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ÖZET

KOġAR, Burcu. Mahmȗd Fâ’iz Dîvânı (İnceleme-Metin-Tıpkıbasım), Yüksek Lisans
Tezi, Ankara, 2019.

Klasik Ģiirin mevcudiyetini ve sürekliliğini sağlayan divanlar eski Türk edebiyatÝnÝn
kaynaklarÝnÝ oluĢturan temel eserlerden biridir. Bu tez çalÝĢmasÝnÝn konusunu XIX. yy.
Ģairlerinden Mahmȗd Fâ’iz ve Dîvânı oluşturmaktadır. Tez, giriş ve üç bölümden
meydana gelmiştir. Girişte, XIX. yy. Klasik Türk şiiri hakkında bilgi verilmiştir. Birinci
bölümde Mahmȗd Fâ’iz’in hayatı ve eserleri açıklanmıştır. İkinci bölümde Dîvân’ın
biçim, dil ve muhteva özellikleri verilmiştir. Üçüncü bölümde ise Dîvân’ın
transkripsiyonlu metni verilmiştir.
Araştırmalar neticesinde Mahmȗd Fâ’iz Dîvânı’nda yer alan iki kasidenin Fâ’iz ile aynı
mahlaslı XIX. yy. şairlerinden Kerküklü Fâ’iz’in kasideleri içerisinde de yer aldığı
saptanmıştır. Kasidelerin hangi Fâ’iz’e ait olduğu çalışmanın bu aşamasında netlik
kazanamamıştır.
Bu çalışma ile XIX. yy. şairlerinden Mahmȗd Fâ’iz ve Dîvân’ı Türk edebiyatı alanına
kazandırılmış ve edebiyat tarihine katkı sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Divan edebiyatı, XIX. asır, divan şiiri, Fâ’iz Dîvânı.
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ABSTRACT

KOŞAR, Burcu. The Divan of Mahmȗd Fâ’iz (Examination-Text-Facsimile), Master
Thesis, Ankara,2019.

Divans which provide the existence and continuity of Turkish poetry are one of the
basic works that form the sources of Turkish literature. Mahmud Fa’iz who among the
19th century poets, and his Divan make up the subject of tihs thesis work. It consists of
introduction and three chapters. It was given Information about 19th century classical
Turkish poetry. In the first chapter, the form, language and concent of the Divan are
examined. In the third chapter, the transcribed text of the Divan is given.
As a result of the researches, it was determined that the two odes of the Mahmud Fa’iz’s
Divan were included in the odes of Kerküklü Fa’iz, who was one of the 19th century
poets of the sam epen name. İt could not be clarified at this stage of the study which
odes belong to Fa’iz.
Which tihs study, Mahmud Fa’iz, one of the nineteenth-century poets, and his Divan are
introduced to Turkish literature and contributed the history of literature.

Key Words: Divan of Turkish Literature, 19th century, divan of poem, The Divan of
Fa’iz.
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ÖN SÖZ
OsmanlÝnÝn son dönemini yaĢadÝğÝ XIX. yy., gerek siyasi gerek kültürel gerekse edebî
bağlamda çözülme sürecidir. Nitekim OsmanlÝ’nÝn son dönemlerini yaĢadÝğÝ bu süreç,
siyasi yÝkÝmlar ile baĢlamÝĢ edebiyata etkisi uzun zaman almÝĢtÝr.

OsmanlÝ Devleti’nin BatÝ ile iliĢkilerinin sÝklÝğÝ neticesinde (XVII.-XIX. yy.) modern
algÝnÝn geleneği yoklayÝĢÝ bu yüzyÝlÝn Ģairleri ve edebiyat cemiyetlerinin halka yaklaĢan
bir üslup (mahallî) kullanmasÝnÝ gerekli kÝlmÝĢtÝr. Bu durum da yeni ifadeler karĢÝsÝnda
klasik Türk Ģairlerini, geleneğin kalÝplarÝnÝ yÝkmaya zorlamÝĢtÝr. Bu da klasik edebiyata
mensup sanatçÝlarÝn, devir-zihniyet çatÝĢmasÝ yaĢamasÝna neden olmuĢ ve Ģairler
OsmanlÝ gibi son dönemini yaĢamÝĢtÝr.

XIX. yy.de yaĢayan Mahmȗd Fâ’iz de

oluşturduğu Dîvân ile klasik edebiyat çatısı altında toplanan şairler kervanına dâhil
olmuştur.

Çalışmanın meydana gelmesinde öncelikle kaynak ve literatür taramasÝ yapÝlmÝĢtÝr.
Milli Kütüphane’de MF 1994 A 4106 yer numaralÝ mikrofilmin elde edilmesinin
ardÝndan OsmanlÝ EdebiyatÝ AraĢtÝrmalarÝ BibliyografyasÝ VeritabanÝ ve Yök Tez
Merkezi araĢtÝrÝlmÝĢtÝr. Dîvân üzerine bir çalÝĢmanÝn yapÝlmadÝğÝnÝn tespit edilmesinden
sonra Dîvân’ın tez konusu olarak alınmasına karar verilmiştir. Ardından katalog
taraması yapılmış ancak Ali Emîrî Kütüphanesi Manzum Eserler Bölümü 317 numaralÝ
kayÝtta yer alan asÝl nüsha dÝĢÝnda farklÝ bir nüsha bulunamamÝĢtÝr. Milli
Kütüphane’deki yazma onun mikrofilmidir.

ÇalÝĢmanÝn konusunu oluĢturacak Ģair hakkÝnda ayrÝntÝlÝ bilgi bulunmamaktadÝr. XIX.
ve XX. yy. tezkirelerinde adÝ geçmeyen Ģair için Saadettin Nüzhet Ergun’un Türk

ġairleri çalÝĢmasÝ ile Türk EdebiyatÝ Ġsimler Sözlüğü’nde Mehmet Arslan’Ýn yazÝsÝ
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dÝĢÝnda bir kaynak yoktur. Burada yer alan kÝsÝtlÝ bilgiler de Dîvân’dan hareketle
oluşturulmuştur.

Mahmȗd Fâ’iz Dîvânı’nda Nef’î’nin Bahariyye Kasidesi’ne nazire yazÝlan iki bahariye
bulunmaktadÝr (K.2-3). Ancak aynÝ nazire Fâ’iz ile aynı mahlası taşıyan dönem
şairlerinden Kerküklü Fâ’iz’de de yer almaktadır. Sözü edilen kasidelerin hangi Fâ’iz’e
ait olduğu bu aşamada netlik kazanamamıştır.

Üç bölümden meydana gelen çalışmanın birinci bölümünü Fâ’iz’in hayatı ve eserleri
oluşturmaktadır. İnceleme kısmı olan ikinci bölümde Dîvân’da yer alan nazım şekilleri
ve türleri ahenk unsurlarıyla ele alınmış; aşk, dinî ve tasavvufi unsurlar, sosyal hayat,
tabiat başlıkları altında muhtevası değerlendirilmiştir. Yine bu bölümde yer alan üslup
ve etkilendiği şairler kısmında Fâ’iz’in dil özellikleri ile etkisinde kaldığı isimler
belirlenmiştir. Üçüncü bölümde ise Dîvân’ın transkripsiyonlu metni verilmiştir.

Tezin inceleme kÝsmÝnda Prof. Dr. Osman Horata’nÝn “Esrâr Dede Hayatı Eserleri Şiir
Dünyası ve Dîvânı” çalışması örnek alınmıştır.
Bu çalışmanın meydana gelmesinde divan edebiyatının estetik algısını zihin
dünyasından gerçek yaşama aktararak yaşatan, alana olan sevgi ve ilgimi besleyen,
nizam ve disiplin çerçevesinde alana yönelik etik kurallara uyma bilinci kazandıran,
bizleri daima sınırsız hoşgörü ve sabır ile karşılayan, üzerimde büyük hakkı olan
danışmanım Prof. Dr. Osman Horata’ya sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Dünyaya
geldiğim andan bu yaşıma kadar her an yanımda olan, tüm üzüntü ve sevinçlerimi
paylaştığım, her zaman hayallerimin peşinden gitmemi destekleyen ve hayallerimin
gerçekleşmesini amaç edinen “ailem”e minnettarım. Bana aile olmanın yalnızca kan
bağıyla sağlanmadığını öğreten, manevi desteğini hiçbir zaman benden esirgemeyen
meslektaşım ve kardeşim Nalan Bingöl’e ayrıca teşekkür ederim.
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GĠRĠġ

XIX. YÜZYIL KLASĠK TÜRK EDEBĠYATI

Türk edebiyatÝ M.Ö. V.-VII. yüzyÝla dayanan temeli ile XIX. yüzyÝla değin belli
değiĢim ve geliĢim çizgisinde ilerler. Bu bağlamda Türk edebiyatÝnÝn değiĢim tablosu
kategorize edildiğinde kültürel altyapÝnÝn tarihsel süreçteki izleği ortaya konur.
Buna göre Ġslamiyet öncesi Türk edebiyatÝ, Ġslami dönem Türk edebiyatÝ, BatÝ
medeniyetleri tesirindeki Türk edebiyatÝ olmak üzere üç temelde birleĢtirilebilir (AtsÝz,
1992, s.10).

XIX. yy. klasik Türk edebiyatÝnda Ģair ilk defa mÝsralarÝn arasÝnda kaybolduğu
kendisiyle/beniyle baĢ baĢa kalÝr. Ki hakikat, bu devirde asÝrlÝk uykusundan aynada
bambaĢka bir yüze uyanan “insan”Ýn, “birey”le karĢÝlaĢmasÝdÝr. TanpÝnar (2000),
kendine farklÝ bir perspektiften uyanan divan Ģairi için Ģöyle der:
“EdebiyatÝmÝzda ilk defa olarak Ģair bu kÝrÝk dökük mÝsralarda kendi kendisiyle baĢ baĢa
kalÝr… Bununla beraber iyi dikkat edilecek olursa pek az devir, bu yarÝm asÝr kadar gelecek
ihtimallere açÝk ve onlarla zengindir. Sanki zorladÝğÝ bütün kapÝlarÝ kendisine kapalÝ bulan
insan, yavaĢ yavaĢ kendi içinde değiĢmenin imkânlarÝnÝ aramaktadÝr. Bu her Ģeyden evvel,
ne Ģekilde olursa olsun, ferdin doğuĢudur.” ( s.

82-84).

Bu, bilinmezliklerin derinliğinden yabancÝlaĢmanÝn yalnÝzlÝğÝna sürüklenen bireydir.
XIX. yy. klasik Türk Ģairlerinin konumu, XIII. yüzyÝldan XIX. yüzyÝla varolan, Akif
PaĢa’nÝn Adem Kasidesi’nde kendini öldüren insana benzer. Ki “Adem, hiçbir Ģey
değildir. Onun tek müspet manasÝ varlÝğÝn ve ÝstÝraplarÝn yokluğudur… Yokluk, mutlak
bir sükundur” (Kaplan, 2012, s. 24-25). ĠĢte varlÝk meselesinin sorununu teĢkil eden
“varolan”Ýn algÝlandÝğÝ varlÝktÝr. DolayÝsÝyla varlÝğÝn kendisinin ilk yüz yüze geldiği
durum da “hiç” yaĢantÝsÝndan belirir (Dinçer, 2010, s. 76).
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Yenilik, tarihin her döneminde belirli aralÝklarla kültürel değiĢime sebep olmuĢtur. Bu
nedenle yüzyÝllarca geçmiĢi barÝndÝran klasik Türk edebiyatÝnÝn “yenilik” kavramÝna
teslimiyeti mücadelesiz düĢünülemez. Bu bağlamda “eski” ve “yeni” kavramlarÝnÝn
XIX. yy. edebiyatÝnda ve Ģiirde çatÝĢmasÝ da bireyin benlik çatÝĢmasÝnÝ doğurur.

Gençtan’Ýn (1992) belirttiği üzere bireyleĢme, bir insanÝn diğerlerinden farklÝlÝğÝ ve
tekliği anlamÝna gelir. Ancak bireyleĢme sürecinin bazÝ sÝnÝrlÝlÝklarÝ vardÝr. Toplumun
değer yargÝlarÝ içinde yok olma kaygÝsÝ yaĢayan bazÝ insanlar bireyleĢme çabasÝnda o
denli ileriye giderler ki ait olduklarÝ kültürle özdeĢleĢme olanağÝnÝ da yitirirler. (s. 115).

XIX yy. klasik Türk edebiyatÝ için eski Ģiir geleneğini sürdüren Ģairlerin sayÝsÝ önceki
yüzyÝllara göre az değilse de XVI. - XVIII. yüzyÝllar arasÝ yetiĢen Fuzȗlî, Bâkî, Nedîm,
ġey Gâlip gibi usta şairlerin mertebesinde olamamıştır.

Ünver’in belirttiği üzere (1988), İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar
Kataloğu’nda bu döneme ait 114 şair vardır. Aynı dönemde yazma olarak kitaplıklara
girmediği hâlde basılmış pek çok divan vardır. Divanı bulunmayan şairlerin sayısı da az
değildir (s. 132). Bu dönemin önemli şairleri sıralandığında: Enderunlu Vâsıf, Keçecizâde İzzet Molla, Dâniş, Pertev Paşa, Aynî, Leylâ HanÝm, ġeyhülislâm Ârif Hikmet,
Şeref Hanım, Leskofçalı Gâlip, Osman Nevres, Yenişehirli Avnî, Kâzım Paşa, Hersekli
Ârif Hikmet’tir.
Yeni karşısında direnen eski edebiyat için yokluğa karışma anı gelmiştir. Nitekim
yaprak dökümü XVIII. yy. sonlarında Şey Gâlip’ten sonra başlamış ve nihayetinde XX.
yüzyılın ilk yarısına kadar devam etmiştir.
Tarihin tekerrürden ibaret ettiği genel kanısı klasik Türk şiirinin yaşam ve ölüm
arasında geçen zamanı ile çerçevelendiğinde sürekli farklı toplumlar ile etkileşim
hâlinde olan Türk milletinin yenileşme süreçleri görülür. Bu, Türklerin tarih sahnesine
çıktığı ilk dönemden XIX. yüzyıla ve hatta bundan sonraki dönemlere devredecektir.
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Nitekim önce İslamiyet’in tesiri sonra Fars-İran kültürü ve daha sonra Batı’nın dönemin
siyasi, sosyo-kültürel, edebî sahnesine girişi ile noktalıyoruz. Ancak tarihin “tekerrür”ü
ile Mehmet Âkif’in de belirttiği üzere “tarih tekerrürse ettirmeyin” algısı ile tarih
sahnesindeki olayların değişimine dikkat çekiyoruz.
“Olayların tekliği/biricikliği tarihi olgulardan genelleme yapılmasına engel değildir… Ki
insan, çevresini ve kâinattaki diğer varlÝklarÝ tanÝmaya meraklÝ olduğu gibi kendisini ve
yaĢadÝğÝ toplumu da tanÝmak ister. Tarihin yararlarÝndan biri, insanÝn kendisini tanÝmasÝna
yardÝm etmesidir. Bütün toplumlar için geçmiĢ tecrübeler, bir öğrenme, bilgilenme ve
meĢruiyet kaynağÝdÝr.”

(Demircan, 2007, s. 86).

Herakleitos’a atfedilen her Ģeyin aktÝğÝ, hiçbir Ģeyin aynÝ kalmadÝğÝ görüĢü XIX. yy.
klasik edebiyatÝ Ģairlerinin Tanzimat’Ýn yenilikçi algÝsÝna kayÝtsÝz kalamamasÝ ile
iliĢkilendirilebilir. Zira bu söz ile sürekli akan ÝrmağÝn suyu değiĢtiği gibi Ýrmağa giren
kiĢi de değiĢir. Bununla birlikte yine Ýrmak sürekli akar iken kendi özdeĢliğini korur ve
sular değiĢir, Ýrmak aynÝ kalÝr (Ġnal, 2010, s. 35).

XIX. yy. klasik Türk Ģairlerinin kendilerinden önceki neslin devamÝ olup usta Ģairlerin
gölgesinde kaldÝğÝ ve hatta batÝlÝlaĢmanÝn tesirindeki toplumun Ģairin zihnindeki kaosa
neden olarak yozlaĢtÝğÝ bir gerçektir. Ancak bu durumun tabiiliği de sanatÝn taklit
olduğu görüĢü ile ifade edilebilir.

Sanat, Aristotales’in Poetika’sÝnda belirttiği gibi bir taklit unsurudur. Dinçer’in de
belirttiği üzere (2010) Aristotales’e göre sanatçÝ da doğayÝ taklit eder. Ancak sanatÝn
taklit görüĢü üç safhada değerlendirilir. Ki sanat bütünüyle taklit olsun. Buna göre ilki
farklÝ nesnelerin taklit edilmesi, diğeri farklÝ araçlarla taklit edilmesi, bir diğeri ise farklÝ
biçimde/tarzda taklit edilmesidir (s. 164). KÝsacasÝ, nesne-araç-tarz farklÝlÝğÝndan doğan
taklittir.
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XIX. yy. klasik Türk edebiyatÝ perspektifinde sanatÝn taklit oluĢu, Ģairlerin dönemin
divan estetiğine uygunluğu/uygunsuzluğu, FransÝz Ġhtilali’nden Tanzimat ve Islahat ile
hayat bulan “yeni” nin eski/divan ile mücadelesi bağlamÝnda ifade edilebilir.

XIX. yy. klasik Türk edebiyatÝ eski Ģiir geleneğinin yok olmaya yüz tuttuğu bir dönem
olup bu durum yenilikçi Ģair ve cemiyet ortamÝnda eleĢtiriye tâbi tutulmuştur. Nitekim
XIX. yy. klasik Türk şairleri, XVI. yüzyıldan bu yana usta şairlerin taklidinden öteye
geçmemiştir. Fuzȗlî, Bâkî, Nâbî, Nedîm, ġey Gâlip gibi kendi ve kendinden sonraki
dönemlerin üstadı kabul edilerek, XIX. yüzyılda da eski şiir geleneği ile eserler sunan
şairlerden ustalık beklenmiştir. Ancak kendi dönemleri için de kendinden sonraki
asırlarda da şu bir gerçektir ki edebiyat da sosyo-kültürel ve siyasi yapıda olduğu gibi
“reform” sürecine girmiştir.

XIX. yy. klasik Türk şairleri, tarikat ve devlet dairelerinin kalemlerinde yetişmiştir
(Ünver, 1988, s. 133). Klasik Türk şairlerinin gelenekten gelip modernitenin
filizlenmeleri ile karşı karşıya kalması, Bağdat’ta doğan şairin Fransa/Avrupa’ya
yerleştirilmesi gibidir. Bu durumda şair; hırka, çarık ve kavuğunun üzerine fes
giydirilen nevî olur.

XIV. yüzyılda filizlenen klasik Türk edebiyatı, XVIII. yüzyılda Lâle Devri’ni görüp
XIX. yüzyılda son dönemini yaşamıştır. “XIX. yy. klasik Türk edebiyatı XVIII yy.den
önceki dönemlerin zevk ve anlayışını taşımakla birlikte çok daha renkli, zengin ve
eklektik bir görünüm arz eder” (Horata, 2002, s. 577). XIX. yüzyılın yenilikçi arzusu
şairin klasik estetiğindeki kurallarında çözülmeye neden olmuş (Horata, 2002, s. 577)
eski şiirin konuları ile yeni dönemin topluma ve bireye zihniyeti dönemin gelenekçi
şairlerini buhrana ve ölüme sürüklemiştir (Horata, 2002, s. 575-585).

Ortaya atılan ilk fikir ve peşi sıra gelen üslup farklılıklarının çokluğu sonucu aynı
karakterde farklı söylemi doğurma zorluğu dönemi/şairi sona yaklaştırır. XIX. yy.
klasik Türk şiiri yerini yeni Türk şiirine bırakır. Zira izlenen tüm yollar, batılılaşma
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karşısında sanat gücü yetersiz kalan şairlerin bayağılığa düşüşü ile son bulur. Ki beş yüz
(500) yıldır söylenilebilecek her şey söylenmiş, belli mazmunlar tekrardan tükenmiş,
tekrarın taklidi doğmuştur (Dilçin, 1999, s. 192-193).

Taklit, bilhassa XIX. yy. klasik Türk şairlerine biçilen tek kaftan ise divan şairlerinin
entarileri/eser, rol-model olan bu kaftandan başlayan süreci teşkil eder. Bu anlamda,
“Taklit edenler, eyleyenleri taklit eder, onlar da zorunlu olarak soylu ya da bayağıdır
(karakterler hemen her zaman yalnızca bunlara indirgenir; çünkü bütün insanlarda
karakter ayrımını kötülük ve erdem belirler)” (Dinçer, 2010, s. 165,-166).

Türk edebiyatının tüm süreçleri değerlendirildiğinde her dönem bir öncekinin izleri ile
devam etmiştir. XIX. yy. Türk edebiyatının düşünce reformu, gelenek ile çatışmıştır. Bu
anlamda klasik Türk şairleri de XIX. yüzyılın başından son çeyreğine değin dönemin
değişen zihniyetinde klasik şiir geleneğini yitirmeye yüz tutmuşlardır.
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1.BÖLÜM
FÂ’ĠZ’ĠN HAYATI VE ESERLERĠ
1.1. HAYATI

Klasik Türk edebiyatÝ geleneğinin son evresinin yaĢandÝğÝ XIX. yüzyÝl Ģairlerinden
olan Fâ’iz hakkÝnda, dönem tezkirelerinde herhangi bir bilgi bulunmamaktadÝr.
Saadettin Nüzhet Ergun (1935), Türk ġairleri’nde Ģairin hayatÝ hakkÝnda hiçbir menbada
malumata rastlamadÝğÝnÝ belirtir (s. 425). Ergun, DîvânÝ’ndan hareketle Fâ’iz’in doğum
ve ölüm senelerini, anne ve babasÝnÝn isimleri ile ölüm tarihlerini, divanÝnÝ tertip yaĢÝ,

Dîvân’Ýn muhtevasÝ hakkÝnda bilgi verir ve üç gazelini örnek olarak alÝr. Fâ’iz’in adÝnÝn
geçtiği bir diğer kaynak Türk EdebiyatÝ Ġsimler Sözlüğü’dür. “Fâ’iz Mahmȗd PaĢa”
maddesini yazan Mehmet Arslan (2014) da kaynaklarda, Fâ’iz hakkÝnda bilgi
bulunmadÝğÝnÝ aktarÝr. Maddeyi Ergun’un çalÝĢmasÝna ve Dîvân’Ýn muhtevasÝna
dayandÝrÝr. Arslan, Ergun’un, Fâ’iz’in miladi ölüm tarihini yazarken yaptÝğÝ hatayÝ
düzeltir. Ancak Arslan da hicrî ölüm yÝlÝnÝ yanlÝĢ yazar. AyrÝca Ergun’un Fâ’iz’i
kudretli bir Ģair bulmadÝğÝ yönündeki değerlendirmesine, Fâ’iz’in orta dereceli bir Ģair
olduğunu söyleyerek karĢÝ çÝkar. Görüldüğü üzere her iki çalÝĢmada Ģairin hayatÝndan
ziyade eserine iliĢkin bilgiler ağÝrlÝklÝdÝr.

Mahmȗd Fâ’iz, Dîvân’Ýnda babasÝnÝn ölüm yÝlÝ üzerine yazdÝğÝ tarihte H. 1247 / M.
1831 senesini vermekte ve kendisinin o dönem yedi (7) yaĢÝnda olduğunu
belirtmektedir (T. 18). Fâ’iz’in verdiği bu tarih dikkate alÝndÝğÝnda, doğumunun H.
1240/ M. 1824 olduğu ve babasÝnÝn adÝnÝn Dâvud Bey olduğu ve Ģehit edildiği
anlaĢÝlmaktadÝr.
Pedersiz yedi yaĢÝnda úalÝp bì-kes
Bi-óamdi’llÀh beni terbiye úÝldÝ Óay-Ý Maèbūd

(T.18/3)
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Annesi AyĢe HanÝm ise H. 1265/M. 1849 yÝlÝnda vefat etmiĢtir. Fâ’iz’in Ali ve Hüseyin
adÝnda iki kardeĢi vardÝr. Ancak Fâ’iz, kardeĢi Ali’yi dünyaya geldikten üç ay sonra
kaybetmiĢtir.
Biz üç dÀder olunca vÀlidem nÀ-bÿd
Óüseyn idi büyük evãaù faúìr Maómÿd
(T.18/1)
èAlì idi üçüncümüz üç ay ãoñra
Aramızdan vücūdun etdi mefkūd
(T.18/2)
Bu dizelerde ve Fâ’iz’in torunu Mehmed Nâ’il tarafÝndan Dîvân’a sonradan eklenen
“Dîbâce” kÝsmÝnda belirtildiği üzere Ģairin asÝl adÝ Mahmȗd Fâ’iz’dir (Dîbâce, 1a).
ġiirlerinde ise Fâ’iz mahlasÝnÝ kullanmayÝ tercih etmiĢtir. Mehmed Nâ’il dibacesine
“Büyük pederime” atfÝ ile baĢlar. Buradan Mahmȗd Fâ’iz’in bir evlilik yaĢadÝğÝ
anlaĢÝlÝr. Ancak Fâ’iz’in aile hayatÝna yönelik veriler ailesinden geride kalanlarÝn, onun
ardÝnda bÝraktÝklarÝyla geçindikleri bilgisinden öteye gitmemektedir:
“Sen öyle sermedi-nièam bir peder-i eĢfaú u eróamsÝn ki ḫānım ninem şeyḫūḫat óÀline, annemle
teyzem ḫıtÀm-Ý sÀl-i kemÀline ve óafìdin ben dem-i ĢebÀbÝma, aúvÀtÝmdan åiyÀbÝma, úalemimden
kitÀbÝma úadar ser-tÀbe-pÀ ãÝrf seniñ nièmet-i metrūkÀtÝñla perveriĢ-yÀb-Ý saèÀdet ü ãafÀ olduú”

(Dîbâce, 1b).
Torunu Mehmed Nâ’il’in ifadeleri ve bazÝ tarih manzumelerinden anlaĢÝldÝğÝ
kadarÝyla Fâ’iz, bir dönem Bağdat’ta yaĢamÝĢtÝr. AyrÝca bir süre Trabzon’da
bulunmuĢtur. Dîvân’daki 12. nazÝmdan önce “Ürabzon ḳarantinasÝnda söylemiĢ”
Ģeklinde not vardÝr:
Erøurum eyle ZevrÀda olur germ ile serd
Ger Ùrabzon ḫoş ise verdi ḳarantinasına derd
(N.12/1)
Hüseyin Kaleli’nin (2015) ve Selahattin Tozlu’nun (2002) verdiği bilgilere göre XIX.
yüzyÝlda ortaya çÝkan kolera salgÝnÝnda OsmanlÝ Devleti ilk karantina (1831)
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uygulamasÝna baĢlamÝĢ; belirli limanlarda kontrol noktalarÝ kurulmuĢtur. Trabzon
karantinasÝ da bu denetim yerlerinden biridir. Burada Ġran’dan gelen yolcu, tüccar, hacÝ
gibi halkÝn çeĢitli kesimlerinden insanlar birtakÝm iĢlemlerin ardÝndan güzergâhlarÝna
devam ederler. Ancak bu olaya Ģahit olanlar gerek bekleme süresinin uzunluğundan,
gerek mallarÝn zarar görmesini engelleyecek korunaklÝ yer olmamasÝndan gerekse
denetimi yapan kiĢilerin Ģahsi çÝkarlarÝna yönelik uygulamalarÝndan Ģikâyet etmektedir
(s. 8-10, s. 481). Fâ’iz de dizelerinde Trabzon’u hoĢ bulmakla birlikte karantinada
baĢÝna bir dert geldiğini söyler. ġairin bu geçitte bahsedilen olumsuz durumlardan birini
yaĢadÝğÝ ihtimal dâhilindedir.

ġair Trabzon’da sÝkÝntÝ yaĢarken Ġstanbul’un zevk âlemini de deneyimlemiĢtir. Öyle ki
Ġstanbul’u gördükten sonra Bağdat’a dönmek istemez.

Göreli ẕevúi ile keyfini ĠstÀnbūluñ
Nice èavdet ederem Ģevḳ ile BaàdÀda daḫi
(G.68/7)

HayatÝna dair baĢka bir bilgi bulunmayan Fâ’iz’in kÝrk dört (44) yaĢÝnda iken H.
1284/M.1868 yÝlÝnda vefat ettiğini yine torunu Mehmet Nâ’il’in “Dîbâce (1a)”
bölümünde dedesinin genç yaĢta öldüğüne dair hayÝflanmalarÝndan öğrenmekteyiz:
“Áh, ne olur, pence-i àaddÀr-Ý ecel saña henǖz genç, úÝrú dört yaĢÝnda
úÝymasaydÝ, hìç olmazsa beĢ yÝl daha mehl verseydi de óüsn-i ãūret ü sìretiñ
timåÀl-i kemÀli olan vücūd-ı fÀøÝlÝñdan iútibÀs-Ý feyø ü èirfÀn etmek àÀye-i
iúbÀline vÀãÝl…” (Dîbâce, 1b).
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1.2. ESERLERĠ

Mahmȗd Fâ’iz PaĢa’nÝn günümüzde ulaĢÝlabilen tek eseri DîvânÝ’dÝr. Millet
Kütüphanesi Ali Emîri Manzum No: 317’de bulunan eserin mikrofilmi Mf 1994 A 4106
yer numarasÝyla Milli Kütüphane’de yer almaktadÝr.

Dîvân, H. 1324/M. 1906 yÝlÝnda Mekke’de Mahmȗd Fâ’iz’in torunu Mehmed Nâ’il
tarafÝndan istinsah edilmiĢtir. Nâ’il, Dîvân’a sonradan eklediği “Dîbâce” bölümünde

Dîvân’Ý bulma sürecini anlatmaktadÝr. Dedesine karĢÝ büyük sevgi ve saygÝ duyan Nâ’il,
elinde ondan bir eser bulunmadığı için çok üzgündür. Büyük validesinin (Mahmȗd
Fâ’iz’in eşi) dedesinin eserlerini sakladığını bilir, eserlere kavuşma isteğini büyük
validesine gösterir. Fakat yine de onlara ulaşamaz. Nihayet bir gün divan kâtibi
göreviyle Mekke’ye giderken vapurları Beyrut’a uğrar. Bu esnada Mehmet Nâ’il’in
yeğeni Mahmȗd Fâ’iz, bir sene önce Bağdat’ta halasından alıp İstanbul’a getirmekte
olduğu bir torba evrağı, gümrükte alıkonur düşüncesiyle Beyrut’ta bir otelciye emanet
bıraktığını söyler. Mehmet Nâ’il daha sonra torbayı alır. Mekke’ye ulaşır ulaşmaz açar.
Yazılışları üzerinden yaklaşık otuş beş kırk sene geçen unutulup ihmal edilmenin
etkisiyle yıpranan, sararan, toz içinde dört defterle birçok dağınık kâğıt bulur. Heyecan,
sevinç duyguları ve gözyaşlarıyla dedesinin (Fâ’iz’in) şiirlerini, resmî, hususi yazılarını
inceler. O gece sabaha kadar ve ertesi gün hepsini ayÝrÝp tarih sÝrasÝyla tertip eder
(Dîbâce, 2a, 2b).

Fâ’iz şiirlerini yirmili yaşlarda iken Bağdat’ta yazmıştır. Mehmet Nâ’il, Fâ’iz’in
hayatının son on yedi on sekiz sene zarfında oluşturduğu hiçbir eser izine rastlamadığını
belitir (Dîbâce, 3a).

Rika yazÝ tipiyle kaleme alÝnan Dîvân 76 varaktan ibarettir. Mehmet Nâ’il, Mahmȗd
Fâ’iz’den kalan şiir ve yazıları ayırıp düzenlemiş bir defter (Dîvân) meydana getirmiştir.
Ayrıca Mahmȗd Fâ’iz’in yazısından bir numune bulunması için birkaç müsveddenin
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fotoğraflarını yaptırıp bu deftere ekleyeceğini söylemiştir (Dîbâce, 3b). Fakat mevcut
olan Dîvân’da böyle bir örnek bulunmamaktadır.
Dîvân’ın içeriği ise “kaside, tarih, gazel, tahmis, lügaz, muʿamma, kÝtʿa, rubaʿi ve
müfredler” ile Mehmed Nâ’il’in sonradan ilave ettiği “dîbâce” bölümünden
oluĢmaktadÝr. Bu kÝsÝmlar “NazÝm ġekilleri ” baĢlÝğÝ altÝnda incelendiği için bu aĢamada
ayrÝca değinilmeyecektir.

Hacim bakÝmÝndan yoğun olmayan, Nâ’il’in “dîvânçe” olarak adlandÝrdÝğÝ eser
mürettep divanda bulunan nazÝm Ģekillerinden önemli bir kÝsmÝnÝ bulundurmasÝ ve Arap
alfabesindeki harflerin hepsinde kafiyeli gazel yazmamasÝ bakÝmÝndan divançe
niteliğindedir.

Mehmed Nâ’il, Fâ’iz’in Dîvân’Ý dÝĢÝnda resmî ve hususi yazÝlarÝnÝn olduğunu iddia etse
de bunlar çalÝĢma kapsamÝnda elde edilememiĢtir.
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2. BÖLÜM
DÎVÂN’IN ĠNCELENMESĠ
2.1. NAZIM TEKNĠĞĠ
2.1.1. NazÝm ġekilleri

Dîvân, “Kasâ’id ü Tevârîh”, “Gazeliyyât”, “Tahmîsât”, “Lugaz”, “Muammâ”,
“KÝtʿalar”, “Rubâʿîler”, “Müfredler” baĢlÝklarÝ altÝnda toplanmÝĢtÝr. Mehmed Nâ’il,
“Dîbâce” bölümünde belirttiği üzere bu tasniflendirmeyi kendi yapmÝĢtÝr. Ancak
sÝnÝflandÝrma konusunda bazÝ problemler vardÝr. “Kasâ’id ü Tevârîh” bölümünde ilk
Ģiir bu baĢlÝkla iliĢkilendirilemeyen bir terkib-i benttir. AynÝ Ģekilde “KÝtʿalar,
Rubaʿiler, Müfredler” bölümünün içinde “rubaʿi” özel kalÝbÝyla yazÝlan manzume
yoktur. AyrÝca müstensih muamma ve lügazÝ aynÝ anlamda düĢünmüĢtür. Dîvân’da
“Muʿammâ” baĢlÝğÝ bulunmakta fakat bu baĢlÝğÝn içini lügaz doldurmaktadÝr.

Dîvân’Ýn tertibi esnasÝnda meydada gelen baĢlÝk-içerik uyumsuzluğu dÝĢÝnda, Dîvân’da
mürettep

bir

divanÝn

baĢlangÝcÝ

olan

tevhit

ve

münacat

türünde

kaside

bulunmamaktadÝr. Fâ’iz bunlarÝn yerine Dîvân’Ýna Hz. Hüseyin’in katline dair yazdÝğÝ
mersiyesiyle baĢlar. Bu mersiyenin terkib-i bent biçiminde yazÝlarak ilk sÝrada yer
almasÝ yine klasik divan tertibindeki Ģekillerin sÝralamasÝna uyulmadÝğÝnÝ gösterir.
AyrÝca tahmisler de genel düzenden farklÝ olarak gazellerden sonra gelmiĢtir. Bilindiği
üzere musammatlarÝn gazellerden sonra alÝnmasÝ özellikle son dönemlerde yazÝlan
divanlarda görülen bir durumdur (Horata, 2006, s.23).
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2.1.1.2. Kasideler

Mahmȗd Fâ’iz DîvânÝ’nda toplam 16 kaside bulunmaktadÝr. Fakat kasidelerin ikisinin
(K.2, K.3) Fâ’iz’e ait olduğu konusunda kesinlik yoktur.¹ Bu nedenle biçim ve
muhtevadaki değerlendirmelere dâhil edilmemiĢtir.

