.
Çizgindürür kelimesi nüshada çözgündürür okunacak şekilde yazılmış.
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2

Mefèÿlü FÀèilÀtü MefÀèílü FÀèilün
6b

1.

Gördi utandı óüsn-i cemÀlüñden ÀfitÀb
Aàzuñ úatında gelmeye bir õerre der-óisÀb

2.

Devr-i òaùuñda göñlümi sevdÀya ãalmagil
Berg-i gül üzre sünbülüñi úılma píç ü tÀb

3.

Şükr eylerem viãÀlüñe her gice tÀ seóer
HicrÀn içinde gerçi geçer óÀlimüz òarÀb

4.

Ey sÀúí-i muóabbet-i cÀn Àferín saña
PeymÀne-i lebüñden içen istemez şarÀb

5.

Sensiz ÒaùÀyí ey şeh-i òÿbÀn firÀú ider
äabrum tükendi gözlerüme gelmez oldı ò˘Àb
3

Mefèÿlü FÀèilÀtü MefÀèílü FÀèilün
8a

8b

1.

Oldum firÀú u derd ile bí-çÀre èÀúıbet
Gördi ùabíb eylemedi çÀre èÀúıbet

2.

Tír-i cefÀdan oldı ciger pÀre yÀr içün
Bildürmedüm bu yaranı deyyÀre èÀúıbet

3.

èÖmrüm hebÀya gitdi zi-endÿh-ı rÿzgÀr
VÀ óasretÀ ki aydamazam ol yÀre èÀúıbet

4.

Min mekr ü Àl ü şuèbede-i bí-óisÀb ile
Úanumnı tökdi àamze-i òÿn-ò˘Àre èÀúıbet

5.

Şol dilber-i òuceste-liúÀnuñ yolında kim
äaldı ÒaùÀyí cÀnını bÀzÀra èÀúıbet
4

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün
14b

1.

Ey ki müşgín sünbülüñden àonce bÀz olmışdurur
ÚÀmetüñ nÀzı görükce serv-i nÀz olmışdurur
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2.

Ravøa-i óüsnüñ gülistÀnında úaddüñ naòli gör
èArèar u şimşÀd ucından ser-firÀz olmışdurur

3.

Sidre vü ùÿbí òayÀli gitdi yÀdumdan menüm
Böyle raènÀ şol cihetden sidre az olmışdurur

4.

Defter ü evrÀúa sıàmaz anca kim şeró eyledüm
Úıããa-i zülfüñ beyÀnı kim dırÀz olmışdurur

5.

Sen ki Maómÿd olduñ ey sulùÀn-ı òÿbÀn óüsnile
Bes revÀdur bu ÒaùÀyí çün AyÀz olmışdurur
5

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün
16b

1.

TÀ ki göñlüm àamze-i ol8 çeşm-i fettÀn Àrzular
Derd-mend olmış durur her laóôa dermÀn Àrzular

2.

CÀn-ı şírínüm firÀú u hicr ile bolmış øaèíf
Şimdi yüz min óasret ile vaãl-ı cÀnÀn Àrzular

3.

Sen ki münèimsin bugün óüsn-i cemÀl ehlinde kim
SÀyil-i dil óaøretüñden luùf u iósÀn Àrzular

4.

TÀ ki düşmişdür cihÀnda gül viãÀlüñden ıraà
Bülbül-i óayrÀn hevÀ-yı bÀà u bÿstÀn Àrzular

5.

Bu ÒaùÀyí Àrzular yÀrüñ cemÀlin ey raúíb
Nişe kim Yÿsuf liúÀsın pír-i KenèÀn Àrzular
6

Mefèÿlü FÀèilÀtü MefÀèílü FÀèilün
16b

8

1.

YÀ Rab ne dÀnedür ki anuñ zülfi dÀmıdur
ÒÀl-i siyeh ki píş-i leb-i laèl-fÀmıdur

2.

Ol dilberüñ ki ãÿreti envÀr-ı õÀt imiş
Bir kimsedür ki óüsn ile òayru’l-enÀmıdur

3.

Cismümde cÀn u dil bu cihetden dutar úarÀr
Şírín òadîsüñ Àyeti yuóyi’l-èiôÀmıdur

Bu beyitte “gamze-i ol” tamlaması kurallara aykırı olduğu halde bu tür kullanımlar vardır.
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17a

4.

Yÿsufnı görgeçende didiler ki òÿb imiş
Yÿsuf daòi senüñ teki şÀhuñ àulÀmıdur

5.

TÀbende ÀfitÀb kimi eyleyen ôuhÿr
ÁfÀú içinde uşbu ÒaùÀyí kelÀmıdur
7

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün
41b

1.

Zülf-i müşgínüñ sevÀdı ôulmet-i òurşíd imiş
Óüsn-i ruòsÀruñ beyÀnı Àyet-i tevóíd imiş

2.

ÁsitÀnuñ òÀk-rÿbı úayãer ü faàfÿr-ı Çín
Rüstem ü İsfendiyÀr u Òüsrev ü Cemşíd imiş

3.

Leblerüñ peymÀnesinden Şiblí vü Manãÿr mest
Kim ki içdi şol şarÀbı ãÀóib-i temcíd imiş

4.

Ol ki idrÀk eyledi yÀruñ ãıfÀt u õÀtını
DÀimÀ kirdÀrı anuñ díd ile vÀdíd imiş
8

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün
42a

1.

áonca aàzuñdan senüñ uş sırr-ı pinhÀn oldı fÀş
Laèl-i nÀbuñ leõõetinden Àb-ı óayvÀn oldı fÀş

2.

èÁrıøı lemèinden ol ruòsÀrı görgeç dilberüñ
Zülfinüñ küfrin götürdi nÿr-ı ímÀn oldı fÀş

3 .