Kasidelerin en kÝsasÝ 3 (K.11), en uzunu 52 (K.13, K.14) beyittir. Üç beyitten oluĢan
kaside Ahmet ġükrü Bey’in Bağdat kaymakamÝ olduğu zaman irticalen söylenen bir
tarihtir. Konu itibarÝyla kasidelerin büyük çoğunluğu tarihlerden teĢekkül etmiĢtir (K.5,
K.6, K.8, K.10, K.11, K.15, K.16, K.18 K.20). Tarihler ise genellikle Bağdat valilerinin
olaylarÝ hakkÝnda oluĢturulmuĢ, çoğu zaman maksat olayÝ anlatmaktan ziyade adÝ geçen
ĢahsÝ övmeye dönüĢmüĢtür. Örneğin K.5, Bağdat’Ýn eski valisi Dâvud PaĢa’nÝn Mahmȗ
Fâ’iz’e bir ev vermesi üzerine yazılan tarihtir. Fâ’iz, tarihe Dâvud Paşa’yı methettiği
beyitlerle başlar ve kasidenin yarısından fazlasında övgüsünü devam ettirir. Dolayısıyla
kaside, methiye türündedir. Bağdat valisi Hacı Mehmet Necîb Paşa’nın Kürdistân’ı
fethettiğine dair yazılan kaside (K.6), Necîb Paşa’nın Irak’ı teftiş edip Bağdat’a
dönmesi üzerine yazılan kaside (K.8), Necîb Paşa’nın oğlu Ahmet Şükrü Bey’in
Bağdat’tan geldiğinde söylenen kaside (K.10), Ahmet Şükrü Bey’in kaymakam
olduğunda söylenen kaside (K.11), dönem sadrazamlarından Mahmȗd Nedîm Bey’in
görevde yükselişi üzerine yazılan kaside (K.16), aynı şekilde başlıkta belirtildiği hâlde
methiye türünde değerlendirilir.
___________________________________
¹ AdÝ geçen iki kaside Mahmȗd Fâ’iz ile aynı dönemde yaşamış, aynı mahlası kullanan Kerküklü Fâ’iz’e
aittir. Ata TerzibaĢÝ (2008), Kerküklü Fâ’iz üzerine dört ciltlik bir çalÝĢma hazÝrlamÝĢ, bu çalÝĢmada
Kerküklü Fâ’iz’in hayatÝ, çevresi, edebî kiĢiliği hakkÝnda bilgi vermiĢ, mevcut olan bazÝ manzumelerini
açÝklamalarÝyla birlikle sunmuĢtur. Mahmȗd Fâ’iz DîvânÝ’nda yer alan kaside bu çalÝĢmanÝn ikinci
cildinde “Bahâriyye Kasîdesi” baĢlÝğÝ altÝnda 48 beyitten oluĢmaktadÝr. BazÝ beyitlerdeki yer değiĢikliği
ile Kerküklü Fâ’iz’in mahlasÝnÝn yazÝmÝndaki ( “ ) فأضz” nin dÝĢÝnda iki kasidede bir farklÝlÝk yoktur (s.
4-98). Her iki Ģairin aynÝ dönemde yaĢamalarÝ, Mahmȗd Fâ’iz’in Dîvânı’nın, ölümünden 38 yıl sonra
istinsah edilmesi bu tür karışıklıklara sebebiyet vermektedir. Sözü edilen bu iki kasıdenin hangi Fâ’iz’e
ait olduğu çalışmanın bu aşamasında tespit edilememiştir.
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Dîvân’da müstensihin de başlıklarla açıkça yazdığı şekilde Bağdat valisi Necîb Paşa’nın
övüldüğü (K.7) methiye, Erzurum müşiri Hamdî Paşa’ya sunulan (K.12) ile Konya
müşiri Mehmed Hamdî Paşa’ya sunulan (K.13) ıydiye, Trablusgarp valisi İzzet Paşa’ya
sunulan (K.14) ramazaniye ve ıydiye” türünde yazılmıştır. Bunların yanı sıra Dîvân’da
Trablusgarp valisi İzzet Paşa’ya sunulan yeni yıl tebriği (K.15), kasidenin sunulduğu
kişinin belirtilmediği nesib ve fahriye bölümünden oluşan bahar tasvirlerinin hâkim
olduğu rebiye türünde yazılan bir kaside bulunmaktadır (K.14).
Kaside, genel olarak teşbib, medhiye, tegazzül, fahriye ve dua bölümleri ile bu bölümler
arasında geçişi sağlayan girizgâh beyitlerinden oluşur (Çavuşoğlu, 198, s. 21; Dilçin,
2009a, s. 122-167). Fâ’iz’in Dîvânı’nda bu bölümlerden herbirine örnek beyitler bulmak
mümküm iken tüm bölümlerin yer aldığı bir kaside bulunmamaktadır. Kasidelerde
kullanılma sıklığı ve beyit sayısı bakımından methiyeler ön plana çıkar. Fâ’iz, diğer
bölümlere göre methiyeye ağırlık vermesine rağmen kasidelerini sunduğu kişilerden
caize beklentisini üstü kapalı bir şekilde dile getirmiş, dua bölümlerinde somut bir
talepte bulunmayıp memduhuna yakın olma isteğini ifade etmiştir. Fakat Trablusgarp
valisi İzzet Paşa’ya yeni yıl tebriği için yazdığı tarihte açıkça belirtmese de Paşa’dan
lütuf beklediği hissedilir.
AlmadÝm gerçi bir altun da bugün sÀliyye
Öyle az Ģeylere rÀøÝ degilem ben óāĢÀ
(K.15/5)
ġÀnÝña her ne revÀ ise anÝ ḫoĢ bilirem
Azsa da eylemezem kimseye aãlÀ ifĢÀ
(K.15/6)
Mahmȗd Fâ’iz’in kasidelerinin bölümleri detaylÝ olarak incelendiğinde Ģu sonuçlara
varÝlÝr:

Nesib/ TeĢbib: Ġsrafil Babacan (2001), XIX. yy kasideleri üzerine yaptÝğÝ yüksek lisans
tezinde, nesib bölümünün XIX. yüzyÝla kadar kasidelerin asÝl bölümlerinden biri
olduğunu XIX. yy.de ise hiçbir tür kasidede yarÝdan fazla yer alarak asÝl bölüm olma
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özelliğini kazanamadÝğÝnÝ dile getirir (s. 22). Fâ’iz’de ise nesib bölümü önemli bir yer
teĢkil eder. Kasidelerinin beĢinde (5) (K.4, K.6, K.8, K.12, K.13) nesib bölümü ardÝr.
AyrÝca bu kasideler, beyit sayÝsÝ bakÝmÝndan azÝmsanmayacak kadar uzundur.
Kasidenin yarÝsÝndan fazlasÝnda nesib bölümünün yer aldÝğÝ (K.4, K.8) örnekler
mevcuttur.

Konusu bakÝmÝnda nesib bölümlerinin birinde (K.4) kasideye ismini veren bahar
tasvirleri hâkimdir. Bu tasvirler gelenekte var olan, hayale dayalÝ söylemlerdir. Fâ’iz’in
bahara yönelik hayalleri; bahar ve bahar çiçeklerinin kiĢileĢtirilerek, bahar kÝĢ
savaĢÝndan galip çÝkmasÝ, gül ve beraberinde diğer çiçeklerin (lale, nergis, nesrin,
reyhan, susen) yeryüzünü süslemeleri, Cem’e telmihte bulunarak içki ve eğlence
ortamlarÝnÝn oluĢturulmasÝ çizgisinde ilerler.

K.6 ve K.8’in nesib bölümleri, aĢk, sevgili ve içki konusunda yazÝlmÝĢ bir gazelin
izdüĢümü gibidir. K. 12 ve K. 13’ün nesib bölümlerinde ise Ramazan ayÝ ve bitiminde
Ģaraba kavuĢmanÝn verdiği mutluluk anlatÝlÝr. Bu soyut anlatÝmlarÝn yanÝ sÝra Fâ’iz bazÝ
beyitlerinde ramazana özel tatlarÝ dile getirerek realist bir tutum sergiler.
Ne zamÀn gelse anÝñ ḫÀùÝr-Ý medhūşuna úand
Áh-Ý güllÀc ederek suḫte-i dil hem-çü faóm
(K.12/14)

Girizgah: Girizgah beyitleri genellikle methiye bölümünden önce gelen geçiĢ
beyitleridir (ÇavuĢoğlu, 1986, s. 21; Dilçin, 2009a, s. 152; Ġpekten, 2011, s.39). Fakat
Fâ’iz’in kasidelerinde methiye bölümünden önce gelen girizgâh beyti yoktur.

O, girizgah beyitlerinin birini tegazzül bölümünden önce (K.14), ikisini fahriye
bölümünden önce (K.5, K.12), altÝsÝnÝ da dua bölümüne geçerken (K.6, K.7, K.10,
K.12, K.14) kullanmÝĢtÝr. Girizgah beyitlerinin en fazla dua bölümünden önce yapÝlmasÝ
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XIX. yy. kasidelerinin ortak bir özelliğidir (Babacan, 2001, s. 27). Fâ’iz’in dua
bölümünden önce yararlandÝğÝ girizgahlar genellikle taç beyittir. ġair bu beyitlerde nida
sanatÝndan yararlanarak kendisine seslenir. Sözü fazla uzatmamasÝnÝ ve duanÝn
gerekliliğini kalÝplaĢmÝĢ ifadeler ile tekrarlar.
Vaãf u faḫriyye vü tebrìk ü àazel yetmez mi
FÀ’izÀ eyle duèÀ Ģimdi odur zìb-i zebÀn
(K.14/47)
Methiye: Fâ’iz’in kasidelerinde methiye bölümü genel yargÝya uyum sağlayarak
kasidelerin asÝl bölümünü oluĢturur. Kasidelerin ikisi yalnÝzca methiye bölümünden
meydana gelmiĢtir (K.11, K.15).

Dört kasidesi önce medhiyeden baĢlar (K.5, K.7, K.10, K.17). Üçü nesib bölümünün
ardÝndan gelirken (K.6, K.8, K.12) biri fahriyeden sonra yer alÝr. K.14 ve K.16 için de
farklÝ bir durum söz konusudur. Methiye bölümü fahriye ve dua bölümlerine gidiĢ
geliĢler ile sekteye uğrar. Fâ’iz’in bu tavrÝ baĢlangÝçta hata gibi algÝlansa da aynÝ
yüzyÝlda emsallerini görmek mümkündür (Babacan, 2001, s. 33). ġairlerin bu türden
farklÝlÝklara yöneliĢi, klasik Ģekil anlayÝĢÝnÝn dÝĢÝna çÝkma isteklerine bağlanabileceği
gibi kasidelerine bir hareketlilik getirme çabasÝ içinde olduklarÝ Ģeklinde yorumlanabilir.

Mahmȗd Fâ’iz, kendisine bir ev ihsan eden Bağdat valisi Dâvud PaĢa’ya ayrÝcalÝk
tanÝyarak övgülerinin en uzununu ona yazar. Nicelik yönünden farklÝlÝk gösteren
methiyeler, nitelik önünden birbirini tekrarlar. Övülen her ĢahÝs Süleyman peygamberin
veziri Âsaf ile bir tutulur. Genellikle dönemin bazÝ Bağdat valilerinin methedildiği bu
kasidelerde kiĢiler özellikle lütufkârlÝklarÝyla ve fikirlerinin üstünlüğüyle övülür.
EsḫiyÀ hep ĢermsÀr olmaúdadÝr dÀ’im seniñ
Ger göreydi luùfuñu ÓÀtem olurdu der-kemiñ
(K.5/18)
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Ne óÀcet eyleye sefk-i dimÀ ol feylesofÀsÀ
äunar aèdÀya fikr ü rÀy ile ol cÀm-Ý ḫüsrÀnÝ
(K.6/19)
Fâ’iz’in övgülerinde kalÝplaĢmÝĢ olarak ilerleyen bir diğer ifade ĢahÝslarÝ ne kadar
methederse etsin yeterli olamayacağÝdÝr.
ġaĢmÝĢam evsÀf-Ý ẕÀtÝñda ne yazsam bilmezem
Her ne ifrÀù eylesem gelmez yine biñde biri
(K.10/14)
Tegazzül: Bir kasidede bulunan “Tegazzül” bölümü methiye ve dua arasÝnda (K.14)
bulunmakta, sekiz (8) beyitten oluĢmaktadÝr. Nesîb bölümünün bulunmadÝğÝ bu
kasidede tegazzül, bir bakÝma nesibin yerini alÝr. Ġlk iki beyitte ġevval ayÝnÝn geliĢiyle
meyhanede kapÝlarÝnÝn açÝlmasÝnÝn mutluluğu dile getirilir. Diğer beyitler de saki
etrafÝnda Ģekillenir.

Fahriye: Kasidelerinin sekizinde fahriye bölümüne yer veren Fâ’iz; kendisini özellikle
fikirlerinin saflÝğÝ, nazmÝnÝn nadirliği ile över. ġaire göre nazÝm alanÝ, kimi zaman bir
söz vadisi kimi zaman savaĢ meydanÝdÝr. DüĢünceleri de bu alanÝ ele geçiren fikir atÝdÝr.
Hayale dayalÝ bu övgülerinde Fâ’iz, özgüvenini meydan okuma raddesine çÝkarÝr.
äalā yÀrÀna ey dil kimde var dürr-i güftÀrÝm
èAceb midir hep eĢèÀrÝm geçerse Ģarù-Ý imkÀnÝ
(K.6/37)
Söz sahasÝnda baĢarÝsÝnÝ, kendisini “Îsâ-nefes”, “Behrâm-sÝfat” Ģeklinde niteleyerek dile
getirir. Yine bir baĢka beytiyle Cebrail meleğiyle benzerlik kurarak klasik söylemi
yineler.
Dua: Fâ’iz dualarÝnÝn içeriğini genellikle memduhlarÝn ömürlerinin uzun, bahtlarÝnÝn
güzel olmasÝ Ģeklinde kurgulamÝĢtÝr. Övdüğü kiĢiler hakkÝndaki samimi temennileri, bu
kiĢilerin düĢmanlarÝ söz konusu olunca bedduaya dönüĢür.
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Hem èadūlarñı seniñ ede nièamdan maórūm
RamaøÀn gibi gele onlara rūzÀn ü ĢaèbÀn
(K.14/49)

Fâ’iz, dua bölümünde yer yer kendisine yönelik istemlerini de dile getirir. Bu dilekler,
övdüğü kiĢinin yanÝnda bulunabilmek, payÝna yüz sürüp gamdan kurtulabilmek,
talihinin iyi olmasÝ, kasidesinin en yüksek noktaya ulaĢmasÝ Ģeklinde kasidelerinde
tekrarlanÝr.

Fâ’izin kasidelerinden biri musammat kasidedir (K.7) ve “mefèâîlün mefèâîlün
mefèâîlün mefèâîlün” kalÝbÝ ile yazÝlmÝĢtÝr.
2.1.1.3. Gazeller
Mahmȗd Fâ’iz’in DîvânÝ’nda 69 gazel bulunmaktadÝr. Ancak bu gazellerden üçü
Fâ’iz’in nazire yazdÝğÝ kiĢilerin gazelleridir. Müstensih dipnotlarda “Bu nazirenin aslÝ
Ģudur:” ibaresi ile Fâ’iz’in örnek aldÝğÝ Ģiirin orijinalini de sunar. Bu gazellerden biri,
dönem sadrazamlarÝndan Mahmȗd Nedîm PaĢa’nÝn, biri Bağdat valisi Necîb PaĢa’nÝn,
diğeri ise Bingazi kaymakamÝ Âkif Efendi’nindir.¹

_____________________________________
¹ Mahmȗd Nedîm PâĢâ’nÝn “Ġsterler” redifli gazelinin varlÝğÝ, hem Milli Kütüphane’deki DîvânÝ taranarak
hem de Mehmet Akif Kürkçüoğlu’nun bu divan üzerine çalÝĢmasÝ incelenerek netlik kazanmÝĢtÝr. Ancak
orada bazÝ kelime farklÝlÝklarÝ ile 3. ve 4. beyitlerinin yer değiĢmiĢ olduğu gözlenmiĢtir (Kürkçüoğlu,
2004, s. 89). Necîb PaĢa ve Âkif Efendi’nin gazellerine ise ulaĢÝlamamÝĢtÝr.
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Fâ’iz DîvânÝ’nda “cim, hâ, zel, sâd, tÝ, zÝ, ayÝn, fe, vâv” harfleri ile gazel
bulunmamaktadÝr. “HÝ, dâl, dâd, kef ” harfleri ile 1; elif, se, ze, Ģin, gayÝn, lâm” harfleri
ile 2; “te, sin, kâf ” harfleri ile 3; “Be, nȗn” harfleri ile 5; “ye” harfleri ile 6; “he”
harfleri ile 7; “mim” harfleri ile 9 ve “re” harfleri ile 12 gazel yazılmıştır.

Fâ’iz’in gazelleri genellikle 5 veya 7 beyitten oluĢmaktadÝr. 7 beyitli 24 gazel, 5 beyitli
22 gazel vardÝr. 6 ve 8 beyitli 8 gazel yazÝlÝr iken, 8 beyitli gazel sayÝsÝ 5’tir. Kalan iki
gazelden biri 10, diğeri ise 4 beyittir. Dört beyitten oluĢan gazelin (G.17) eksik olma
ihtimali yüksektir. ġairin mahlasÝ bulunmamaktadÝr. AyrÝca G.12’de 5. beytin ilk dizesi
eksiktir. Müstensih de bunu çizgi ile belirtmiĢtir. G. 48’in 6. beytinin ikinci dizesinde ise
kelime eksikliği vardÝr.

Fâ’iz, gazellerinin yalnÝzca birini Farsça yazmayÝ tercih etmiĢtir (G.6). Bunun
dÝĢÝndakilerin tamamÝ Türkçedir. Gazellerin ikisinde redd-i matla örneği bulunmaktadÝr
(G.16, 54). Üç gazel ise musammat gazel özelliği taĢÝr (G.55, 56, 60). BunlarÝn üçü de
“mefèȗlu fâèilâtün mefèȗlü fâèilâtün” kalÝbÝ ile yazÝlmĢÝtÝr. Fâ’iz bir gazelini (G.63)
“muʿâd gazel” olarak yazmÝĢ, altÝ beyit boyunca kafiye kelimesini ondan sonra gelen
beytin ilk kelimesi olacak Ģekilde düzenleyerek iade sanatÝndan yararlanmÝĢtÝr (Dilçin,
1986, s. 105).

Fâ’iz gazellerinden dördünü nazire olarak kaleme almÝĢtÝr (G.8, G.15, G.22, G.59). G.8,
Ahmed ġükrü Bey’in gazeli örnek alÝnarak yazÝlmÝĢtÝr ki gazelin aslÝ tahmisat
bölümünde yer alÝr. G.15, Mahmȗd Nedîm PaĢa’nÝn; G.22 Necîb PaĢa’nÝn, G.59 Âkif
Efendi’nin gazellerine naziredir. BunlarÝn dÝĢÝnda Fâ’iz, 6 gazelini aynÝ vezin ve aynÝ
redifle yeniden yazmÝĢtÝr (G.18, 19; G.23-24; G.27-28; G.30-31; G.43-44; G.46-47).
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Fâ’iz’in 6 gazeli yek-ahenk gazel olarak nitelendirilebilir. Bunlardan 5’inde (G.4-5,
G.13, G.38-39) anlamsal bütünlüğe yönlendiren unsur rediftir. Bu gazellerde redif bir
kelime olarak tekrarlanmakta, bütün beyitler onun etrafÝnda Ģekillenmektedir. G.63’te
ise iade sanatÝnÝn bir özelliği olarak her beyit bir önceki beyite kelime açÝsÝndan
bağlÝdÝr. DolayÝsÝyla bu bağlÝlÝk, beyitleri anlam bakÝmÝndan iliĢkili olmaya zorunlu
kÝlar.

Mahmȗd Fâ’iz’in gazelleri, konularÝ bakÝmÝndan tasniflendirildiğinde nicelik yönünden
âĢÝkane gazeller fazladÝr. Gazellerin 38’i âĢÝkane (G.2, 3, 6, 9, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22,
24, 28, 33, 35, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 66), 13’ü rindane (G.4, 5, 7, 8, 10, 11, 27, 34, 36, 37, 41, 56, 63, 65), 7’si
Ģuhane (G.20, 23, 29, 31, 32, 64), 4’ü tasavvufi (G.1, 12, 26, 39), 3’ü hâkimane (G.14,
16, 25) gazeldir. Gazelleri bu şekilde sınıflandırmakla birlikte, işlenen konular açısından
kesin çizgiler ile ayırmak yanlıştır. Zira kimi gazellerde her beyit tek tek ele alındığında
konuların iç içe geçtiği görülür. Fâ’iz’in gazelleri içerisinde bir bütün olarak sebk-i
Hindî tarzÝnda yazÝlan gazel yoktur. Ancak yer yer hayalin baskÝn olduğu alÝĢÝlmamÝĢ
bağdaĢtÝrma örneklerinde Hint üslubunun etkisi hissedilir (G.2, G.35, G.39).
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2.1.1.4 Tahmisler

Mahmȗd Fâ’iz DîvânÝ’nda 8 tahmis bulunmaktadÝr. Birinci tahmis (Th. 1) Bağdat valisi
Necîb PaĢa’nÝn gazeli üzerine oluĢturulmuĢtur. Fâ’iz aynÝ zamanda Necîb PaĢa’nÝn 5
beyitten oluĢan bu gazeline nazire de (G. 22) yazmÝĢtÝr. 2. tahmis (Th. 2) Bağdat valisi
Ali RÝzâ PaĢa’nÝn gazeline tahmistir.

Ali RÝzâ PaĢa’nÝn gazeli 10 beyittir. Bu gazelin ilk 4 beyti bestelenmiĢtir. BestekârÝnÝn
XIX. yy. bestekârlarÝndan HacÝ Fâ’ik Bey olduğu iddia edilmektedir.¹
3. tahmis (Th. 3) Sadrazam Mahmȗd Nedîm PaĢa’nÝn nazire olarak yazdÝğÝ gazelin
tahmisidir.² Mahmȗd Nedîm PaĢa’nÝn gazeli 10 beyitten oluĢmuĢtur (Kürkçüoğlu, 2004,
s. 156-157). Mahmȗd Fâ’iz ise ilk dokuz beytini tahmis etmiĢtir. Beyit sayÝsÝndaki
farklÝlÝğÝn yanÝ sÝra Fâ’iz, bazÝ beyitlerin yerini değiĢtirmiĢ, bir beyiti ise tamamen
değiĢtirmiĢtir.³

4. tahmis (Th. 4), müstensihin dipnotta belirttiği üzere Fevzî isimli bir Ģairin gazelini
tahmistir. Müstensih, Fevzî adÝnda bir Ģair olup olmadÝğÝ yahut Fevzî’nin, Fâ’iz’in diğer
mahlasÝ olabileceği konusunda bir sonuca varÝlamadÝğÝnÝ ifade eder (Mahmȗd Fâ’iz,
1906, s. 69a).
__________________________________________
¹ bk. www.yedinota.com . Türk EdebiyatÝ Ġsimler Sözlüğü’nden hareketle HacÝ Fâ’ik Bey’in kendi seçip
düzenlediği bir güfte mecmuasÝ olan Fâiku’l-ÂsÀr adlÝ esere ulaĢÝlmaya çalÝĢÝlmÝĢ, Milli Kütüphane’de “
06 Mil EHT A 38646; 06 Mil EHT A 38647” numaralÝ HacÝ Fâ’ik Bey’in ĢarkÝ mecmualarÝ incelenmiĢtir.
Bu iki ciltlik mecmualarÝn ilk cildi 16, ikinci cildi ise 19 sayfadÝr. Türk EdebiyatÝ Ġsimler Sözlüğü’nde ise
Fâ’ku’l-ÂsÀr’Ýn 364 sayfadan oluĢtuğu belirtilmiĢtir. Bu durumda Milli Kütüphane’de taranan eserin
orijinal kaynak olmama veya eksik olma ihtimali vardÝr. DolayÝsÝyla bestelenen gazel burada
bulunamamÝĢtÝr.

² Nazire olarak yazÝlan gazel (Th.3)’te yer alan Ali RÝzâ PaĢa’nÝn gazeline yazÝlmĢtÝr.
³ Sÿ-i tedbiri verir èÀlemde insÀna taèab
Bulmazam aãla kabÀóat baòt-Ý nÀ-fercÀme ben
(Kürkçüoğlu, G. 161/ 6)
Miske raàbet mi ederdim bÿda teĢbih etmesem
KÀkül-i müĢgìn-i yÀri òÀl-i èanberfÀma ben
(Th.3/IV)
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YapÝlan araĢtÝrmalarda XIX. yüzyÝlda yaĢayan Fevzî isimli Ģairler incelenmiĢ ancak bu

Dîvân’daki Fevzî mahlasÝ ile XIX. yüzyÝl Ģairlerinin örtüĢmediği saptanmÝĢtÝr. Nitekim
tahmis edilen gazelin, Fâ’iz’in gazelleri içinde (G.52) yer almasÝ kendi gazelini tahmis
ettiği ihtimalini güçlendirmektedir. 5. Tahmis (Th.5) Ahmed ġükrü Bey’in gazeline
tahmis edilmiĢtir. Fâ’iz bu gazele nazire de (G.8) yazmÝĢtÝr. 6. tahmis (Th.6) Enderunlu
VâsÝf’Ýn gazeline tahmistir. Fâ’iz, VâsÝf’Ýn 5 beyitlik gazelinde beyitlerin sÝrasÝ dÝĢÝnda
bir değiĢiklik yapmamÝĢtÝr (Gürel, 2000, s. 315). 7. tahmis (Th.7) Behçet adlÝ bir Ģairin
4 beyitlik gazeline yapÝlan tahmistir. Ancak Behçet ve gazeli hakkÝnda bir bilgiye
ulaĢÝlamamÝĢtÝr. 8. tahmis (Th.8) Ģair Hilmî’nin gazeli üzerine yazÝlmÝĢtÝr.1 Fâ’iz bu
gazeli tahmis ederken de yalnÝzca bir beytin yerini değiĢtirmiĢ, gazelin içeriğine sadÝk
kalmÝĢtÝr.

Tahmislerde yer yer rindane ve Ģuhane konulu beyitler bulunmakla birlikte tahmislerin
geneline âĢÝkane konular hâkimdir. Bu tahmisler özellikle sevgiliden ayrÝlÝğÝn verdiği
hüzün ve sevgiliye kavuĢma arzusu temalarÝnÝ içerir.

2.1.1.5. Diğer NazÝm ġekilleri

Mahmȗd Fâ’iz DîvânÝ’nın son bölümü “Kıtʿalar, Rubaʿiler, Müfredler” baĢlÝğÝ altÝnda
toplanmÝĢtÝr. Fakat incelemenin nazÝm tekniği kÝsmÝnda belirtildiği üzere Dîvân’da
“Rubaʿiler” baĢlÝğÝ bulunmasÝna rağmen “rubaʿi” özel kalÝbÝyla yazÝlan bir manzume
yoktur.
_______________________________________
¹ Hilmî mahlasÝnÝ kullanan Ģairin adÝ Seyyid Muhammed Efendi’dir. Doğum ve ölüm tarihleri
hakkÝnda bilgi yoktur. Mahmȗd Fâ’iz’in tahmis ettiği Hilmî’nin gazeline tezkire yazarÝ Hatîbî de nazire
yazmÝĢtÝr (AkkuĢ, 2008, s. 107-111).
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Öte yandan müstensihin üst baĢlÝkta yer vermemesine rağmen bu bölümde 12 nazm
vardÝr (1, 2, 4, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19).¹ Nazmlardan sekizi 2 beyitten
oluĢurken biri 3 beyit (1), biri de 6 beyittir. 3 ve 6 beyitten oluĢan nazmlardan 2.
beyitler de kendi arasÝnda kafiyelidir. Yani çift matlalÝdÝr. AyrÝca 6 beyitten oluĢan
nazm ile (11), iki beyitten oluĢan nazmlarÝn ikisinde (17,18) mahlas beyti vardÝr.
Nazmlar genellikle âĢÝkane konuludur (1-14). BunlarÝn yanÝ sÝra rindane (15) ve hikemî
(12) tarzda söylenmiĢ örnekler de mevcuttur.

Dîvân’da müfred olarak düĢünülen 7 mÝsra bulunmaktadÝr. Bunlardan altÝsÝ (6) kendi
içinde kafiyelidir (3, 7, 13, 16, 20, 21, 22). DolayÝsÝyla “matlaʿ” olarak değerlendirilir.
Biri kafiyeli değildir (21). “Matlaʿların” ikisinden (13, 20) Fâ’iz’in hayatında bir
dönemin sıkıntılı geçtiği sonucu çıkmaktadır.

Dîvân’da 2 “kÝtʿa” bulunmaktadÝr. Biri “KÝtʿalar, Rubaʿiler, Müfredler” baĢlÝğÝ altÝnda
(9), diğeri ise “Kasâid ü Tevârîh” bölümünde (17) yer almaktadÝr. KÝtʿanÝn birisi Ġlahî
aĢk ve Allah’Ýn bağÝĢlayÝcÝlÝğÝ üzerine kurulmuĢtur, (9). Diğeri ise XIX. yy.
sadrazamlarÝndan Mahmȗd Nedîm Bey’in müsteşarlığa tayin olması hakkında yazılan
tarihtir (17).

Dîvân’da bir terkib-i bent bulunmaktadır. Nazım tekniği kısmında değinildiği gibi
“Kasâid ü Tevârîh” baĢlÝğÝ altÝnda bulunan ilk Ģiir baĢlÝkla uyumsuz olarak terkib-i bent
Ģeklinde yazÝlmÝĢtÝr. Sekiz bentten oluĢan terkib-i bendin vasÝta beyitleri Dîvân’da
ortalanarak yazÝlmÝĢtÝr.
__________________________________
¹ Bahsedilen nazÝm Ģekilleri Dîvân’da toplu hâlde verilmiĢ, kategorize edilmemiĢtir. Bu nedenle
çalÝĢmada metnin orijinaline bağlÝ kalÝnarak incelenen nazÝm Ģeklinin metindeki sÝrasÝ parantez içinde
verilmiĢtir.
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Kafiye örgüsü aa xa…bb xb xb xb… Ģeklindedir. Mersiye türünde yazÝlmÝĢ, Hz.
Hüseyin’in Kerbelâ’da Ģehit ediliĢinden duyulan üzüntü ifade edilmiĢtir. Fâ’iz
mersiyesinde genel bir mersiyede bulunan beĢ bölümden feleğe sitem, yas, övgü, olayÝn
tasviri ve dua, temenni kÝsÝmlarÝnÝ bulundururken dünyanÝn geçiciliği, gaddarlÝğÝ ve
zalimliğinin anlatÝldÝğÝ bölüme yer vermemiĢtir (Ġsen, 1994, s. 22).

Mahmȗd Fâ’iz Dîvânı’nda 3 manzume klasik nazım şekillerinden hiçbirine
uymamaktadır. İlki kaside ve tarihlerin içinde yer alan 9. tarihtir. “mefâèîlün mefâèîlün
mefâèîlün mefâèîlün” kalÝbÝyla yazÝlan bu tarih beĢ mÝsradan oluĢmaktadÝr. Kafiye
örgüsü aaaax Ģeklindedir. Manzumenin alt kÝsmÝnda tarihin bulunmasÝ Ģiirin
tamamlanmÝĢ olduğunu göstermektedir. “KÝtʿa, Rubaʿi, Müfred” baĢlÝğÝ içinde bulunan
5. manzume için de benzer durum söz konusudur. “feèilâtün feèilâtün feèilâtün feèilün”
kalÝbÝyla yazÝlmÝĢ, beĢ mÝsradan meydana gelmiĢtir. Kafiye örgüsü aaaax Ģeklindedir.
BeĢ mÝsralÝ nazÝm biçimleri incelendiğinde, bu manzumeler tek bentten oluĢan bir
muhammes gibidir. Fakat muhammesin ilk bendinin kafiye örgüsünün aaaaa Ģeklinde
olmasÝ bu beĢliklerin muhammes olarak nitelendirilmesine engel teĢkil etmektedir
(Dilçin, 2009a, s. 217-218; Ġpekten, 2011, s. 95-98). Kafiye örgüsü itibarÝyla tardiyeye
benzetilebilirler fakat “tardiye” özel kalÝbÝyla yazÝlmamÝĢlardÝr. Fâ’iz’in Ģiirlerindeki bu
tutumu XIX. yy. son dönem divan Ģairlerinin yeni nazÝm biçimi arayÝĢlarÝ içerisinde
olduklarÝnÝ göstermektedir.

“Kasâid ü Tevârîh” bölümündeki 19. tarih “müfteèîlün fâèilün müfteèîlün fâèilün”
kalÝbÝyla yazÝlmÝĢ, 8 beyitten oluĢmuĢtur. Kafiye örgüsü aa aa Ģeklinde ilerler. Yani her
beyit matla beyittir. Bu tür Ģiirler genellikle “musarraʿ” veya “müselsel” olarak
adlandÝrÝlÝr (Dilçin, 2009a, s. 106).

Mahmȗd Fâ’iz DîvânÝ’nda 2 lügaz vardÝr. Fâ’iz, lügaz ve muʿammayÝ aynÝ anlamda
görmektedir. Öyle ki ilk olarak “Lügaz” baĢlÝğÝnÝ verir, lügazÝn çözümünde ise “Bu
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muèammâyÝ Ģöyle hal etmiĢler:” ifadesini kullanÝr. Ġkinci lügazÝ da “Muèammâ Ģudur:”
Ģeklinde sunar. Amil Çelebioğlu (1978), lügazÝ “Klasik edebiyatta mevzu’u, insan
isminden baĢka her Ģey olabilen bilmeceler” olarak tanÝmlar (s. 43). Fâ’iz’in DîvânÝ’nda
bulunan iki lügazda da insan dÝĢÝnda bir unsur sorulmaktadÝr.

ġekil özellikleri yönüyle her iki lügaz da gazelin kafiye örgüsüne sahiptir. Birinci lügaz
7, ikinci lügaz 14 beyittir. Dîvân’da ilk lügazÝn üç farklÝ çözümüne de yer verilirken
ikinci lügazÝn çözümü bulunmamaktadÝr. Cevaplarda belirtildiği üzere ilk lügazda mum
sorulmuĢtur.

Ġkinci lügaz, lügazlarÝn müĢterek baĢlangÝcÝ olan “Bir acayib nesne gördüm” ifadesiyle
baĢlar (Çelebioğlu, 1978, s. 44). ArdÝndan nesneyi tarif eden beyitler sÝralanÝr. LügazÝn
genelinden özellikle 2. ve 3. beyitten cevabÝnÝn “bulut” olabileceğini düĢünmekteyiz.
GeĢt edep hep èÀlemi bì-pÀ ser-À-ser rÿz u Ģeb
Gözü yoú durmaz yürür hìç añlamaz ãubó u mesÀ
(L.2/2)
AldÝrÝr òalúÝñ nesi var ise baèøen baòĢ eder
Óükmüne kimse diyebilmez iyi yÀòud fenÀ
(L.2/ 9)

2.1.2. Ahenk UnsurlarÝ
2.1.2.1. Vezin
Mahmȗd Fâ’iz PaĢa, DîvânÝ’nda 4 “hezec”, 4 “remel”, 1 “recez”, 1 “münserih”, 1
“mȗzârî” olmak üzere 11 çeĢit vezin kullanmÝĢtÝr. Bu vezinlerin nazÝm Ģekilleri ve
türlerinde sayÝsal açÝdan dağÝlÝmÝ Ģu Ģekildedir:
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Hezec Bahri:
1. mefâèîlün mefâèîlün mefâèîlün mefâèîlün
5 kaside, 8 gazel, 2 tahmis, 3 müfred.
2.

mefèȗlü mefâèîlü mefâèîlü faèȗlün
2 nazm.

3. mefèȗlü mefâèîlü faèȗlün
1 nazm.
4.

mefèȗlü mefâèîlün mefèȗlü mefâèîlün
1 nazm

Remel Bahri:
1. fâèilâtün fâèilâtün fâèilâtün fâèilün
5 kaside, 25 gazel, 3 tahmis, 2 lügaz ve 1 lügazÝn çözümü, 1 kÝtʿa, 2 nazm, 1
müfred.
2.

feèilâtün feèilâtün feèilün
1 lügaz.

3. feèilâtün feèilâtün feèilâtün feèilün
4 kaside, 28 gazel, 3 tahmis, 5 nazm, 3 müfred, 1 terkib-i bent
4.

feèilâtün feèilâtün feèilün
1 müfred.

Recez Bahri:
1. müstefèilün müstefèilün müstefèilün müstefèilün
2 kaside.

Mȗnserih Bahri:
1.
2. müfteèilün fâèilün müfteèilün fâèilün
1 kaside.
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Muzârî Bahri:
1. mefèȗlü fâèilâtün mefèȗlü fâèilâtün
1 kaside, 4 gazel.
SÝnÝflandÝrÝlan bu aruz kalÝplarÝ dÝĢÝnda 1 gazelin (G.51) vezni bulunamamÝĢtÝr.

Mahmȗd Fâ’iz’in vezin uygulama konusunda pek baĢarÝlÝ olduğu söylenemez. AyrÝntÝlÝ
bir Ģekilde incelendiğinde, büyük bir vezin kusuru sayÝlmamakla birlikte imalelerin
sayÝsÝ oldukça fazladÝr. Toplamda kasidelerde 1284, gazellerde 1162, tahmislerde 233,
lügazlarda 91, kÝtʿa, nazm ve müfredlerde 103 adet imale gerekmektedir. Anlamla
iliĢkilendirilebildiği ölçüde imale çoğu kez ahengi arttÝran unsurlardan biri olarak
değerlendirilmiĢtir (Dilçin, 2010, s. 38). Ancak Dîvân’da imale yapÝlmasÝ gereken
noktalar çoğunlukla izafet tamlamalarÝnda; yönelme, belirtme, iyelik eklerinde; idi, ise,
ile, mi… gibi ek ve kelimelerde toplanmÝĢtÝr. Bu imalelerin anlamÝ pekiĢtiren bir iĢlevi
bulunmamaktadÝr.

Fâ’iz’in bir gazelde (G.53) her beytin ikinci dizesinde, veznin son tefilesini oluĢturan
kelimeler med heceyle kurulmuĢtur (mestȗr, mahmȗr, tanbȗr, nȗr, engȗr, deycȗr, Tȗr).
Bu kelimelerin aynÝ gazel içerisinde kesiĢmeleri, söz dizimi bakÝmÝndan aynÝ
paralellikte yer almalarÝ, okuyucuyu ritmin içine dâhil ederek anlam yörüngesinde
buluĢturmaktadÝr.

DolayÝsÝyla

gazeldeki

med

hece

mevcudiyetlerini

kafiye

zorunluluğuna bağlamak Ģairin hayal ve ifade gücünü basite indirgemeye neden
olacaktÝr. Gazelin ikinci beyti anlatÝlmak istenen durumu somutlaĢtÝrmasÝ bakÝmÝndan
önemlidir.
Cevr ü ôulmüñ èÀĢÝúa èayn-Ý vefÀdÝr sevdigim
Hìç gelir mi muùribe ÀvÀz-Ý bed ùanbÿrdan
(G.53/2)
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Sevgilinin eziyet ve zulümleri, âĢÝk için bir vefa göstergesidir. ÂĢÝk, sevgilinin
ona zulmetmesini aralarÝndaki muhabbetin niĢanesi olarak görür. ġair, bu noktada
âĢÝk ile sevgili arasÝndaki bağÝ mutrib ile tanbur ögelerinde kurar.

Sevgilinin cefasÝ, âĢÝğÝn tutkusunu beslerken tamburdan çÝkan kötü ses dahi
mutribe boĢ ve anlamsÝz gelmez. Med heceyle “tanbȗr” kelimesine yüklenen
uzunluk âdeta sevgilinin âĢÝğa ettiği sitemlerin büyüklüğü ve devamlÝlÝğÝnÝn
yankÝlanÝĢÝdÝr.

G. 57 ve G. 61 için de benzer durum söz konusudur. Rediften önceki her kelime
med hece almakta, anlamsal yoğunluğu arttÝrmaktadÝr. ZihaflÝ okunan kelimeler
metinde gösterilmediği gibi zihaf yapÝlan beyitlerin bu aĢamada tek tek verilmesi
uygun görülmemiĢtir. Niceliksel yönden hayli fazla olan bu beyitlerde özellikle
“sâkî, sȗfî, keĢtî, vâdî, ebrȗ” gibi kelimelerin ikinci hecelerine zihaf yapÝlmÝĢtÝr.
BunlarÝn dÝĢÝnda bir yerde “nȗĢ” kelimesi (Tb.1/IV-8), bir yerde “gîsȗ” kelimesi
(G.21/6) zihaflÝ okunmuĢtur.

Mahmȗd Fâ’iz, DîvânÝ’nda vezinde uyumu sağlamak amacÝyla iki beyitte
“Ġskender” i “Sikender” (K.13/31); “Ġsfâhân” Ý “Sifâhân” (G.62/2) Ģeklinde
okutmuĢtur. BunlarÝn yanÝ sÝra “hat” kelimesi bazÝ beyitlerde tamlama hâlinde
olduğu veya ek aldÝğÝ için çift “t” ile okunmasÝ gerekirken vezin gereği tek “t” ile
okunmuĢtur (G.9/6, G.30/3, G. 30/6, G.31/3).
Òaù olmazsa ne mümkin ülfet eyler ʿāşıḳa ol şūò
ÒaùÝ bürhān-ı ülfet olduàun taḳrìr edip gelmiĢ
(G. 30/6)
Vefāsız sāde-rū öz òānesin yıḳmış ki göñlümdür
Olup mièmār òaù-Ý vìrānemi tāèmìr edip gelmiĢ
(G. 31/3)
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Görüldüğü üzere “mefâèîlün mefâèîlün mefâèîlün mefâèîlün” kalÝbÝyla yazÝlmÝĢ
olanbeyitlerde açÝk hece okunmasÝ gereken yerlerde “hatÝ” ve òat-Ý viranemi” hat
kelimesi tek “t” ile okunmuĢtur.