TÀ dehÀnuñ ãadefin açduñ sen ez-luùf u kerem
Şekker elfÀôuñdan ey cÀn dürr-i pinhÀn oldı fÀş

4.

Dürr-i èAdn yÀúÿt-ı aómer úıymetin sındırmaàa
Bal dudaàuñdan èaúíú ü laèl ü mercÀn oldı fÀş

5 .

Bu ÒaùÀyí gizlemişken kiprigüñ peykÀnını
ÔÀhiren baàrında yüz miñ zaòm-ı peykÀn oldı fÀş
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9

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün
42b

1.

TÀ ki düşdüm ey óabíbüm Kaèbe kÿyıñdan ıraà
Senden ayru murà-ı dil dutmaz vaùan der-bÀà u rÀà

2 .

LÀle görmüş gül yüzüñ Mecnÿn kimi şeydÀ bolup
Daà ara mesken dutup úoymış durur gögsinde dÀà

3.

Düşdügiçün gül yüzüñden ayru bülbül àam yimez
Úoròusı andandurur kim yirini bekleye zÀà

4.

Nice bulsuñ bu göñül muràı rehÀ òÀlüñ görüp
Çeşm-i fettÀnuñ anuñ rÀhında úurmışdur duzaà

5.

Sen perí-veş hicriden ger bu ÒaùÀyí itse Àh
Kim anuñ feryÀdın işitse gelür feryÀda daà
10

MefÀèilün FeèilÀtün MefÀèilün Feèilün
43a

43b

1.

Getürdi şevúe meni der-ezel bidÀyet-i èaşú
Bu sırrı kimseye keşf itmedi hidÀyet-i èaşú

2.

Egerçi èaşúı güneh söylerise úÀḏí-i şehr
Yüzine baòma anuñ çün úılur kinÀyet-i èaşú

3.

äaóífe ãadrda müstaànidür kelÀm-ı úadím
Men andan oòımışam pür-óaúíúat Àyet-i èaşú

4.

ÒayÀl-i òÀl ü òaùuñ ey nigÀr-ı lÀle-èizÀr
Göñülden itdi menümle bugün óikÀyet-i èaşú

5 .

ÒaùÀyí devlet-i vaãlından ol yüzi güneşüñ
Senüñle hem-dem olupdur yaúín èinÀyet-i èaşú
11

MefÀèílün MefÀèílün Feèÿlün
43b

1.

Menüm cÀn u cihÀnum sensin ancaú
Meni öldürmegil hicrüñde elóaú
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2.

Òaùuñdan münfaèildür òaùù-ı reyóÀn
áubÀr u åülå ü tevúíè ü muóaúúaú

3.

Yüzüñ devrinde ey gül-çehre gökden
Meh ü òurşíd aãılmışdur muèallaú

4.

Ne kim senden gelür òoşdur velíkin
EyÀ dilber maña çoò dutmagıl daú

5.

ÓaùÀyí àavùa úıl gevher derindür
Ne istersin göñül baórinde zevraú
12

Mefèÿlü FÀèilÀtü MefÀèílü FÀèilün
52a

1.

Úıldı meni lebüñ úadeói mest-i lÀ-yezÀl
áam gitdi òÀùırumdan u hem úalmadı melÀl

2.

Devr-i ruòuñda şükr-i ilÀh eylesem revÀ
Vaãluñ güni irişdi firÀú oldı pÀy-mÀl

3.

Bir kez görürse úÀmetüñi serv nÀz ile
GülzÀr içinde eylemeye lÀf-ı iètidÀl

4.

TÀ bulmışam cenÀb-ı refíèiñde kÀmumı
Her günde bir merÀtib ü her demde bir cemÀl

5.

Her dil ki èÀşıú oldı óabíbüñ cemÀline
Fikr ü taãavvur eylese mensÿò olur òayÀl

6.

Óüsnüñ úatında zühre vü pervín ne nesnedür
Ay u güneş òacÀlete düşdi zi-infièÀl

7.

Bí-çÀre dil ÒaùÀyí gedÀ-yı şikesteden
Döndürmegil èinÀyetüñ ey şÀh-ı pür-kemÀl
13

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün
52a

1.

LÀle tek gülgÿn niúÀbı ey ãanem yüzüñden al
èÁşıú-ı bí-çÀreni ancaú àam-ı hicrÀne ãal
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52b

2.

Ey göñül kayàu evinden çıò ki gül devrÀnıdur
Görmedüm hergiz çemende bülbül-i Àşüfte-óÀl

3.

Vaède-i vaãluñ yolında çoò cefÀ çekdüm velí
Derd-i èaşúuñdan vücÿdum olısar bir şekl-i hilÀl

4.

Zülf ü ruòsÀruñ úatında şol òaù u òÀlüñ senüñ
Òoş melÀóatdur düşüpdür al yañaà üstinde òÀl

5 .

Bu ÒaùÀyí and içer ey dilber-i şírín-zebÀn
Áb-ı óayvÀn olmaya laèlüñ şarÀbından zülÀl
14

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün
54a

1.

Ey cemÀlüñ Àyeti èunvÀn-ı dîvÀn-ı úadím
Úaşlaruñ ùuàrÀsı bismillÀhi raómÀni’r-raóím

2.

TÀ seni gördi bu óüsn ile sivÀda şeyh u şÀb
Tevbe èarø eyler velí estaàfirullahü’l-èaôím

3.

LÀm-ı zülfüñ ser-nigÿn naúşına dil dür-dÀnedür
Ey raúíb el sunma kim lÀ-taúrabÿ ille’s-saúím

4.

ÒÀlüñ ol Hindÿ ki Rÿm iúlímide dutmış maúÀm
Zülfüñ ol ùÀvÿs kim gülşende olmışdur muúím

5.