Vezin hususunda değinilmesi gereken diğer konu aruz gereği kimi kelimelerin, bazÝ
beyitlerde ünlü türetilerek okutulmasÝdÝr. “HÝzÝr” (K.6/42, K.13/38), “hicir” (G.31/4,
G.63/1), “yalÝnÝz” (G.23/2; Mt.8/2), “nefis” (G.42/3; Th. 3/ IX-3), “vakit” (G. 64/5; Th.
2/ VI-3), “fazÝl” (G. 41/2), “nazÝm” (K.10/15), “nakil” (G.55/3), “lutuf” ( Th.3/ V-3),
“hayÝr” ( L.2/12).

2.1.2.2. Kafiye ve Redif
Mahmȗd Fâ’iz, kaside ve tarihlerinde redif kullanmamÝĢ, vurguyu kafiye
kelimelerinde toplamÝĢtÝr. Diğer nazÝm tür ve Ģekillerinde ise ahengi genellikle
kafiye ve redif birlikteliğiyle sağlamÝĢtÝr. Kafiye kelimelerinin büyük bir
çoğunluğunu Arapça ve Farsça sözcükler oluĢturmaktadÝr.

DîvânÝ’nÝn üç gazelinde (G. 55, 56, 60) ve bir kasidesinde (K.7) “iç kafiye”
bulunan Fâ’iz, sanat gücünü ortaya çÝkarmaya çalÝĢmÝĢ ancak sÝklÝkla yapÝlan bazÝ
kafiye hatalarÝ baĢarÝsÝnÝ gölgelemiĢtir. Sözü edilen bu kusurlardan en çok
karĢÝlaĢÝlanÝ “itâ-yÝ celî” dir. Örneğin G.16’da “siper, beĢer, hacer” kelimeleri
“vermezler, sözler, eder” kelimeleriyle kafiyelenmiĢtir.

Ġlk gruptaki kelimeler kök hâlindedir ve kafiye yapÝlmasÝna olanak sağlar. Ancak
ikinci gruptaki kelimelerin benzer sesleri ek hâlindedir. Ek hâlinde olan bu sesler
kendi içinde dil bilimi açÝsÝndan farklÝ iĢlevlere sahip olduğu için redif olarak dahi
adlandÝrÝlamaz. “Atmayarak”, “garak”, “merâk” (G.35); “bâde”, “inĢâda”,
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“deryâda”, “Ferhâda”, “Leylâda”, Bağdâda”, “dil-dâde” (G.66); “Ahmedî”,
“gelmedi”, sermedi”, “kalmadÝ”(K.16) Ģeklinde örnekleri çoğaltmak mümkündür.

Mahmȗd Fâ’iz ayrıca bazı gazellerinde kafiye kusurlarından “îtâ-yı hafî” yapmış,
kafiye tekrarına düşmüştür. G. 52’de 1. beytin ilk mısrasında kafiye kelimesi
“gülfâm”, 3. beytin kafiye kelimesi benzer şekilde “èanberfâm”dır. G.2’de 1.
beytin 2. mısrasında kafiye kelimesi “gamhâne”, 2. beytin kafiye kelimesi
“meyhâne” dir. Aynı gazelde 5. beytin kafiye kelimesi “mestâne” iken 7. beytin
kafiye kelimesi “rindâne”dir. Yinelemeden kaynaklı bu tarz kafiye kusurlarının
örneklerini çoğaltmak mümkündür.

Bilindiği üzere divan Ģiirinde “göz için kafiye” anlayÝĢÝ esastÝr. Mahmȗd Fâ’iz de
bu algÝ çerçevesinde bir gazelinde (G.50) “èârifin” kelimesini  عارفىكbiçiminde
yazmasÝ gerekirken  عرفىنĢeklinde yazmÝĢtÝr. Fakat sözcüğün yazÝmÝnÝ
değiĢtirmek de bir kafiye kusurudur (Dilçin, 2009a, s. 66). Bir baĢka gazelde ise
(G.14) kafiye kelimeleri “Bağdâd, imdâd, istièdâd, vedâd, istimdâd, ġeddâd”
Ģeklinde “dad”د

ile yazÝlÝrken son dize “muètâd” sözcüğü ile sonlanmÝĢtÝr.

Kelimenin aslÝna sadÝk kalan Fâ’iz, kafiye kusurunu önlemiĢ ancak “göz için
kafiye” çizgisinden sapmÝĢtÝr.

Kaside ve tarihlerde redif kullanmayÝ tercih etmeyen Fâ’iz, redif yoğunluğunu
gazellerinde toplamÝĢtÝr. Gazellerinin 3/2’si rediflidir. Redifler genellikle ek ve
sözcük birlikteliğiyle oluĢturulmuĢtur. “-Ý âftâb” (G.3), “-dÝr Ģarâb” (G.4, 5), “-a
ben” (G. 54) gibi… Bunun yanÝ sÝra sadece ek hâlinde “-dÝr” (G. 21) , “-Ýr” (G.
23, 24), “-dan” (G.53) veyahut yalnÝzca kelime Ģeklinde “isterler” (G. 15),
“getirir” (G. 18, 19), “istemez” (G.25) yapÝlanlar vardÝr. AynÝ zamanda kelime
grubu hâlinde oluĢturulanlar da mevcuttur. “olmuĢ sana” (G. 2), “etmek èabes”(G.
11), “bilmem nedir” (G. 17) gibi…
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Mahmȗd Fâ’iz, iç dünyasına ışık tutan beyitlere ver vermiş, bu bağlamda kendisi
için önem teĢkil eden redifleri iki kez kullanmÝĢ; kendi gazellerine nazire
yazmÝĢtÝr. “-dÝr Ģarâb” (G.4, 5); “getirir” (G. 18, 19); “-Ý heves” (G.27, 28); “edip
gelmiĢ” (G.30, 31); “-Ý çekemem” (G.46, 47). Bu gazellerde redifler yinelenirken
redife bağlÝ kafiye kelimeleri çeĢitlilik göstermiĢtir.

Mahmȗd Fâ’iz, Dîvânı’nda rediften çok kafiyeye önem vermiştir. Kaside ve
tarihlerinde redif kullanmaması, diğer nazım şekillerinde farklı anlamların
yüklenebileceği dikkat çeken bir redif kelimesinin bulunmayışı bunun
göstergesidir. Fakat sanat yapma gayesinde olan Fâ’iz için yapılan kafiye
kusurları dikkate alındığında genel anlamda kafiye konusunda başarılı oluğunu
söylemek pek mümkün değildir.

2.1.2.3.Söz ve Ses TekrarlarÝ
Divan Ģiirinde beyti oluĢturan kelimeler ve sesler ile anlam arasÝnda güçlü bir bağ
olduğu bilinen bir gerçektir. Ali Nihad Tarlan’Ýn “iç hendese”, Cem Dilçin’in (2010)
“geometrik yapÝ” (s. 104) Ģeklinde adlandÝrdÝğÝ bu anlam ve ses iliĢkisi belirli bir düzen
çerçevesinde kurulmakla birlikte, bir Ģairi diğer Ģairlerden ayÝracak ifade kimliğinin
ortaya çÝkarmasÝna imkân tanÝmasÝ bakÝmÝndan önemlidir. Bu bağlamda Mahmȗd
Fâ’iz’in Ģiirleri incelendiğinde ilk olarak mÝsra baĢÝ tekrarlarÝ dikkat çeker.
Kasidelerinde redif kullanmayÝ tercih etmeyen Fâ’iz bir kasidesinde ve kasideler içinde
yer alan bir terkib-i bendinde (Tb.1/VIII; K.7/1-13) mÝsra baĢÝnda söz tekrarlarÝna yer
vermiĢtir. Mersiye türünde yazÝlan ilk Ģiirinde Fâ’iz, son dokuz beytin ilk mÝsralarÝnda
“Fâ’izâ” Ģeklinde kendisine seslenmekte Hz. Hüseyin’in katlinden duyduğu üzüntü ve
acÝyÝ seslere can vererek yaĢatmaktadÝr. Nida sanatÝnÝn bir izi olan “â” sesleri adeta
“ağÝt yakma” izlenimi uyandÝrmaktadÝr. AyrÝca son beyitte Fâ’iz kelimesini iki defa
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kullanan Ģair, kendisini olayÝn dÝĢÝnda tutarak yas tutan kiĢinin baĢka bir Fâ’iz olduğu
hissini uyandÝrtmaktadÝr.

FÀ’izÀ giydi siyeh cÀmeleri levó ü úalem
ĠĢbu meråiyye yeter eyleye FÀ’iz mÀtem
(Tb.1/VIII-9)
Beyitte iki kere “Fâ’iz” kelimesinin geçmesi, aynÝ zamanda ikinci mÝsradaki Fâ’iz’in iki
anlam taĢÝdÝğÝna iĢaret etmektedir.

“Fevz bulan, murâdÝna ulaĢan, bir baĢarÝ kazanan” (Devellioğlu, 2008, s. 249)
anlamlarÝna gelen “Fâ’iz”, tevriyeli kullanÝlarak Fâ’iz’e bu matemin yettiği anlamÝyla,
Fâ’iz’i yalnÝzca isim olarak kullanmanÝn ötesinde, kelimenin sözlük anlamÝyla mersiye
bitirilerek muradÝna erildiği manasÝnÝ da barÝndÝrmaktadÝr.

K.7’nin tamamÝnÝn ilk mÝsrasÝnda yinelenen “Necîb” kelimesi için benzer yorumlarÝ
yapmak güçtür. Methiye türünde yazÝlan bu kasidede Fâ’iz methettiği kiĢiyi
vurgulamak, onu yüceltmek isterken kuru bir tekrarÝn ötesine geçememiĢtir.

Dîvân’da mÝsra içinde tekrarlanan kelimeler dikkate alÝndÝğÝnda, Fâ’iz’in belirli bir
uyum çerçevesinde oluĢturduğu beyitlerle baĢarÝlÝ örnekler verdiği görülür.
DökmüĢem òÿn-Ý ciger reĢk ile gördükde anÝ
RuòÝ al cÀmesi al bÀde-i gül-gÿnu da al
(K.13/11)
ÚaĢ siyeh ebrÿ siyeh müjgÀn siyeh baòtÝm gibi
Mülk-i sevdÀgeh ki ĢÀh-Ý èāmmdÝr gìsÿlarÝñ
(G.38/4)
Tek beni devr etmesin devrinde èayĢ u nÿĢdan
Her ne yana devr ederse devr ede devvÀr-Ý çarò
(G.13/5)
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YukarÝda verilen beyitte “al” kelimesi tekrarlanarak “hȗn-Ý ciger”; ikinci beyitte “siyeh”
sözcüğü yinelenerek “bahtÝn karalÝğÝ” vurgulanmÝĢtÝr. Bu kelime tekrarlarÝ asÝl anlam
örgüsünü kuran birer ilmek gibidir. Üçüncü beyitte ise “devr” kelimesi gerek cinaslÝ
kullanÝlarak gerekse iĢtikakla odak noktasÝnÝ üzerinde toplamÝĢtÝr.

Mahmȗd Fâ’iz, bir diğer ahenk unsuru olan ikilemelere Dîvân’Ýnda her Ģairin
kullanabileceği ölçüde yer vermiĢ, bu konuda farklÝlÝk yaratmamÝĢtÝr. Fakat bir bölümü
“taklidî ahenk” (YetiĢ, 1988, s. 516) ögeleriyle oluĢturulan gazel dikkat çekmektedir.
Etme aàyÀr iĢidir pÀyÝnÝ her dem ùÝú ùÝú
Añda  زرغبىgöñül varma o Ģÿòa ṣÝú ṣÝú

Mest iken bì-kes anÝñ dalÝna nāz eyleyemez
Keyf edem derseñ eger anÝ hemÀn ayÝú ayÝú

Gerçi gülĢende muàannì güle bülbül olmuĢ
Lìk èuĢĢÀúa ṣafÀ etse ṣurÀóì lÝú lÝú

ÇÀr-èunṣurla duçÀr oldum çÀr-ebrÿya
HaĢa AllÀh diyerem çÝúÝnca nev bÝyÝú bÝyÝú

FÀ’iziñ böyle görüp mÀder-i ùabèÝn ĢÀèir
Mehd-i ilzÀmda ṣan ùÝfldÝr eyler dÝú dÝú
(G.37 )

EĢyalardan çÝkan sesler üzerine kurulan ikilemeler (tÝk tÝk, lÝk lÝk, dÝk dÝk) ile bir gruba
dâhil edilemeyen ikilemeler (sÝk sÝk, ayÝk ayÝk, bÝyÝk bÝyÝk) bu gazelde anlamla

33

iliĢkilendirilememiĢ, “basit birer söz oyunu” çizgisinden çÝkamamÝĢtÝr. Nazm 18’de de
bunun bir benzerini görmekteyiz.
Gir meykedeye durma ṣaúÝn bir iki çaú çÝú
Var òˇāhiĢ ile muà-beçeniñ rÿyuna baú çÝú

FÀ’ize ṣalā bu àazelim eyle tanôìr
ġÀ’irse eder diñlemem öyle úuru lÀú lÝú
(N. 18)

Anlam ve ses arasÝndaki uyumu sekteye uğratan ikilemelerin dÝĢÝnda, kimi zaman
kelime tekrarlarÝyla uyumun tamamen bozulduğu dizelere de rastlanmaktadÝr.

SāúiyÀ gör ne gelip èaĢúÝñ ile èÀĢÝúa hem
Zaòm-ber-zaòm u elem-ber-elem àam-ber-àam
(G.42/1)
Görünür gözlerine çeĢm ü òaù u zülf-i òamÝñ
èAyn-der-èayn u raúam-ber-raúam u òam-der-òam
(G.42/2)

Yenilik ve değiĢiklik arayÝĢÝ içerisinde olan Fâ’iz’in bu eğilimi sonucunda ortaya çÝkan
yukarÝdaki ses ve anlam uyumsuzluklarÝ, divan Ģiirinin estetiği ön planda tutan sanat
algÝsÝna ters düĢmektedir. Fakat bu manzumelerin birkaç örnekle sÝnÝrlÝ kalmasÝ ve
dönemin yeniliğe, farklÝlÝğa yönlendirmesi Ģaire yöneltilebilecek eleĢtirileri
hafifletmektedir.

XVIII. asÝrdan itibaren “divan Ģiirinin katÝ kaidelerinden kurtulmaya çalÝĢan Ģairlerin
yenilik adÝna kafiyelerde alÝĢÝlmÝĢÝn dÝĢÝna çÝkma gibi basitliklere yönelmesi” Mahmȗd
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Fâ’iz’in dışında önceki asırların önemli şairlerinin de izlediği bir tutumdur (Horata,
2018, s. 153).

Bu olumsuz örneklerin aksine Dîvân’da iade sanatÝyla oluĢturulan bir gazel Fâ’iz’in
ahenk konusunda baĢarÝsÝnÝ göstermesi bakÝmÝndan önemlidir.

Gazelinde beytin son kelimesinin ardından gelen beytin ilk kelimesi yapan Fâ’iz, bu
tekrarlarla ritmik bir uyum ve anlamsal bağ kurar. Ayrıca biçimin göze hitap etmesi
konusunda hemfikir olan divan şairleri için bu ve benzeri diğer gazeller yazıya
dökülmüş hâlleriyle de görsel ritim içindedir.
……..…………………mey-i gülfām
Mey-i gülfām……………………….
…………....……………………cām
Cām….………………………………
………………………………….kām
Kām ..………………………………
…………………………………nām
Nām………………………………...
………………………………..düşnām

(G.63)

BunlarÝn dÝĢÝnda Fâ’iz’in Ģiirlerinde armoniyi sağlayan aliterasyon ve asonans
örneklerini bulmak da mümkündür.
Fünÿn-Ý èilm ile bend oldu bu dil èaĢú u sevdÀya
Muùtavvel zülfden èaĢúa müselsel bir kitab etdim
(G.44/2)
Verilen beyitte “l” ünsüzü 8 kez tekrarlanmÝĢ; Latin alfabesindeki yazÝlÝĢÝna göre saçÝn
uzunluğuna, Arap alfabesindeki yazÝlÝĢÝna göre kÝvrÝmlÝ, uzun bir saça karĢÝlÝk gelmiĢtir.
Beyitte yer alan “bend, mutavvel, müselsel” kelimeleri de saç ve saçÝn uzunluğu ile
kÝvrÝmÝna odaklanÝldÝğÝnÝ gösterirken “l” ünsüzünün tekrarÝ da anlamla örtüĢmektedir.
“Ancak ses tekrarlarÝnÝn her zaman anlamla örtüĢtüğünü söylemek imkânsÝzdÝr. ġairler
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bazen ses tekrarlarÝnÝ Ģiirde musikiyi arttÝrmak için kullanÝrlar” (Macit, 1996, s. 71).
Mahmȗd Fâ’iz için de durum bu Ģekildedir.

ÇÝútÝ Ģevketle temÀĢÀya SüleymÀn-Ý zamÀn
Oldu dÀrÀtÝna Ģimden gerü óayrÀn-Ý zamÀn
(G.54/1)

Verilen beyit veznin uygulanmasÝ açÝsÝndan kusursuzluk göstermekle birlikte vezne
bağlÝ seçilen kelimelerin ünlüleri de bir uyum sergilemiĢtir. Böylece beyitte ritim
sağlanmÝĢtÝr. Bu ünlü ve ünsüzlerin yan yana geliĢi raslantÝsal değildir. ġair uyumun
idrakÝnda olduğunu beytin ilk mÝsrasÝnÝ gazelin son beytinde yineleyerek gösterir.

2.2. ÜSLUP
Fâ’iz’e çalışmasında yer veren araştırmacılar, Sadettin Nüzhet Ergun ve Mehmet
Arslan’dır. Ergun, Mahmȗd Fâ’iz’i kudretli bir şair olarak görmez. Hatta bir nâzım
olarak saymasına imkân olmadığını,

güzel

denebilecek hiçbir manzumesine

rastlamadığını belirtir (Ergun, 1945, s. 1425). Arslan’a göre Fâ’iz, dönemin orta
dereceli şairlerinden biri olarak nitelendirilebilir (Arslan, 2014). Mahmȗd Fâ’iz’in kendi
şairliğini, şiirlerini değerlendirişi ise diğer divan şairleri gibi övgü, beğeni ve kendine
rakip tanımama şeklinde özetlenebilir. Fâ’iz’in kendini övdüğü beyitlerde Sühan
vadisinde fikir atına binen şair, dil kılıcıyla divanı ele geçirmiştir. El değmemiş
saflıktaki fikirleri, sühana can veren nefesiyle Enverî, Cebrail dahi onun Ģiirlerine gÝbta
eder (K.6/35-39,K.10/15-19, K.13/24, K.14/19-27…). Bu örnekler çoğaltÝlabileceği gibi
Ģairin kendine olan özgüvenini ortaya koyma ve özeleĢtiriden yoksun olmanÝn ötesine
geçemez.

Sadettin Nüzhet Ergun’un uç noktadaki yeriĢi ile aynÝ ölçüde Mahmȗd Fâ’iz’in kendini
övüşü bir kenara bırakıldığında, Fâ’iz’in dil kullanımında başarısız yönler bulunduğu

36

gibi hayal bazı beyitlerinde dünyasını anlaşılabilecek şekilde ifade etmede muvaffak
olduğu söylenebilir.
Bilindiği üzere XIX. yüzyılda folklorik üslup, klasik üslup ve hikemî üslup Ģairleri
üzerinde baskÝn rol oynamÝĢ, sebk-i Hindî sÝnÝrlÝ sayÝdaki Ģairler tarafÝndan tercih
edilmiĢtir (Horata, 2002, s. 584). Mevzubahis Fâ’iz’in üslubu olduğunda onun da
folklorik ve klasik üslubun tesiri altında kaldığı görülmektedir.
Fâ’iz, Dîvânı’nda sözlü kültür ürünlerinden deyimleri sıklıkla kullanmış, böylece
konuşma diline yaklaşmış ve akıcı bir üsluba sahip olmuştur. Dîvân’da karşılaşılan
deyimler “kan ağlamak” (Tb.1/I-1), “baş açık/kabak yalın ayak” (Tb. 1/III-5; N. 11/4),
“muradına ermek” (K.8/11), “pul etmek” (G.13/3), “can feda” (G.17/3; Th.1/ III),
“suyun uydurmak” (G.23/4, G.25/4), “ayağın kesmek” (G.34/3), “can atmak” (G.35/1),
“yüzü ak olmak” (G.36/1), “kulak çekmek” (G.36/7), “dem vurmak” (G.41/1), “gam
yememek” (G.46/7, G.51/2), “kılıç asmak” (G. 49/7), “gönül almak” (Th. 2/ III), “yüz
tutmak” (Mt.7) şeklinde sıralanabilir.
Bunların dışında Fâ’iz, gönlünden çıkan dumanlarla üzüntü çektiğinin aşikâr olduğunu
belirtmek için bir atasözü, sevgilinin ayva tüylerinin güzelliğini vurgulamak için ise
doğanın üretim/oluşum gerçekliğine dayalı özlü bir söz söylemiştir.
Fā’iz’iñ dūd-ı derūnundan olur òāli èayān
Bir meåeldir görülen köye úÝlaàuz istemez
(G.25/5)

Sebze-i rūyuñu görmezse ne óāṣıl andan
Bār almaz ki diraòt üzre eger yoúsa varaú
(G.35/4)
Beyitlerinde yer yer “Ey !”, “Vey !”, “Veyl !” gibi nidalara yer veren Fâ’iz bir
mısrasında “lebin ebkem değil â !” ifadesiyle günlük konuşma dilinin samimi havasını
teneffüs ettirir.
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Mey ü Kevåer gibi ṣanam lebiñ ebkem degil ā
Olmadı Kevåer ile duòter-i engūra èivaø
(G.32/4)

Kimi beyitlerinde sevgiliye kavuĢma arzusunu heyecan ve coĢkuyla ifade eden Fâ’iz,
Nedîm’in yolunda ilerlemek için çaba sarf ettiği izlenimi yaratmaktadÝr. Cismani
hevesle kurulan bu beyitler bazÝ zaman dönemin birçok Ģairinde olduğu gibi incelik ve
zarafetini yitirir.

Zene mā’il degilem duòt-Ý rezi neyleyeyim
Lebleriñ ver emeyim eyleye sāúì èunvān
(K.14/42)
Vaṣf-ı laèliyle dehānımı ki ballandıralı
DudaàÝm çatlayaraú ṣanma yalÝñÝz ṣulanÝr
(G.23/2)
Hatta Fâ’iz, bir beytinde dönemin önemli temsilcilerinden Enderunlu Vâsıf’ın düştüğü
bayağılıktan kendini koruyamamış, edep dışı ifadeleri beytine taşımıştır (Mt. 22).
Tanpınar’ın (2006) da belirttiği gibi bu tarz ifadeler XIX. yüzyılın belirgin
özelliklerindendir.
“…Nâbî’den beri çalÝĢÝlan fakat bir türlü sÝrrÝ bulunamayan bir yerli icat arzusu, daha
ziyade nesre ait hususiyetlerin artmasÝ, bu yarÝm asrÝn Ģiirinin de esas vasÝflarÝdÝr.
Hamlesini yöneltecek, dağÝnÝk tecrübelerine düzen verecek ana fikirden mahrum olduğu
için bayağÝlÝktan öteye geçemeyen bir realizm ve yerlilik zevki, daha ziyade değerlerin
zayÝflamasÝndan gelen bir sensualite teĢhiri…”

(s.81).

Fâ’iz’in üslup konusunda düştüğü bir diğer hata redif bulma, ritim yakalama ve farklılık
yaratma gayesiyle sese önem verip, anlamı göz ardı etmesidir. Belirli seslerin tekrarıyla
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oluşturulan bu beyitler, tekerlemeyi anımsatmakta aynı zamanda üslup problemi
yaratmaktadır (G.36-37, G.42; N. 18).
Gerçi gülşende muàannì güle bülbül olmuĢ
Lìk èuĢĢaúa ṣafā etse ṣurāóì lÝú lÝú
(G.39/3)
Sāúiyā gör ne gelip èaĢúÝñ ile èāşıúa hem
Zaòm-ber-zaòm u elem-ber-elem u àam-ber-àam
(G.42/1)
Öte yandan Fâ’iz’in yine konuşma havası içinde kurduğu bazı beyitlerde akıcılığı,
açıklığı ve içtenliği görmek mümkündür.

Bir kerecik olsun kerem eyle
Vaṣlıñla beni muóterem eyle
(N. 19)
On bir ay var daha ey ṣūfi-i sālūs saña
Atma İlāhı severseñ bu zamān bezme ḳadem
(K.12/15)
Ele girmez her vaúit Fā’iz saña ṣad āferìñ
Óaú yeriñde sevdiñ ise böylece mülsā úÝzÝ
(G.64/5)

Fâ’iz’in kullandığı özellikle eylem ve eylem soylu bazı kelimelerde kimi zaman Eski
Anadolu Türkçesinin izleri bulunur: “ediben” (K.1/45), “sönüben” (G.48/5), “olupdur”
(G.50/5), “döne ermek” (Tb.1/I-8), “güzer kılmak” (K.4/1), “dem urmak” (G.41/1),
“kangı” (Th. 1/2) gibi…

Dîvân’da folklorik üslubun yanı sıra Fâ’iz’in ince hayaller ve soyut-somut
birlikteliğiyle kurduğu beyitlerde sebk-i Hindî etkisi hissedilir. Fakat bu etki yine
hemen her Ģairde görülebilecek nitelikte ve azÝnlÝktadÝr. Soyut kavramlarÝn
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somutlaĢtÝrma yoluna gidildiği tamlama örnekleri: “gülistân-ı vefâ” (K.1/10), “bahr-i
madelet” (K.10/6), “, “diraht-Ý merhamet” (K.10/7), “bahr-i gam”(K.10/13), “bahr-i
èisyân” (G.2/5), “zahm-ı masiyet”, “Ģefâʿat merhemi” (G.2/9), “çirk-i masiyet”, “tevbe-i
sâbȗn” (G.26/6), “vâdî-i hayret” (G.27/3, Th. 3/2), “sâhil-i vuslat”, “yemm-i hicret”
(G35/1), “yem-i lücce-i gam” (G.45/7), “yemm-i sahbâ”, “keşti-i câm” (G.48/1),
“pençe-i nâz”, “şatt-ı sahbâ” (G.48/2) şeklinde verilebilir.
Fâ’iz’in kendi şairliğini övdüğü bazı beyitlerde de farklı hayal örgülerine rastlanır.
Orijinal hayaller kurduğunu iddia ettiği bir beytinde gönlünü aşk mutfağında pişirdiğini
söyler. Bir başka beyitte ise şairlik tabiatıyla Fâ’iz bir anne, onu gören toy şair beşikteki
bir çocuk, şiirleri “dık dık” sesidir.

PuòtelenmiĢ maùbaò-Ý èaĢú içre göñlüñ Fā’izā
Óamdüli’llāh bir òayāl-i òām gelmez òāùÝra
(G.57/7)
Fā’iziñ böyle görüp māder-i ùabèÝn Ģāèir
Mehd-i ilzāmda ṣan ùÝfldÝr eyler dÝú dÝú
(G.37/5)

Bilindiği üzere tarih düĢmenin tabiatÝnda olay vardÝr. Dönem içinde gerçekleĢen önemli
bir olay Dîvân’a aksederken anlatı ve tasvir esasıyla burada yer edinir. Dolayısıyla
Fâ’iz’in kimi tarihlerinde ve kasidelerinin nesip bölümlerinde tahkiye üslubu görülür.
Fâ’iz özellikle bayram ayının (hilalin) çıkışının görülmesi ve sonraki sürecin anlatıldığı
kısım (K.12/4-11) ile babasının ölümü üzerine düştüğü tarihte (K.18) hikâye
anlatılıyormuş hissi uyandırır.

Fâ’iz de anlatımını güçlendirmek, ifadelerini daha etkili konuma getirmek için her şairin
kullandığı gibi söz sanatlarından yararlanmıştır. Bir gazelinde (G.63) iade sanatına yer
veren şair, telmih, teşbih, tenasüp, leff ü neşr, hüsn-i talil, mübalağa gibi sanatlara
sıklıkla başvurmuştur.
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Dökmüşem òūn-ı ciger reşk ile gördükde anı
RuòÝ al cāmesi al bāde-i gül-gūnu da al
(K.13/11)
Tāb-ı rūyuñdan dilim bì-tāb olursa var yeri
Tāb-ı ruòsārıñdan olmuş iltihāb-ı āftāb
(G.3/5)
Süzse çeşmānını gülşendeki nergis utanır
Reşk-i laèli ile lāle daòi úana boyanÝr
(G.23/1)

Laèl u çeĢm ile ruò u kākülüni gördükde
Sünbül ü sūsen ile nergis ü àonce utanÝr
(G.24/3)

YukarÝdaki beyitlerin birincisinde tenasüp ve mübalağa, ikincisinde hüsn-i talil, üç ve
dördüncüsünde leff ü neĢr sanatlarÝnÝn örnekleri verilmiĢtir. Bu ve Dîvân’daki benzer
örneklerden hareketle, tasavvurlarını yazıya geçirmede söz sanatlarını etkin olarak
kullanan Fâ’iz için başarılı olduğu ancak farklılık yaratmadığı kanısına varılır.
Dîvânı’nda yer yer tasavvufi unsurlara yer veren şairin bu beyitleri soyut kavramlarla
kurulmuştur ve anlam esasına dayalıdır. Bunların dışında kalan büyük bir kısım ise
sevgili ve ona ait unsurların somutlaştırma çabasına girildiği açık, akıcı ifadeler ile
buluşturan beyitlerdir. Fâ’iz Dîvânı’nda kasideler de dâhil olmak üzere tamlamalarla
yüklü, ağır bir dilin aksine dönem içinde değerlendirildiğinde anlaşılır bir üslup
hâkimdir.
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2.3. MUHTEVA
2.3.1. Aşk
Süleyman Uludağ’Ýn (1991) aĢk maddeli yazÝsÝnda ifade ettiğine göre, Arapça aslÝ “ÝĢk”
olan sözlükte “Ģiddetli ve aĢÝrÝ sevgi: bir kimsenin kendisini tamamen sevdiğine
vermesi, sevgilisinden baĢka güzel görmeyecek kadar ona düĢkün olmasÝ” anlamÝna
gelen aĢk kelimesi yine aynÝ kökten oluĢan ve “sarmaĢÝk” anlamÝna gelen “aĢeka”
kelimesiyle iliĢkilendirilmiĢtir. SarmaĢÝğÝn bir ağacÝ kuĢattÝğÝnda onu zayÝflatÝp
soldurmasÝ gibi aĢk çemberine dâhil olan âĢÝğÝn fizikî görüntüsü de aynÝ Ģekilde sonlanÝr
(s. 11). Sözlük anlamÝ dÝĢÝnda aĢk üzerine farklÝ tanÝmlamalar yapÝlmakla birlikte gerek
Antik çağ filozoflarÝ gerekse tasavvuf düĢünürleri aynÝ noktada kesiĢmektedir. ZÝddÝ
yahut benzeri gözetmeksizin aĢk birleĢmektir (Ayvazoğlu, 2015, s. 50). AĢk üzerine
yazÝlan kitaplarda da aĢkÝn birleĢtiriciliği yönünde tanÝmlamalar yapÝlmaktadÝr. “AĢk,
ruhlarÝn o ilk ulvî âlemdeki buluĢmalarÝdÝr… Her Ģekil daima kendine uygun Ģeklin
özlemini çeker. Benzer huzuru benzerinde arar. YakÝnlÝk duyma, önemli bir etkileĢim
taĢÝr ve tesirini apaçÝk gösterir.” (Ġbn Hazm, 2018, s. 19-20). AĢkta ikinci esas
güzelliktir. “AĢk, gerçekte iyi, güzel ve cidden uygun olanÝ güzel bulup onu istemekten
baĢka bir Ģey değildir.” (Ġbn Sînâ, 2017, s. 93-94). Allah’Ýn evreni yaratma gayesi, kendi
güzelliğinin insanoğlundaki tecellisini görme isteğidir. “Ben gizli bir hazine idim,
bilinmeyi istedim ve bu yüzden âlemi yarattÝm.” Kutsi hadisinde de aynÝ düĢünce esastÝr
(Ayvazoğlu, 2015, s. 56; Uludağ, 1991, s. 13).
doğasÝnda aĢk vardÝr.

DolayÝsÝyla evrenin yaratÝlÝĢÝnÝn
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AĢkÝn (sevginin)¹ çeĢitleri yönünde, Ġbn Arabî, Ġbn Hazm farklÝ gruplandÝrmalar
yapmakla birlikte Uludağ’Ýn (1991) belirttiği gibi Ġslami litaratürde aĢk yaygÝn olarak
ilahî ve beĢerî olmak üzere iki anlamda değerlendirilmiĢir (s. 11).

“Mecazi” veya “uzri aĢk” olarak da adlandÝrÝlan beĢerî aĢk cismani arzular etrafÝnda
Ģekillenir. Ġlahî aĢk ise Ġbn Arabî’ye göre hem Allah’Ýn bize olan sevgisi hem de bizim
O’na olan sevgimizdir. KiĢi özünde olan aĢka âĢÝk olabildiği ölçüde Ġlahî mertebeye
ulaĢacaktÝr. Yine Ġbn Arabî baĢta olmak üzere sufilerin yaygÝn görüĢü mecazi aĢkÝn ilahî
aĢka geçiĢte bir köprü vazifesi gördüğüdür.

KâinatÝn yaratÝlma gayesi olan aĢk, insanÝn mayasÝna karÝlmÝĢ, yaĢam bu olguyu
keĢfedebilme serüveni üzerine kurulmuĢtur. DolayÝsÝyla kiĢi içini görmek için önce dÝĢa
bakacak, somuttan soyuta ulaĢacaktÝr. Bu durumda mecazi aĢkÝn belirtileri, ifadeleri
ilahî aĢkÝn ilk adÝmlarÝdÝr. Bu aĢk macerasÝnda yaĢam döngüsünün hangi basamakta
sonlanacağÝ ise tamamen kiĢideki aĢkÝn gücüne bağlÝdÝr.
AĢkÝn tanÝmlamalarÝndan ve aĢka yönelik yaklaĢÝmlarÝn ardÝndan divan Ģiirindeki
konumu düĢünüldüğünde, anlamsal açÝdan genellikle soyut ve katmerli olan divan
Ģiirinin muhtevasÝnda aĢk kavramÝnÝn öncül olduğunu iddia etmek yanlÝĢ olmayacaktÝr.
Divanlarda yalnÝzca aĢk, sevgili, sevgilinin güzellik unsurlarÝnÝ anlatmaya dayalÝ
bölümler (gazeller) bulunmaktadÝr.

Öyle ki ġeyhülislâm Yahyâ konuyu bir üst noktaya taĢÝmÝĢ, Ģiirin konusunun sevgilinin
güzellik unsurlarÝ olduğunu ifade etmiĢtir (CoĢkun, 2011, s. 59-60). Mahmȗd Fâ’iz’in
şiirleri için de benzer durum söz konusudur. Muhtevanın büyük çoğunluğu (özellikle
gazellerde) sevgilinin güzellik unsurları etrafında şekillenmiştir.
________________________________
¹ Uludağ (1991) ve Ayvazoğu’nun (2015) belirttiği üzere Kur’ân ve sahih hadislerde aşk kelimesi
geçmemekte “sevgi” çoğunlukla hub ve muhabbet kelimeleriyle ifade edilmektedir. Bu durum da “aşk”
kelimesinin kullanımı ve aşka yaklaşım konusunda tartışmalar yaratmaktadır (s. 52, s. 11-12).
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Dîvân’da aşk konusundan ziyade aşka tutulan âşığın halleri ve âşığı bu surete
büründüren sevgilinin vasıfları yer almıştır. Aşk kelimesi ise “aşk dersi, aşk ateşi, aşk
yolu, aşk kadehi, aşk mutfağı” şeklinde tamlamalarla kurulmuştur ve bu kelime
birliktelikleri genellikle İlahî aşk çevresinde toplanmıştır. Mahmȗd Fâ’iz, aşkı bir ders
olarak görmekte, ilimle ilişkilendirmektedir.

Òaù-Ý muèciz-nümāñı ders-i èaĢúÝñ-çün kitāb etdim
Bu vechle oñları nüsòayÝ faṣlü’l–òiùāb etdim
(G.44/1)
Fünūn-ı èilm ile bend oldu bu dil èaĢú u sevdāya
Muùavvel zülfden èaĢúa müselsel bir kitāb etdim
(G.44/2)
Gelip tedrìse Fā’iz nüsòa-i rūyuñda ders aldım
Bu yüzden èālim oldum ders-i āşúÝ iktisāb etdim
(G.44/6)

Yukarıda verilen beyitte Fâ’iz, aşk dersi için sevgilinin mucize gösteren ayva
tüylerinden kitap ve “faslü’l-hitab” yaptığını ifade etmekle yüzü mushafa, ayva tüylerini
ayetlere benzetmektedir. Bu yaygın kullanımın farklı noktası “faslü’l– hitab”
tamlamasının da kurguya dâhil edilmesidir. “Aynı zamanda Kur’ân-ı Kerîm’de (Sâd
38/20) de geçen bu tabir ile Hz. Dâvud’a anlaşmazlıkları bitiren konuşma yeteneğinin
verilmesi şeklinde anlamlandırıldığı gibi konuşmalar; hutbelerde, yazışmalarda ve
eserlerin mukaddimelerinde besmele, hamdele ve salveleden sonra asıl konuya girme
ifadesi” olarak da kullanılır (Topuzoğlu, 1995, s. 216-217). Görünüşte yüz, kitabın
sayfaları, ayva tüyleri de bu sayfaları aralayacak giriş bölmesidir. Bir basamak daha
derine inildiğinde ise bu tablonun ardında “hat” tın tasavvufi bağlamda gayb âlemini
simgelediği görülür (Uludağ, 2012, s. 159). Yine ikinci beyitte geçen zülf kelimesi de
tasavvufi olarak “hiç kimsenin ulaşamadığı gaybi hüviyet manasında düşünüldüğünde,
gerek ayva tüylerinin gerekse saçın bilinmezlikler içindeki âşığın bilinmeyeni bulmak
için aşk dersi aldığı ve sevgilinin güzellik unsurlarının yol göstericiliğiyle bu yolda
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muvaffak olduğu anlaşılır. Nitekim üçüncü beyitte Fâ’iz, (sevgilinin) yüz sayfasından
ders aldığı için âlim olduğunu, aşk dersini kazandığını ifade etmektedir.
Aşkı, şarap metaforuyla (Doğan, 2012, s. 63-98) ilişkilendiren Fâ’iz, şarabı aşkın
başkentinde hükümdar olarak görür. Şarabın kişileştirildiği ve insanlar arasında en
yüksek, yönetici/yönlrndirici vasfındaki rütbede ile ilişkilendirildiği düşünüldüğünde
kastedilen Allah aşkıdır.
Taòtgāh-ı èaĢúda Ģevketli òāúāndır şarāb
Meclis-i aókām-ı dilde mìr-i mìrāndır şarāb
(G.4/1)
Bir başka mÝsrada ise aşk kadehinden içen kişinin hastalıklı olacağını söyler.

Rāh-ı hicri kim ùutar gitdikçe õilletmend olur
Bāà-Ý vaṣlÝñ meyvesi geldikçe leõõetmend olur
Cām-ı èaĢúÝ nūş eden kes şöyle èilletmend olur
(Th.2/IV)

Bu mÝsra mecazi aĢk kapsamÝnda değerlendirildiğinde, Ģarap içen kiĢinin sarhoĢ olarak
kendinden geçmesi tasavvur edilir. Ancak tasavvuf ehli bu durumu da Ġlahî aĢk
mertebesine taĢÝmÝĢ; içkiden ayyaĢ olan kiĢinin ruhi ve fizikî görüntüsüyle Elest
meclisinde Ġlahî aĢk ĢarabÝnÝ yudumlayan kiĢinin görünüĢünü birbirine benzetmiĢtir. Bu
durum da mÝsrayÝ her iki yoruma açÝk hale getirmiĢtir.

Mecazi ve Ġlahî aĢk sÝnÝrÝnda ilerleyen Fâ’iz’in açıkça İlahî aşka yönelişini ifade ettiği
beyitler de vardır.
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Cürmüm iúrār eyleyip ser-mest-i cām-ı èaĢú iken
Bezm-i meyde maènì-Ý àufrān geldi òāùÝra
(Kt. 9/2)
Óamdüli’llāh doàru gitdim rāh-ı èaĢú-Ý vaódete
ÚalmadÝ rāh-ı óaúāyıú içre yol pinhān baña
(G.1/5)
AĢk ĢarabÝndan içen Fâ’iz, birlik aşkının yoluna girmiş ve bu hakikat yolunda tüm
sırlara vâkıf olmuştur. Bu aşk yolu öyle bir yoldur ki uğrunda yok olup, aslında
var olmayla sonlanır. Kesret-vahdet döngüsüne vurgu yapan Fâ’iz, bu yoldaki toprağı
kıskanacak olursa kendini mahvetmesini, bir molekül parçası olsa dahi yerinin olduğunu
söyler.
Rāh-ı èaĢú üzre óased úÝldÝñsa òāk-i pāyına
Fā’izā maóv ol yolunda õerre olsañ var yeri
(N. 17/2)

AĢk yolculuğuna sevgilinin güzelliğiyle yazÝlan kitaplardan ders alarak baĢlayan Fâ’iz,
yolculuğunu gönlünü aşk mutfağında pişirerek sonlandırmıştır.
PuòtelenmiĢ maùbaò-Ý èaĢú içre göñlüñ Fā’izā
Óamdüli’llāh bir òayāl-i òām gelmez òāùÝra
(G.57/7)
Beyit Ģairliğini ön planda tutmak isteyen Fâ’iz’in, hayallerinin üst düzeye eriştiğini
vurgulama düzlemi üzerine kurulsa da, ham ve pişmek kelimeleri Mevlana’nın
“Hamdım, piştim, yandım.” sözüne çağrışım yapmaktadır. Fâ’iz, bu beytinde aşkın
çileli yolunda olgunluğa erişen bir şairi andırmaktadır.
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2.3.1.1. ÂĢÝk

Fâ’iz Dîvânı’ndaki âşık, diğer divanlarda da benzer özellikler gösteren, Cemal
Kurnaz’ın (2010) anonim bir tip şeklinde vasıflandırdığı çatının içerisinde yer alır (s.
448). Âşığın yolu yine Kurnaz’ın çizdiği “Vuslat Yolculuğu”ndaki sevgiliden ayrılık,
özlem içinde yanıp tutuşma, kavuşma arzusu şeklinde ilerler. Yalnızca bir noktada yol
ayrımı söz konusudur. Kurnaz, şiirin ayrılığı anlattığı, vuslatın şiiri olmayacağı
düşüncesindeyken Fâ’iz’in sevgiliye kavuştuğu anları anlattığı beyitler bu savın dışında
kalır (G.29/1, G.43/5). Bu bağlamda Fâ’iz’in aşkı; Fuzȗlî’nin “sularÝ kalbine doğru
çeken kuvvetli bir girdab”ı ile Nedîm’in “sularÝ havaya atan, Ģevk içindeki fevvare”sinin
karışımından doğmuştur (Beyatlı, 1999, s. 71). Mahmȗd Fâ’iz’i bu iki büyük şair ile
denk tutmak elbette mümkün değildir. Ancak aşk anlayışında her iki şairden izler
barındırdığını iddia etmek yanlış olmayacaktır.
Fâ’iz’in aşk denizindeki seyir haritasına bakıldığında sevgili tarafından ayrılık denizine
batırılmış bir âşık görülür.
Saóil-i vuṣlata bir vech ile cān atmayaraú
Yemm-i hicretde beni eyledi dildār àaraú
(G.35/1)

AyrÝlÝğÝn hüznü içerisinde olan âĢÝğÝn gönlü, viraneye dönmüĢtür. NasÝl ki sevgiliden
kopuĢta ruhani bir yÝkÝm gerçekleĢiyorsa, kalbi bir hane olarak somutlaĢtÝran âĢÝkta, eĢ
zamanlÝ olarak bu binanÝn da yÝkÝlmasÝna tanÝk olunur.
Òāne-i úalbim òarāb-ı tìĢe-i hicriñdedir
Bunca müddet firúatiñle cān u dil vìrānedir
(G.21/4)
áam- Ý hicrān ile dildāra ben naôāre úÝldÝúda
Binā-yı úalbimi baĢdan baĢa hedm ü òarāb etdim
(G.43/3)
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Sevgiliden ayrÝ düĢen âĢÝğÝn gönlü yanmakta, hâli periĢan olmaktadÝr. ÂĢÝk, bu hâlinin
haberci vasfÝndaki saba ile sevgiliye iletilmesi, aynÝ sabanÝn dönüĢte vaslÝ müjdeleyen
haberi getirmesi beklentisindedir.
Firúat-i hicr-i nigārı dil-i sūzānıma ṣor
Ey ṣabā zülfünü var óāl-i perìĢānÝma ṣor
(G.22/1)
äabā peyàām-ı vaṣl eyle n’olur èuĢĢāúÝ Ģād eyle
Óazìn etmiĢ durur göñlü o Ģūòuñ nār-ı hicrānı
(K.6/7)

AyrÝlÝk ateĢi, âĢÝğÝn kalbinde ve aklÝnda öyle bir yer edinmiĢtir ki vaizin cehennem
ateĢinin Ģiddetinden bahsettiği an, yanma hissiyle tekrar tekrar onu hatÝrlar.

Baóå edip meclisde vāʿiô nār-ı dūzaò Ģiddetin
Yana yana āteş-i hicrān geldi òāùÝra
(Kt. 9/1)
AĢk ateĢiyle yanan âĢÝğÝn gözyaĢlarÝ tufan olup, sevgilinin mekânÝna ulaĢmÝĢtÝr.
Göñlümüñ yandÝàÝnÝ èaĢúda pinhān ṣanma
Seyl-i çeşmimden aúan yaĢlarÝ ùufān ṣanma
(N. 1/1)
Dāne dāne dökülen úaùreyi bārān ṣanma
Sū-be-sū kūy-ı dil-ārāyı ṣular dîdelerim
(N. 1/3)
Sevgilinin güzelliği karĢÝsÝnda ve bu güzelliğin kÝskançlÝğÝ sonucunda âĢÝğÝn yanan
gönlü kebap olmuĢtur.
Āteş-i şems-i ruòuñla ùutdu āteş cān u dil
Bezme varsañ söyle olur böyle kebāb-ı āftāb
(G.3/3)
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Cemal Kurnaz’ın (2010) da belirttiği üzere, âşığın gönlünün, bağrının veya ciğerinin
kebaba benzetilmesi divan şiirinde yaygın olarak görülür (s. 30).
Sevgilinin güzelliği ile âşığın gönlü kebap olmanın yanı sıra tarak olmuş; tıpkı tarağın
dişleri gibi parçalanan yüreğin her bir parçası, sevgilinin sümbülden saç tellerine
tutunmuştur.
èAks-i zülfüñ eylemiĢdir Ģeróa Ģeróa göñlümü
Ùurre-i ùarrārıña olmuş göñülden bir ùaraú
(G.36/4)
ġeròa Ģeròa olsa bile āh etmez
Sünbül-i kāküle ùaraú olan göñlüm
(G.49/2)
ÂĢÝğÝn aĢk ateĢiyle dağlanan gönlünden çÝkan ses, âdeta neyden çÝkan yanÝk ses gibidir.
Verir ehl-i dile ṣadā-yı nevā-yı ney
Dāà-Ý èaĢúÝñ ile iórāú olan göñlüm
(G.49/3)
Kara bahtlÝ âĢÝğÝn ahlarÝ vapur dumanÝna denk düĢmektedir. Bu ah dumanlarÝ, arĢa
değin çÝksa ĢaĢÝrÝlmamalÝ, kÝĢ bulutlarÝ sanÝlmamalÝdÝr.

Fā’iz’iñ bir úara deñiz gibidir baòt-Ý bedi
Āh ile yandı dili uymada vāpūra èivaø
(G.32/7)
ÇaròdÝr dìdelerim āteş-i sìnem hem-dūd
Ne uṣūl ile beni eyledi vāpūr gibi
(G.61/3)
Nār-ı hicrānıñla düşdükde göñül āteşlere
èArĢa çÝúsa hìç èaceb mi dūd-ı āhım sìneden
(G.51/6)
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Tāb-ı tennūr-ı dili berú-i diraòĢān ṣanma
Dūd-ı dildir bu siyāh ebr-i zemistān ṣanma
(N. 1/2)

Fâ’iz Dîvânı’ndaki âşık da klasik âşık tipine uygun olarak kanlı gözyaşı, ciğer kanı
döker. Ancak bu kanlar sevgiliden ayrılığın verdiği hüznü vurgulamaktan ziyade
sevgilinin gül ve lale gibi kırmızı yüzünü ortaya çıkarır. Bir taraftan da âşığı
büyüleyiciliği hususunda cadı sıfatındaki sevgili, âşığın kanlı gözyaşlarını kına niyetine
parmaklarına sürer.
Dökmüşem òūn-ı ciger reşk ile gördükde anı
Ruò-Ý al cāmesi al bāde-i gül-gūnu da al
(K.13/11)
Reşk-i ruòsārı ile eşk döker dìde-i òūn
Oldu çeşmim daòi ol lāle-ruòa peyrev tām
(G.48/3)
Òūn-ı eşkimden alıp aldÝàÝ şeb duòt-Ý rezi
Sürdü engüĢtüne ol cādu óÝnā niyyetine
(G.58/3)
Kendini “èâşık-ı dîrîne” olarak tanımlayan âşık, aynı zamanda aşkının büyüklüğünü
göstermek ve aşk yolunda çektiği acıları terennüm edebilmek için “Mecnȗn” ve bülbül
sıfatlarına bürünür (K.6/9, K.14/41; G.5/2, G.17/3, G.22/5, G.27/3, G.55/1).
Sevgili için gönül kemiğinden taht yapan âşık, sevgiliden gelen her türlü cefaya razıdır.
Hatta bu zulümler, sevgili ile olan bağın sürerliliğinin işaretidir.
Bezme varsañ ben senin-çün bārgāh etdim dili
Üstüòˇān-ı sìneden bir taòt-Ý èāc etdim oùaà
(G.33/3)
Cevr ü ôulmüñ èāşıúa èayn-Ý vefādÝr sevdigim
Hìç gelir mi muùribe āvāz-ı bed ùanbūrdan
(G.53/2)
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Her ne eylerse revā cānān men dil-òasteye
Men sezāyam anıñ içün nā-sezā bilmem nedir
(G.17/4)
Sevgilinin her türlü zulmüne boyun eğen uysal âşık, sonunda isyan eder. Ne ayrılık
ateşini ne de ağlama ve iniltileri çekemeyeceğini “çekemem” redifli gazellerle (G.46,47)
dışa vurur.
Vuslat arzusu içinde olan âşığın ah ve iniltileri ateş korkusundan değildir, onun
mutluluğunu huriler dahi sağlamayacaktır.
Dehşet-i āteş degildir āh u nālemden àaraø
Ārzū-yı dil olupdur vuṣlat-ı cānān bana
(G.1/3)
Vuṣlat-ı dìdār içün bìdār olur dil tā-seóer
Yoúsa Ģād olmam verilişe óūr ile àÝlmān baña
(G.1/4)
Sevgiliye ulaşamayan, onu yüzündeki ayva tüylerinden dahi kıskanan âşık, sevgiliyi
kucağına alma, onu ayağından öpme hevesindedir. Bu hayalin gerçekleşmesinden başka
arzusu yoktur.
Òased úÝldÝm eùrāf-ı ruòuñla ülfet-i òaùùa
Bu vech ile göñülde derd ü ekdār iktisāb etdim
(G.43/2)
Alsam āàūşa bu şeb sāúi-i àÝlmān ṣıfatı
Bir de yād eylemezem óūr-ı cinān ile èarūs
(G.29/4)
Ele alsam ben ayaàÝñ sāúiyā būs etmege
Ol hevesden başúa bir ibrām gelmez òāùÝra
(G.57/4)
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Dîvân’da nadir de olsa âşığın vuslata erdiğini gösteren beyitler de vardır. Âşığın hasta
gönlünü anlayan sevgili onu öpmüş, bu öpücük tenini ayrılık elemlerinden muhafaza
etmiştir.
Añlayıp òaste-dilim verdi nigārım bana būs
Etdi ālām-ı hicrden teni şimdi maórūs
(G.29/1)
Bir başka beyitte ise âşık sevgiliyi öpme emeline nail olmuştur.
Lebleriñ birini emdim öbürüñ èaksi urup
Felek āyìnesine etdi hilāli raòşān
(K.14/43)
Ayrılık gününden beri kavuşma arzusuyla yanan âşık, busenin yanı sıra sevgiliye
sarılma zevkini de tatmıştır.

Şeb-i èiĢretde āàūşa alan Fā’iz olup yāri
Miyān-ı yāri bāzūdan kemerle õevḳ-yāb etdim
(G.43/5)
Divan şiirinde âşığın hikâyesi, ayrılık ve vuslat çatışması üzerine kurgulanmıştır.
Vaslda zariflik, hicrde rezillik olduğunu belirten Fâ’iz, âşığa bu iki hâlin yakıştığını
söyleyerek âşıklığın özünü verir.

2.3.1.2. Sevgili
Divan şiirinde sevgili de âşık gibi anonim bir tiptir (Kurnaz, 2010, s. 448). Vasıfları
gelenek tarafından çizilen sevgili tipi için şaire söz hakkı tanınmaz. Sevgilinin saçı,
dudağı, boyu, gözü… önceden belirlenmiş olan kalıplaşmış benzetmeliklerle betimlenir.
Cihan Okuyucu’nun (2013) belirttiği üzere bu tasvirlerle sevgili, çoğu zaman cinsiyeti
teşhis edilemeyecek konumdadır. Minyatür sanatı için de aynı durum söz konusudur.
Çehre ay yüzlü, saç ise uzundur (s. 213). Ancak divan şiiri kapsamında sevgilinin kadın
olarak tasavvur edilmesi esastır. Öyle ki mükemmelliyetçi bir zihniyetle kadının
kusursuz güzelliği anlatılır.
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Kadının güzelliğinin bu denli idealize edilmesinin arka cephesinde İbn Arabî’nin de
belirttiği üzere “Hakk’Ýn en güzel Ģekilde kadÝnda tecelli etmesi” yatmaktadÝr. Bu
nedenle sufi Ģairlerin çoğu zaman hangi türden aĢkÝ ifade ettikleri anlaĢÝlamamÝĢtÝr
(Ayvazoğlu, 2015, s. 60).

Mahmȗd Fâ’iz Dîvânı’nda sevgiliden özellikle güzellik unsurlarıyla bahsedilmiştir.
Gazeller içerisinde bu unsurlardan birinin yer almadığı manzume neredeyse yoktur.
Sözü edilen güzellik unsurları; sevgilinin saçı, dudağı, kaşı, yüzü, ayva tüyleri, ayak
toprağı, gözü, gamzesi, kirpiği, beli, beni, boyu ve teridir. Bunlar içerisinde en çok saç
ve dudak üzerine beyitler kurulmuştur.
Sevgilinin güzellik unsurları gazellerde o derece yer edinmiştir ki bunun dışındaki
vasıflarından nadiren bahsedilmiştir. Bu nitelikler de yine her sevgilide görülen âşığa
yüz vermeyip rakibe yakın olma; bir yüz verip bir vermeme, padişah gibi görülme
özellikleridir. Bir beyitte, farklı olarak sevgililerin âşıktan beklentisi dile getirilmiştir
(G.15/1). Bu beyit için de orijinallik iddia edilemez. Şair yine sevgilinin bencilliği,
âşığa zulmediciliği vasfıyla bir sevgili portresi çizmiştir.
Fâ’iz’in sevgilinin güzellik unsurlarını hangi açıdan, hangi yönleriyle ele aldığı
incelendiğinde şu çıkarımlara varılır:
Güzellik unsurları içinde Fâ’iz, özellikle saça önem vermiştir. Gazellerde nicelik
bakımından en fazla saç unsurunun yer edinmesi ve “gîsȗların” redifli gazelin tümüyle
sevgilinin saçları üzerine örülmüş “yek-ahenk” bir gazel olması bunun göstergesidir.
Fâ’iz’in saça bu denli yer vermesi yine gelenekle ilişkilendirilebilir. Zira saç (zülf)
Mehtap Erdoğan’ın (2013) belirttiği üzere en çok durulan güzellik unsurlarının belki de
en başında gelir. Benzetme yönü en fazla olan güzellik unsurudur (Erdoğan s. 119).
Sevgilinin saçının rengi; âşığın bahtı gibi, karanlık gece gibi, kâfir gibi karadır (G.8/2,
G.32/1, G.38/4-5, G.44/3, G.53/5, G.66/6). Yalnızca iki beyitte sevgilinin saçı, sarı
renkli olarak tasarlanmıştır (G.59/3, G.61/6). Bu beyitlerden biri de (G.59/3) Bingazi
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Kaymakamı Âkif Efendi’ye yazılan nazirenin içinde yer almaktadır. Fâ’iz’e zemin
oluşturan Âkif Efendi’nin şiirinde de sarı saç mevcuttur. Dolayısıyla Fâ’iz’in ondan
esinlenerek böyle bir söylem kullandığı aşikârdır.
Ùavr-Ý èaĢú üzre cemāliñ idi ol nūra èivaø
Óayf kim oldu bu perçem Ģeb-i deycūra èivaø
(G.32/1)
Tel úÝrar çoú dillidir neler diler dil Ģānesi
Úoy ùaúÝlsÝn perçem-i zer-tāra Allāh èaĢúÝna
(G.59/3)
Sevgilinin saçÝnÝn kokusu, amber, sümbül ve gül gibidir (K.6/10; G.29/4, G.38/2,
G.53/5).
Bilmedim sünbül müdür yāòud Ģemìm-i gül müdür
BaĢḳa Ģeydir gerçi èanber-òāmdır gìsūlarıñ
(G.38/2)
Sevgilinin saçının şekli, kıvrımlı ve dağınıktır. Yüzü örterek yüzün ışıltısını kapatır
(G.3/1, G.10/1, G.18/5, G.19/4-6, G. 36/3).
Şemè-i ruòsārına ger olmasa zülfi fānūs
Sāde pervāne degil èāleme sūzān getirir
(G.19/4)
Kıvrımlı oluşuyla saç, aynı zamanda hazine üzerine uzanmış bir yılanı andırır (G.20/5,
G.51/5, G.52/6).
Saç; sevgilinin yüz cennetine ulaşmak için can atan gönül kuşuna kurulmuş bir tuzak
gibidir. Kimi zamansa tuzağın ötesinde âşıkların canını almak için uzayan bir
darağacıdır (G.21/3, G.38/1, G.61/6).
Cümle èuĢĢāúa anÝñ kākülüdür dār-ı beúā
Zülf-i zer-tārına düşmüş nice Manṣūr gibi

(G.61/6)
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Sevgilinin dudağı ise yok denecek kadar küçük iken gül ve şarabın kırmızılığı
tonundaki rengiyle varlığını açığa çıkarır. Gül renkli dudağın hayaliyle gönlü sarılan
âşıklar, ağızlarına bir daha kadeh sürmezler. Şayet sevgilinin iki dudağından başka
lezzet alırlarsa âşıklar defterinden namlarının silineceğine dair son sözü söylerler
(G.23/3, G.10/6, G.11/6, G.63/2-3, G.48/4, G.63/4; K.8/7).
Mey-i gülfām getirmez ki òayāl-i laèliñ
O óayāl-i leb ile leblerim almaz cāmı
(G.63/2)
Sevgilinin dudağı bal tadında, nefesi can verici konumdadır. Kimi zaman cennetteki
Kevser suyu olur; ondan içen âşık ebediyete kadar susamaz kimi zaman Îsâ’nin nefesi
olur, mürdeye can vererek “ölüm meleği”ni nefes feyzinden mahrum bırakır. Kimi
zaman da goncadan açan güle dönüşen dudaklar “âb-ı hayât” olarak soruların cevabı
olur (G.23/3, G.18/1, G.20/3, G.22/3, G.28/3, G.29/2, G.32/4).

Menbaè-Ý Kevåer midir laèl-i Ģeker-rìziñ yaòud
Āb-ı óayvān rūó-Ý rindān māye-i ṣahbā mıdır
(G.20/3)
Āb-ı óayvān deheniñ úaùresin etse iósān
Melekü’l-mevti eder feyø-i nefesden me’yūs
(G.29/2)
Tengdir àonce cevābın veremez şimdi meger
Menbaè-Ý āb-ı óayātı gül-i òandānıma ṣor
(G.22/3)
Sevgilinin yüzü, yakıcı ve parlak olması yönleriyle beyitlerde yer alır. Sevgilinin
yüzünün alevi mecliste olsa, orayı aydınlatan çerağa ihtiyaç duyulmaz. Yüzünün ışığını
pervaneler görse, ateşte yakılmazlar (G.25/1, G.32/2, G.33/1). Sevgilinin yüzü Zühre
gibi Güneş gibi parlaktır. Sevgilinin yüzünün ışıltısını anlatmaya bu benzetmelerin dahi
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kifayetsiz kaldığını düşünen şair, mübalağada sınırların ötesinde, Güneş’in alevinin
kaynağı olarak da sevgilinin yüzünü verir (G.3/3-5, G.20/1, G.24/2, G.25/2, G.33/4; N.
2/2).
Tāb-ı rūyuñdan dilim bì-tāb olursa var yeri
Tāb-ı ruòsārıñdan olmuş iltihāb-ı āftāb
(G.3/5)
Sevgili, ateşli yüzünde yeni çıkan ayva tüyleriyle güzellik meclisinde açılan parlak bir
kitap izlemini yaratır. Sevgilinin yüzü sırları içinde barındıran Kur’ân sayfası, ayva
tüyleri de O’ndaki satırları oluşturan ayetlerdir. Fâ’iz de bu sayfaları tefsir etmiş,
müfessir ve âlim olmuştur (G.3/6, G.19/2, G.29/6, G.30/3, G.31/5).
Müfessir oldu Fā’iz muṣóaf-Ý esrar-ı ruòsāra
Vefādır āyet-i òaùùÝñ deyü tefsìr edip gelmiĢ
(G.31/5)
èĀlim oldum oúudum nüsòa-i esrār-ı òaùÝ
O zamān erdi baña òaùù-Ý Ģerìf ile rü’ūs
(G.29/6)
Beyitte yazÝ tipiyle (rü’us) de iliĢkilendirilen ayva tüyleri renginin siyahlÝğÝ ön plana
çÝktÝğÝnda HabeĢ padiĢahÝnÝn ordusu, bal dudaklarÝ saran karÝnca; yeĢilliği, tazeliği
belirgin tutulduğunda ise yüzdeki sebze yahut zümrüt gibi hayal edilir (G.61/1-5,
G.30/2, G.35/4).
Sebze-i rūyuñu görmezse ne óāṣıl andan
Bār almaz ki diraòt üzre eger yoúsa varaú
(G.35/4)
Genellikle sevgilinin güzellik vasfÝnÝ arttÝran bir unsur olarak düĢünülen ayva tüyleri,
kimi zaman da güzelliği ortadan kaldÝran bir faktör olarak değerlendirilir (Erdoğan,
2013, s. 243-244). Fâ’iz’in hayal dünyasında da ayva tüyleri kimi zaman sevgilinin
güzelliğini bozan, yüzüne sıra sıra dizilen asker ordusu gibi yer edinir. Tıraş olan sevgili
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onları kılıcıyla bozguna uğratıp eski temizliğine, süsüne kavuşur (G. 30/1, G.31/1-2,
G.59/8).
Tirāş ile nev-òaù cānımı tenvìr edip gelmiĢ
Yine tezyìn ile rū-levóasÝn taùhìr edip gelmiĢ
(G. 30/1)
Sevgilinin kaĢlarÝ ise Ģekil yönüyle hilale benzetilmesi ve âĢÝğÝ yaralayÝcÝ özelliğiyle
ele alÝnÝr. Sakinin kaĢlarÝ felek meclisindeki hilal ile karÝĢtÝrÝlÝp, benzeyen ögesinden
ziyade kendine benzetilen konuma, güçlü olan tarafa geçer (K.14/33; G.41/3). KaĢlar,
ĢanÝnÝ Kurban BayramÝ’ndan alÝr. Çünkü âĢÝklar sevgili için canÝnÝ kurban eder,
sevgilinin kÝlÝcÝ âĢÝğÝn kanÝyla güzelleĢir. Kirpikler de can alma konusunda kaĢlar kadar
ustadÝr (G.19/1, G.20/2, G.34/2, G.24/7).
èĪd-i aêóādan o ebrūsu yaman şān getirir
èĀşıú-Ý küĢtesi de cānını úurbān getirir
(G.19/1)
Verilen beyitte her iki mısranın da kavis şeklindeki (عayn) harfiyle başlaması, kaş
üzerine kurulu beyitte, kaş şeklini anımsatması bakımından manidardır.
Sevgilinin gözleri beyitlerde çoğunlukla baygın bakış ve şeklinin nergise benzemesiyle
geçmektedir. Sevgilinin gözlerini gören nergis hâlinden utanır, sevgilinin gözüne
meyleden âşığın hatırına badem gelmez (G.23/1, G.24/3, G.34/5, G.57/5). Göz rengi
hususunda net olmamakla birlikte gözün ela olduğu çıkarımı yapılabilir. Bir beyitte
“çeşm-i şehla” tamlaması geçmekte; şehla kelimesi içinde barındırdığı “ela göz veya
şaşılık” anlamlarından her ikisinin beyitte yorumlanabilmesine imkân tanımaktadır
(K.8/6).

Güzellik unsurlarından göz ile yakinen ilişkili olan sevgilinin gamzesi de imada
bulunucu özelliğiyle beyitlerde yerini alır (K. 8/6; G.20/6, G.21/5).
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Nigāhı nìm-i àamze eylemiĢ bezm içre yārāna
Yine ìmā-yı úÝlmÝĢ òumārı çeşm-i şehlāya
(K.8/6)
Sevgilinin boyu, uzunluğu sebebiyle serv ve Tȗbâ ağacına benzetilir. Sevgilinin
boyunun güzelliğini somutlaştırmak için zikredilen bu iki ağaç yeterli olmaz. Onun
boyuna çemendeki servi hayran olur, sevgilinin boyunu gören âşık ondan özge
gülendam düşünemez (K.8/3; G.32/5, G.57/6). Sevgilinin boyu ile paralellik gösteren
beli de bir o kadar düzgün, âdeta kıl kadar incedir (G.24/8, G.35/2).

Felekde àÝbùa eyler Ģuèle-i dìdārına òurĢìd
Çemende serv olur óayrān baúarsa úadd-i bālāya
(K.8/3)
Sevgilinin beni, rengi, kokusu ve âşığı avlayan tuzaktaki tane oluşuyla işlenmiştir.
Amber kokulu ben, Habeş’ten yüze gelen, fitne çıkaran bir casustur. Yine de amber
kokusu benin sevdası, âşığın başından gitmez (G.29/5, G.30/5, G.52/4, G.66/6).

Òāli söyler olıcaú Rūm u ÓabeĢde fitne
AñladÝm ceyĢ-i ÓabeĢden ruòa gelmiĢ cāsūs
(G.29/5)
Güzellik unsurlarÝndan bir diğeri billur gerdan üzerine tane tane dizilen gizli bir inci
yahut çiğ tanesi gibi olan terdir. Deryada dahi onun gibi cevher çÝkmamÝĢtÝr (G.35/3,
G.65/2).

Fâ’iz Dîvânı’nda sevgilinin güzellik unsurlarına dâhil edilemeyen ancak âşığı
güzelleştiren, âşığa şifa veren özelliğiyle ayak toprağı, beyitlerde sıklıkla geçmektedir
(G.8/4, G45/4, G.62/2; N.14/2). Âşığın sakinin ayak toprağına yüz sürmesine
şaşırılmamalıdır. Sakinin ayağı, nice başı yukarıdaki kişinin başını aşağı eğmiştir
(G.10/2).
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Mahmȗd Fâ’iz’in sevgilide güzellik unsurlarını işlediği beyitlerde çok orijinal bir
hayale rastlanmamıştır. Mazmunlar hemen her şairin kullanabileceği tarzda yer almış;
güzellik unsurları sürekli yinelendiğinden daha önce okunmuş hissiyatı uyandırmıştır.
Ancak sevgilinin Iraklı olduğunu belirten bir beyit ile (G.62/4) vasfedilen kişinin
dünyada örneğinin görülmediği, bu vasıflarla sevgiliye “Havva neslindendir”
diyemeyeceğini söylediği beyitlerle (G.20/4, G.64/2) Fâ’iz, farklılığını ortaya
koymuştur.
èIrāúì bir ṣanemdir aldÝ èaúlÝm úoydu bì-hūde
N’olurdu būseliñden nūş edeydim āb-ı óayvānı
(G.62/4)
Bir melek mi yā perì mi çaldÝ çarpdÝ èaúlÝmÝ
Nesl-i Óavvādır diyemem böyle óūrāsā úÝzÝ
(G.64/2)
Mülk-i dünyāda seniñ ben görmedim emåāliñi
Bāà-Ý óüsnüñ bir niĢān-ı cennet-i aèlā mıdır
(G.20/4)
Verilen beyitlerden ikincisi ve üçüncüsü Fâ’iz’in Dîvân genelinde niteliklerini saydığı
güzelin aslında hiç var olmadığının bilincinde olması bakımından önemlidir. Bu iki
beyit, Nedîm’in “Yok bu şehr içre senin vasfettiğin dilber Nedîm / Bir peri-sȗret
görünmüş bir hayal olmuş sana” beytini çağrıştırmaktadır. Görülüyor ki Mahmȗd Fâ’iz;
Nedîm’in bu beyti içinde barındıran, Kemal Bek’in (1999) “neşeli bir ağıt” şeklinde
nitelendirdiği gazelin izinden gitmektedir (s. 344).
Sevgilinin güzellik unsurları dışındaki vasıfları söz konusu olduğunda kayda değer bir
özellik bulunamamıştır. Bunlar daha önce değinildiği üzere klasik, âşığa bir yüz verip
bir vermeme, âşığa yüz vermeyip, rakibe yakın olma; sevgilinin padişah gibi görülmesi
üzerine kurgulanmıştır (G.11/2, G.13/6, G.54/1, G.60/6).
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2.3.1.3. Rakip

Divan Ģiirinde aĢk sarmalÝnÝn üçüncü düğümü rakiptir. Her daim sevgili ile âĢÝk
arasÝnda engel teĢkil eden rakip, âĢÝğÝn dolayÝsÝyla Ģairin dilinden hep kötü yönleriyle
vasfedilir. BakÝldÝğÝnda rakip de bir âĢÝktÝr. Ancak esas âĢÝğÝn dÝĢÝndaki her âĢÝk, esas
âĢÝğÝn kavuĢamadÝğÝ sevgilinin mütemadiyen yanÝnda bulunma Ģerefine nail olabilmiĢ
bir âĢÝk… Bu durumda içinde kÝskançlÝk hissi vuku bulan âĢÝğÝn, rakibi kötülemesi tabii
bir tutumdur.

Fâ’iz Dîvânı’nda rakip, aşkın özünü temsil eden sevgili ile âşığa kıyasla çok az yer
edinmiştir. Geçtiği beyitlerde klasik üsluba uygun olarak sevgiliye yakın oluşuyla,
dedikoducu oluşuyla, renginin siyah oluşuyla, âşık ile sevgilinin kavuşmasına engel
oluşuyla tasvir edilir. Kötü huylu rakip, yâre uyum sağlayarak ona yakın olmuş,
goncaya meyleden âşıklar bu yakınlığı görünce dikene teşebbüs etmiştir (G.12/4,
G.12/5).
Bülbül-i dil olaraú zāà-Ý raúìbe munis
Emel-i àonce ile èālem eder òāra teşebbüå
(G. 12/4)
Rengiyle iliĢkili olarak karga sÝfatlÝ rakip, her zaman dedikodu yapmÝĢ bunlar âĢÝğÝn
kulağÝna gelmiĢtir. Ancak âĢÝk duyduklarÝna itibar etmez. Ne ağyarÝ kötüler ne de
sevgiliyi azarlar.
Güft-gūy-ı nā-sezā her dem gelir aàyārdan
Ùaène-i aàyār ile yāra èitāb etmek èabeå
(G.11/8)
Rakip, sevgiliye kavuĢma yolunda biten dikendir. AĢk yolunun kapÝsÝ ağyara bağlÝdÝr.
Sevgilide çÝkan ayva tüylerinin âĢÝğÝn sevgiliyi öpmesine engel oluĢu da rakibin bir
iĢaretidir (G.66/1; Th.2/IX-2; N.17/1).
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Ārzū-yı vaṣl içün göñlümde her dem zār var
Kim viṣāliñ úaùèÝna rāhıñda bitmiş òār var
İòtiyār etme göñül firúatde çoú āzār var
(Th.2/IX)
Fâ’iz, gül bahçesindeki güle sarılan diken gibi sevgilinin bitişiğinde olan rakibi artık
çekemez olur (G.47/1). Sevgiliden kara rakibe kavuşma mutluluğunu vermeyip onu
ayrılığıyla kederlendirmesini bekler (G.9/5).
Ahmet Atilla Şentürk’ün (t.y.) belirttiği üzere rakibin en belirgin özelliklerinden biri
âşığa karşı yüzünü ekşitmesidir. Bu yüzden rakip için “turş-rȗ”, “bed-likâ”, “abus” gibi
ifadeler kullanılır (s. 382). Fâ’iz’in tahmisleri içerisinde bir mısrada rakiple birlikte
“turş” kelimesi de geçmektedir. Ancak âşık, rakiple özdeşen yüz ekşitme ifadesini
sevgilinin rakibe karşı uygulamasını bekler. Sevgilinin busesinin sesi âşığından gayrına
sır olarak kalmalıdır.
Nevā-yı būseligi èāşıúÝñdan àayrÝya rāz et
Gül-i ruòsārıñı her dem raúìbe turĢ u nā-sāz et
Yeter Allāh içün eyyām-ı hicrānıñı ìcāz et

(Th.5/I)

Fâ’iz’in hayal dünyasında âşığa yüz vermeyip, rakibe yakın olan sevgili klişesinin
yıkıldığı durumlar da mevcuttur. Fâ’iz - nadir de olsa- kimi zaman sevgilinin ahbabı
için kötü rakibi azarladığını, hatta onu meclisten kovduğunu tahayyül eder (Th. 6/1-1,
Th. 8/1-3).
ÇıúarmÝĢ perçemin fesden ruòa taṣùìr edip gelmiĢ
O meh imdād-ı rūya ebrusuñ şemşìr edip gelmiĢ
Nigār aàyārını aóbāb içün tekdìr edip gelmiĢ
(Th. 8/1)
Ayva tüylerinin tÝraĢ edilmesi esasÝna dayanan bentte hüsn-i talil yoluyla sevgili-rakip
iliĢkisi üzerinden gidilmiĢtir.
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2.3.2. Dinî ve Tasavvufi Unsurlar

Mahmȗd Fâ’iz Dîvânı’nda dinî ve tasavvufi unsurlar, nicelik yönünden aşk kadar
yoğun bir yer teşkil etmez. Dinî unsurlar daha çok Kerbelâ Olayı, bazı peygamberlerin
kıssaları ve mucizeleri, Cebrail ve Azrail meleklerinin özellikleri ile kazâ inanışı
etrafında şekillenmiştir. Tasavvufi unsurlar ise Elest Bezmi, vahdet anlayışı, yaradan
aşkı, zahit karşıtlığı, rint meşreplik, dünya hayatının geçiciliği üzerine oluşturulmuştur.
Bu kavram veya oluşların Fâ’iz’in dünyasında ne kadar yer edindiği, onları ne derece
önemsediği, yalnızca şairlik sıfatının ona yüklediği vazifeyle mi söylediği hayatına dair
yeterince bilgi sağlanamadığı için soru işareti olarak kalacaktır. Fâ’iz’in şairlik
hüviyetinin ötesine geçilemeyecek, bunların kullanımı ile gelenek çizgisinde kalınıp
kalınmadığına bakılacaktır.
Mahmȗd Fâ’iz, Dîvânı’na Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’da şehit edilişi ve bundan duyulan
üzüntüyü dile getirdiği mersiyesiyle başlar. Mersiye genel olarak Hz. Hüseyin’in
Yezîd’in emri ile katledilişi, dolayısıyla Hz. Hüseyin’in yası ve ona duyulan sevgi ile
Yezîd ve kavmine beddualar ile biçim alır.
Hz. Hüseyin; Allah’ın ışığı, ümmetlerin nurudur (Tb.1/II-6). Bir zamanlar mümtaz
Ahmed’e (Hz. Muhammed) yakın olan Hz. Hüseyin şimdi toprağa yakın olmuştur
(Tb.1/I-7,8). Kerbelâ’da onun başının kesildiğini gören eşi Şehr-i Bânȗ’nun gözlerinden
yaşlar akmıştır. Annesi Hz. Betül ise kıyamet gününde hesaplaşacaktır (Tb.1/VII-8).
Felek, “Âl-i abâ”ya ettiği zulmü kimseye göstermemiştir ancak “Âl-i abâ”nın elemi her
muharremde yenilenen bir hüzne dönüşmüş, âlemi sarmıştır(Tb.1/VIII-6). Hz.
Muhammed’in hanedanı yetim ve kimsesiz kalmıştır (Tb.1/IV-4).
Bu olay anlatımının seyri içinde Mahmȗd Fâ’iz’in hayıflanmaları bazı anlarda
şiddetlenerek beddua seviyesine çıkar. İçinde zerre kadar edep barındırmayan, hainlikle
bu yakışıksız fiile cesaret eden Yezîd Kavmine lanet eden Fâ’iz, Yezîd’in ve emrindeki
ġimr’in cehennemde yanmalarÝnÝ diler.
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Òānedān-ı nebevì úaldÝ yetìm ü bì-kes
Laènet olsun daòi ol nā’ibeye kimse sebeb
(Tb.1/IV-4)
Fā’izā óaĢre degin ola Yezìde nefrìn
Yana dūzaòda Yezìd ile daòi ġimr-i èanìd
(Tb.1/VIII-7)

Mahmȗd Fâ’iz, bir diğer dinî unsur olan peygamber kıssalarından Dîvânı’nda en çok
Hz. Îsâ’nın ölüleri diriltme, hastaları iyi etme ve kundakta iken konuşma mucizelerine
telmihte bulunur. Îsâ nefesli olan sevgilinin nefesi, âşığın yarasına halis bir merhemdir.
Özlü sözler söyleyen sevgilinin dudağı ölüye can verir. Âşıklar meclisinde Îsâ nefesli
sevgilinin niyazlarla nutukta bulunması beklenir (G.18/, G.28/3, G.45/3; Th. 5/3-2).
Leb-i èicāz demiñ mürdeye cānān getirir
ÒÝôr u èĪsā o zamān laèliñe ìmān getirir
(G.18/1)

Îsâ nefesli olma özelliği sevgiliye has bir durum değildir. Dîvân’da âşığın nefesinin de
mucizevi nitelikte olduğu anlar mevcuttur. Âşığın gönlü Îsâ nefeslidir ve âşık;
dünyanın, rakibin ona yapabileceklerine karşı pervasızdır (G.39/6). Ayrıca şairlik
yeteneğini vurgulamak isteyen Fâ’iz, kendini Îsâ nefesli olarak ilan eder ve sözlerinin
mucizevi, sihirli olduğunu iddia eder.
Benem ol èĪsi-nefes dem urur isem süòana
Ola her söyledigim muècize vü siór-i óelāl
(K.13/24)
Hz. Îsâ’nın ölüleri diriltmesi ve âb-ı hayât ile ilişkili olarak, Hızır’ın da ölümsüzlüğü
buluşu rivayetinin sevgiliye atfedilmesiyle beyitlerde yerini alır (G.18/1, G.50/3).
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Dîvân’da telmihte bulunulan bir diğer husus da Hz. Yȗsuf’un güzelliği ile babası Hz.
Ya’kub’un Yȗsuf’tan ayrı düştüğünde oğlunun hasretiyle ağlaya ağlaya gözlerini
kaybetmesi kıssasıdır. Mahmȗd Fâ’iz, Bağdat valisi Necîp PaĢa’nÝn Kürdistân’ı
fethettiğine dair söylediği kaside ve tarihte Necîp PaĢa’yÝ methederken onu ikinci Yȗsuf
olarak görmüştür. Kendisi de onun ayrılığı ile gözlerini yitiren Ya’kub peygamber
gibidir ve Necîp PaĢa’nÝn bir gazeli üzerine yazdÝğÝ tahmiste Fâ’iz, sevgiliden ayrı
düşmenin hüznünü Hz. Ya’kub’un üzüntüsüyle bir tutmuş, Hz. Ya’kub’un gözlerini
kaybettiği yer olan “Külbe-i Ahzân” a telmihte bulunmuştur.