Görseñ ey dilber ki sensiz nicesi èayş eylerem
Eşk sÀúí Àh muùrib nÀle hem-dem àam nedím

6.

Miónet ü derdile pür-nemdür ÒaùÀyí’nüñ gözi
Derdlü dilinde müdÀm ol úaşları nÿn aàzı mím
15

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün
54b

1.

Áh kim ol dilber ü dildÀrı gitdüm görmedüm
Gördüm aàyÀrı velíkin yÀrı gitdüm görmedüm
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2 .

Fikr-i endÿh-ı firÀú u miónet-i hicrÀn ile
CÀna yetdüm àamdan u àam-òÀrı gitdüm görmedüm

3.

Neyleyem bí-iòtiyÀr ayrıldum andan vÀ diríà
Ol menümlen hem-dem ü serdÀrı gitdüm görmedüm

4.

Ol perí-ruòsÀriçün èÀlemleri terk eyledüm
Úoydum elden cümle-i pür-kÀrı gitdüm görmedüm

5.

Ey ÒaùÀyí ölmegüñ farø oldı şol ùÿùí kimi
Lebleri şehd ü şeker-güftÀrı gitdüm görmedüm
16

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün
56a

1.

Bendeye óaúdur ölüm sen pÀdişÀhı görmişem
Dem-be-dem ol úudret-i ãunè-ı İlÀhı görmişem

2 .

Ol ser-i kuyuñda gezmekden ne óÀãıldur maña
Sen büt-i şÿòuñ kerÀmÀtın kemÀhî görmişem

3.

Meskenüm yoòdur eger miñ secde úılsam her yire
Úaşlaruñ ùÀúında rÿóuñ úıble-gÀhı görmişem

4.

Göñlüme yüz miñ òayÀlÀt-ı müşevveş nÿr virür
Ol büt-i ÀrÀm-ı cÀnı gÀh gÀhí görmişem

5.

MuècizÀtum ÀşikÀr olmazdı èÀlem òalúına
Her gice bir vechile ò˘Àbımda şÀhı görmişem

6.

Bu ÒaùÀyí dir meni dívÀnalıú efkÀr ider
Her zamÀn ol dilber-i çeşm-i siyÀhı görmişem

17
Mefèÿlü FÀèilÀtü MefÀèílü FÀèilün
58b

1.

Laèlüñ úatında vaãf-ı BedaòşÀn ne söyliyem
YÀúÿtı men berÀber-i mercÀn ne söyliyem
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59a

2.

NÀz u èitÀb-ı àamzelerüñ dime cÀhile
Óayfum gelür dimek saña nÀdÀn ne söyliyem

3.

Göz gördi vü şikeste göñül düşdi dile
Yÿsuf kimi be-çÀh-ı zenaòdÀn ne söyliyem

4.

Cevr ü cefÀñı bülbül-i şeydÀya úılmagil
VÀcib degüldür ey şeh-i òÿbÀn ne söyliyem

5.

èÁrif gerek ÒaùÀyì’ni idrÀk eyleye
GüftÀruñı be-merdüm-i nÀdÀn ne söyliyem
18

MefÀèílün MefÀèílün Feèÿlün
59b

1.

Yüzüñdür Kaèbe laèlüñ Àb-ı zemzem
Ki sensin úıble-gÀh-ı her dü-èÀlem

2.

Be-óaúú-ı sÿre-i ÙÀhÀ vü YÀsín
Muèaôôamsın muèaôôamsın muèaôôam

3 .

HezÀrÀn Àferín ey úudretu’llah
Saña devrÀn-ı óüsn oldı müsellem

4.

FirÀúuñdur dil-i bímÀra nÀfiè
ViãÀlüñdür devÀsız derde merhem

5.

Senüñ tek gelmedi hergiz cihÀna
Zi rÿz-ı Ádem ü tÀ devr-i ÒÀtem

6 .

Meni sürme úapuñdan ÀşinÀyam
Ki yÀd olmaz saña yüz ılda maórem

7.

ÒaùÀyí cümle òÿblardan óabíbÀ
Senüñ tek dilberi buldum muúaddem
19

Mefèÿlü FÀèilÀtü MefÀèílü FÀèilün
60a

1.

ŞÀhÀ àamunda Àteş-i sÿzÀna yanaram
PervÀne-vÀr şemè-i şebistÀna yanaram
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2.

Çün bülbül-i faãíó-zebÀn medó eylerem
Áh u firÀú sen gül-i òandÀna yanaram

3.

Yaèúÿb-ı òasta-dil kimi giryÀn u derd-mend
Pür-iştiyÀú Yÿsuf-ı KenèÀn’a yanaram

4.

Men bí-nevÀyı miónet ü hicrÀna ãaldı èaşú
Oldum esír-i miónet ü hicrÀna yanaram

5.

Yanmaúdan ey ÒaùÀyí gel incitme cÀnuñı
Çün söyledüñ ki Àteş-i cÀnÀna yanaram
20

MefÀèílün MefÀèílün Feèÿlün
60a

60b

1.

áaríbem èÀşıúam tenhÀ vü zÀram
Dilerem bir daòi ol yÀra varam

2.

YÀre ısmarış itdüm dañ yelinden
Geleydi ki be-àÀyet intiôÀram

3.

Durup oturmaàa ãabrum daòi yoò
Úatı ser-geşteyem hem bí-úarÀram

4.

Arardum geh o yanı geh bu yanı
FiàÀn u Àh idüb seni araram

5.

Bu derdimüñ devÀsın úılmasa yÀr
Ölümden özge daòı yoò medÀram

6.

Gehí firúat gehí miónet gehí zÀr
Gehí àam-òÀne küncünde duraram

7.

Menüm bu Àb-ı dídem oldı èummÀn
Henÿz çeşmümi açmazam yumaram

8.

Didüm al cÀnumı bir kanla bÀrí
Didi öldürmezem seni sınaram
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9.