Óüzn-i Yaèúūbumu var Yūsuf-ı Kenèānıma ṣor
Hicriñ idbārını da külbe-i aózānıma ṣor
Şuèle-i āh-ı firāúÝ benim efàānıma ṣor
(Th. 1/1)
Hz. Nȗh’un tufandan önce bir gemi yapması da Dîvân’da konu edilmiştir. Kerbelâ’da
Hz. Hüseyin’in katledilişi üzerine yazılan mersiyede matem tutan Fâ’iz, Nȗh gibi ağıt
ve iniltilerini inşa etmiştir.
Eşk-i dìdemle dem-ā-dem nice mātem ederem
Eylerem Nūó gibi nevóa vü zārì inĢā
(Tb.1/I-4)
Hz. Mȗsâ’nın Tȗr dağına çıkması ve Allah’ın hitabına tanık olması ile Allah’ın emriyle
elindeki asanın yılana dönüşmesi ve elini koynuna sokup, elinin beyaz olarak
çıkması Fâ’iz’e ilham olan mucizelerden bir diğeridir. Sevgilinin beyaz elindeki kalem
her zaman asa gibidir. Gönül dağı (Tȗr) her bir kişinin arzusunu yerine getirir.
Yed-i beyøāñda olan òāme èaṣāveş her dem
Erdirip kāmına her bir kesiniñ Ùūr-ı göñül
(G.40/3)
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Dâvud peygamberin güzel sesli oluşu, Fâ’iz için sevgilinin sesini benzeteceği yüce bir
kaynak olarak gelenek haznesinden devralınır. Sevgili ne türden olursa olsun âşığın
adını zikretmelidir. Sevgilinin küfrü dahi âşığın kulağına Dâvud’un nağmesi gibi gelir.
NāmÝmÝ õikr ede ol yār ner dürlü olsa
Gūşuma naàme-i Dāvud olur düşnāmı
(G.63/5)
Mahmȗd Fâ’iz, Süleymân peygamber ile karınca beyi arasında gerçekleşen diyaloğa da
Dîvânı’nda yer verir. Süleyman’ın ordusunun geçeceği bir noktadaki karınca beyinin
diğer karıncalara “Deliğinize girin ki sizi Süleymân’ın askeri çiğnemesin.”(Levend,
2017, s. 122) sözlerini;
Fā’izā mūr gibi var yürü òāneñde bulun
ÇıúdÝ Ģevketle temāĢāya Süleymān-ı zamān
(G.54/9)
mısralarıyla kendine uyarlar.
Peygamber mucizelerini çoğunlukla sevgiliye ait unsurlarla bütünleştiren Fâ’iz, Konya
müşiri Hamdi Paşa’ya yazdığı kasidede onu methederken övgü kaynağı olarak
peygamber vasıflarına başvurmuş; Mehmet Hamdi Paşa’yı “Îsâ nefesli”, “Mȗsâ elli”,
“Hızır gelişli” şeklinde nitelendirerek üç peygamberin mucizevi özelliklerini aynı
beyitte buluşturmuştur.
Ey mü’eyyed-şeref ü Īsi-dem ü Mūsā-kef
Vey ÒÝøÝr-maúdem ü hem menbaè-Ý cāh u iclāl
(K.13/38)
Dîvân’da peygamberlerin yanı sıra meleklerden Cebrail ve Azrail’in de adı geçmekte;
Cebrail kanatları ve Allah’ın kelamını konuşmasıyla, Azrail “can alma” vasfıyla yer
almaktadır. Fâ’iz şairliğini övme noktasında abartıyı esas olarak, “şayet hayal kuşum
(Anka) kanatlarını açsaydı Cebrail’in kanatları gibi dünyaya gölge salardı.” ifadesini
kullanır (K.13/23). Bir başka beytinde ise sözlerine sadece beşerin değil, belki
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Cebrail’in de gıpta edeceğini düşünür (K.14/27). “Ölüm meleği” imgesi ile zihinlerde
yer alan Azrail’in, Fâ’iz’in hayal dünyasındaki konumu da bu algıyla paraleldir.
Yalnızca Fâ’iz, sevgilinin “âb-ı hayât” vasfındaki ağzından âşığa vereceği bir damla ile
Azrail’i nefes feyzinden mahrum bırakma amacındadır (G.29/2).
Āb-ı óayvān deheniñ úaùresin etse iósān
Melekü’l-mevti eder feyø-i nefesden me’yūs
(G.29/2)
Fâ’iz, Dîvânı’nda sevgilinin saçının siyahlığını betimlemek amacıyla kâfir ve mümin
kavramları üzerinden bir kurgu oluşturur iken yüzeysel de olsa Müslüman olduğunu dile
getirmiştir (G.59/9). Bu ifadeden her ne kadar gönül dilinden ziyade kurgu söyleminin
bir parçası olduğu izlenimi doğsa da Dîvân’da imanın şartlarından olan kazâ ve kader
anlayışına yönelik kalıplaşmış cümlelere rastlanır (Tb.1/II-3; K.12/2; G.45/2).
Âşığın/şairin kaderin işleyişindeki çaresizliği ve kadere teslim olma tutumu yine
geleneğin ona devrettiği davranışlar olmakla birlikte “N’edelim böyle imiş hükm-i kazâyÝ mübrem” cümlesi Fâ’iz’in üslubuna yerleşmiş bir “leitmotif” olarak Dîvân’da yerini
alır.
Gerek Hz. Hüseyin’in katledilişi gerek Ramazan ayının gelişi gerek rakibin sevgilinin
çok yakınında olması gerekse vuslatın çaresinin olmaması karşısında Fâ’iz’in tavrı herp
aynıdır, teslimiyet…
Mahmȗd Fâ’iz için tasavvufi eğilimin yoğun olduğunu iddia etmek pek mümkün
değildir. Fâ’iz’de tasavvufi izler yine hemen her şairde görülebilecek niteliktedir. Ancak
kimi zaman içten söyleyişleri ile tasavvufi dünyanın sürükleyici yörüngesine girdiği de
görülür. İlk gazelini tamamen tasavvufi ögelerle kuran Fâ’iz, Elest Bezmine ve insanlar
yaratılmadan önce ruhlar âleminde verilen söze telmihte bulunur.
Sāúiyā bezm-i Elest içre olup iósān baña
Cām-ı vaódetle ṣunuldu ol zamān ìmān baña

(G.1/1)
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Fâ’iz’e iman, Elest meclisinde birlik kadehinde sunulmuştur. Birlik aşkının yoluna giren
Fâ’iz için gerçekler yolunda gizli bir yol kalmamıştır (G.1/5). Kendini “èâşık-Ý dîrîne”,
ĢarabÝ da Allah’Ýn lütfu olarak gören Fâ’iz, bu aşk şarabından yudumlamış, sırlara vâkıf
olmuştur (G.1/6, G.5/2, G.54/5). Onun gönlü, “Ben gizli bir hazine idim.” kutsi
hadisindeki gizemi barındıran, sırların saklandığı bir mahzen gibidir.
“Küntü kenzen” nükte-i ser-bestesin ibraz ile
Maòzen-i sÝrdÝr egerçi cāy-ı mübhemdir göñül
(G.39/4)
Masivayı terk eden Fâ’iz’in gönlü, birlik kuşunun yuvasıdır. Dünya ve ahiretten
vazgeçen Fâ’iz, kendini Hak’tan gayrı her şeyden soyutlamış, bu tecrit yolunda
mutluluğa ermiştir (G.17/2, G.39/1, G.39/5).
Mā-sivāyı terk edip tecrìde maóremdir göñül
Mürà-i vaódet lānesidir èarĢ-Ý aèôamdÝr göñül
(G.39/1)

Lâmekân olan, “yerlere göklere sığmayan Allah; mümin kulunun kalbine sığmıştır.
İnsan-ı kâmilin kalbi bu nedenle arş-ı azamıdır” (Uludağ, 2016, s. 44).
Gönlü farklı teşbihlerle somutlaştırma yoluna giden Fâ’iz, bir beytinde de günah kirini
tövbe sabunuyla temizleyerek hayal gücünü sınırların ötesine taşır diğer divan
şairlerinden nispeten farklı olduğunu ortaya koyar.
Çirk-i maèṣiyet için tevbe-i ṣābūn etdim
Derd-i Ġaffār ile pāk oldum olaldan dem-sāz
(G.26/6)
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Mahmȗd Fâiz, yine geleneğin kendisine yüklediği kodlar ile Dîvânı’nda rintliğini ilan
eder ve zahit karşıtlığını görev bilir. Fâ’iz, hazine sahibi de olsa fakir de olsa rint
meşreptir; onun nazarında varlık ve yokluk birdir.

Mālik-i genc Fā’iz yā tehì-dest olsa da
Rind-meĢrebdir anÝñ nezdinde yekdir nìst ü hest
(G.10/8)

Beyitteki “nist ü hest” kavramÝ ilk mÝsrada geçen zenginlik ve fakirlik durumlarÝna
yönelik söylenmiĢ olabileceği gibi aynÝ zamanda rindin felsefesindeki her Ģeyden
vazgeçme; dolayÝsÝyla kendinden geçme, kendi benliğini yok edip, “var eden” ile bir
olma anlayÝĢÝnÝ da içinde barÝndÝrÝr.

Rintlik esaslarÝndan zahidin öğüdünü dinlememeyi kendine öğüt eden Fâ’iz,
beyitlerinde şaraptan vazgeçilmemesi gerektiğini yineler (K.4/20-21; G.34/6). Ona göre
rint, saf şarapta saf yaradılışı bulmuştur ancak sofunun peşmine hırkasından ne
bulduğunu anlamamıştır.
Rind bulmuşdur mey-i ṣāfìde òulú-Ý ṣafveti
Bilmedim ṣūfì ne bulmuĢ òÝrúa-i peĢmìneden
(G.51/3)
Rintliğin vasÝflarÝndan olan dünya hayatÝnÝn geçiciliğinin idrakÝnda olma, Fâ’iz’in
beyitlerinde de ara ara yer alır (K.20/1; G.14/6; Th.3/VIII). Fâ’iz’in öğüdü bu kez hem
rinde hem zahidedir:
Bu dehr-i dūn bıraúmaz ne pesti ne bülendi
Olmaya hìç maàrūr ne zāhid ü ne rindi
(K.20/1)
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Mahmȗd Fâ’iz’in Dîvânı’na Hz. Hüseyin’in katledildiği Kerbelâ Olayı’nı anlatan bir
mersiye ile başlaması; bu mersiyenin Hz. Hüseyin ve Ehl-i beyite duyulan sevginin yanı
sıra Yezîd’e duyulan nefret ile şekillenmesi Fâ’iz’e, Alevî-Bektaşi kimliği yükleyebilme
ihtimalini doğurmuştur. Bununla birlikte kaynaklarda belirtildiği üzere o gün yalnızca
Hz. Hüseyin değil yanındaki yetmiş iki (72) kişi de şehit edilmiştir (Dedekargınoğlu,
t.y., s. 42). Fâ’iz’in mersiyesi de yetmiş iki (72) beyitten oluşmaktadır. Ayrıca bir
beyitte Bektaşi’nin sırrı gönlüdür (G.12/3) diyen Fâ’iz, iki kasidesinde “kırklara yakın
olmak” tabirini kullanmış bu yöndeki şüpheleri arttırmıştır (K.5/38, K.12/41).

Medó-i õātıñla ne rütbe oldu naômÝm kim hemān
ÚÝrúlara oldu muúārin işbu beyt-i erbāèìn
(K.5/38)
“KÝrklar” ifadesi her ne kadar Alevî-BektaĢi inanÝĢÝnda hâkim bir yere sahip olsa da
genele bakÝldÝğÝnda, kÝrk sayÝsÝnÝn Türk folklorunda önemli ve yaygÝn bir kullanÝmÝ
vardÝr (Pala, 2008, s. 270). Bu nedenle eldeki veriler Mahmȗd Fâ’iz’e Alevî-BektaĢi
kimliğini vermek yahut bu kültür ile iliĢkili olduğuna dair bir çÝkarÝm yapmak için
yetersizdir.

2.3.3. Sosyal Hayat

Divan edebiyatının daha çok şairlerin zihin dünyasında tezahür ettiği ve soyut
kavramları esas aldığı dolayısıyla toplumdan, hayattan kopuk olduğuna dair genel bir
kanı vardır. Yapılan eleştirilerde belli oranda haklılık payı gözetilse de toplumun bir
parçası olan bireyin ortaya çıkardığı eserde ait olduğu cemiyetten ve çevreden tüm
bağlarını keserek yalnızca hayalî kavramları barındırması düşünülemez. Nitekim birçok
araştırmacı yapılan eleştirilere karşı çıkmış, divan edebiyatında sosyal hayatın,
geleneğin, Türk kültürünün izlerinin kâşifi ve savunucusu olmuştur. Divanların
taranması sonucu soyutlukla itham edilen divan şairlerinin hakikatte dış dünyayı
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gözlemlediği ve hayattaki bu somut gerçeklikleri düş gücünde harmanlayarak ifade
ettikleri ortaya çıkarılmıştır.¹

Mahmȗd Fâ’iz Dîvânı’nda dinî aylar ve bayram, bazı tarihî olaylar, zevk ve eğlence
hayatı, kadınların güzelleşmek için kullandığı malzemeler, günlük hayatta kullanılan
eşyalar ve kelimeler, doğa olayları ve bazı gelenekler kapsamında sosyal hayata dair
bulgulara rastlamak mümkündür.
Bilindiği üzere Muharrem ayı Hicrî yılbaşı olarak kabul edilmiş, Muharrem’in onu (10)
da aşure günü olarak inanç ve gelenekler arasında yerini almıştır. Muharrem’in 10.
gününde gerçekleştiğine inanılan çeşitli olaylar olmakla birlikte², Mahmȗd Fâ’iz
bunlardan Hz. Hüseyin’in şehit edildiği gün olması hususunda yoğunlaşmıştır.
Aşure günü, Osmanlı döneminde mezheplere göre matem yahut sevinç içerisinde
kutlandığı; dini konularda Sünni anlayışın baskın olduğu dönemlerde Sünnilerin
kutlamalarını alenen yapabilirken, Şiilerin Sünnilere nazaran nispeten kutlamalarını
sürdürdükleri kaynaklarda yer almaktadır (Baş, 2004, s. 179-80). Mahmȗd Fâ’iz bu
günü yas tutarak geçirenlerin kimliğine bürünmüş, Muharrem’in onunda (10) Hz.
Hüseyin’in şehit edildiği inanışını beyitlerine taşımıştır. Fâ’iz’e göre her muharremde
hatırlanan bu hazin olay gününde gönül ferahlıktan uzak tutulmalı, kedere ve mateme
gömülmelidir.

Erdi ol māh-ı muóarrem añayÝm köhne àamÝ
ġūr u mātem ile iôhār edeyim ben elemi
(Tb.1/VI-1)

________________________________________
¹ Divan Ģiirinde sosyal hayat üzerine birçok çalÝĢma yapÝlmÝĢ olmakla birlikte tezin asÝl konusu bu
olmadÝğÝ için tüm bibliyografya burada verilmemiĢtir. YalnÝzca konu hakkÝnda fikir sahibi olmamÝzÝ
sağlayan kaynaklarÝn adlarÝ verilmiĢtir (Aylar, 1995; Çetinkaya, 2009; Dilçin, 1999; Öztekin, 2004;
Öztoprak, 2000; Sefercioğlu, 2002; ġentürk, 1993a-1993b-1993c).

² AĢure gününde gerçekleĢtiği düĢünülen olaylar için bk. BaĢ, 2004, s. 168-1.
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Dinî inançlar çerçevesinde on bir (11) aydan farklı bir önem arz eden, günlük hayattaki
rutin işlerin dahi ona göre şekillendiği ay, ramazan ayıdır. Müminler için mübarek olan
bu ayda, diğer aylarda dinî yükümlülüklerini yerine getirmeyenler bile âdeta sofu
kesilirler (Levend, 2017, s. 263). İslamiyetin şartlarından olan namaz kılmak ve Kur’ânı Kerîm’de yasaklanan içki yalnÝzca bu aya özgü kurallarmÝĢ gibi algÝlanÝr. Mahmȗd
Fâ’iz de oruç ayında meyhanelerin kapalı olduğunu, kilidinin bayram ayı ile birlikte
açılacağını dile getirerek ramazan ayının toplum üzerindeki etkisini sunar (K.12/4;
G.41/2).

Ramaøan ayÝ olup faøl-Ý der-i meykedemiz
Meh-i èìd oldu ki miftāó-Ý kilìd-i der-i Cem
(K.12/4)

Halit Dursunoğlu (2003) ve Agâh Sırrı Levend’in (2017) belirttiği üzere geçmişte
Ramazan ayının başlangıcı günümüzde olduğu gibi takvimler aracılığıyla değil, hilalin
görünmesiyle belirlenirmiş. Bulunduğu mevkide yüksek yerlere çıkarak yeni ayın
göründüğünü

haber

vermekle

yükümlü

kişiler

bulunurmuş.

Kadı

tarafından

vazifelendirilen bu kişilerin şahitliğiyle ramazan orucuna başlanır, halka haber vermek
amacıyla toplar atılır, kandiller yakılırmış (s. 24; s. 264). Mahmȗd Fâ’iz de bu olaya
tanık olarak beyitlerinde ramazan ayı ve bayramın gelişine şahit bulunması için izlenen
yollara değinir. Bunlar mahkemeye sevk edilen şahitlik durumu, kadının hükmü ve
nihayetinde top atılma geleneğinin başlaması şeklinde ortaya çıkar. Bu olay beyitlerde
sırasıyla şekillenir (K.12/4-10).
Nā-gehān gelmiş iken òāùÝra devr-i sāúì
Dediler Ģāhid-i rü’yet bulunup bir ādem
(K.12/5)
İkimiz de úoĢaraú gitdik o dem maókemeye
MuóøÝrān söylediler öyle èudūl geldi n’edem
(K.12/7)
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Erøurum vālisi ol Óaøret-i Óamdì Pāşā
Görüp aèlāmı buyurdu at ile ùop u naàam
(K.12/10)
Bu somut/tabii eylem açıkça ifade edildiği gibi aynı zamanda zihnindeki zahitlere
çatışma güdüsü eşliğinde de dışa vurulmuştur.
Atılıp ùop-Ý meserret ser-i zühhād üzre
ÚoparÝp tāc-ı riyāyı ederek anlara àam
(K.12/11)
Fâ’iz beyitlerinde ramazan sofralarında yer alan kebap, helva ve güllacı zikretmekte,
insan hayatındaki sıradan bir anı tasavvur haznesine eklemektedir.
Ramaøānda verilir zāhide óelvā vü kebāb
On bir ayda ne bulur eyleyemez onları şem
(K.12/13)
Ne zamān gelse anıñ òāùÝr-Ý medhūşuna úand
Āh-ı güllāc ederek suòte-i dil hem-çü faóm
(K.12/14)

Bilindiği üzere ramazan ayÝ ve oruç tutma çeĢitli ayet ve hadislerde yer almÝĢ,
Müslüman olmanÝn gerektirdiği koĢul ve esaslar çerçevesinde müminler bazÝ ibadetlerle
mükellef olmuĢlardÝr. Fâ’iz de Ramazan ayının farz kılındığını, bu ayın ibadet ve
teravih ile geçirilmesi inancını aktarır.
Ramaøān ayını Óaú böylece farø etmiĢdir
Ki terāvìó ü èibādet ile olsun güõerān
(K.14/32)
Sen terāvìó ü èibādāta nièam øam ederek
Ehl-i àarba ki deriñde açÝlÝp sofra vü òˇān
(K.14/33)
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Kurduğu sofralarda aç kişilerin karnını doyuranların Cennet’te Allah’ın ihsanıyla
doyacağını söyleyen Fâ’iz, bu inancının kaynağını da oruç tutma ve bir oruçluya iftar
ettirmenin sağlayacağı sevaba yönelik söylenmiş olan hadisten almaktadır:
“Bir oruçluya iftar veren, o kişinin sevabı kadar sevap elde eder. Oruçlunun sevabından
da hiçbir şey eksilmez.” (Hadislerle İslâm, s. 419).

Doyurur Óaú seni cennetde yed-i luùf ile
Çün bu feyøiñ yetiĢip óasret iken anlara nān
(K.14/35)
Mahmȗd Fâ’iz, bir beytinde ramazan ayının gönül ehlinin ayaklarını bağladığını, bu
ayın gündüzünün de gecesinin de verem hastalığına neden olduğunu söyler.
Ramaøān ayı eder ehl-i dili pā-beste
Gündüzü sil maraøìdir bedene Ģāmı verem
(K.12/3)
Verilen beyit, kendinden önceki ve sonraki beyitler dikkate alındığında ramazan ayında
meyhanelere gidilemediği için söylendiği izlenimini vermektedir. Fakat bu beyitte esas
dikkate şayan konu, ramazan ayının sebebiyet verdiği verem hastalığına ilişkin iddialar
üzerinedir. Nitekim verem hastalığının sebeplerinden birinin yetersiz beslenme
olduğunu düşünenler esas alındığında verem, ramazanda vücudun aç bırakılması
paralelliği doğrultusunda beyit ile ilişkilendirilebilir. Ayrıca tarihler arasında divan
kâtibi Hasen Refî Efendi’nin de ölüm sebebi olarak verem verilmektedir.

Òaste idi dem-ā-dem derd-i veremle āòir
Āzürde úÝldÝ felek öylece derd-mendi
(K.20/4)
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Fâ’iz, hayat çizgisinin başlangıcı ve sonu olan 1824-1868 yılları arasında üç padişahın
hükümdarlığına tanık olmuş, bunlardan ikisi (II. Mahmȗd, Abdülmecid) verem
hastalığına yenik düşmüştür. Dolayısıyla padişahların dahi veremden öldüğü, dönem
içinde yaygın olan bu hastalığın Fâ’iz’in beyitlerine nakledilmesi yine sosyal
gerçekliğin divan şiirindeki akislerine bir kanıt oluşturur.
Bunların dışında Dîvân’da bazı olayların kaydedildiği tarih örnekleri de mevcuttur.
Konuları genellikle rütbe sahibi olma, bu rütbe sahibi kişilerin Bağdat’a gidiş-geliş ve
ölüm tarihlerini verme şeklinde kurulan tarihlerin içeriği nazım türleri bölümünde
verildiği için burada tekrar edilmeyecektir. Fakat içlerinden Bağdat valisi Necîp
Paşa’nın Dicle kenarında inşa ettirdiği köşk için düşülen tarih diğerlerinden farklılık
gösterir (K.9). Mahmȗd Fâ’iz’in torunu Mehmed Nâ’il, Dîvân’ı istinsah ederken bu
köşkün harap olduğu, yerine askeri hastane yapıldığına dair bilgilendirme notu düşerek
köşkün süreç içindeki değişimini verir.
Mahmȗd Fâ’iz Dîvânı’nda İsfahan, Habeş, Hoten, Kerbelâ gibi ülke ve şehirler divan
şiirindeki yerleşik özellikleriyle yer alır iken, Erzurum ve Bağdat iklimiyle, Trabzon o
dönem içinde kurulan karantinasıyla ele alınmıştır.
Erøurūm eyle ki Zevrāda olur germ ile serd
Ger Ürabzon òoĢ ise verdi úarāntinası derd
(N.12/1)
Mahmȗd Fâ’iz’in hayatı bölümünde değinildiği üzere o dönemde Trabzon’da bir
karantina bölgesi kurulmuştur. Fâ’iz, Trabzon’u hoş bulmakla birlikte karantinada
sıkıntı çektiğini dile getirmiş, beyitlerine konu olan üç şehri sosyal gerçeklikleri ile
sunmuştur. Ayrıca bir gazelinde Sakız Adası ve buradaki Hristiyan kızlara
değinmektedir (G.64).
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Gazelini klasik kurguyla oluşturmasına rağmen sakız maddesi ve sakız çiğnemek
eylemlerini şiirine taşıması yönünden önemlidir.¹ Mastika olarak bilinen ve çiğnenerek
tüketilen sakız, Türkçe sözlükte “çiğnendiğinde yumuşayan, hoş kokulu, beyaz renkli
reçine…” olarak geçmektedir (Kaplan, 2018, s. 381). Fâ’iz de sosyal hayatta kullanılan
“sakız” ı ve sakız ile deyimleşen ifadeleri, şiirlerinde kadına ve Sakız Adası’nın
Osmanlı’daki yerine gönderme yaparak kullanmıştır.
Úaç gün ārām eyledim böyle görünce SaúÝzÝ
Bilmedim èaúlÝma alÝr anda bir tersā úÝzÝ
(G.64/1)
Sükker u engūr u duòti belki sāúì de bile
ReĢk ederler çigneyip aàzÝndaki ter sāúÝzÝ
(G. 64/3)

İstanbul’u da zevk ve keyif yeri olarak gören Fâ’iz, Bağdat’a şevk ile dönemeyeceğini
dile getirir.
Gördi õevúi ile keyfini Ġstanbūluñ
Nice èavdet ederem Ģevḳ ile Baàdāda daòi
(G.65/7)
Fâ’iz, neşesini sevgilinin getireceğini söylediği; sevgilinin her şeyin yerini tutabildiği
hatta sevgiliyi her şeyden üstün gördüğü bir beytinde ney, tef, rebap, tanbur gibi müzik
aletlerini zikretmekte, dolaylı olarak bu çalgıların eğlence aracı olduğunu aktarmaktadır.
Bulunursa ney ü mey def ü rebāb u ùanbūr
Bana te’åìr edemez neĢ’emi òūbān getirir
(G.19/5)
________________________________________
¹ Divan edebiyatında sakız ve Sakız Adası’nın konu edildiği şiirler için bk. Kaplan, 2018, s. 367-394.
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Eskiden eğlence meclislerini aydınlatmak için çerağ (kandil, mum) kullanıldığı, bu
aydınlatıcı maddelerin ve mumun üretiminde kâfur ağacından yararlanıldığı
bilinmektedir (Pala, 2008, s. 252). Fâ’iz bu gerçekliği sevgilinin yüz güzelliğini
mübalağa içinde anlatma isteğiyle birleştirir.

Nice pervāne-i dil oda yaúÝlmaz görse
ġemè-i ruòsārı yanar bezmde kāfūra èivāø
(G.32/2)
Şemè-i rūyuñ bezmde olsun ne lāzımdır çerāà
Cismimi pervāneveş etsem sezādır dāà dāà
(G.33/1)
Bir baĢka beyitte yine sevgilinin yüzüne gelen saçÝn yüzü görmeyi engellemesi GüneĢ
tutulmasÝ üzerinden anlatÝlmÝĢ, Fâ’iz divan şairlerinin doğa olaylarını gözlemleyip
bunların kurgu içinde yer edinmelerine olanak sağladıklarını göstermiştir.
Zülfi ùarrārı olup gerdenine cāme èaceb
Ùutulup gün yüzü ṣan ôulmet-i óÝrmān getirir
(G.19/6)
Günlük hayattan divan şiirine aktarılan bir diğer unsur, kadın süs malzemeleridir.¹
Mükemmel görüntüsüyle idealize edilen sevgiliyi güzelleştiren maddelerin divanlarda
yer alması olağan bir durumdur. Güzellik için kullanılan malzemeler çeşitlilik
göstermekle birlikte Fâ’iz, bunlardan “gâze (allÝk)” ve “tȗtiyâ (sürme)” ya beytinde yer
vermiş; bunları yine sevgilinin yüz güzelliğini ve ayak toprağını ön planda tutmak için
görüşünü destekleyici işlevde kullanmıştır.
Edip meşşāùa-i ùabèÝm dilinden rūyuña àāze
Gerekdir çeĢmimi òāk-ı rehinle tūtiyā-sāz et
(G.8/4)
____________________________________
¹ Divan şiirine kadın süs malzemelerinin yansımaları için bk. Çetinkaya, 2009, s. 1-29.
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Sevgilinin süs malzemelerinden bir diğeri “kına”dır. El, ayak ve saçı boyamak için
yararlanılan kına, şairler tarafından çeşitli benzetmeliklerle kullanılmış, özellikle renk
uyumundan dolayı âşığın kanı olarak tasavvur edilmiştir (Çetinkaya, 2009, s. 5;
Erdoğan, 2013, s. 507). Fâ’iz de bu genel algıya uyum sağlamış, sevgiliyi âşığın kanlı
gözyaşlarından parmaklarına kına süren bir cadı olarak hayal etmiştir.
Òūn-ı eşkimden alıp aldıàÝ Ģeb duòt-Ý rezi
Sürdü engüĢtüne ol cadu óÝnā niyyetine
(G.58/3)
Değişim ve dönüşüm yüzyılı olan XIX. yüzyılda yenileşme hareketleri sonucunda
devlet memurlarına pantolon, ceket ve fes giyme zorunluluğu getirilmiş, bu giyim tarzı
zamanla halk tarafından da benimsenmeye başlamıştır (Horata, 2002, 583). Divan
şiirinde sevgilinin saçı üzerine kurulan hayaller, mazmunlar bellidir. Fâ’iz’in bu
hayalleri fesin altından çıkan saçlar şeklinde kurgulaması ise dilin ve tasavvurların süreç
içinde dönüşümünü gösterir (K.14/45; G.38/3, G.51/5; Th.8/1).
Fes kec olsa çıúsa perçem gerden-i billūruña
äan muùalsam baĢ çÝúarmÝĢ mārdır gencìneden
(G.51/5)
Bilindiği üzere Türk kültürüne yerleşmiş bir diğer âdet yas zamanlarında siyah
kıyafetler giymektir. Mehmet Ali Hacıgökmen’in (t.y.) belirttiği üzere siyah renk
yalnızca Türklerde değil, diğer kültürlerde de ölüm üzerine çağrışım yapan bir unsur
olarak zihinlerde yer almaktadır. Ölümün yanı sıra farklı kavramlarla birliktelik kuran
siyahın Türk boylarında yas ifadesi olarak kullanıldığı, Oğuzların matem alameti olarak
kara renkli elbiseler giydiği kaynaklarda belirtilmektedir (s. 399). Mahmȗd Fâ’iz de Hz.
Hüseyin’in matemini tuttuğunu levha ve kalemine siyah kıyafetler giydirerek ifade
etmiştir.
Fā’izā giydi siyeh cāmeleri levó ü úalem
ĠĢbu meråiyye yeter eyleye Fā’iz matem

(Tb.1/VIII-9)

77

Divan şiirinde ah, âşığın yanan gönlünün simgesidir. Bu doğrultuda yanan gönülden
çıkan dumanlarla ah kavramını ilişkilendirmek yaygın bir kullanımdır (Pala, 2008, s.
10). Fâ’iz de ah ünlemini duman metaforuyla kullanmakla birlikte beyitlerine vapur
benzetmeliğini ekleyerek farklılık yaratmıştır. Bu noktada günlük hayatta kullanılan
araçların hayal dünyasına ve şiir diline girdiğini görmek divan şairlerinin ve Fâ’iz’in
içinde bulundukları dönem ve muhite kayıtsız kalmadığının delili olur.
Fā’iz’iñ bir úara deñiz gibidir baòt-Ý bedi
Āh ile yandı dili uymada vāpūra èivaø
(G.32/7)
ÇaròdÝr dìdelerim āteş-i sìnem hem-dūd
Ne uṣūl ile beni eyledi vāpūr gibi
(G.61/3)
İnsanlık tarihinden bu yana akıllı ve düşünebilen bir varlık olarak diğer canlılardan
ayrılan yönü ile “insan” mükemmelliyetçi bir yapıya haizdir. Bu nedenle insanın,
herhangi

bir

konuda

memnuniyetsizlik

duyması

da

olağandır.

Bireyin

memnuniyetsizliğinin sınırlandırılamayacağı düşünüldüğünde Fâ’iz’in de gerek kendi
yaşamında gerekse beyitlerinde tahayyül ettiği konuların ışığında bu durum ortaya
konmuştur. Fâ’iz, eleştirel yönü kuvvetli bir şair değildir. Ancak bir gazelinde (G.16)
“insan”ın tatminsizliği ve mükemmelliyetçi yapısına bireyin içinde bulunduğu
toplumsal sınıf, medeni durum, düşünce ve karakter yapısına göre cemiyetin diğer
fertleri tarafından her koşulda yargılanabilme ihtimalinin gerçekliğine yer vermiştir.
Ġaniye reşk ederek sā’ile ùopdan da cevāb
Ne muèacciz diyerek hem daòi Ģey vermezler
(G.16/4)
Görüldüğü üzere Mahmȗd Fâ’iz diğer divan şairleri gibi sosyal hayattaki gerçeklikleri
Dîvânı’ına nakletmiş, bunları sevgiliyi ön plana çıkarmak amacıyla destekleyici bir
unsur olarak kullanmış, somut gerçeklikleri beyitlerin alt dokusuna işleyerek hayal
dünyasının ardına gizlenmiştir.
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2.3.4. Tabiat

Divan Ģiirinde Agâh SÝrrÝ Levend’in (2017) belirttiğine göre tabiat, Ģairin sanatsal
gücünü göstermek için kullandÝğÝ, gerçek manzaradan ziyade kendinden önce gelen
üstatlarÝn gözleriyle görmeye çalÝĢtÝğÝ bir alandÝr. Sanat zemini onun için önceden
hazÝrlanmÝĢtÝr. Bahar, sevinmeye ve sevinci göstermeye vesiledir. Bahar bir sultandÝr,
ordusuyla kÝĢ sultanÝna hücum ederek onu yenmiĢ ve hükümdarlÝğÝnÝ ilan etmiĢtir (s.
577, 581). Bu olay örgüsü ve tasvirler Ģairlerin anlatÝmlarÝyla yÝllarca süregelmiĢ, XIX.
yüzyÝldaki bir Ģair için de Fâ’iz için de değişiklik arz etmemiştir.

Mahmȗd Fâ’iz de Dîvânı’nda diğer pek çok şair gibi bahar tasviri yaptığı, doğanın
dirilişini aksettirdiği bahariyeye (rebiye) yer vermiş, şairlikte ehil olduğunu kanıtlamak
istemiştir (K.4). Fakat bu kasideye kendi kimliğinden bir şey ekleyememiş, onda da
diğer şairlerden farklılığını ortaya koyamamıştır. Çizilen resim ve anlatı aynıdır. Nevruz
sultanı (bahar) hazan mevsimini geçmiş, her yer yeşillikler ve güller ile donanmıştır.
Bahar, insana keyfiyetli saatler bahşeder. Bu zaman şarap içme ve sevgiliyle eğlenme
vaktidir. Ancak bu fırsatı iyi değerlendirmek gerekir çünkü “âlem-i fâni bâkî değildir.”.
Fâ’iz, doğaya gelenekten devraldığı gözlükle bakmayı yinelemiş, doğayı çıplak gözle
görme cesareti gösterememiştir. Dolayısıyla onda tabiata yönelik gerçekçi tasvirler
bulmak mümkün değildir.
Mahmȗd Fâ’iz’in feleğe ve seyyarelere yaklaşımı da farklılık göstermez. O da kazâ ve
kadere itiraz edemeyen şairler gibi feleği ve yıldızları dünyada tüm yaşananların
sorumlusu olarak görür (Kurnaz, 2009, s. 192). Öyle ki “(-ı) çarh” redifli bir gazel
yazmış, gazel genelinde feleğin olumsuz yanlarından özellikle aksine devretmesinden
yakınmıştır (G.13).
Felek, gönül ehlinin aksine devretmekte, “âl-i abâ”ya zulmettiği kadar kimseye
çektirmemektedir (Tb.1/II-7; G.13/1). Hz. Hüseyin’in kanının dökülmesine, âşığın
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sabaha kadar inleyen kuşa dönmesine ve Fâ’iz’in “gam-hâr” olmasına sebep, felektir
(Tb.1/VI-9; G.13/6-7).
Felek, küre şeklindeki yapısı ve yaratılış sürecinde en eski olması inancıyla şairlerin
zihninde yaşlılıkla ilgili tasavvurların oluşmasına zemin hazırlamıştır (Şentürk, 1994, s.
144-145). Fâ’iz de feleği eğri boylu cahil ihtiyara benzetir ancak feleğin boyunun
eğriliği, gönül ehline ettiği zulümden dolayıdır.

Naôar et bu felegiñ ehl-i dile ôulmi ile
Pìr-i nā-dān gibi olmuş ki anın úāmeti òam
(G.45/5)

DünyayÝ saran dokuz kat felek görüĢü ve bu feleklerden hepsini içine alan, dokuzuncu
felek olan Atlas feleğinin ters dönüĢünün insanlarÝn bahtÝ üzerinde olumsuz etki
oluĢturduğu inanÝĢÝ feleğe “Kahpe felek, dönek felek” sÝfatlarÝnÝ yüklemiĢtir (Pala,
2008, s. 149). Fâ’iz de feleği bu yönde suçlar. Ona aldanılmaması gerektiğine dair
uyarıda bulunur.

Bir èarūs olsa felek gelse saña aldanma
Böyle bir úaóbe durur laóôada erden boĢanÝr
(G.23/5)
Mahmȗd Fâ’iz için nadiren de olsa feleğin normal seyrinde devrettiği ve onun da bu
duruma şükrettiği bir an bulunur.
Felek devr eyledi şimdi murādımca bi-şükri’llāh
Ki etmiş bu sefer de jeng-i àamdan úalbi nūrānì
(K.6/26)
Feleği daha çok seyrine iliĢkin özellikleriyle beyitlerine konu eden Fâ’iz, seyyarelerden
Utarit, Müşteri ve Zühal’i öne çıkan nitelikleri ve alışılagelmiş bir kurguyla sunar.
Bilindiği üzere ikinci feleğin gezegeni olan Utarît, fesahat ve belagatın sembolüdür
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(Şentürk, 1994, s. 152). Yazı ve söze hâkim olması sebebiyle kâtiplik unvanını almış,
feleğin kâtibi sayılmıştır (Pala, 2008, s. 465). Mahmȗd Fâ’iz de Utarit’in bu özelliğine
vurgu yapar. Trablusgarp valisi İzzet Paşa’ya yazdığı kasidede onun ömrünün uzun
olması için yaptığı duada, İzzet Paşa’nın bahtına Utarit’in hayran olmasını temenni
eder.
Encümüñ Òāliúi hem èömrüñü efzūn etsin
Kevkeb-i ùālièiñe ola èUùārid óayrān
(K.14/51)
Şaire göre, yapılan duayla İzzet Paşa’nın ömrü o denli uzun olacaktır ki feleğin kâtibi
sıfatlı Utarit, kendi şekillendirdiği bahtın bu duayla daha güzel oluşuna hayranlık
duyacaktır.
Altıncı feleğin gezegeni olan Müşteri, Fâ’iz’in anlatımında öne çıkan vasıflardan ziyade
kelime oyunu yapılarak “alıcı” anlamıyla yer almıştır. Şairliğini övmek isteyen Fâ’iz,
Müşteri yıldızının nazmının alıcısı olduğunu söyler.
Gerçi yoúdur ehl-i ùabèÝñ bir óarìdārı velì
NaômÝma bezm-i felekde müĢterìdir MüĢterì
(K.10/16)
Fâ’iz, yedinci feleğin gezegeni olan Zühal’i yine yaygın inanışa göre uğursuz sayılması
özelliğiyle işler. Zühal’in bir diğer özelliği de Yunan mitolojisinde zamanı temsil eden
Kronos’a karşılık gelmesi, “Zaman Tanrısı” olarak görülmesidir (Pala, 2008, s. 494;
Şentürk, 1994, s. 169).

“Yunan mitolojisinde bu gezegen en büyük tanrı olarak kabul edilir. Elinde bir orak ve
kum saatiyle yaşlı bir adam olarak tasvir edilir” (Yıldırım, 2008, s. 747). Kronos’un
elindeki orak ve kum saati figürleri Fâ’iz’in Zühal üzerinde kurguladığı yapıyla da
uyuşmaktadır. Fâ’iz’ e göre Hz. Hüseyin’in şehit edildiği an felek Zühal burcundadır.
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Dolayısıyla Zühal uğursuzluğu (ki bu uğursuzluk orakla ve beyitle ilişkili olarak can
alma raddesine çıkabilir) ve “an”ın simgesi olarak Dîvân’da yerini alır.

İftirāú etmiĢ idi naós-Ý èadū laóôa fena
Eylemiş idi o dem şems-i felek burcu Züòal
(Tb.1/V-4)

Dîvân’da yer edinen bir diğer gök cismi Kehkeşan’dır. Polat’ın (2002) belirttiğine göre
“Saman” kelimesinin Farsça karşılığı olan “keh” ile “çekenler” anlamındaki “keşan”
kelimelerinin

birleşiminden

doğup

“saman

çekenler”

manasına

gelen

Kehkeşan/Samanyolu Doğu ve Batı efsanelerinde çeşitli şekilde yer almış, Türk
efsanelerinde de üzerine kurgulanan hayaller ve döneme göre farklı şekilde
isimlendirilmiştir. “Gökyolu”, “Kuşlaryolu”, “Hacılaryolu, Hacıyolu”, “Samanuğrusu”
vb…. Divan şiirinde ise çokluğu ve parlaklığı yönüyle âşığın gözyaşıyla ilişkilendirilen
bu yıldız kümesi şekil özelliğiyle genellikle yola benzetilmiştir (s. 190-191). Fâ’iz’in
yalnızca bir beytinde geçen Kehkeşan, genel tasavvurlardan farklı olarak sevgilinin
beliyle ilintili düşünülmüş, parlaklığı ve inceliğiyle ele alınmıştır.
O felek-mertebeniñ ince beli şuèle verir
Keh-keĢān mı kemeri yoúsa hilāli úuĢanÝr

(G.24/8)

Tabiat konusunda gerçekçi tasvirilerde bulunamayan Fâ’iz, doğa ve kozmik unsurları
daha çok hayal dünyasını zenginleştiren faktörler olarak kullanmıştır.
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2.5. ETKİLENDİĞİ ŞAİRLER
XIX. yy. divan şiirinin “yeni” karşısında direnişine birçok şair katkı sağlamış ancak bu
şairler arasından önceki yüzyılların zirve şahsiyetleri arasına girebilecek güçte bir isim
çıkmamıştır. Devrin önemli temsilcileri de dâhil olmak üzere şairlerde daima Bâkî
Fuzȗlî, Nâbî, Nef’î, Nedîm, ġeyh Gâlip etkisi ve izi aranmıştır. Dönem şairleri de bu
üstatlara kimi zaman saygı ve hayranlık göstergesi kimi zaman da “sirkat” yapma olarak
nitelendirilebilecek nazireler yazmıştır. Mahmȗd Fâ’iz Dîvânı’nda da açıkça belirtilen
dört nazire (4), sekiz tahmis (8) bulunmaktadır. Gazellerden ve tahmislerden biri yine
dönem sadrazamlarından yine divan sahibi Mahmȗd Nedîm Paşa’nın gazeli örnek
alınarak oluşturulmuştur (G.15; Th.3). Bir diğer tahmis hakkında sınırlı bilgi bulunan
divan şairi Hilmî’nin gazeli üzerine yazÝlÝrken (Th. 8); biri de dönem temsilcilerinden
Enderunlu Vâsıf’ın gazeline yazılmıştır (Th.6). Bunların dışındakiler iseşairlikleri
yönünde bilgi bulunmayan, devlet görevlisi vasıflarının belirtildiği şahısların
manzumeleri üzerine kurulmuştur.
Mahmȗd Fâ’iz Dîvânı’nda ilginç olan husus nazire yazılan kişilerin gazellerine de yer
verilmesidir. Müstensihin yönlendirici notlarıyla örnek alınan bu gazel ile sahiplerinin
kimliği açıklığa kavuşmuştur. Ancak bir gazelde model alınan şair ve gazeli
belirtilmemiştir (G.64). Sünbül-zâde Vehbî’nin de aynÝ vezin, aynÝ redif, aynÝ beyit
sayÝsÝ ve benzer kurguda oluĢturduğu bir gazel bulunmakta, her iki Ģairin matla beyitleri
birbirini andÝrmaktadÝr.
Áh kim aàzÝm ṣulandÝ seyr ederken SaúÝz’Ý
Buse vaèdiyle Ģeker çiynerdi bir tersā úÝzÝ

Reng-i ṣahbā ile olmuş gül yanaúlar al al
Beyøa-yÝ sürh idi hem kāfir giyinmiş úÝrmÝzÝ

Kākül-i zer-tāra bir cevher-sitāre bend edip
äanki indirmiş kemend ile felekden yıldızı
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ÚorúarÝm girmez ele tā Portuúal’a gönderir
Hasret-i nārenc-i pistānı bu şevú ile bizi

Müslimāna pek yaúÝndÝr cünbiĢinden añladÝm
Vehbiyā nuṣó etmeseydi āh o ruhbān dìnsizi
(Yenikale, 2017, s. 479)

Úaç gün ārām eyledim böyle görünce SaúÝzÝ
Bilmedim èaúlÝmÝ alÝr anda bir tersā úÝzÝ

Bir melek mi yā peri mi çaldÝ çarpdÝ èaúlÝmÝ
Nesl-i Óavvādır diyemem böyle óūrāsā úÝzÝ

Sükker u engūr u duòti belki sāúì de bile
ReĢk ederler çigneyip aàzÝndaki ter saúÝzÝ

Mekri zā’il eyledi kühsārveş endìĢemi
Yoúsa var iken cĠvān kim aña àam-fersā úÝzÝ

Ele girmez her vaúit Fā’iz saña ṣad āferìn
Óaú yeriñde sevdiñ ise böylece mülsā úÝzÝ
(G.64)

Görüldüğü üzere Mahmȗd Fâ’iz’in tesirinde kaldığı kişilerden biri Sülbül-zâde
Vehbî’dir. AynÝ kurguyla yazÝlan gazellerde Vehbî’de günlük hayata yönelik unsurlarÝn
yoğunluğu dikkat çekerken, Fâ’iz redifi daha başarılı kullanması ve dilinin ritmik
yapısıyla etkileyici olur.

84

SONUÇ

Klasik edebiyat geleneğinin son dönemi olan XIX. yüzyÝlda bu alana mensup Ģairlerin
sayÝca fazlalÝğÝ geleneğin hayatta kalma mücadelesinin göstergesidir. Fakat bu
niceliksel yoğunluk beraberinde niteliksel artÝĢÝ getirmemiĢ, bu durum “sonun
habercisi” olmuĢtur.

Mahmȗd Fâ’iz Paşa da genel anlamda klasik edebiyat çizgisine bağlı son dönem
şairlerinden biridir. Dîvân’ından hareketle hakkında oluşturulan kısıtlı bilgiler doğum
ve ölüm yılı ile annesi, babası ve kardeşlerinin ötesine geçmez. Mahmȗd Fâ’iz, H.1240 /
M.1824 yılında doğmuş, H.1284 / M. 1868 yılında vefat etmiştir. Dîvân’da yer alan
kaside ve tarihler ile gazellerdeki bazı beyitlerden şairin Bağdat ile yakın münasebet
içerisinde olduğu anlaşılmaktadır. Bu veriler Fâ’iz’in Bağdatlı olma ihtimalini
doğurmaktaysa da eldeki bilgiler bir dönem Bağdat’ta yaşadığı çıkarımıyla sınırlı kalır.

Mahmȗd Fâ’iz’in günümüze ulaşabilen tek eseri Dîvân’ıdır. Dîvân’da yer alan nazım
şekilleri ve türlerinde genellikle klasik edebiyatın kalıplarında kalmayı sürdüren Fâ’iz,
divan şiirinde XVII. asırdan itibaren görülmeye başlayan kasidelerin bölümlerindeki yer
değişiklikleri ile yenilik arayışı içerisinde olduğunu düşündürür. Dîvân’da “Rubaʿi”
baĢlÝğÝ yer almakla birlikte “rubaʿi” özel kalÝbÝyla yazÝlan manzume bulunmaz iken,
kÝtʿa olarak düĢünülen çoğu manzume nazm biçimindedir. Yine “Muèamma” başlığıyla
oluşturulan beyitler lügazdır.
Aruz veznini uygulamada büyük olmamakla birlikte teknik hatalara düşen Fâ’iz’in,
özellikle ahenk konusunda sanat yapma gayesinde olduğu görülmektedir. Bu ritmik
unsurları anlamla ilişkilendirebildiği ölçüde başarılı sınırlı sayıda beyit örnekleri veren
şair, yer yer dönemin diğer şairlerinde de görülen anlamsız söz tekrarına başvurur.
Dîvân’da muhtevanın iskeletini sevgili ve ona ait unsurlar oluşturur. Fâ’iz klasik sevgili
ve âşık tiplemesiyle divan şiirindeki aşk panoramasını verir ve son dönemde dahi bu
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tablonun aslına sadık kaldığını gösterir. Sevgiliyi arzulayan âşığı çizerken Nedim’i
andırırcasına cismani duygulara da yer verir. Fakat bu etki bazı beyitlerde Enderunlu
Vâsıf’ın çzgisine yönelmiş, divan edebiyatı estetik algısına ters düşmüştür.
FarklÝ görüĢ ve üsluptaki Ģairlerin etkisinde kalan Fâ’iz’in dil ve üslubu da bu
doğrultuda çeşitlilik gösterir. XIX. yy. şairlerinin çoğunluğunda olduğu gibi Fâ’iz’de
de folklorik unsurlar ağır basmaktadır. Buna bağlı olarak sıklıkla deyimlerden
yararlanmıştır. Aynı zamanda konuşma dilinin özelliklerine ve sosyal hayatın
gerçeklerine de yer vermiştir. Şiirlerinde genellikle anlamdan çok sese, ahenge önem
veren Fâ’iz’in aynı zamanda klasik üslubun tesirinde kaldığı görülür.
Dîvân’da bulunan iki kasidenin (K.2, K.3) dönem şairlerinden aynı mahlası taşıyan
Kerküklü Fâ’iz’in şiirleri arasında da bulunması bu kasidelerin hangi Fâ’iz’e ait olduğu
konusunda karışıklığa yol açmıştır. Çalışmanın bu aşamasında kasidelerin sahibi netlik
kazanamamıştır.
Dîvân’da “yeni”nin etkisi olarak birkaç kelimenin (vapur, fes, karantina) kullanıldığı ve
müstensih tarafından eklenildiği düşünülen noktalama işaretlerinin varlığı görülür
(tahmisler bölümünde örnek alınan beyitlerin parantez içinde verilmesi gibi).
Sonuç olarak klasik Türk şiirinin son döneminde oluşturduğu Dîvân’ında Mahmȗd
Fâ’iz, hayalleri ve üslubu konusunda başarılı bir şair olarak görülmez iken, XIX.
yy.deki tarihî olayları ve “yeni” nin etkisiyle kullanılmaya başlanan kelimeleri şiir
diline aktarması bakımından önemlidir.
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3.BÖLÜM MAHMÛD FÂ’ĠZ DÎVÂNI
3.1. METNĠN HAZIRLANMASINDA TAKĠP EDĠLEN METOD

Fâ’iz DîvânÝ’nÝn tek nüshasÝ vardÝr. Milli Kütüphane’deki Mf 1994 A 4106 yer
numarasÝndaki nüsha, Millet Kütüphanesi Ali Emîrî Koleksiyonu Manzum No: 317’de
bulunan Dîvân’Ýn mikrofilmidir. Dîvân, Mahmȗd Fâ’iz’in torunu Mehmet Nâ’il
tarafından istinsah edilmiştir. Müstensih tarafÝndan Dîvân’a eklenen “Dîbâce”
bölümünden ve metin içerisindeki dipnotlardan anlaĢÝldÝğÝ üzere Dîvân ilk kaynaktan,
Mahmȗd

Fâ’iz’in

müsvedde

defterinden

istinsah

edilmiĢtir.

Dîvân’Ýn Milli

Kütüphane’de bulunan nüshasÝnÝn tavsifi Ģu Ģekildedir:
Eser AdÝ: Divan-Ý Fa’iz [mikrofilm] / Müstensih: Na’il
Yazar: Mahmud Fa’iz PaĢa (F)
Yer NumarasÝ: Mf 1994 A 4106
YayÝn Bilgisi: 1963
Fiziksel Nitelikler: 1 mikrofilm makarasÝ; 35 mm
YazÝnÝn Cinsi: Rik’a
Metindeki bazÝ kelimeler (özellikle Dîbâce bölümünde) yazÝ imlasÝnÝn bozuk olmasÝ
sebebiyle okunamamÝĢ, okunamayan kelime çizgi ile belirtilmiĢtir. Müellif yahut
müstensih tarafÝndan tamamlanamayan beyitlerdeki eksikler ise dipnotlarda verilmiĢtir.
Metinde harflerin seçilebildiği ancak anlamlandÝrÝlamayan kelimeler ile Farsça gazel
(G.6) metindeki orijinal hâlleri ile yazÝlmÝĢtÝr. Dîvân’da bulunmayan sayfa numaralarÝ,
gazellerin ve bazÝ nazÝm Ģekillerinin baĢlÝğÝ ile “Dîbâce” tarafÝmÝzdan eklenmiĢ,

Dîvân’da sonradan eklenen bu baĢlÝklar aparat ile gösterilmiĢtir. Metinde noktalarÝ
unutulan bazÝ harfler (feyø kelimesindeki

ضharfinin) ise ayrÝca

belirtilmemiĢtir. Metnin “Kasâid” bölümünde yaĢanan sayfa
karÝĢÝklÝğÝ problemi ise reddâdeler ile çözülmüĢ, gerekli açÝklamalar dipnotlarda
verilmiĢtir.
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3.2. TRANSKRĠPSĠYON (ÇEVĠRĠ YAZI) ALFABESĠ
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3.3. METĠN TESPĠTĠ ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMAR
Metnin transkribe edilmesinde İsmail Ünver’in (2008) makalesine bağlı kalınmıştır
(s. 1-45).
Buna göre:
1. Arapça ve Farsça kelimelerin başına gelen edat ve ön ekler ayrı yazılmıştır
(bî- çâre, mâ-fîhâ, nâ-sezâ, alâ-kavlin gibi).
2. Kelimenin sonuna gelen yapım ekleri bitişik yazılmıştır (mehveş, çemenistân,
gülfâm gibi).
3. Birleşik kelimeler ve sıfatlar arasına kısa çizgi konmuştur (nȗş-a- nȗş, hem-dem,
rȗ-be-rȗ).
4. Farsça kelimelerde bulunan “vâv-ı maèdȗle” , “ḫˇ” şeklinde gösterilmiştir
(ḫˇâb, ḫˇâr gibi).
5. Medli okunuşlardan kaynaklı ses türemeleri metinde gösterilmeyerek kelimenin
aslına sadık kalınmıştır (Âftâb, Âsmân, pâdĢah gibi).
6. Metin tespitinde kliĢeleĢmiĢ imlaya bağlÝ kalÝnmamÝĢ, metin günümüz
Türkçesine yakÝn bir dile uyarlanmÝĢtÝr (Gördü, bakÝp… gibi). Ancak gelenek
içerisinde yazÝlÝĢÝ aynÝ Ģekilde süregelen bazÝ kelimeler orijinal hâlleriyle
yazÝlmÝĢtÝr (içün, anÝ… gibi).
7. KalÝn ünlü ile baĢlayan bazÝ Türkçe sözcüklerde söz baĢÝnda bulunan (t) sesi (d)
Ģeklinde okunmuĢtur (dag, dogru gibi).
8. Zihâf olan kelimelerde uzatma iĢareti gösterilmemiĢtir (keĢti, sȗfi, lik gibi).
9. Beyitlerde geçen ayet ve hadislerin dipnotta açÝklamalarÝna yer verilmiĢtir.
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[DÌVÁN-I FÁ’ĠZ]

NaúĢ-Ý mÀøiyyÀt
Büyük pederim
Maómūd FÀ’iz PÀĢÀnÝñ metrūkÀt-Ý úalemiyyesi
Mekke-i mükerreme
Muóarrem 1324-ġubÀù 1321

NÀ’il
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[DĪBÁCE]

(1b) Büyük pederime
Ey rūóÝ vücūduma mÀye-i nuòustìn teşekkül ü taèayyün olan cüdÀ mecd-i
muóteremim seni naãÝl taúdìs ü tebcìl edeyim? Saña úarĢÝ her daúìúa hezÀrÀn ḍarabÀt-Ý
imtinÀn içinde çÝrpÝnan úalbimiñ heyecÀnÝnÝ ne ile teskìn ü taèdìl eyleyeyim?
Sen öyle sermedî-nièam bir peder-i eĢfaú u eróamsÝn ki ḫānım ninem şeyḫūḫat
óÀline, annemle teyzem ḫıtÀm-Ý sÀl-i kemÀline ve óafìdiñ ben dem-i ĢebÀbÝma,
aúvÀtÝmdan åiyÀbÝma, úalemimden kitÀbÝma úadar ser-tÀbe-pÀ ãÝrf seniñ nièmet-i
metrūkÀtÝñla perveriĢ-yÀb-Ý saèÀdet ü ãafÀ olduú.
Áh, ne olur, pence-i àaddÀr-Ý ecel saña henǖz genç, úÝrú dört yaĢÝnda úÝymasaydÝ,
hìç olmazsa beĢ yÝl daha mehl verseydi de óüsn-i ãūret ü sìretiñ timåÀl-i kemÀli olan
vücūd-ı fÀøÝlÝñdan iútibÀs-Ý feyø ü èirfÀn etmek àÀye-i iúbÀline vÀãÝl… Hele bir laóôacÝḳ
olsun nÿr-Ý nigÀhÝñÝñ inèitÀf-Ý luùfuna, bir kerrecik olsun bÿsiĢ ü nevÀziĢ-i pederÀneñe
ùÝflÀne tebessümler maèãūmÀne cilvelerimle ìmÀ-yÝ Ģükr ü nÀz etmek baḫtiyÀrlÝàÝna nÀ’il
olsaydÝm.
(2a) Benim bu ÝøùÝrÀbÀt-Ý óasret içinde yegÀne medÀr-Ý tesliyyetim taúdíriñe cedìr
olan bir isme maôhariyyetimdir (Bir oàlum olursa Meómed NÀ’il tesmiye edecegim)
yolundaki Àrzūñu ḫÀnÝm ninemle annemiñ benim óaúúÝmda isèÀf etmelerine ne úadar
müteĢekkir ü müfteḫirim ben bu nÀm-ı muèazzezi pek derin pür-óiss-i minnet, pek
yüksek bir àurūr-ı muóabbetle ùaĢÝr ve seniñ kemÀl-i vücūd u ḫulú-Ý mahmūduña vÀriå ü
fÀ’iz olmaú içün eñ saóìó ü vÀåÝú bir fÀl-i muvÀfÝú bilirim.
Ey cedd-i efḫamım, seniñ aãÀlet-i neseb ve maèÀlì vü maóÀsin-i meĢrebiñ naãÝl
zìver-efzÀ-yÝ elsine-i iótirÀm u edeb ise devletin òuùÿb-Ý mühimme-i ĢettÀsÝnda ve
fünūn-ı şièr ü inĢÀnÝñ her ãafóa-i dil-ÀrÀsÝnda sÀóib-i yed-i ùÿlÀ bir siyÀsì-i FelÀùūn-ÀrÀ,
bir tahrìr-i óarìrì-edÀ olduàunu da kemÀl-i tevúìr ü åenÀ ile iĢidir, ancaú mÀhiyyet-i
faøìletiñe delÀlet edecek bir eåer-i hÀdìye dest-res olamadÝàÝmdan pek me’yūs ü dil-ḫūn
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ve ÀåÀrÝñÝ ãaúladÝàÝ içün büyük vÀlideme her vaút dehen-güĢÀ-yÝ èitÀb-Ý taóassür-nümūn
olurdum.
ĠĢte bu sefer, maùbūèÀt-Ý dÀḫiliyye idÀresi muḫayyirliginden terfìèÀn yaúìn olduàum
emÀret celbiyle dìvÀn kitÀbeti vaôifesiyle Mekke-i mükerremeye èazìmet ederken
vapurumuz Beyrūta uàradıàından yegenim Maómūd FÀ’iziñ geçen sene BaàdÀdda
ḫÀlasÝndan alÝp ĠstÀnbūla berÀberce getirdigi sÀlda gümrüklerce (2b) muèayene vü
müãÀdere olunmaḳ mülÀóaôasÝyla Beyrūtda bir otelciye tevdìè etdigini söyledigi bir
ùorba evrÀúÝ bi’t-taḫaùùur hemÀn gidip aldÝm. Mekkeye muvÀãalatÝmda ùorbayÝ açdÝm.
Otuz beĢ, úÝrú senelik bir devre-i der-be-derìniñ keåÀfet-i nisyÀn ü ihmÀliyle yÝpranmÝĢ,
ãararmÝĢ, pür-àubÀr dört defterle birçoú evrÀú-Ý tÀr-mÀr óÀvass-Ý meùÀlièama o úadar
fütāde vü raèĢedÀr levóalar iôhÀr etdigi bir telÀfìniñ muóteriã ḍarabÀnlarÝndan… PerrÀnÝ viãÀliñ sevinçli bükālarından…Bir Ģièr-i óazìniñ ẕevú-i nūĢìn heyecÀnÝndan daha
mü’eååir ve óumÀr… O vaḳit otuz otuz iki senedir müĢtÀú-Ý cÀn-fedÀ olduàum ḫuùūù-Ý
dest-i óüsndÀrÝñÝ, DivÀnçe-i eĢèÀr-Ý ÀbdÀrÝñÝ, resmì, óuãūãì muóarrerÀt-Ý belÀàat-ĢièÀrÝñÝ
ellerim titreye titreye çevirip, öpüyor… Gözlerim yaĢara yaĢara süzüyor… Úalbim
bilmem naãÝl bir óiss-i raúìú-i mütelÀùÝm içinde çarpÝyor, eziliyor, boàuluyor…
DünyÀda bu úadar ùatlÝ vü acÝ Ģey denedigimi der-ḫÀùÝr etmiyorum. O gece ãÀbaóa úadar
ve ertesi gün hepsini ayÝrÝp temizledim; tÀrìḫ ãırasıyla düzeltdim. Anneme gösterdim;
İstÀnbūla ḫÀnÝm nineme, teyzeme tebĢìr etdim. TetebbuèÀtÝmdan Ģu netÀyici istidlÀl
eyledim.
ÁåÀr-Ý úalemiyyeñiñ bir ḫaylisi ãÀdemÀt-Ý øiyāʿa uàramÝĢ. Muóarrer ettigimde 1270
tÀrìḫinden evveli yoú; ãoñrakilerde de eksik çoú. ḪuãūãiyyÀt (3a) ü ihvÀniyyÀtÝñdan
hemÀn birúaç müsvedde var. ġièrleriñiñ úÝsm-Ý aèôamÝnÝ yigirmi yaĢlarÝñda, BaàdÀdda
iken yazmÝĢ. Hele dem-i vÀ-pesìn-i óayÀtÝña taúaddüm eden on yedi, on sekiz sene
ôarfÝndaki sünūóÀt-Ý Ģièriyyeñden hìçbir eåer görünmüyor.
VÀdì-i úadìm-i àazel-serÀyì vü úaãìde-perdÀzìde, o çaàlarda bu derece ãanèat u
mahÀret ibrÀzÝ èulüvv-i ùabè-Ý nükte-dÀnì ___ zekÀ-yÝ bedÀyiè ÀĢinÀsÝña bürhÀn-Ý celì
olaraú ãoñralarÝ ãafóa-i süḫanverìden keff-i úalem___ ile iĢtiàÀle óaãr-Ý fikr ü ___
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buyurmamÝĢ olsaydÝñ Ģüphesiz nice cevāhir-i åemìne-i tābdār-ı naôm ü ìåÀr u pÀye-i
evvelin ĢÀèirriyyete naãb liva-yı ôaferle ièlÀn-Ý bülūà-Ý iḳtidār edecekdiñ… MÀèa-mÀ-fìh
bu Ģièrleriñde de pek güzel parçalar, pek ôarìf nükteler, ãÝfatlar var. “Eger maúãūd
eåerse mÝãraè-i ber-ceste kâfìdir.”
YÀḫud fikrimde yañılıyorum; ãoñralarda bile birçoú müte’eååir ceyyide-i edebiyye
vücūda getirmişsin. LÀkin taúallübÀt-Ý zamÀn onlardan niĢÀn bÝraúmamÝĢ. ĠḫtimÀl, bir
gün gelir, Ģimdiki ÀåÀrÝñ gibi oñlarÝ da elde eder ve ãamìm-i úalbim içinde öperek,
úoúlayaraú ãaúlarÝm.
Neårdeki üslūbuñ metìn-i dürerinin, muḳaffā vü muṣarraʿ,

_____ belÀàatÝñ bir

enmūẕec-i kemÀlì, ãanÀyiè-i fikriyye vü lafôiyyeniñ tek bir óacle-i vaããaf, ___ (3b) ciddì
vü óaúÀyÝúdan, nÀdiren hezl ü mizaó ile ḫırÀmÀn…
MuóarrerÀt-Ý resmiyyeñ umūr-ı óükümetde şedìd, faúaù serìr-i pür ___ Ģeh-rÀh-Ý èiffet
ü istiúāmete sÀlik, óuãūl-ı èümrÀn-i memlekete sÀèì vü münhemik, cevvÀl ü faèÀl,
tehdìdiñi ìúÀèa zì-úudret bir recül-i mehÀmm-Ý eĢnÀ-yÝ devlet olduàunu gösteriyor.
Ḫaùù-Ý destiñ o úadar maùbūè u dil-niĢìn, çÀlÀk ü metìn ki bütün óasÀ’il ü faøÀ’il-i
rūóiyyeñe bir tercümÀn imiĢ.
Defterleriniñ ötesinde, berisinde, resmì muóarrerÀtÝñda muèÀmelÀt-Ý óayÀtiyyeñe
müteèalliú ü muóÀl ü edvÀr me’mūruñu nÀùÝú baèøÝ òubÿr-Ý tÀrìḫiyye vü resmìyyeye
müãÀdif ve nice eñ èazìz ü temennìdÀr olan tercüme-i óÀliñe de vÀúÝf oldum.
Bu úuyÿdÀta ve vÀlidelerimden aldÝàÝm maèlūmÀta istinÀdvÀrede yine mevcūd olan
birçoú neúÀ’iã ü iḫtilÀfÀtda iètidÀl-i dem ü ÝãùÝfÀ-yÝ fikr ü úalemle ictihÀd ederek
tercüme-i óÀliñ taórìr ve bütün eĢèÀr ü muóarrerÀtÝñÝ ve saña taèalluú ü irtibÀùÝ bozan
meøÀbÝù u mektūbÀtÝ istinsÀḫ ü tezbìr ile Ģu defteri vücūda getirdim; ve hüsn-i ḫaùùÝñdan
da bir numūne-i naôar-pìrÀ bulunmaú içün birúaç müsveddeñiñ foùoàraflarÝnÝ yapdÝrÝp
rabù edecegim.
Evet, ancaú åülå-i èaãrdan ãoñra Ààūş-ı maóĢer ü ièzÀzÝmda (4b) pür-ihtizÀz ü dil-fürÿz
ile cilve-nümÀ-yÝ ber-ḳarār olan bu şÀhid-i nÀzenìn güftÀr-Ý Ģaḫãiyyetiñi dest-i úader nÀĢinÀs-Ý rūzgÀrÝñ èanìf ü ḫaşìn ḍarbe-i ḫüsrÀn ü perìĢÀnesine tevdìè edebilir miyim?!.. Ben
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onlarÝn sÀde bu deftere degil, dimÀàÝmÝñ bütün ãafaóÀt-Ý ___ ü te’Àriciyyesine úayd u
tabè ile maôhariyyet-i vÀúÝèa-i mesèūdÀnemden dolayÝ cümle-i èaãabiyyemde àaleyÀn
eden iótirÀãÀt-Ý ĢÀ’iúaya dÀ’imì ders-i intibÀh ü cereyÀn ü nièmet-i bì-minnet ü bìèinÀyetiñe úarĢÝ ebediyen medyūn olduàum teşekkürÀtÝñ bir ẕerresini olsun ìfÀya
naúdìne-i cÀn vermek isterim.

Ey èÀ’ilemiz efrÀdÝ, ey vaùan evlÀdÝ, size girÀn-bahÀ bir yÀdigÀr olan Ģu naúĢ-Ý
mÀøiyyÀta ióÀle-i enôÀr-Ý iètibÀr eyledikçe cedd-i mükerremleriñ, Maómūd FÀ’iz
PÀĢÀnÝñ mÀhiyyet-i münevvere-i fikriyye vü meziyet-i èulviyye-i èilmiyyesine óürmet
ve rūó-Ý maèãūmu içün cenÀb-Ý vÀcibü’l- vücūddan ùaleb-i raómet ediniz!..
“BÀúì úalan bu úubbede bir ḫoş ãadÀ imiĢ”

Mekke-i mükerrreme 11 Muóarrem 1324 ü 22 ġubÀù 1321 Meómed NÀ’il
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ÚAäÁ’ĠD Ü TEVÁRÌḪ
1
MERæĠYE
Nūr-ı çeşm faḫr-i enbiyÀ Óaøret-i Muóammedü’l- MuãùafÀ èaleyhi efḍÀlü’ã-ãalÀ ve
úurre-i bÀãira-i MurùaøÀ ve ciger-gūşe-i sìretü’n-nisÀ FÀùÝmetü’z-ZehrÀ Óaøret-i Óüseyni Ģehìd-i KerbelÀ raêÝya’llÀhü TeʿÀlÀ èanhüm óaúúÝnda.
[TERKĪB-İ BEND]

I
feèlÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèiün
1 Ehl-i beytiñ sitemin Ģeróini dil ile edÀ
Yeñiden baĢlaya úan aàlamaàa ehl-i semÀ
2 Demdir ey dil edeyim Àh u fiàÀn ü nÀle
OlayÝm nÀvek-i àamla hedef-i kerb ü belÀ
3 ÚapladÝ ebr-i àaøab èÀlemi ol demden kim
El-èaùaĢ söyledi ferzend-i óabìb-i MevlÀ
4 EĢk-i dìdemle dem-À-dem nice mÀtem ederem
Eylerem Nūó gibi nevóa vü zÀrì inĢÀ
5 Bu mürüvvet mi söne Ģemèa-i rÀz-Ý melekūt
Ola pervÀne-i dil ôulm ü sitemde hem-pÀ
6 Gerçi ḫurşìd-i cihÀn rūşen edermiş kevni
Şems-i dìdÀrÝ iki èÀleme vermiĢdi øiyÀ
7 ḪÀk-i dergÀhÝna ĢÀyeste olur mu ùabèÝm
èAceb olmaz ki eger lÀl olursa fuãaóÀ
8 KÀĢ o günden bu cihÀn zìr ü zeber olsaydÝ
Döne erseydi bu óÀle ḫalef-i şìr-i ḪudÀ
9 Yeryüzünden yürüyüp genc-i defìn oldu Óüseyn
Áh u efàÀn edeyim zìr-i zemìn oldu Óüseyn
___________________________________________
1 5b
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10 YazÝú oldu úurudu sürèat ile neĢv ü nemÀ
ÚaldÝ pejmürde vü bì-berg gülistÀn-Ý vefÀ

II
1 ġöyle bir vÀúÝèaya èÀrif olur dem-beste
èÖĢr-i mièĢÀrÝnÝ taèrìf edemez hep èuúalÀ
2 äorma ol óÀdiåe-i fÀcièayÝ benden kim
Ben beyÀn eyleyeyim vÀúÝf olupdur MevlÀ
3 Oldu taúdìr-i ezel èÀlem-i zerden ey dil
N’edelim çÀresi yoú böyle imiĢ emr-i kaøÀ
4 DaàÝlÝp lÀne-i bülbül düĢerek kÀmet-i serv
Úuruyup berg-i çemen rūy-ı zemìn oldu fenÀ
5 Edemem biñde birin Ģeró edeyim ol óÀliñ
MunùabÝè pÀkine her laóôa bu cÀn ola fedÀ
6 ġühedÀ cümlesi pervÀne-i envÀr-Ý Óüseyn
Öyle bir nūr-ı ümem şemè-i naôargÀh-Ý ḪudÀ
7 Etmedi devr-i felek kimseye ôulmü bu úadar
Ne Ģekil dürlü felÀketde olup Àl-i èabÀ
8 Óayf kim gelmedi inãÀfa birÀz çarḫ-ı èanìd
ÚoymadÝ èÀleme Ģimden gerü bir ẕerre ümìd

III
1 Erdi èÀĢūr demi dem durur efàÀn edeyim
ÁteĢ-i óasret ile úalbimi biryÀn edeyim
2 Feraó u tehniyeyi ãafóa-i dilden sileyim
VarayÝm taèziye-i ĢÀh-Ý ĢehìdÀn edeyim
3 Ki düĢüp teĢne çeker ḫuşk-ı dehÀn-Ý óayret
Tek elimden o gelir eĢkimi ùūfÀn edeyim

96

4 Dūd-ı ÀhÝmla fiàÀnÝm ki çÝúar èarĢa degin
Nice mümkin yanÝàÝ úalbde pinhÀn edeyim
5 BaĢ açÝú yalÝn ayaú Àh ile efàÀn ederek
Geleyim mÀtemiñe sìnemi èuryÀn edeyim
6 Peyrev olmaúlÝú ile resmini icrÀ edeyim
Cigerim úanÝnÝ ben cismime rìzÀn edeyim
7 Sìnemi Ģeró úÝlam ḫūnunu rìzÀn etsem
Daḫi şimden gerü nÀlÀn ile giryÀn edeyim
8 ÓÀãÝlÝ cismimi feryÀd ile berbÀd ederek
ḪÝrmen-i cÀnÝmÝ ÀteĢlere sūzÀn edeyim
9 Bu muóarrem mehi ḫam etdi úadim hem-çü hilÀl
Óüzn ü ekdÀr ile göñlüm olaraú mÀl-À-mÀl