ÒaùÀyí’yem elif tek doàrı yolda
GülistÀn bÀàıda serv ü çınÀram
219

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün
60b

1.

Çeşme-i laèlünden ey cÀn teşneyem Àb isterem
Òastayam hicrüñ beyÀbÀnında èunnÀb isterem

2 .

Devlet-i õÀtuñdan ey õÀtı münezzeh bí-gümÀn
Zìnet-i esbÀb-ı èuúbÀ genc-i nÀyÀb isterem

3.

Nev-bahÀr-ı òaùù u reyóÀnuñdan ayru düşmişem
èÁrıøuñ tek lÀle-i gül-berg-i sírÀb isterem

1.

61a

2210
YÀr işiginde raúíbi sürdiler dÿr ez-óarem
Veh ki nÀ-maórem óaremde òaçan olur muóterem

2.

Evvel ü Àòirde kendü sırrını fÀş itmege
Gördi şol úudret yüzüñ levóinde çekmişdir raúam

3.

Bu ÒaùÀyí’nüñ murÀdı dÀyimÀ Óaú’dan budur
Ey èazízüm cism ü cÀnuñdan ıraà olsun elem
2311

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün
62b

1.

Nola ey dilber eger sen cÀnum olsayduñ menüm
áam yimezdüm dünyÀda àam-ò˘Àrum olsayduñ menüm

2.

Çeşm-i bímÀruñ meni úılmazdı àamdan nÀ-tüvÀn
Ey ùabíbüm derdüme dermÀnum olsayduñ menüm

3.

DünyÀdan naúl itdügüm çaàumda gelseñ başuma
Şol maóalde dín ü hem ímÀnum olsayduñ menüm

9

Eksik gazel. Mahlas beyti yok.

10

Eksik gazel. Müstensih bu beyitleri üstteki gazele ekleyerek tek bir şiir gibi yazmıştır.

11

Matla beytinde kafiye kusuru var.
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4 .

İsterem óüsnüñ kitÀbından bugün ders oòıyam
Sen delíl ü óüccet ü burhÀnum olsayduñ menüm

5.

Bu ÒaùÀyí ÀsitÀnuñ çÀkeridür ãıdú ile
Sen daòi bir nola ger sulùÀnum olsayduñ menüm
24

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün
63a

1.

Ey diríàÀ gitdi gelmez ol gül-endÀmum menüm
Ne úarÀrum var ne ãabrum u ne ÀrÀmum menüm

2.

Bir yañadan ùaèn-ı düşmen bir yañadan cevr-i yÀr
Bilmezem nolasıdur Àòir ser-encÀmum menüm

3.

Dil yüzüñ gördi giriftÀr oldı zülfüñ dÀmına
Bülbül-i şÿríde tek zÀr oldı eyyÀmum menüm

4.

Fìle yüklersen götürmez men çeken bÀr-ı àamı
Sûretâ gerçi ÒaùÀyí didiler nÀmum menüm
25

Mefèÿlü FÀèilÀtü MefÀèílü FÀèilün
64a

1.

CÀnÀ men isterem ki esír-i kemend olam
BímÀr u zÀr u òaste-dil ü müst-mend olam

2.

Bülbül kimi çemende hezÀrÀn fiàÀn idüb
Hem-sÀye-i saèÀdet ü serv-i bülend olam

3.

èAşúuñ yolında cÀn ile baş eyleyem fedÀ
Senden ki tÀ maóabbet ile behre-mend olam

4.

Menden götürmegil naôar ey şehsuvÀr-ı óüsn
[Çün] dergÀhuñda ôulm ola kim nÀ-pesend olam

5.

Óaú’dan budur ÒaùÀyí murÀdı ki dÀyimÀ
Zülfüñ ucında murà-ı hevÀ tek be-bend olam
26

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün
64a

1.

Görmişem envÀr-ı Óaúú ol rÿy-ı zíbÀsında men
Bulmışam sırr-ı İlÀhì èaşú u sevdÀsında men
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64b

2.

Maôhar-ı Óaúdur cemÀli dir isem zÀhid nola
Görmişem Óaúúuñ ôuhÿrı èÀlem eşyÀsında men

3.

Gelmişem Óaúdan ene’l-Óaú dimege Manãÿr-vÀr
Gör ne berdÀr olmışam zülf-i semen-sÀsında men

4.

NÀôır u manôÿr Óaúdur òanda kim úılsam naôar
Oòıram çünki bu sırrı èaşú símÀsında men

5.

Ey ÒaùÀyí sırr-ı ôÀhir maôhar-ı vechüñdedür
Añla remzi bil ne gördüm úaşı ùuàrÀsında men
27

MefÀèílün MefÀèílün MefÀèílün MefÀèílün
65b

1.

Yüzüñdür èarş-ı er-RaómÀn ki her dem Cebreíl andan
KelÀmullah indürürdi burhÀn u delíl andan

2.

Ne mıãbÀó-ı úadímídür mübÀrek ùalèatuñ nÿrı
MelÀóat ehlinüñ gör kim cemÀlidür cemíl andan

3.

Ruòuñ cennÀt-i èAdn olmış ki tecri taóteha’l-enhÀr
RevÀn Ceyóÿn teki èaynen tüsemmÀ selsebíl andan

4.

ViãÀlüñ iştiyÀúından hezÀrÀn àuããalar çekdüm
DiríàÀ bí-devÀ derdüm ki artar ıl be ıl andan

5.

Zihí bülbül ki şevúinden ne ãabrı var ne ÀrÀmı
Düşüpdür gülşen içinde hezÀrÀn úÀl u úíl andan

6.

Egerçi mÿra benzerdüm bióamdillah ki úurtuldum
Senüñ bÀr-ı àamuñ çekmekden oldum zinde bil andan

7.

Dilerseñ gitmeye úuluñ ÒaùÀyí ÀsitÀnuñdan
Mana mihr ü vefÀ göster gözüm yaşı sebíl andan
28

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün
66a

1.

Laèl-i nÀbuñdan maña her dem èinÀyetdür bugün
Óaúdurur şükr eylesem bí-óadd ü àÀyetdür bugün
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2.

Zülf ü òÀlüñden açıldı göñlüme yüz dürlü bÀb
Bilmişem èayne’l-yaúín senden hidÀyetdür bugün

3.

Kim ki úurbÀn eyledi cÀn-ı èazízin yÀr içün
Ehl-i èirfÀn úatıda ãÀóib-kifÀyetdür bugün

4.

Òaú bilür mihr-i viãÀlüñ ey perí men èÀşıúa
ÔÀhir ü bÀùında genc-i bí-nihÀyetdür bugün

5.

Ey ÒaùÀyí dilberüñ şÀnında şírín sözlerüñ
Áyet ü burhÀn u teévíl-i rivÀyetdür bugün
29

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün
67b

1.

Sen maña cevr ü cefÀnı bí-óisÀb itmekdesin
Göñlümi ÀbÀd iken dÀyim òarÀb itmekdesin

2.

Yüzüñi göstermegiçün sen cihÀnuñ òalúına
Dürlü dürlü ùaèneler ber-ÀfitÀb itmekdesin

3.

Áteş-i èaşúuñda her dem şeróa şeróa doàrayup
Sínemi büryÀn u baàrumnı kebÀb itmekdesin

4.

Úutlu günler geldi èıyduñdur mübÀrek şükr kim
Ellerüñi òÿn-ı dilden çün òıøÀb itmekdesin

5.

Ey ÒaùÀyí şol büt-i tersÀ cemÀlin görmege
Her duèÀlar kim úılursın müstecÀb itmekdesin
30

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün
67b

DilberÀ sensiz çeker cÀnum cefÀ bilmez misin
Úalmışam kÿy-ı àamuñda mübtelÀ bilmez misin
2.

Bir devÀsız derde düşdüm híç devÀsın bilmezem
Ey vefÀlu yÀr noldı bir devÀ bilmez misin
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3.

Didüm ey cÀn sende var mı bir devÀ dir bilmezem
Ey cefÀ-cÿ çün cefÀ bildüñ vefÀ bilmez misin

4.

Mihr-i rÿyuñ óasretinden her gice ãubóa degin
Olmışam àamdan helÀk ey meh-liúÀ bilmez misin

5.

Bu ÒaùÀyí’den niçük bí-gÀnesin ey seng-dil
Senden özge kimsenem yoò ÀşinÀ bilmez misin
31

MefÀèílün MefÀèílün MefÀèílün MefÀèílün
68a

68b

1.

Göñül sen iótirÀz eyle özüñni saòla cÀhilden
Bu maèníden ki ùÀlibsen alursın ism-i èÀúilden

2.

Yüri sen bir ıl ol yola ki ola maúãaduñ óÀãıl
Nice Firèavn àarú itdi giçürdi Mÿsí’yi Níl’den

3.

Óaúıla ol Óaú’ı bir bil yapışma bÀùıla zinhÀr
Aña èÀrif direm dÀyim ki seçe óaúúı bÀùıldan

4.

ÒaùÀyí bir gedÀyuñdur n’ola virseñ murÀdını
Ki sÀyil bí-nevÀ gitmez senüñ tek şÀh-ı èÀdilden
32

MefÀèílün MefÀèílün Feèÿlün
68b

1.

Neler çeker bu cÀnum yÀr elinden
Ol iki gözleri òÿn-ò˘Àr elinden

2.

Menümlen hem-dem olmazsa óabíbüm
Anuñçün úurşanam zünnÀr elinden

3.

Úarınca çekebilmez fìl yükini
Nice Àh itmesün ol bÀr elinden

4.

èÁşıúlıú bülbülüñ óaúúı degüldür
Bu maèníden ki aàlar òÀr elinden

5.

Eyÿb tek ãabr ile sulùÀn ÒaùÀyí
Giyesin òilèatı SettÀr elinden
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33

MefÀèílün MefÀèílün MefÀèílün MefÀèílün
69a

1.

Ruò u zülfüñ ki bÀç almış bugün Keşmìr ü KÀbil’den
Getürmiş èanberín bÿyı ÒıùÀ vü Çín ü ZÀbil’den

2.

Dü-zülfüñ muèciz-i MÿsÀ vü siór-i SÀmirí èaynuñ
HezÀrÀn men teki HÀrÿt aãupdur çÀh-ı BÀbil’den

3.

Meger aãóÀb-ı fìl oldum úılarsın gündüz ü leylí
Ki hicrÀn daşını atar maña ùayr-ı EbÀbílden

4.

Óabíbüñ isterem óüsn-i cemÀlin dem-be-dem görmek
Bu göñlüm iótirÀz eyler raúíbÀn-ı ne-úÀbilden

5.

Yüzüñ şemèinde rÿşendür èAliyye’l-MurtaøÀ nÿrı
Ne bilsüñ bí-òaber HÀbíl ki ne gelürdi KÀbíl’den

6.

ÒaùÀyí çın12 seóer Àh u fiàÀnuñ nÀlesi òoşdur
Pür eùrÀf-ı çemen her dem maúÀlÀt-ı belÀbilden
34

Mefèÿlü FÀèilÀtü MefÀèílü FÀèilün
70a

12

1.

Nergislerüñ ki yıòdı meni mekr ü Àlden
Devrinde híç úurtulabilmen zevÀlden

2.

Göñlüm òayÀli úaddüñe düşse èaceb midür
èUşşÀúı ehl-i dil üzebilmez òayÀlden

3.