IV
1 Geldi eyyÀm-Ý muóarrem edelim terk-i ùarab
Öyle günlerde gerek eyleyelim farù-Ý edeb
2 äafóa-i cisme çekilmiĢ gibi ol óüzn ü elem
ÚÀleb-i rūóa yapÝĢmÝĢ gibidir resm-i kereb
3 Bir naôar eyle evÀ’ilde olan hÀdiåeye
YÀdgÀr oldu o günden göñüle óüzn ü taèab
4 ḪānedÀn-Ý nebevì úaldÝ yetìm ü bì-kes
Laènet olsun daḫi ol nā’ibeye kimse sebeb
5 Óaøret-i sÝbù-Ý nebì ḫÀk ile yeksÀn oldu
YazÝú oldu saña ey nūr-ı hidÀyet-meĢreb
6 NÀ- sezÀ fièle ḫıyÀnetle cesÀret úÝldÝ
Yoà idi õerre úadar úavm-i Yezìd içre edeb
7 Herkese olmayaraú Ģöyle èinÀyet teysìr
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“Ekremü’l-yevm[ü] leke’l-ḪÀliú[ü] haẕÀ’l-manãab”
8 Bì-muóÀbÀ nuş edip bÀde-i taúdìri Óüseyn
EĢref-i úavm bulur cÀm-Ý ĢehÀdetle ùarab
9 Raómet ol ẕÀta eder kerb ü belÀnla basùÝn
Laènet olsun aña kim kesdi Resūlüñ sıbùÝn

V
1 Óakem olsun da aña Óaøret-i Rabb-i èiz ü cel
Rūz-ı maóĢerde bulur óaú ile bÀùÝl fayãal
2 Giryeler hem-dem olur èÀleme ol nÀ’ibeden
èAceb olmaz nice pür-dìdelere inse seyel
3 Etdilerse o muãìbetleri ol ceyĢ-i èanìd
Dìn-i óaúdÝr verilir onlara maóĢerde bedel
4 ĠftirÀú etmiĢ idi naós-Ý èadū laóôa fenÀ
EylemiĢ idi o dem Ģems-i felek burcu Züḫal
5 Áb-Ý cārì olan enhÀrÝnÝ ḫuşú etdi felek
Eyledi ḫūn-ı Óüseynì ile dünyÀyÝ vaóal
6 Rey olup ḫÀr u ḫas-ı dūzahiyÀn Àyetden
TeĢnelik ile felek verdi o gülzÀra ḫalel
7 Ne fenÀ kÀrÝ revÀ eylediler Kÿfìler
Etdiler ḫudèa ile vÀ-esefÀ mekr ü óiyel
8 Nisbet olsaydÝ ḪudÀya bu ãÝfatlar der idim
Bu cihet ile erip dÀmenine bÀd-Ý milel
9 Nice bir ẕÀt-Ý Ģerìfe ediben cevr ü cefÀ
äaúÝnÝp da felege aldanaraú umma vefÀ
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VI
1 Erdi ol mÀh-Ý muóarrem añayÝm köhne àamÝ
ġūr u mÀtem ile iôhÀr edeyim ben elemi
2 Óayf ben añlamadÝm Ģimdiye dek çarḫ neden
Eylemiş úÀèide her mü’mine cevr ü sitemi
3 Öyle bir óÀdiåedir èÀlem olur maózūnÝ
ḪuĢk olan dìde-i mehcūrdan aúÝtdÝrdÝ nemi
4 Áh u feryÀd ile baĢdan çÝúaram dūd-ı dili
Yandıram şuèle-i ÀhÝmla derūn-ı ümemi
5 Her muóarremde èazÀ dün gibi yaúÝn görünür
Yeñiden biz daḫi tecdìd ederiz óüzn ü àamÝ
6 Rūz-ı maóĢerde gelir Àh ile daèvÀya Betūl
Naãb-Ý nefs eyleyerek aàladacaú hep ümemi
7 Edemez ferd-i beĢer úÝããayÝ ibrÀz etsin
Áh ile nÀle ile vÀúÝèa-i dem-be-demi
8 DÀà dÀà oldu göñül sìnede Àh u nÀle
Ney gibi ẕikr edeler óÀdiåe-i pür-elemi
9 Etdi devrinde felek ḫūn-ı Óüseyni rìzÀn
Gör kimiñ úatli ile kimleri úÝldÝ ĢÀdÀn

VII
1 MÀlik-i mertebe-i faøl ü yaúìn oldu Óüseyn
Sebeb-i meråiye-i ehl-i zemìn oldu Óüseyn
2 Úaùè edip mÀ-iʿadū sefk-i dimÀ vaútinde
MÀ-cerÀya baúaraú óüzne úarìn oldu Óüseyn
3 Óayf kim öylece eĢrÀfa olur cevr-i felek
ĠĢte mÀtem-zede-i çarḫ-ı berìn oldu Óüseyn
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4 èÁleme mÀtem olunca ĢühedÀlar dil-ĢÀd
Onlara bedreúa-i rÀh-Ý yaúìn oldu Óüseyn
5 ġöyle bir óÀdiåeniñ èÀleme nisyÀnÝ muóÀl
NÀs Ģimden gerü pür-Àh u eniñ oldu Óüseyn
6 ÚaldÝ óayretde görüp dÀderini dest-i Ģikest
ĠĢbu dünyÀda o dem úalb-i óazìn oldu Óüseyn
7 Ne úadar mÀtem olur àayrÝya naúĢÝ silinir
èÁlemiñ sìnesine naúĢ-Ý nigìn oldu Óüseyn
8 Bir zamÀn Aómed-i mümtÀz ile ol hem-dem idi
YazÝú oldu bu zamÀn ḫÀke úarìn oldu Óüseyn
9 äarÝlÝp gerden-i dildÀra hemÀn dest-i raúìb
Bilmedim çÀresini böyle imiĢ óükm-i naãìb

VIII
1 FÀ’izÀ n’eylediler ibn ZiyÀd ile Yezìd
Oldu kim nÀr-Ý sefer cÀnlarÝna cÀy-Ý Ģedìd
2 FÀ’izÀ aldÝ meges èarãa-i Sìmurgu o dem
Neve-i Aómed-i Maómūdı kesip Şimr-i pelìd
3 FÀ’izÀ maḫfi úalÝr bÀùÝn-Ý ser ôÀhirden
Her ne kim kÀtib-i YezdÀn yazÝp oldu pedìd
4 FÀ’izÀ èaĢre-i èÀĢūrdadır mÀtem-i ḫalú
ĠĢte ol günde dirìàÀ ki Óüseyn oldu Ģehìd
5 FÀ’izÀ zÀde-i ZehrÀyÝ görünce bì-ser
ġehr-i BÀnūnuñ o dem dìdeleri oldu sefìd
6 FÀ’izÀ köhne olur mu elem-i Àl-i èabÀ
Her muóarremde olur èÀleme bir óüzn-i cedìd
7 FÀ’izÀ óaĢre degin ola Yezìde nefrìn
Yana dūzaḫda Yezìd ile daḫi Şimr-i èanìd
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8 FÀ’izÀ zÀde-i ùabèÝm bulunup ḫidmet ile
Rūz-ı maóĢerde sezÀdÝr açayÝm dest-i ümìd
9 FÀ’izÀ giydi siyeh cÀmeleri levó ü úalem
ĠĢbu meråiyye yeter eyleye FÀ’iz mÀtem

2
BAHÁRĠYYE

müstefèilün müstefèilün müstefèilün müstefèilün
1 Nev-rūz sulùÀnÝ yine cemè etdi güllerden óaĢem
Çekdi ser-À-ser ʿÀleme sulùÀn-ãÝfat ceyĢ ü èalem
2 SermÀyÝ úatl etdi tamÀm aldÝ ĢitÀdan intiúÀm
Rūy-ı zemìni etdi rÀm ceyĢ-i ḫazÀna verdi rem
3 ÁrÀste oldu çemen sepdi ãabÀ müĢg-i Ḫuten
Dökdü buluù dürr-i èAden her yerde ĢükrÀn li’l-úadem
4 Serdi zemìn aḫøar bisÀù oldu zemÀne pür-neĢÀù
DünyÀda her vìrÀn ribÀù oldu óased-baóĢ-Ý Ġrem
5 Çekdi Ģükūfe bÀàa raḫt Àvìzeler aãdÝ diraḫt
Gül gül-bün üzre úurdu taḫt mÀnend-i şÀh-Ý muóteĢem
6 Gösterdi çiçekler cemÀl sürḫ ü sefìd ü zerd ü al
Her birisinde zü’l-celÀl derc eylemiĢdir çoú óikem
7 Nergis elinde cÀm-Ý zer her nÀôÝrÝ tergìb eder
Yaèni ki ey ehl-i naôar èiĢret bu demdir muàtenem
8 Sūsen daḫi açmış zebÀn bì-óarf ü ãavt ü bì-dehÀn
èÁriflere eyler beyÀn esrÀr-Ý vaódet dem-be-dem
9 Sünbül-miåÀli zülf-i yÀr olmuĢ ãabÀdan tÀr u mÀr
GülzÀr ü deĢt ü kÿhsÀr ùìbinden olmuĢ müĢg-Ģem
10 Bu mevsim olmuĢ èayĢ-Ý èÀm meydir óelÀl ü àam óarÀm
Herkes alÝpdÝr deste cÀm èiĢretdedir mÀnend-i Cem
__________________________________
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11 MeĢàūle herkes ãoóbete sÀdeler eyler ülfete
äarf eyliyor hep èiĢrete her kimde var birúaç direm
12 Hep cilvede meh-pÀreler vuãlatda ãÀóib-pÀreler
Müflis olan cÀn-pÀreler óasretle FÀ’izdir dijem

3
DÌGER ÚAäÌDE-Ġ BAHÁRĠYYE

müstefèilün müstefèilün müstefèilün müstefʿilün
1 MìnÀ baàalda elde cÀm åaórÀya çÝúmÝĢ ḫÀã u èÀm
Hep pür-sürūr u şÀd kÀm ẕevú ü ãafÀ çoú óüzn kem
2 Her sū ãadÀ-yÝ ceng ü nÀy olmuĢ cihÀn pür-hūy u hÀy
Bölük bölük ÀlÀy alÀy raúãÀn bütan-Ý àonce-fem
3 Hep raúãda meh-pÀreler parmaúda zer çÀr-pÀreler
Göklerdeki seyyÀreler olmuĢ ãadÀsÝndan aãam
4 Bu mevsim-i ferḫunde-pey devletdir olsun iki şey
Birisi úaç ḫum köhne mey biri de bir sÀde ãanem
5 Bir sÀde olsun müĢg-mū ḫurşìd-ùalèat mÀh-rū
PÀkìze dÀmen nìk-ḫū mestūr ola ne müttehem
6 Bir sÀde reĢk-i ÀftÀb geh būse versin geh şarÀb
Hem èiĢve bilsin hem èitÀbhem mihrbÀn hem pür-sitem
7 Bir sÀde süslü nÀzenìn pantolu dar ḍayyÝú potin
Paltosu úÝãa tÀ sürìn alafranḳa muntaôam
8 Hem sÀde hem pür-mekr ü fen ince-miyÀn àonce-dehen
ÇeĢminde biñ milyon fiten zülfünde yüz milyar ḫam
9 Ḫurda üstüḫˇÀn u dolàun ne çoú semiz ne çoú zebūn
Ne úÝãa boylu ne uzun mevzūn ola ser-tÀ-úadem
10 ḪoĢ-ùabè u ḫoş-ÀvÀz ola èiĢveger ü ùannÀz ola
Raús etmede mümtÀz ola bilsin fünūn-ı şièr hem
_____________________________________________
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11 Ol dem ki eyler iútiôÀ yÀ būse yÀ mey yÀ nevÀ
YÀ raúã ol bÀlÀ belÀ lÀ demesin illÀ neèam
12 Ol ki ele alÝr ayaà raúã ile etsin úaç ayaà
Olduúda meyle ter-dimÀà sÀz eylesin Ģièr ü naàam
13 Şièr olsa baèøen Meånevì yaèni kelÀm-Ý Mevlevì
Geh Türkçe gÀhì Pehlevì geh Nefèì vü geh MuóteĢem
14 Olsun mekÀnda bir otÀà her bir cehÀr eùrÀfÝ bÀà
Hep olsun esbÀb-Ý ferÀà dÀóilde óÀøÝr mültezem
15 Ḫidmetçi vü ḫˇÀn u kebÀb mìnÀ vü aóbÀb u ĢarÀb
Hem de bulunsun úaç kitÀb bir daḫi èud u zìr ü yem
16 ÁmÀde esbÀb-Ý ùarab hem óÀm-Ý mey hem būs-i leb
Der-beste olsun rūz u şeb àayrı olur rÀóat etem
17 Bu devlete nÀ’il olan oldur Ģehen-ĢÀh-Ý zamÀn
CemĢìd-i DÀrÀ pÀsbÀn KÀvūs şÀh-Ý muóterem
18 Nezdinde anÝñ Cem nedir ĢÀhen-Ģeh-i aèôam nedir
Áãaf nedir ḪÀtem nedir kimdir SüleymÀn bir ḫadem
19 Şimdiki èÌsÀveĢ nesìm ióyÀ eder èaôm-i remìm
Meysiz oùurma ey nedìm yoúsa çekersin çoú nedem
20 Meydir óayÀt-efzÀ-yÝ rūó verir içince èömr-i Nūó
Açar feraḫdan biñ fütūó defè-i kederdir sedd-i àam
21 Mey úalbi pür-tevhìd eder sÀ’illeri CemĢìd eder
ẔerrÀtÝ hep ḫurşìd eder eyler nemi giryeyle yem
22 Eyler gedÀyÀnÝ müĢìr merd-i cebÀnÝ Ģìr-gìr
RūbÀhÝ eyler nerre-Ģìr gürgini eyler rüstehem
23 ErvÀóÝ eyler taúviye aèøÀyÝ eyler taàdiye
AḫlÀùÝ eyler taãfiye tende bÝraúmaz bir elem
24 SÀúì ḪudÀnÝñ èaĢúÝna Àl-i èabÀnÝñ èaĢúÝna
Bu ḫoş hevÀnÝñ èaĢúÝna miskìnlere úÝl bir kerem
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25 Doldur úadeó ver dem-be-dem ĢìĢeñde tÀ var ise nem
áāyet àamÝm var ey ãanem úurbÀn saña var ise nem
26 ġampanya ver yÀ raúÝ ver geh bira geh úonyaàÝ ver
Sen daḫi durma çaúÝver fÝrãat àanìmetdir bu dem
27 Mey ver günehden etme bìm yaúmaz beni nÀr-Ý caóìm
ZìrÀ ki men èahdü’l-úadìm mensūb-ı èAbdü’l- ÚÀdirem
28 Ol áavå-i GeylÀnì-laúab ol server-i èÁlì-neseb
Ol seyyid-i kÀmil-óaseb ol mürĢid-i ièlÀ-himem
29 Ádem-dil Ġbrahìm-óÀl Ġdrìs-ḫū äÀlió-ḫıãÀl
Mÿsì-siyer Yūsuf-cemÀl èÌsÀ-nefes Aómed-Ģiyem
30 áavå-Ý zamÀn úuùb-Ý zemìn kehf-i emÀn Muóyi’d-dìn
ÜstÀd-Ý Rūm u Hind ü Çìn faḫr-i èArab ẕuḫr-ı èAcem
31 SÀlÀr-Ý ḫayl-i aãfiyÀ serdÀr-Ý ceyĢ-i etúÝyÀ
SulùÀn-Ý küll-i evliyÀ cümle aña ḫayl ü óaĢem
32 EvtÀde cümle pìĢvÀ ebdÀle cümle reh-nümÀ
AúùÀba cümle muútedÀ oldur imÀm-Ý her ümem
33 LÀzÝm ki ùavf içün enÀm hep Ģedd-i raól etsin müdÀm
DergÀhÝdÝr Beytü’l-ÓarÀm úalbindedir ãÀóib-óarem
34 Rabbì be-ḫātemü’l-mürselìn ü be-cÀh-Ý Àlü’ù-ùÀhirìn
____ èayn sìn u el-úÀf u en-nūn u ve’l-úalem
35 Aósebini min-itbÀèa vü aóserini fì eĢyÀè
VÀàfer yÀ müsteĢfāèa min-seyyi’ÀtÝ yÀ óakem
36 äuã etme FÀ’iz güft-gÿ böyle muóÀli Àrzū
Bir ḫulyÀdÝr sence bu sen úande úande bu nièam
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4
DĪGER ÚAäÌDE-Ġ REBÌèĠYYE

mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün
1 Güẕer úılmış durur faãl-ı ḫazÀnÝ luùf-Ý YezdÀnì
Bi-óamdi’llÀh merÀm üzre gelip nev-rūz sulùÀnÝ
2 AçÝlmÝĢdÝr bahÀr içre gül-i ḫandÀn ile sūsen
Olupdur hep çemenlikler miåÀl-i bezm-i rindÀnì
3 DöĢetmiĢdir zemìn üzre ki ferrÀĢ-Ý bahÀrì gül
Veripdir zìb ü zìver èÀleme ferĢ-i gülistÀnì
4 Hep esbÀb-Ý ùarabla yÀr ola gülĢende ÀmÀde
Bu keyfiyyetli sÀèatler verir eẕvÀú-Ý vicdÀnì
5 N’olur iĢbu bahÀr içre öpersem gerden-i sìmi
äarÝlmÝĢ gerdene sünbül gibi zülf-i perìĢÀnÝ
6 Bu nev-rūz-ı ãafÀ-efrūzda eyyÀm-Ý pìrūzda
Açılmış teng-i àonce èandelìb olmuĢ åenÀ-ḫˇÀnÝ

7 Nesìm-i nev-bahÀr esdikce oldu güller ÀĢüfte
Yine raúã etmege etdi heves eĢcÀr u aàãÀnÝ
8 Bu faãl ÀzÀrdÝr oldu miåÀl-i mÀlik-i ḫÀtem
SüleymÀnveĢ yine tecdìd edip mülk-i SüleymÀnÝ
9 DüzetmiĢdir zemìni ittiãÀl-i emr-i nev-rūzì
BerÀt-Ý óüsne anÝñla çekip ùuàrÀ-yÝ sulùÀnì
10 Verir taàyìr-i ãūret ol bahÀrÝñ maúdemi bāàa
Kime úÀúūm eder iksÀ kime tÀc-Ý zer-efĢÀnÝ
11 Yeri var ger gelir taósìnine RÝḍvÀn ile ravøa
èArūsÀn-Ý bahÀra reĢk ederler óūr u àılmÀnì
12 DüzelmiĢdir zemìn üzre gül ü nesrìn ile lÀle
èAceb mi görse bu ùarzÝ olursa ḫalú óayrÀnÝ
_____________________________________
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13 Bu ĢÀh-Ý nev-bahÀrÝñ luùfu çoúdur nevè-i insÀna
Gül ü reyóÀn ile mesrūr eder ÌrÀn u TÿrÀnÝ
14 AçÝlsÝn da bu faãl içre der-i meyḫÀne vü ḫumlar
Ola füãóat serÀy-Ý èÀĢÝú-Ý Ģūrìde rindÀnÝ
15 BahÀr erdi müheyyÀ eyle cÀnÀ köhne ãahbÀyÝ
Daḫi lÀzÝm durur naôm-Ý NiôÀmì bezm-i yÀrÀnì
16 Benem sÀúì hemÀn bintü’l-èineb maóremdedir Ģimdi
ZifÀfÝnÝ baña etsin müyesser luùf-Ý RabbÀnì
17 Baña èayn-Ý èitÀbÝndÝr eger ḫūn-rìz ise àamzeñ
Dile peyk-i beĢÀretdir demekde zaḫm-ı peykÀnì
18 ḪaùÝñ muèciz-nümÀdÝr èÀĢÝúa bürhÀn-Ý úÀtÝèdÝr
Oúudum muṣóaf-Ý rūyuñda ben taúsìr-i fermÀnÝ
19 Dem-i dil-berle meydir bu zamÀn èayĢ u èiĢretdir
Ki nūş-ı bÀdede yÀr eyle dilden ẕikr-i àufrÀnÝ
20 Geçirme fÝrãatÝ nūş eyle her dem ol mey-i ãÀfÝ
äaúÝn cÀnÀ ki pend-i ãūfiye gel verme iẕèÀnÝ
21 Baña Ģimden gerü zÀhid naãìóat eyleme zìrÀ
Mey-i berrÀú-Ý nūşende görülse sÀúi nÿrÀnì
22 Nice mümkin degildir cÀm-Ý èayĢÝñ devr-i bezminde
Ola dil-mürdeler bir cÀm ile mÀnend-i rūóÀnì
23 Bu eyyÀmÝñ hevÀsÝ iètidÀl üzre gelir cÀna
Nesìm-i muètedille ĢÀḫ-ı gül eyler ḫırÀmÀnì
24 Seóer olduúca bìdÀr oldu hep maḫmūr nergisler
FiàÀn-Ý bülbül-i Ģūrìde yandÝrdÝ dil ü cÀnÝ
25 HevÀ-yÝ nefse teslìm et èinÀn-Ý èaúl ü idrÀkÝ
Gözet fÝrãatlarÝ bÀúí degildir èÀlem-i fÀnì
26 Nesìm-i nev-bahÀrÝñ óükmüdür bÀd-Ý ãabÀ gelse
ġemìm-i kÀkülüñ verse meĢÀma èanber-efĢÀnÝ
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27 BahÀrÝñ neĢ’esiyle vecde geldi gevher-i ùabʿÝm
Bu Ģièr-i ÀbdÀrÝm oldu çün bÀrÀn-Ý nìsÀnì
28 FirÀúÝñla olur ise baña taórìk-i endìĢe
Bu nevè üzre bulur elbette ùabèÝm óadd u pÀyÀnÝ
29 RevÀdÝr ders edem eĢèÀrÝmÝ hep ehl-i èirfÀna
YazÝúdÝr görmesin naômÝ dü-pÀlÝ ùabè-Ý óayvÀnÝ
30 Bu èÀdetdir ki lÀ-yefhem ede taèyìb-i üstÀdì
Müsellemdir saña üstÀd ede isnÀd noúãÀnÝ
31 äalā yÀrÀna FÀ’iz kimde var güftÀr-Ý ḫoş-ùaróÝm
èAceb midir bahÀriyyem geçerse Ģarù-Ý imkÀnÝ

5
SÁBIÚ BAáDÁD VÁLÌSĠ DEVLETLÜ DÁVUD PÁġÁ ÓAŻRETLERİ MAÓMŪD
FÁ’ĠZE BĠR ḪÁNE ĠÓSÁN BUYURDUÚLARINDA SÖYLENĠLEN ÚAäÌDE-Ġ
MÜVERRAḪADIR

fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün
1 BÀreka’llāh ẕÀtÝñ olmuĢ nÀôÝm-Ý erkÀn-Ý dìn
Genc-i esrÀr-Ý maèÀnì muútedÀ-yÝ èÀrifìn.
2 Óamdüli’llāh oldu ĢÀnÝñ Ģöyle maènì-Àferìn
Óaú tecellÀ eylemiĢdir ẕÀtÝña faøl u yaúìn
3 Pertev ü envÀr-Ý èilm ile øiyÀ-pÀĢ olmada
SÀye-i çetr-i refìèiñde kim olmuşsa mekìn
4 Ẕihn-i ãÀfÝñda muḫalled oldu èilm-i ehl-i arø
GörmemiĢdir óaúúÝdÝr sizler gibi ehl-i zemìn
5 MültecÀ-yÝ kihter ü mihter vücūd-ı eşrefiñ
MuútedÀ-yÝ ehl-i re’y ü óÀkim-i aóúÀm-Ý dìn
6 Sen SüleymÀn-Ý cihÀna Áãaf olsaydÝn nice
ÓÀãÝl eyler idi andan cÀnlar engüĢterìn
__________________________________
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7 Yaèni subó-Ý mekremet vÀlì-i ĢÀn u mefḫaret
ĠftiḫÀr-Ý salùanatla mÀlik-i re’y-i rezìn
8 èĠlm ü èirfÀn ile kim kenz-i daúÀyÝúdÝr diliñ
Hem süḫan bezminde olmuş her sözüñ dürr-i åemìn
9 Pence-i zūr-āveriñ èanúÀyÝ ãayd etse n’ola
Dest-i DÀvūdìde Ģemè olsa èaceb mi Àhenìn
10 Aàlar ÀrÀm eylemez dilde o mürà-i óasretiñ
Ḫalúa durmuĢ dem-be-dem èadliñ miåÀl-i yÀsemìn
11 BÀàøānÝñ bir zevÀl ü devletiñ ferḫunde-fÀl
Óamdüli’llÀh ey Ģeh-i nÀzik-beden nuãret-úarìn
12 Feylesofa àÀlib olmuĢ ãÀ’ibÀne re’yiñiz
MüĢkilÀtÝ óall edersin laóôada ey ḫurde-bìn
13 Áhen olmuĢsa musaḫḫar ger Nebì Dāvuda kim
Nerm olup oldu musaḫḫar óükmüñe hep mihterìn
14 Her ne tahrìr eyleseydi bir pul etmezdi úalem
ĠĢbu vaãf ile ki ḫÀmem oldu èūd-ı èanberìn
15 MÀlik-i luùf-Ý firÀvÀn óÀris-i èilm-i cihÀn
KÀm-kÀr-Ý ẕì-niĢÀn ü ãÀóib-i dünyÀ vü dìn
16 ĠntihÀ bulmaz ki dÀnÀ ger ederse vaãfÝñÝ
Muḫtaãar taèrìfde èÀciz durur çarḫ-ı berìn
17 Áb-Ý iósÀnÝñ dem-À-dem seylveĢdir Ģimdilik
NÀ’il-i inèÀmÝñ oldu iĢbu èabd-i kemterìn
18 EsḫiyÀ hep ĢermsÀr olmaúdadÝr dÀ’im seniñ
Ger göreydi luùfuñu ÓÀtem olurdu der-kemìn
19 Öyle bir iósÀn eder kim el ulaĢmaz kìseye
LÀyÝúÝdÝr sÀèidinde kìse olsun Àstìn
20 Luùf u ikrÀmÝñ erip aèlÀ vü ednÀ kimseye
MÀlik-i mülk-i mekÀrim kÀmil-i rūy-ı zemìn
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21 Bū Óanìfe èilmsin Óaydar gibi olduñ Ģecìè
äÀóib-i seyf ü úalemsin óÀkim-i Ģerè-i mübìn
22 Áh u óasret yÝúdÝ yaúdÝ mesken ü me’vÀmÝzÝ
Erdi elùÀfÝñ nesìmi ĢÀd olup úalb-i ḫazìn
23 Oldu ḫūn-ı çeşmimiz cūlar gibi cÀrì yüze
TÀ-be-key dönsün felek bir èÀlem-i dūn kihterìn
24 Bikr-i fikrim ger yudum mevc eylese deryÀ gibi
Feyø-i bÀd-Ý iltifÀtÝñdandÝr ey dürr-i åemìn
25 èÁĢÝú-Ý Ģÿrìdeyem taúbìl-i ḫÀk-i pÀyÝña
AyrÝlÝr mÝ sìne-i pür-zÀrdan Àh u enìn
26 ġöyle müĢtÀúam n’edem pÀyÝm Ģikeste kaórdan
ÚalmÝĢam reftÀrdan göñlüm dolu endūhgìn
27 ḪÀùÝrÝm vìrÀne olmuĢ óÀdiåÀt-Ý dehrden
Eyledi mièmÀr-Ý luùfuñ óÀne-i úalbim metìn
28 Faḫr eder olsam sezÀdÝr iĢbu vìrÀn göñlümü
Yapdıñ iósÀnÝñla verdiñ ḫÀne-i vÀlÀterìn
29 ġöyle inèÀmÝ mükÀfat edemez ferd-i beĢer
Pes niyÀzÝm var mücÀzÀt ede Rabbü’l- èÀlemìn
30 Kevkeb-i aèlÀmÝ burc etsin suʿūd-Ý efḫamÝñ
ĠzdiyÀd-Ý Ģevketiñ taósìn ede rūóu’l- emìn
31 Geldi hengÀm-Ý duèÀ lÀzÝm duèÀdÝr āãafÀ
ḪÀtem-i iclÀliñe vefḳ-i ḪudÀ naúĢ-Ý nigìn
32 Eyle bÀb-Ý devletin óÀcet-güẕÀr-Ý ins ü cÀn
Ey felek kÀĢÀne-i devrÀnÝñ olduúca mekìn
33 Ol ki o èavni buyurmuĢdur icÀbet serine
ḪÀnedÀn-Ý ehl-i iósÀnÝ úÝla dÀ’im metìn
34 ÁstÀn-Ý evliyÀya yüz sürüp dÀ’im niyÀz
Eylerem ola müyesser pÀyÝña sürmek cebin
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35 Ol vücūd-ı eşrefiñle èömr ü iúbÀliñ sen[iñ]
Dura devletle hemÀn durduúca bu çarḫ-ı berìn
36 Pek ḫaùÀdÝr rütbe-i naômÝm saña èarø eylemek
ġükrüli’llÀh bilmiĢem maḫtūmdur sözde yaúìn
37 Oldu naômÝñ Àḫirì noúãÀnÝ setr et luùf ile
Naúãdan ḫÀlì degil hep ḫalú-Ý çarḫ-ı heftümìn
38 Medó-i ẕÀtÝñla ne rütbe oldu naômÝm kim hemÀn
ÚÝrúlara oldu muúÀrin iĢbu beyt-i erbÀèìn
39 Eyledim luùfuñla Àḫirde iki tÀrìḫ edÀ
MÝãraè-i evvel mücevher åÀniye mühmel úarìn
40 Eyledi FÀ’iz duèÀ-yÝ cÀn ile tÀrìḫini 1360
èAvn-i BÀrì óÝrz-Ý Rab DÀvud PÀĢÀya muèin 1260.

6
BAáDÁD VÁLĪSĠ EL-ÓÁC MEÓMED NECÌB PÁġÁ ḪAŻRETLERĠNĠÑ
KÜRDĠSTÁNI EYÁDÌ-Ġ BÁYÁTDAN ALIP FETḪ ETDĠGĠNE DÁ’ĠR ÚAäÌDE VÜ
TÁRÌḪ

mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün
1 äaúÝn bì-hūde ãanma ãÿfi çÀú etse girìbÀnÝ
HemÀn rÿyuñda görmüĢdür o ḫÀl-i èanber-efĢÀnÝ
2 MeĢÀmm-Ý rindler ÀmÀdedir ol serv-ÀsÀya
VarÝp bezmi muèaùùar eyleye zülf-i perìĢÀnÝ
3 Ederdi gūşe-i ebrū gibi cÀy-ı ãafÀ èÀĢÝú
EmÀn verseydi èuĢĢÀúa o Ģūḫun tìr-i müjgÀnÝ
4 MüheyyÀdÝr úadeó leb-rìz ü muùrib ḫoş-nevÀ Ģimdi
N’olur cÀnÀn müĢerref eyler ise bezm-i rindÀnÝ
5 Baña èaúd eyledi pìr-i muàÀn ol duḫter-i nÀzÝn
AyaàÝyla mübÀrek bÀde gelse sÀúi nūrÀnì
___________________________________
6 17b
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6 Eger bÀd-Ý ãabÀ maúãūd üzre olsa da ammÀ
Nesìm-i nükhetinden ĢÀḫ-ı gül eyler ḫırÀmÀnÝ
7 äabÀ peyàÀm-Ý vaãl eyle n’olur èuĢĢÀúÝ ĢÀd eyle
Óazìn etmiĢ durur göñlü o Ģūḫuñ nÀr-Ý hicrÀnÝ
8 ZülÀl-i meĢrebinde ol bütüñ keyf ü ãafÀ maôhar
Ne mümkin nūş edem gördükde anı Àb-Ý óayvÀnÝ
9 Benem Mecnūn-ãÝfat deĢt-i cünūñda rişte-i luùfuñ
Müselsel zülf-i LeylÀ gibi mümted görmüĢem anÝ
10 äabÀ kūy-ı nigÀrÝmdan güẕer úÝldÝúda kesb etdi
Nesìm-i ḫoş-şemìmi verdi būy-ı èanber-efĢÀnÝ
11 Ne óÀcet iètidÀl-Ý luùfunuñ taèrìfi èuĢĢÀúa
Mübeyyendir ki úaddi servveĢ mevzūn u ùūlÀnì
12 CüdÀ olduúda bÀà-Ý dÀddan evvel Àb-Ý luùfuñ kim
Yeri var nÀle eylerse o bÀàÝñ èanbelìbÀnÝ
13 FirÀúÝñdan olup Yaèúūbveş her dìde nÀ-bìnÀ
ġemìm-i nükhetiñle aç gözüm ey Yūsuf-ı åÀnì
14 NigÀhÝm muntaôÝrdÝr maúdemiñ ZevrÀya erdikde
Edem ben ḫÀk-Ý pÀyÝñ dìdeme kuól-Ý äÝfÀhÀnÝ
15 Olupdur nÀr-Ý hicriñ bÀà-Ý dÀda ãan ḫazÀnÀsÀ
Úudūmuñla olur ZevrÀ miåÀl ravøa-i RÝḍvÀnì
16 AlÝp ZevrÀya teĢrìf etmeden ol Áãaf-Ý devrÀn
Bed-i aèdÀ olan eĢḫÀãdan mülk-i SüleymÀnÝ
17 SezÀdÝr fetóe dÀ’ir nice ÀàÀz etmegim zìrÀ
GötürmüĢ peyk-i nuãret raúãa Ģimdi cÀn u insÀnÝ
18 AlÝp bì-óarb ü fitne sÀyebÀn-i fikr ile mülkü
Olursa böyle olsun re’y-i ãÀ’ib hemtek-i kÀnì
19 Ne óÀcet eyleye sefk-i dimÀ ol feylesofÀsÀ
äunar aèdÀya fikr ü rÀy ile ol cÀm-Ý ḫüsrÀnÝ
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20 Seniñ endìĢeñe teslìm edipdir nice dÀnÀlar
Bu dürlü fikr ü tedbìre seniñdir verdi iẕèÀnÝ
21 Bi- óamdi’llÀh felek devr eyledi vefú-i merÀm üzre
BÝraúdÝ úalb-i aèdÀya enìn ü Àh u efàÀnÝ
22 Muvaffaú olmadÝ bundan muúaddem kimseye fetóiñ
RevÀdÝr ĢÀd ederse böyle nuãret ins ile cÀnÝ
23 èAceb midir ererse ḫavf u dehşet úalb-i aèdÀya
Úodu óayretde iúbÀliñ nice ÌrÀn u TūrÀnì
24 Sen ol Ģìr-i hünerver merd-i meydÀn-Ý veàÀsÝn kim
Ne mümkin Ģìr ile ceng eyleye mūş-ı beyÀbÀnì
25 Bu feùh u nuãretiñ aèôamsa da lÀkin saña nisbet
BerÀber mi olur èanúÀ ile mÿr-Ý SüleymÀnì
26 Felek devr eyledi Ģimdi murÀdÝmca bi-Ģükri’llÀh
Ki etmiĢ bu sefer de jeng-i àamdan úalbi nūrÀnì
27 EyÀ ãÀóib-faùÀnet nÀôÝm-Ý manôūme-i devlet
Olur ãabr u úarÀrÝñdan èadÿ bir èÀlem-i fÀnì
28 Seniñ bir çÀker-i ednÀña mÀnend olmayan bende
Saña gösterdi der-laóôa èinÀd u baày u ùuàyÀnÝ
29 Óuøÿra daèvet etdiñ ise de ol Ģaḫã-Ý bed-fièli
Ne mümkindir ki görsün Ģeb-pere mihr-i dirÀḫşÀnÝ
30 CidÀl u óarb u fitne etmegi zuèmunca úurmuĢdu
N’ede óÀl-i vaúÿruñdan eder elbet girìzÀnÝ
31 Muèayyendir èadūyu dest-bend etmeñ cidÀl eyle
Velì bì-ceng aña rÀyÝñ verir hÀl-i perìĢÀnì
32 Bu güne bì-edeblikden Ģikest olduúda nÀdimdir
ÇerÀkÀrì kuned èÀúÝl ki bÀzÀr u peĢìmÀnì
33 HezÀrÀn Ģükr ola buldu meserret cümle ḫÀùÝrlar
Ki úoydu ḫÀùÝr aèdÀya re’yiñ ḫavf u lerzÀnÝ
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34 Temeddüóle olur ise baña taórìk-i endìĢe
Bu nevè üzre bulur elbette ùabèÝm óadd u pÀyÀnÝ
35 Kümeyt-i ḫÀmemiñ vaãfÝ yazılmış levó-i aèlÀda
Süḫan vÀdìlerinde esb-i fikrim aldÝ meydÀnÝ
36 SüvÀr olduúda esb-i fikrime ol zÀde-i ùaèbÝm
Çekip tìà-i zebÀnÝn ser-te-ser øabù etdi dìvÀnÝ
37 äalā yÀrÀna ey dil kimde vardÝr dürr-i güftÀrÝm
èAceb midir hep eĢèÀrÝm geçerse Ģarù-Ý imkÀnÝ
38 èArūs-ı bikr-i fikrim cilvesin vÀèiô eger görse
Daḫi yÀd etmesi taãvìr olunmaz óūr u àÝlmÀnÝ.
39 Gelince medóine ebkem olur ol pìr-i endìĢem
ZebÀn-Ý nÀùÝúam ibrÀz eder elbette noúãÀnÝ
40 Óaú üzre vaãfÝ mümkin mi dil-i nÀ-kÀmÝmÝñ elbet
Olur dem-beste èÀlem ger olurlarsa åenÀ-ḫˇÀnÝ
41 DÝrÀz etsem revÀdÝr vaãfÝñÝ FÀ’iz duèÀ elzem
Ola hem-dem seniñle nuãret ü iósÀn-Ý RabbÀnì
42 Muèìniñ èavn-i BÀrìdir heme èÀlem duèÀ-ḫˇÀnÝñ
èAlemdÀrÝñ ḪÝøÝr olsun saña bÀ-luùf-Ý YezdÀnì
43 CenÀb-Ý KibriyÀ devletle bÀúí eyleye her dem
Seni ol Ál-i èOåmÀna saña hem Ál-i èOåmÀnÝ
44 Gelip dört gūşeden tÀrìḫe imdÀd eyledi FÀ’iz
Necìb PÀĢÀ-yÝ Óaydar-dil alÝpdÝr ceyĢ-i BÀyÀtÝ
1261
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7
MÜġÁRÜ’N- ĠLEYH ÓAÚÚINDA DĪGER ÚAäÌDE-Ġ MEDÓĠYYE

mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün
1 Necìb PÀĢÀ-yÝ nūrÀnì rehìn-i Ģeyḫ-i GeylÀnì
Vekìl-i mülk-i èOåmÀnì cihÀna Áãaf-Ý åÀnì
2 Necìb-i mekremet-kÀrÀ dilìr-i menúabet-ÀrÀ
Nice Ġskender ü DÀrÀ bu bÀbÝñ oldu der-bÀnÝ
3 Necìb-i meróamet-güster müĢìr-i müĢteri-aḫter
Vezìr-i re’y-i ãÀóib-ter verir aèdÀya lerzÀnÝ
4 Necìb-i muóterem-efḫam cihÀnÝ eylemiĢ ḫurrem
Anıñla faḫr eder Àdem ãafiyy-i Óayy-i YezdÀnì
5 Necìb-i Óaydar[ì]-heybet hünerver mÀlik-i himmet
VaúÀr u èizzet ü Ģevket ü cūd ile bulur şÀnÝ
6 Necìb-i müntaḫab-elyaú vekìl-i muùlaú-Ý bi’l-óaú
èĠbÀda ẕÀtÝdÝr eĢfÀú budur elùÀf-Ý subóÀnì
7 Necìb-i rūy-ı rūşendir cebìni mihr-i enverdir
Güzel efèÀle maãdardÝr sever erbÀb-Ý èirfÀnÝ
8 Necìb-i ÀsmÀn-pÀye cihÀna ôÝllÝdÝr sÀye
Úamu ednÀ vü aèlÀya edipdir luùf u iósÀnÝ
9 Necìb-i ùabè u ḫoş-meşreb  اٗيطيùÀèat u meẕheb
Bihişte ẕÀtÝdÝr enseb cihÀnda yoú aña åÀnì
10 Necìb-i maèdelet-peymÀ vücūdudur kerem-sìmÀ
NigÀhÝyla eder ìmÀ èibÀda cūd u imèÀnÝ
11 Necìb PÀĢÀ-yÝ ÒÀtem-kef vücÿh ile olup eşref
Edip aèdÀsÝnÝ hem èaúd o ẕÀt-Ý meróamet-kÀnì
_____________________________________
7 20b