Öñden berü ki yüzüñe baòdum be-her ùaríú
BillÀh ki şerm-sÀr olubam infièÀlden

4.

CÀnum durur èayıblamavuñ dostlar meni
Dönmez gözüm müşÀhade-i òaùù u òÀlden

5.

Yegdür ÒaùÀyí sözleri efàÀnlar eylese
GülzÀr içinde bülbül-i şírín-maúÀlden

Metinde çün şeklinde yazılmış.
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35

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün
71a

1.

NÀgehÀn içdüm lebüñden kevåer-i mÀé-i maèín
Bilmezem yÀ ol mey-i engÿrdur yÀ engübín

2.

Şöyle mest oldum ki pervÀ úılmazam èÀlemlere
Cümle-i ins ü melek oldı menümle hem-nişín

3.

Híç peyàamber saña yetmez melÀyikler daòí
Çünki sensin õÀt-ı pÀk-i evvelín ü Àòirín

4.

Levóaşallah òanı ol günler neşÀù u èayş ile
YÀr ile bir niçe müddetler çıòardum erbaèín

5.

Óaú teèÀlÀ sırrını ey zÀhidÀ sen úılma fÀş
Bu ÒaùÀyí ôÀhir ü bÀùında bilmişdür yaúín
36

MefÀèílün MefÀèílün Feèÿlün
73a

1.

ŞehÀ göñlüñ hemíşe bí-àam olsun
Elüñde dÀyimÀ cÀm-ı Cem olsun

2.

Seni sevenlere zevú u temÀşÀ
Seni sevmeyene àam hem-dem olsun

3.

Getürgil bÀdeni çün hem-dem olduú
İçelüm tÀ bu dem-i ãubó-dem olsun

4.

Def ü çeng ü çaàÀne ney ü ùanbÿr
Düzülsün ün üne zíl ü bem olsun

5.

Meni ger derd-i hicrÀn öldürürse
Senüñ èömrüñ ùınÀbı muókem olsun

6.

Raúíb menden sorar neñdür senüñ yÀr
èAzízümdür ümídümdür nem olsun

7.

ÒaùÀyí òaste-dil hicr ile yandı
Úapuñda úoy anı tÀ maórem olsun
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37

Mefèÿlü FÀèilÀtü MefÀèílü FÀèilün
73a

1.

Sensin cihÀn içinde bugün şehsüvÀr-ı óüsn
Devr-i úamerde oldı saña ÀşikÀr óüsn

73b

2.

NoúãÀn irişmesün saña bir õerre ey güneş
YÀ Rab görem hemíşe seni ber-úarÀr-ı hüsn

3.

Yÿsuf egerçi zìnet-i óüsn ile şÀhdı
Ol gitdiyise úaldı saña yÀdigÀr óüsn

4.

äarf eyledüm yolında úamu iòtiyÀrumı
Niçük elümde úoymadı híç iòtiyÀr óüsn

5.

MÀt eyledi ÒaùÀyí maúÀlÀt-ı bülbüli
FeryÀd idende ber-ùaraf-ı mürà-zÀr-ı óüsn
38

Mefèÿlü MefÀèílün Mefèÿlü MefÀèílün
78a

1.

Çekdüm yed-i úudretden cÀn ãafóasına òÀme
Yazdım òaù u òÀlüñden vaãfuñı èaceb nÀme

2.

Ey murà-ı dil-i ùÀmıè fehm eylemedüñ dÀmı
Bir dÀne içün düşdüñ sen èÀúıbeti dÀma

3.

Andan berü kim gördüm bir laóôa úarÀrum yoò
ÓayrÀn olubam billah ol mihr-i gül-endÀma

4.

Úaãdumdadurur çeşmüñ bilmen ne diler menden
Ögrenmege kÀfirler ôulm eyleye İslÀm’a

5.

Rÿmí yüzüñe düşgeç ol zülf-i semen-sÀyı
Bir mÿyını virmezmen Mıãr u Óaleb ü ŞÀm’a

6.

Beş gün özüñi òoş gör çün dünyÀ beúÀsızdur
Ger èÀrifiseñ ey dil şükr eyle bu eyyÀma

7.

Uş bende ÒaùÀyí’nüñ maóbÿbı èaceb cÀndur
Cibríl-i emín úuldur kÿyındaki òuddÀma

147
TÜBARXXXIX / 2016-Bahar / Hatayî’nin Yayımlanmamış Gazelleri

39

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün
78a

1.

Çeşm-i mestüñ ey perí çün susamışdur úanuma
Dem-be-dem yüz úaùre òÿn-efşÀn ider dÀmÀnuma

2.

Böyle mekkÀr u sitemkÀr u vefÀsız görmedüm
Bir devÀ úılmaz lebinden derd-i bí-dermÀnuma

3.

Senden oldı ikilik bÀzÀrı ey nÀ-mihribÀn
Durmışam men çün ezelden èahd ile peymÀnuma

4.

Óaú meni yÀ Rab ne bir miskín yaratmış dünyÀda
Baòduàınca àamdan özge görmedüm her yanuma

5.

Bu ÒaùÀyí şÀd olurdı àamdan u hem àuããadan
Gün kimi sen tÀ ki düşdüñ revzen-i eyvÀnuma
40

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün
79b

1.

Ey ãabÀ aóvÀlümi èarø eylegil cÀnÀneye
èÁşıúa her dem cefÀ gösterdügüñ cÀnÀ neye

2.

Men gedÀnuñ óÀceti senden budur ey şÀh-ı óüsn
ÁsitÀnuñ resmini bildirmegil bígÀneye

3.

Ey göñül hüşyÀr oturmaàıl ne óÀãıl dünyÀda
Kim ki mest olmaú diler gelmek diler mey-òÀneye

4.

Aytdum ey dil dÀm-ı zülfünden óaõer úıl dilberüñ
ÓÀøır ol gel úuş kimi olma esír [bir] dÀneye

5.

Ey ÒaùÀyí şièrüñi iôhÀr idersen vaútidür
Tuófe içüñ her birin göndermege bir yaneye
41

MefÀèílün MefÀèílün MefÀèílün MefÀèílün
80a

1.

ElÀ ey ãubó-dem menden selÀmı ber-fülÀn söyle
SelÀm oòı åenÀ úılgil peyÀmı baèd-ezÀn söyle
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80b

2.

Digil bir zÀr u bí-çÀre senüñ hicrüñden ÀvÀre
Meni gönderdi sen yÀre özidür nÀ-tuvÀn söyle

3.

İşigünde şikÀyet úıl şikÀyetler be-àÀyet úıl
Menüm derdüm rivÀyet úıl ne vaãfum var çünÀn söyle

4.

Beli àamdan bükülmişdür gözi nÿrı tökülmişdür
Úamu bendi sökülmişdür işi Àh u fiàÀn söyle

5.

Digil göñlin telÀş almış gözi nÿrını yaş almış
Döger gögsine daş almış ãanem dir her zamÀn söyle

6.

ViãÀlüñden baèíd olmış anuñ derdi cedíd olmış
Özinden nÀ-ümíd olmış seni ister hemÀn söyle

7.

ÒaùÀyí òaste fürúatde ne fürúat belki èusretde
Gözi nem göñli óasretde işi úatı yamÀn söyle
42

MefÀèílün MefÀèílün MefÀèílün MefÀèílün
82a

1.

Yüzüñ òurşíd-i tÀbÀndur felegüñ mÀhı yanında
Dudaàuñ Àb-ı óayvÀndur yañaàuñ çÀhı yanında

2.

CemÀlüñ iştiyÀúından müdÀm ey nÿr-ı sübóÀní
Úızıl beñzi saralmışdur firÀúuñ kÀhı yanında

3.

Ezelden çünki hem-rÀhım olursın dönmezem senden
Ki cennÀt ehlidür her kim olur hem-rÀhı yanında

4.

Senüñ rÿy-ı sefídüñden cüdÀ tÀ mübtelÀ boldum
Úaraldı úubbe-i òaêrÀ bu göñlüm Àhı yanında

5.

Digil görseñ óabíbümni eyÀ peyk-i seóer-gÀhí
Raúíbi úoymasuñ bir dem óarem dergÀhı yanında

6.

Naôar úılàıl ÒaùÀyí’ye sözin sındurmaàıl cÀnÀ
Úuluñ çoò nÀzişi vardur senüñ tek şÀhı yanında
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MefÀèílün MefÀèílün Feèÿlün
82b

83a

1.

ŞehÀ baàrum kebÀb olsun mı böyle
Gözüm yaşı şarÀb olsun mı böyle

2.

FirÀúuñdan senüñ ey şÀh-ı óÿbÀn
Menüm óÀlüm òarÀb olsun mı böyle

3.

Senüñ mestÀne çeşmüñden nigÀrÀ
Maña nÀz u èitÀb olsun mı böyle

4.

Götürgil aà yüzüñden úara zülfi
Arada bu óicÀb olsun mı böyle

5.

ÒaùÀyí’nüñ senüñ hicrüñde ey dost
Teni yirde turÀb olsun mı böyle
44

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün
93b

1.

ÔÀhir oldı gerçi mühr-i òÀtem-i peyàamberì
Óaú velÀyet serveri úıldı İmÀm-ı Óayderi

2.

Ehl-i Óaú cÀnına düşdi òÀnedÀnuñ sevgüsi
Her yaña gitdi èAliyyü’l-MurtaøÀ’nuñ defteri

3.

Úurretü’l-èayn-ı resÿl oldı Óasan birle Óüseyn
Faøl deryÀsında dür bulduú pür ol gevherleri

4.

FÀøıl oldı her sücÿd ehlinde Zeyne’l-èÁbidín
Bes Muóammed BÀúır’ı bildük merÀtib maôharı

5.

äÀf olupdur úalbimüz her mezheb-i nÀ-pÀkdan
Kim mevÀlí-mezhebüz dilden İmÀm-ı Caèferí

6.

Çün İmÀm-ı Caèfer’e cÀndan muóibb-i ãÀdıúuz
LÀ-cerem anuñla olduú àayri meõhebden beri

7.

Mÿsí-i KÀôım yolında ãÀdıú-ı iòlÀã olub
Olmışuz ehl-i rıøÀnuñ çÀkerinüñ çÀkeri
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8.

Ol Muóammed ki Taúídür vaãf ana taúvÀ ile
RÀstí bilüñ anı cÿd u èinÀyet maôharı

9.

Ol èAlì kim hem laúab geldi Naúí gökden aña
Menbaè-ı elùÀf u iósÀndur òalÀyıú rehberi

10.

EvliyÀ içün sipehsÀlar olub hem pìşvÀ
GÿyiyÀ bir kevkeb-i èulví olubdur èAskerí

11.

Óüccetü’l-úÀyim Muóammed Mehdí-i ãÀóib-zamÀn
Gizlüdür ammÀ olubdur èÀlemüñ rÿşengeri

12.

ÒÀnedÀn-ı MuãùafÀ vü MurtaøÀ sevdügiçün
Bu ÒaùÀyí şepper-i şeppìre cÀndan müşteri
45

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün
99a

1.

TÀ seóer gülşende bülbül sözilen sÀz eyledi
DÀsitÀn-ı óüsnini ol dem ser-ÀàÀz eyledi

2.

ZÀàa düşmez nÀle vü feryÀd úılmaú bí-óayÀ
Özini çün nisbet-i murà-ı òoş-elóÀn eyledi

3.

Ùÿùínüñ güftÀrı şírín olduàıyçün dÀyimÀ
PÀdişehler óaøretinde maórem-i rÀz eyledi

4.

Göñlümi ãayd itmek içün àonca tek ol serv-i nÀz
Bí-óicÀb atıldı yüzinden yire bÀz eyledi

5.

Óaú teèÀlÀ óüsninüñ bÀàında ez-rÿz-ı úadím
SÀye-i ùÿbíden ol úaddi ser-efrÀz eyledi

6.

Dilberüñ luùfı menümlen çoò idi àÀyetde kim
Bilmezem yÀ Rab neden ol mihrini az eyledi

7.

Ey ÒaùÀyí şÀkir ol mihr ü vefÀdur àam degül
Her cefÀlar kim saña ol Türk-i ùannÀz eyledi
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46

Mefèÿlü MefÀèílü MefÀèílü Feèÿlün
99b

1.

TÀ naúş-ı ruòuñ díde-i giryÀnuma düşdi
Bir yanar oduñ síne-i büryÀnuma düşdi

2.

Ser-mÀyesi vü sÿd u ziyÀnı dü-cihÀnuñ
El-minnetü lillah ki menüm şÀnuma düşdi

3.

Şükr eylerem ol nÀvek-i müjgÀna ki her dem
Yaàmalıúı zíbÀ ãanemüñ úanuma düşdi

4.

èIyd oldı bugün cÀn-ı ÒaùÀyí saña úurbÀn
Vaãluñ mededi çün şeb-i hicrÀnuma düşdi
47

MefÀèilün FeèilÀtün MefÀèilün Feèilün
99b

1.

Muóabbetüñ ãanemÀ cÀn içinde yir dutdı
Derÿn-ı síne-i sÿzÀn içinde yir dutdı

2.

Bu göñlüm Àyínesi Àh ilen dutulmış iken
ÇerÀà-ı şemè-i şebistÀn içinde yir dutdı

3.

İrişdi maúãad-ı maúãÿdile murÀda bugün
GedÀ ki óaøret-i sulùÀn içinde yir dutdı

4.

Yüzüñ kitÀbı ki heft Àyetüñ beyÀnıdur
MiyÀn-ı ãÿret-i raómÀn içinde yir dutdı

5.

Demíde şol òaù-ı müşgín ü zülf-i ruòsÀruñ
Ne fitnedür ki bu devrÀn içinde yir dutdı

6.

äıfÀt-ı gülşen ü nÀz u naèím-i òuld-ı berín
ZebÀn-ı bülbül-i òoş-ó˘Àn içinde yir dutdı

7.

Ùılısm-ı aèôamı aàzuñ beyÀn úılmaúiçün
Nigín-i mühr-i SüleymÀn içinde yir dutdı

8.

Yazıldı èÀleme yÀruñ óikÀyeti mevzÿn
BeyÀø-ı defter ü dívÀn içinde yir dutdı
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9.

ÒaùÀyí sözleri göñül içinde gizlü iken
èIrÀú u Mıãr u ÒorÀsÀn içinde yir dutdı
48

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün
100a

1.

TÀ ki düşdi göñlüme rÿz-ı viãÀlüñ bir daòı
Dídeler naúş eyledi naúş-ı cemÀlüñ bir daòı

2.

Çoò zamÀndur ben de müştÀúam cemÀlüñ şemèine
N’ola görsem yÀ Rab ol şemè-i cemÀlüñ bir daòı

3.

YÀduma geldükçe feryÀdumdan insÀn eylemez
Ey perí-peyker senüñ òaùù ile òÀlüñ bir daòı

4.

äaldı Àhÿ tek meni ãaórÀya hem ãayd eyledi
DÀm-ı zülfüñ àamze-i èayn-ı àazÀluñ bir daòı

5.

BÀà-ı óüsnüñden maña bÀd-ı ãabÀ göndermedüñ
Esmedi kÿyuñdan ol bÀd-ı şimÀlüñ bir daòı

6.

MÀh-ı nev tek úÀmetüm inceldi oldum çün hilÀl
Ez-àam-ı èaks-ı dü-ebrÿ-yı hilÀlüñ bir daòı

7.

Ey ÒaùÀyí bí-zevÀl olduñ sen ez-faøl-ı İlÀh
Nisbet-i bedr-i mükemmeldür kemÀlüñ bir daòı
49

Mefèÿlü FÀèilÀtü MefÀèílü FÀèilün
100b

1.

Ey bÀd ãubó-dem yüri var ol nigÀra di
Ey boyı serv ü yüzi gül ü gül-èizÀra di

101a

2.

Di senden ayru óÀli nedür òasta èÀşıúuñ
Doàrar firÀú yüregini pÀre pÀre di

3.

Sensin cihÀnda maórem-i èuşşÀú-ı nÀ-tuvÀn
PeyàÀmını getür bu men-i bí-úarÀra di

4.

YÀr olduàınca óÀlini ol yÀra èarø ider
ZinhÀr óÀlümi menüm ol yÀra yÀra di
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5.

Òasta ÒaùÀyí ayrılalı senden ey óabíb
Öldi àamunla bir daòı ol gül-èizÀra di
50

MefÀèílün MefÀèílün Feèÿlün
104a

1.

Menüm yÀr-ı vefÀdÀrum gel À hey
Melek ãÿretlü dildÀrum gel À hey

2.

FirÀúuñ cÀnumı yaòdı be-àÀyet
Óabíbüm Ànisüm yÀrum gel À hey

3.

Menem bülbül teki nÀlÀn u giryÀn
DehÀnı àonca gülzÀrum gel À hey

4.

Úaşuñ úarşusına cÀnum berÀber
Menüm tír ü kemÀn-dÀrum gel À hey

5.

ÒaùÀyí nÀ-tuvÀn oldı àamuñdan
Lebi laèl-i şeker-bÀrum gel À he