114

12 Necìbi vaãf ile FÀ’iz kemÀlātÝn olur óÀ’iz
DuèÀsÝ lÀzÝm u cÀ’iz dile meĢàūl edem anı
13 Necìbi óÝfô ede BÀrì ḪudÀ èavnÝ ola yÀri
Dem-À-dem ḫayr-ı der-kÀrÝ ḫaùardan ãaúlaya cÀnÝ¹

8
BAáDÁD VÁLÌSĠ DEVLETLÜ NECÌB PÁġÁ ÓAŻRETLERİNİÑ èIRÁÚI DEVR
Ü TEFTÌġ ĠLE èAVDETĠNE DÁ’ĠR ÚAäÌDE-Ġ TÁRĪḪ

mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün
1 Bi- óamdi’llÀh erip èuĢĢÀúa imdi luùf-Ý bì-àÀye
Ki teĢrìf eyledi bezme o serv-i yÀsemen-sÀye
2 Gelip sÀúì-i meh-rū mihr-i èÀlem ãan ôuhūr etmiş
Ayaàıyla serim erse èaceb mi èarø peymÀya
3 Felekde àÝbùa eyler Ģuèle-i dìdÀrÝna ḫurşìd
Çemende serv olur óayrÀn baúarsa úadd-i bÀlÀya
4 SeḫÀ sÀúìde èÀdetdir degil maḫsūã efrÀda
Verir ol cÀm-Ý zerrìni ki aèlÀ ile ednÀya
5 DolandÝrmÝĢ felek bÀde edipdir mest èuĢĢÀúÝ
èAceb mi ger göñül meyl eyler ise cÀm-Ý ãahbÀya
6 NigÀhÝ nìm-i àamze eylemiĢ bezm içre yÀrÀna
Yine ìmÀ-yÝ mey úÝlmÝĢ ḫumÀrÝ çeĢm-i ĢehlÀya
7 Eger nūş eyler ise feyø-i cūdundan o şūḫuñ mey
Ne mümkin eyleyem şimden gerü ben meyl mínÀya
8 Úadem baãdÝúda ZevrÀya o ḫurşìd-i cihÀn-efrūz
Feleklerde melekler oldu óayrÀn Ģekl-i ùuàrÀya
9 Ne ZevrÀ faḫr eder ol Áãaf-Ý sÀnì-i devrÀna
Vücūduyla meger bulmuş durur ZevrÀ güzel pÀye
______________________________________
¹ Bu beyitten sonra yazmada 9. manzume yer almaktadÝr. Reddâdeye göre ise 8 no’lu kaside gelmektedir.
Metinde reddâde esas alÝnmÝĢtÝr.
8 25b
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10 Óuøūr-ı devlete geldim hemÀn taúãìri èafv eyle
Bu èÀdetdir sürer bende yüzünü pÀy-Ý MevlÀya
11 Bu nevè üzre temeddüóle eger maúãūdumu ãorsañ
MurÀdÝm ere vaãfÝñla úaãìdem evc-i aèlÀya
12 Muôaffer ola iúbÀli hemìĢe mecd ü devletle
ĠlÀhì àÀlib et her dem anÝ bed-ḫˇÀh aʿdÀya
13 HilÀle ser veripdir FÀ’izÀ tÀrìḫ-i gevherdÀr
Necìb PÀĢÀ èIrÀúÝ geĢt edip de döndü ZevrÀya
1261

9
MÜġÁRÜ’N- ĠLEYHĠÑ DĠCLE KENÁRINDA BĠNÁ ETDĠGĠ ÚAäR ĠÇÜN
SÖYLENĠLEN MUäANNAè TÁRÌḪDĠR ¹

mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün
1 Hüner ibrÀzÝ olmuĢdur ḪudÀdan ḫÀmeme muètÀd
Edersen eyle böyle FÀ’izÀ beytiñ metìn bünyÀd
Dü-mÝãraèdan yapÝp tÀrìḫ-i heşt ü belki de heştÀd
Budur bir ãÝdú u kÀĢÀne cinÀnÀsÀ bedìè ìcÀd
KenÀr-Ý Diclede nev-úaãr edip aèlÀ Necìb PÀĢÀ ²
1262

10
BAáDÁD VÁLÌSĠ NECìB PÁġÁ ÓAŻRETLERİNİÑ NECL-İ GÜZÌN AèẒAM-I
RİCÁL SALÙANAT-I SÌNEDEN AÓMED ġÜKRĠ BEG EFENDĠ
ÓAŻRETLERİNİÑ BAáDÁDA TEġRÌFLERĠNDE SÖYLENĠLEN ÚAäÌDE

fÀèilÀtün fÀèlÀtün fÀèilÀtün fÀèilün
1 ẔÀt-Ý pÀk-i eĢrefiñ ZevrÀya verdi zìveri
Maúdemiñle Baà-Ý dÀdÝn müncelì zìb ü feri
______________________________________________
9 21a
¹ Müstensihin notu: Necìbiyye nÀmÝyla maèrūf olan bu úaãr muèaḫḫaren ḫarÀb olmuĢ, 1214 tÀrìḫinde
yerine bir ḫasteḫÀne-i èaskerì inĢÀ edilmiĢdir.
² 9. Tarih aynÝ zamanda (26b) de de bulunmaktadÝr. Bu durum daha önce belirtildiği üzere sayfalarÝn
karÝĢmasÝndan kaynaklanmÝĢtÝr. Reddâde takip edildiğinde 9. tarihin bu sÝrada verilmesi uygun
görülmüĢtür.
10 21a
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2 Bir nihÀl-i cūd u óilm ü luùfdur ẕÀtÝñ seniñ
GörmemiĢdir senden evvel böylece bir serveri
3 ÜÝynet-i ḫulúuñda muômer Ģuèle-i feyø-i Ģeref
Ùabè-Ý pÀkiñde dirÀḫşÀn Àb u tÀb-Ý enveri
4 ĠltifÀtÝñ úapladÝ ehl-i èIrÀúÝ ser-te-ser
Oldu ùabèÝñ cümleye efèÀl-i óayrÝñ maãdarÝ
5 Dehre gelmez meĢreb-i dÀnÀ seniñ tek öyle kim
Cezm edip fikr ü ḫayÀlim sen gibi dÀniĢveri
6 VÀli- i ZevrÀ Necìb PÀĢÀ-yÝ baór-i meróamet
Ol ki baór-i maèdelet sensin efendim gevheri
7 Bir diraḫt-ı meróametdir vÀli-i vÀlÀ-himem
Kim sÝàÝnmÝĢ sÀyesinde ferè-i nÀẕıñ perveri
8 Eylemiş bihter seni Ḫallāú-Ý èÀlem ḫalúdan
OlmuĢ aḫlÀú-Ý nefìsiñ hep ricÀliñ efòari
9 GelmemiĢ rūy-ı cihÀna āãafÀ ẕÀtÝñ gibi
Meróamet dìvÀnÝnÝñ ãÀóib úÝrÀn-Ý ekberi
10 Ḫulú-Ý pÀkiñden ẕekÀ deryÀsÝ bì-pÀyÀndÝr
Her emirde bì-riyÀ emåÀliñiñ ser-efseri
11 VÀlid-i mÀcidleriñ bir sÀye ãalmÝĢ èÀleme
Ol diraḫt-ı devletiñ sensin ki şÀḫ-ı eåeri
12 GülĢen-i ùabèÝñ edipdir ḫoş muèaùùar èÀlemi
Bülbül eyler mi fiàÀn olmazsa ger verd-i teri
13 ḪÀùÝrÝm meĢàūl u ùabèÝm bahr-i àamdÝr mümteóin
Vaãf-Ý ẕÀtÝñla bulur feyøi zebÀn-Ý çÀkeri
14 ġaĢmÝĢam evsÀf-Ý ẕÀtÝñda ne yazsam bilmezem
Her ne ifrÀù eylesem gelmez yine biñde biri
15 Defter-i üftÀde dil içre olursa nÀmÝmÝz
Lìk meydÀn-Ý naôÝmda ĢÀèirÀnÝñ ĢÀèiri
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16 Gerçi yoúdur ehl-i ùabèÝñ bir ḫarìdÀrÝ velì
NaômÝma bezm-i felekde müĢterìdir MüĢterì
17 Oldu bÀzÀr-Ý süḫan görsün gürūh-ı ehl-i ùabè
Bende Ģöyle var dürer naôm u åenÀnÝñ nÀdiri
18 Medó-i ẕÀtÝñla ne ẕìver buldu naôm u neårimiz
áÝbùa eyler idi ger görseydi anÝ Enverì
19 Var ise ehl-i hüner gelsin de görsün naômÝmÝ
Olalar ser-tÀbe-pÀ endìĢemiñ fermÀn-beri
20 Bir naôar eyle ki çeĢm-i meróametle naômÝma
Eylerem daèvÀt-Ý ḫayr oldu úasìde Àḫiri
21 FÀ’izÀ taãdìè-i ser etme ki ùūl-Ý naômdan
Bulmaya èacz ü milel èÀlì CenÀb-Ý DÀveri
22 Olsun eyyÀmÝñ füzūn-ı baót u iúbÀlin etem
Ola dergÀh-Ý refìèiñ bendegÀnÝñ reh-beri
23 Ola efzūn bi’llÀhi èömr-i ferzend ü peder
Mihr ü meh olsun hemìĢe emriñiñ fermÀn-beri
24 Verdi tÀrìḫ-i mücevher mihr ü mÀha iki nūr
Ancaú Aómed ġükri Beg ZevrÀnÝñ olsun mefḫarÝ
1260

11
MÜġÁRÜ’N-ĠLEYH BAáDÁD ÚÁ’ĠM-MAÚÁMI OLDUÚDA ĠRTĠCÁLEN
SÖYLENĠLEN TÁRÌḪDĠR

fÀèilÀtün fÀèlÀtün fÀèilÀtün fÀèilün
1 Óamdüli’llÀh maúdemiñdir hep ser-i èuĢĢÀúa deng
ÓÀãÝl etmiĢse èaceb midir añÝnla nÀm u teng
2 Óüsn-i enôÀrÝñ ile mir’Àt-Ý dilden úopdu jeng
Ùūùi-i ùabèÝñ bu vÀdìde sözüdür lÀle reng
_______________________________________________
23

a Vezne uymamaktadÝr.

11 22b
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3 ÇÀkeriñ FÀ’iz eder tÀrìḫi tÀ öpsün anÝñ
ÚÀymaúÀm oldu bugün ZevrÀya Aómed ġükrü Beg
1261

12
ERŻURUM MÜŞÌRĠ èUÜŪFETLĠ ÓAMDÌ PÁġÁ ÓAŻRETLERĠ ÓAÚÚINDA
ÚAäÌDE-Ġ èÌDĠYYE

feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün
1 Dìdemiñ eĢki midÀb u müjeler oldu úalem
RamaøÀn derdini Ģeró eylemege düĢdü raúam
2 RamaøÀn ayÝ meger olmaya ḫÀùÝr dil-ĢÀd
N’edelim böyle imiĢ óükm-i úaøÀ-yÝ mübrem
3 RamaøÀn ayÝ eder ehl-i dili pÀ-beste
Gündüzü sil maraøìdir bedene ĢÀmÝ verem
4 RamaøÀn ayÝ olup faøl-Ý der-i meykedemiz
Meh-i èìd oldu ki miftÀó-Ý kilìd-i der-i Cem
5 NÀ-gehÀn gelmiĢ iken ḫÀùÝra devr-i sÀúì
Dediler ĢÀhid-i rü’yet bulunup bir Àdem
6 äÝçradÝm Àh ederek ben de hilÀl-i èìdi
GörmüĢem haydi gidip eyleyelim defè-i elem
7 Ġkimiz de úoĢaraú gitdik o dem maókemeye
MuóøÝrÀn söylediler öyle èudūl geldi n’edem
8 Görmeden úÀḍÝ dedi öylece ĢÀhid var mÝ
äormadan levóa-i ièlÀme edip ùaró-Ý raúam
9 Deme úÀḍì daḫi bizden beter Àzürde imiĢ
RamaøÀn zaḫmına sizsiz dedi şÀfì merhem
___________________________________________
3
b ÚÀ’immaúÀm: úÀymaúÀm, metin.
12 23a
³ Müstensihin notu: ġu beyiti taḫaùùur etdim:
RamaøÀna maraøÀn dedi eùÝbbÀ zìrÀ
Gündüzü daú maraøìdir gecesi istiúÀ
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10 Erøurum vÀlisi ol Óaøret-i Óamdì PÀĢÀ
Görüp aèlÀmÝ buyurdu at ile ùop u naàam
11 AtÝlÝp ùop-Ý meserret ser-i zühhÀd üzre
ÚoparÝp tÀc-Ý riyÀyÝ ederek anlara àam
12 RamaøÀna acÝsÝ zühd degil ãūfìniñ
Bilir Allāh ki añÝn maúãadÝnÝñ ḫˇÀn u Ģikem
13 RamaøÀnda verilir zÀhide óelvÀ vü kebÀb
On bir ayda ne bulur eyleyemez onlarÝ Ģem
14 Ne zamÀn gelse anÝñ ḫÀùÝr-Ý medhūşuna úand
Áh-Ý güllÀc ederek suḫte-i dil hem-çü faóm
15 On bir ay var daha ey ãūfi-i sÀlūs saña
Atma İlÀhÝ severseñ bu zamÀn bezme úadem
16 Ḫavf ile èazm-i sefer etdi o sÀlūs bugün
Óamdüli’llÀh ki edip meskenini mülk-i èadem
17 Müjdeciyem diyerek pìr-i muàÀna gitdim
Beni dÀmÀd eger etseñ verirem iki payem
18 Birine duḫter-i rez birine sÀúì olsun
Etdi fermÀn-Ý dügün böylece ferḫundesiyem
19 Böyle bir ãÀóib-i ĢÀn kimseye dÀmÀd oldum
Maãraf olsun baña lÀzÝm bu zamÀn ḫayli direm
20 Ben isem ãıfr-ı kef ü dest-i tehì lÀkin var
ĠstinÀd eyledigim maèden-i esrÀr-Ý kerem
21 ĠftiḫÀr-Ý vüzerÀ úÝble-i cÀh-Ý ümerÀ
MültecÀ-yÝ fuúarÀ yaèni vezìr-i aèôam
22 èÁleme úÝldÝ müĢìr anÝ ḫudÀvend-i ezel
Sevdi etdi anı hem-nÀm-Ý Nebiyy-i èÀlem
23 O keremkÀnÝ vezìr ibn-i vezìr etmiĢdir
Beẕl-i maúdūrunu ger açmasa sÀ’illeri fem
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24 ġerm eder ehl-i seḫÀ gördügü dem iósÀnÝn
ِ ٍعu YaóyÀ gibiler olsa n’olur müstaḫdem
25 ÓÀãÝlÝ eyledi devrinde o Áãaf cÀme
ġermden giydi anÝ çoúlarÝ hem-çün ÓÀtem
26 Óased etdi der-i ẕìĢÀnÝna nüh ùÀú-Ý felek
Görse dÀrÀtÝnÝ óayrÀn olur ĢÀh-Ý èAcem
27 Miål olur mu aña Áãaf bu cihÀnda Ģimdi
Óükm eder mülk-i SüleymÀna hemÀn bì- ḫÀtem
28 èÌd olup çÝúdÝ ki dìvÀnÝna ḫurşìd-miåÀl
GörmüĢ olsaydÝ bu dìvÀnÝnÝ n’eyler idi Cem
29 Peder-i pÀkine ilhÀm úÝlÝp óayy-i ḪudÀ
Oldu hem-nÀm beni ism-i celÀle tevèem
30 ÁãafÀ dÀd-nümÀ bende-nüvÀzÀ MevlÀ
Medóe dÀ’ir ne desem biñde birin söyleyemem
31 Etme bendeñ gibi ednÀyÝ deriñden muàber
Gerçi medóiyye bu vÀdìde ki olmuĢ ise kem
32 ÇÝúdÝ meydÀn-Ý süḫan-sÀza süvÀr-Ý fikrim
Urdu  ٍبقوdil nüktesi fikr esbine kem
33 Yoúsa eylerdi dil-Àverligi yÀrÀna ôuhūr
N’eylesin oldu o vech ile zebÀnÝ ebkem
34 Feyø-i óaúdÝr baña Àhū-yı süḫan tesḫìri
Bu ùarÀvetli reviĢ göñlüme olmuĢ mülhem
35 Naôm içün levó u úalem alsam ele der-sÀèat
Cümle yÀrÀn-Ý süḫan elbet olurlar mülzem
36 FÀ’izÀ geldi duèÀ mevsimi cÀn u dilden
Terk-i lÀf eyle saña Ģimdi duèÀdÝr elzem
_________________________________________
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37 èÖmr ü iúbÀl ile devletle mü’eyyed olsun
Erøurum vÀlisi destūr-ı kerem kÀn-Ý himem
38 Geçire èizz ile mecdinle müdÀm aèbÀdÝn
Ẕevú ile ãÝóóat ile ẕÀt-Ý müĢìr-i efḫam
39 DÀyim aèbÀdÝ saèÀdetle vücūd-ı pÀki
Görmeye úÝlca øarar ermeye ḫÀùrÝna elem
40 Reh-ber olsun aña her yerde o ḪÝør-Ý cÀvìd
Görmesin cevr-i felek ẕerrece envÀè-i sitem
41 ÚÝrúlara oldu úarìn naôm-Ý dil-Àvìz olsun
AnlarÝñ óürmetine ùÀliè-i maósūd ______

13
ÚONYA MÜġÌRĠ DEVLETLÜ MEÓMED ÓAMDÌ PÁġÁ ÓAŻRETLERİNE
ÚAäÌDE-Ġ èÌDĠYYE

feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün
1 Erdi èuĢĢÀúa yine luùf-Ý CenÀb-Ý müteèÀl
RamaøÀn etdi güẕer geldi hilÀl-i ĢevvÀl
2

 ض٘ر ٍلluùfÝ eger var ise bÀde ile
ġeref-i ãavm ile muḫtel idi bu fikr ü ḫayÀl

3 Sözüm èayb etme güzel noúãanÝ görseñ ôÀhir
Ederem mey ile Ģimden gerü ben neĢr-i lÀl
4 Verdi ĢÀdì vü ùarab muùribe selḫ-i ramaøÀn
áurre-i èìd ile zÀhidlere yüz verdi zevÀl
5 äañki èÌsÀya bedel doàdu felek-i ĢevvÀl
Etdi dil-mürdeleri cÀm ile ióyÀ fi’l- óÀl
6 Erdi ĢevvÀl-i ãafÀ-baḫş úılıp èÀleme
Verilir bÀde vü mey rindlere miål-i zülÀl
_______________________________________________
13 27b
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7 DaàÝtÝp ruḫãat-Ý bÀde daàÝtÝp dÀà-Ý göñül
ĠĢbu mÀhiyyet ile vecde gelir belki ḫayÀl
8 Muùrib ü pìr-i muàÀn rind ü sÀúì vü meye
Verdi keyfiyyet[i] bu mÀh nice àunc u delÀl
9 SÀúi ÀlÀt-Ý ùarab istemezem ben yalñÝz
Mey-i dìrìne ile bezmime ver óüsn ü cemÀl
10 Naúd-i cÀnÝmla ĢirÀ eylememek mümkin mi
Olsa sevúinde ki mey emtièa sÀúì-i delÀl
11 DökmüĢem ḫūn-ı ciger reşk ile gördükde anı
Ruḫı al cÀmesi al bÀde-i gül-gūnu da al
12 Teng olur àonce-i sÀàar úanÝ eyyÀm-Ý neĢÀt
AçÝlÝr èuúde-i dil yÀr ile olduúda viãÀl
13 Semt-i àarbìde olur sÀúi-i ÓÀtem-yed kim
Luùf umar dil bu cihet üzre eger esse ĢimÀl
14 Bezm-i èiĢretde o meh-rū ile cünbişde iken
Çarḫ-ı kec-devr n’olur birden edeydi iàfÀl
15 Felegin ehl-i dile eyledigi mihnetden
Ey göñül bilmemiĢem Ģimdiye dek neydi me’Àl
16 Ger felek devr eder ise eder ehl-i èaĢúa
Derdi mey sÀúiyi pìr sÀàarÝ hem köhne sifÀl
17 Mey-i dìrìne ile bÀde-i zerrìni bulur
Bì-vefÀ dehrde bir laóôada ancaú erẕÀl
18 Çarḫ-ı kec-devr verir sÀàarÝ devrinde hemÀn
Kimde devr eyler ise iĢbu fenÀ mÀl ü menÀl
19 äunmadÝ dehr-i denì cÀmÝnÝ hergiz elime
Úader erbÀb-Ý dili bezmde úÝldÝ pÀ-mÀl
20 Dehr-i dūn gerçi yazıp defter-i dūnìde beni
Óamdüli’llÀh söze gelsem oluram èÀlü’l-èÀl
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21 ÜabèÝmÝñ zÀdesi ol ãaf-Ģiken-i maèreke kim
Girse ãaón-Ý süḫana kimsede úalmazdÝ mecÀl
22 Ùabè-Ý endìĢe-i yÀr anÝ eder ٓ صعدgibi
Çıúsa ãayd-Ý süḫana fikr-i dilim bÀz-Ý miåÀl
23 Per-i Cibrìl gibi sÀye ãalar dünyÀya
Eger açdÝ ise èAnúÀ-yÝ ḫayÀlim per ü bÀl
24 Benem ol èÌsi-nefes dem urur isem süḫana
Ola her söyledigim mu ècize vü siór-i óelÀl
25 Ùaèn-Ý ebnÀ-yÝ óased olmasa eĢèÀrÝm ile
Cümle erkÀn-Ý cihÀn olur idi mÀl-À-mÀl
26 Meger ol server ola firúa-i óassÀda óakem
TÀ ki mübùel sözü devrinde ola kiẕb ü vebÀl
27 Nice server o güzel ḫulú-Ý óamìdü’l- ḫalúa
NÀm u ĢÀnÝndan eder òalú-Ý èadl istidlÀl
28 ĠftiḫÀr-Ý vüzerÀ yaèni ki Óamdì PÀĢÀ
Oldu her vech ile ol ẕÀt-Ý pesendìde-ḫıãÀl
29 Ey ki èÀlì-naôarÀ bende-nüvÀzÀ MevlÀ
Ola ẕÀtÝñ nice biñ èabd ile mesrūru’l-óÀl
30 Ey cihÀn-dÀver ü dìn-perver [ü] vÀlÀ-himmet
Vey èalÀ-ãavlet ü DÀrÀ-óaĢem ü ferrūḫ-fÀl
31 Sensin ol āãaf-Ý åÀnì bu cihÀna belki
GelmemiĢ sen gibi bir ẕÀt-Ý Sikender-iúbÀl
32 ÁsmÀn-pÀye hümÀ-sÀye vü èÀlì-menzil
èArĢ-Ý temkin ü felek-rütbe vü memdūó-Ý faèÀl
33 Úonyaya verdi Ģeref öyle vücūduñ şerefi
Yeri var bulsa cihÀn ẕÀtÝñ ile istiúlÀl
34 Buldu devriñde cihÀn emn ü emÀn ü raóÀt
ÓÀside úalmadÝ bir eyleye tÀ baòt u cidÀl
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35 Luùf u iósÀn u kerem rindi-i ÀĢüfte-dile
ẔÀt-Ý pür-cūduña olmuş bu ehemm-i işàÀl
36 Buldu kÀlÀ-yÝ süḫan devr-i bedìèiñde revÀc
Oldu her ãÀóib-i dil anda sütūde-aóvÀl
37 Ne úadar luùf u kerem úÝldÝ saña MevlÀ kim
MuntaôÝr oldu seniñ emriñe her emr-i muóÀl
38 Ey mü’eyyed-Ģeref ü Ìsi-dem ü MūsÀ-kef
Vey ḪÝøÝr-maúdem ü hem menbaè-Ý cÀh u iclÀl
39 Sensin ol ãaf-der-i meydÀn-Ý hüner-pìrÀyÝ
Ne úadar medó eder isem edemem hìç ikmÀl
40 ÁãafÀ iĢbu sözüm reyb u riyÀdan èÀrì
VaãfdÝr medóiñe dÀ’ir edemem basù-Ý maúÀl
41 Ùūùi-i tabèÝmÝ taósìn eder hep ehl-i úulūb
Medó-i Àyìneñe geldikde olur ebkem ü lÀl
42 Çoú zamÀndan beri olmuĢdu àunūde baḫtım
İşbu vaãfÝñ ciheti oldu ki bìdÀrÝna dÀl
43 Ol vücūduñ olalı kehf ile sÀye tÀse
ÚalmadÝ rūy-ı cihÀn içre birÀz ôÝl u ôÝlÀl
44 DÀverÀ ẕÀtÝñÝ medó etmede taúãìr etsem
Gelir elbette bu vech ile baña ḫayli vebÀl
45 N’edeyim kim bu úadar oldu hemÀn maúdÿ[r]um
èAcz u taúãìrimi èafv eyle eyÀ ferrūḫ-fÀl
46 CÀn u dil óaĢre degin vaãfÝñ ile çekse taèab
Uàramaz fikr ü ḫayÀle bu cihet ile melÀl
47 FÀ’izÀ lÀf yeter ḫayr-ı duèÀ mevsimidir
Ede devletle füzūn èömrüñü Óaú Celle CelÀl
____________________________________________
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48 N’edeyim bende ne var ḫayr duèÀdan baĢúa
Nice mümkin edeyim ḫayr duèÀda ihmÀl
49 ÚÝla teysìr ḪudÀ pÀyÝña yüz sürmegimi
TÀ ki her vech ile àamdan olayÝm fÀrià-i bÀl
50 Zer ü sìm ile güherden pür ola kìseñ kim
ÚalmasÝn küfe-i vezniñde elem pür-miåúÀl
51 Ùÿl-i èömr ile muèammer olasÝn bÀ-iúbÀl
TÀ mü’eyyed úÝla Óaú-Ý Cel-i CelÀl müteèÀl
52 Vermeye nevè-i øarar ile keder dest-i úader
Ede iètÀbÝñÝ her sÀ’ile ber-cÀy-Ý su’Àl

14
ÙRÁBLUSáARB VÁLÌSĠ DEVLETLÜ èĠZZET PÁġÁ ÓAŻRETLERĠNE ÚAäÌDE-Ġ
RAMAŻÁNĠYYE VÜ èÌDĠYYE

feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün
1 ġarúdan àarba seyÀóat mi bu geĢt ü güẕerÀn
Yoúsa bì-hūde yere devr edemez ehl-i dilÀn
2 Árzū-yı dil olup Óaøret-i èĠzzet PÀĢÀ
Árzūsuyla gelen olmada her dem şÀdÀn
3 èAks eder Àyine-i faølÝ kamu nÀôÝrÝna
Terk-i Àyìne-i Ġskender edip ehl-i cihÀn
4 Öyle bir maèden-i faøl öyle belÀàat-perver
Eyledi çoúlarÝnÝ ãÀóib-i èiz ü èirfÀn
5 Ḫidmet-i devlet ile vüsèat-Ý mülk ü millet
Menbaè-i fikri eder böylece dÀ’im feverÀn
6 Eylemez buña úanÀèat ede àarba mülóaú
Mülket-i devletine mülk-i cesìm-i sevdÀn
______________________________
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7 Ùamaè-Ý cìfe-i dünyÀ ile de belki degil
Saèy u iúdÀmÝ ãadÀúatle olupdur çespÀn
8  اٍٖدCem ü  ىجيدÓaøret-i SulùÀn Mecìd
Bendesi olsa gerek cümle-i ĢÀhÀn-Ý cihÀn
9 Bildi ol ĢÀh-Ý cihÀn anÝ memÀlik-perver
Mülküñ ekåeriyeùi eyledi ol ẕÀta mekÀn
10 Her nice mülke gidince anÝ tanôìm eyler
èAzl olur ise velì ĢÀnÝna gelmez noúãÀn
11 ĠnfiãÀl eylese sÀ’ir vüzerÀdan birisi
CünóasÝz olsa bile ede onda iskÀn
12 ĠnfiãÀl eylese ol ẕÀt-Ý muèaôôam fevren
ĠttiãÀl eyleye manãÝblara úalmaz ḫüsrÀn
13 TÀ ezel oldu vezìr ibn-i vezìr daḫi olur
äÝdk ile óaĢre úadar nesl-i nesil-i ẕì-ĢÀn
14 Server enÀm-Ý verÀ dÀver-i èĠzzet PÀĢÀ
Bendeñe luùf-Ý kirÀ ãÀóib-i cūd u imèÀn
15 Óaú saña verdi bile böyle seyÀóat mülki
Zìb ile manãÝb ile èÀlemi úÝldÝñ seyrÀn
16 Luùf u iósÀn u kerem seyf ile èirfÀn u úalem
Cümlesi tev’em olup sende be-cemè-i øÝddÀn
17 Ne revÀ bencileyin ĢÀèir olur devriñde
Naôm-Ý eĢèÀra ede àayrÝsÝ taórìk-i zebÀn
18 ĠĢte sen gibi óakem dilde süḫan elde úalem
(Olmaya güçdür mufaḫḫam) ben olunca gÿyÀn
19 Menbaè-Ý tabè-Ý süḫan bÀà-Ý dilimdendir bu
ُ ٍيٖقبsüḫanÀn oldu úamusu reyyÀn
___________________________________
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20 Benem ol ĢÀèir-i rengìn-ãÝfat kim yaraĢÝr
Aùlas-Ý kÀr-Ý felek dÿĢuma olsa mintÀn
21 Benem ol ĢÀèir-i yektÀ-yÝ zamÀn her süḫanım
Der midir muècizemi èÀleme yoúsa ……
22 Elleri titreyerek levó ü úalemin düĢürür
ḪÀme-i çūb-ı kelìmìmi görünce óisÀn
23 Ger felek görmüĢ olaydÝ eder idi ol dem
Naèl-i aúdÀm-Ý ḫayÀlimi külÀh-Ý sāmÀn
24 ZÀde-i ùabè-Ý cihÀn-gìr ile BehrÀm-ãÝfatam
èArãa-i naômda ger olsa n’olur Ģìr-i jiyÀn
25 Nev-heves ĢÀèir eger görse kemÀlimi benim
Hem tehì dest ḳalÝr hem de faøÝldan èüryÀn
26 ġÀèirem ben diyerek biri dehÀnÝn açsa
Çoú mudur tìà-i zebÀnÝm anÝ etse bürrÀn
27 ZÀde-i ùabèÝma taósìn-i beĢer sÀde degil
Belki Cibrìl olur bu süḫana àÝbùa-künÀn
28 Bu miåÀl üzre iken zÀde-i ùabè-Ý vÀlÀm
Ne ede midóatÝña bulmadÝ óad u pÀyÀn
29 ÁãafÀ böyle mi ben söyler idim müdóatÝñÝ
OlmasaydÝ ki dehÀnÝmda kilìd-i ramaøÀn
30 Ey cihÀn-pÀye deger dÀ’ireñiz DÀrÀya
Vey melek-mÀye felek-sÀye müĢìr-i ẕì-ĢÀn
31 ḪÀk-pÀya gelerek èarø u beyÀn eyleyeyim
RamaøÀn ile mübÀrek ola èìdiñ herÀn
32 RamaøÀn ayÝnÝ Óaú böylece farø etmiĢdir
Ki terÀvìó ü èibÀdet ile olsun güõerÀn
_______________________________________________
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33 Sen terÀvìó ü èibÀdÀta nièam øam ederek
Ehl-i àarba ki deriñde açÝlÝp sofra vü ḫˇÀn
34 Ser-puĢ altÝnda gelir aùèime-i gūn-À-gun
Maàribì ãañki bulup genc-i nihÀnÝ bu zamÀn
35 Doyurur Óaú seni cennetde yed-i luùf ile
Çün bu feyøiñ yetiĢip óasret iken anlara nÀn
36 ÓÀãÝlÝ eyledi taóãìl-i riøÀ-yÝ ẕÀtÝñ
Dü-åevÀb ile güẕer eyledi mÀh-Ý àufrÀn
37 Geldi ĢevvÀl-i ãafÀ-fÀl ile eyyÀm-Ý viṣÀl
Yüz sürem dÀmeniñe böyle degil mi idmÀn
38 Doàdu ol mÀh-Ý ãafÀ ben de tegazzül edeyim
Erdi evúÀt-Ý feraó eyleye sÀúì devrÀn
39 Ebru-yÝ sÀúi midir bezm-i felekde görünen
äañki ìmÀ-yÝ mey etmiĢ bize çeĢm-i fettÀn
40 RamaøÀn ummuĢ idi faøl-Ý der-i meykedeye
Meh-i ĢevvÀl edip aña ki miftÀó-Ý beyÀn
41 AçÝlÝr àonce-i nev-reste-i fem bÀde ile
Mürà-i dil mürà-i seóerveĢ ede her Ģeb nÀlÀn
42 Zene mÀ’il degilem duḫt-ı rezi neyleyeyim
Lebleriñ ver emeyim eyleye sÀúì èunvÀn
43 Lebleriñ birini emdim öbürüñ èaksi urup
Felek Àyìnesine etdi hilÀli raḫşÀn
44 NÀḫun-ı sÀúi midir nedir felekde bu hilÀl
Yoúsa ol muà-beçeniñ cebhesi mi oldu èayÀn
45 Fesini egdi boyun bÀàÝnÝ ãoydu sÀúì
Felege urdu hilÀl oldu ki èaks-i gerdÀn
__________________________________________
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46 Gerdene ãarÝlaraḳ zülfü siper etse bulur
KaĢÝ yaya urulan tìr-i sinÀnÝñdan emÀn
47 Vaãf u faḫriyye vü tebrìk ü àazel yetmez mi
FÀ’izÀ eyle duèÀ Ģimdi odur zìb-i zebÀn
48 Óaøret-i BÀri saña eyleye her dem óaĢmet
æervet ü devlet ile ḫaylice èìd ü ramaøÀn
49 Hem èadūlarñı seniñ ede nièamdan maórūm
RamaøÀn gibi gele onlara rūzÀn ü ĢabÀn
50 SÀye-i Ģehìre iclÀle reĢk eyleyeler
Rūm u TersÀ vü èAcem eyle ki cümle èüryÀn
51 Encümüñ ḪÀliúi hem èömrüñü efzūn etsin
Kevkeb-i ùÀlièiñe ola èUùÀrid óayrÀn
52 ÁstÀnÝñda beni ĢÀd ede MevlÀ-yÝ kerìm
Etmeye ùÀlièimi maôhar-Ý ye’s ü óirmÀn

15
MÜġÁRÜ’N-ĠLEYH SÁL-Ġ CEDÌD TEBRÌKĠ

feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün
1 Bu muóarremde feraó èÀleme etdiñ baḫşÀ
Yed-i iósÀnÝñ ile bendelere zer PÀĢÀ
2 Hìç olur bulmaya ẕÀtÝñ ki Ģifa-yāb idi
èAlìma’llÀh bütün söylediler çoú yaĢa
3 Óamdüli’llÀh ĢifÀ bulduñ efendim ammÀ
Ḫasteyem cevr-i felekden hele ben ãubó u mesÀ
4 Bendeñem faḫr ederem bendeligimle her dem
Gerçi şeh ãandÝ beni ãÀóib-i naôm u inĢÀ

____________________________
50

a Vezne uymamaktadÝr.

15 33b
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5 AlmadÝm gerçi bir altun da bugün sÀliyye
Öyle az Ģeylere rÀøÝ degilem ben óÀĢÀ
6 ġÀnÝña her ne revÀ ise anÝ ḫoş bilirem
Azsa da eylemezem kimseye aãlÀ ifĢÀ
7 FÀ’ize vird-i zebÀn oldu efendim tÀrìḫ
Ola bu sÀl-i mübÀrek saña èĠzzet PÀĢÀ
1266

16
ÁMEDÌ-Ġ DÌVÁN-I HÜMÁYŪN SAèADETLÜ MAÓMŪD NEDÌM BEG EFENDĠ
ÓAŻRETLERİ ÓAÚÚINDA TÁRÌḪ ¹

fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün
1 PÀdĢÀh-Ý baór u ber ãÀóib-livÀ-yÝ Aómedì
Baór-i iósÀndÝr ki vardÝr cūdunuñ ceõr ü medi
2 Ceõr eder nÀ-ehlden meddi gelir erbÀbÝna
Ehl-i dil-perver anÝñ gibi cihÀna gelmedi
3 Baór-i cūdundan eger nÀ-ehl olaydÝ óiããemend
Ben olurdum kÀm-bìn ü behre-yÀb-Ý sermedì
4 EtmiĢ istióúÀú ile hep bendegÀn-Ý ser-firÀz
ÚadrdÀndÝr bendesi nā-şā[d] aãlÀ úalmadÝ
5 Gerçi evvel úurb-Ý sulùÀn ÀteĢ-i sūzÀn imiĢ
Óamdüli’llÀh pÀdĢÀhÝm anÝ taãdìú etmedi
6 Bende-i ūlÀsÝ ez-cümle efendimdir benim
MÀh-Ý ÀmÀli hemìĢe àurre salḫa ermedi
7 SÀye-i ĢÀh-Ý cihÀnda Óaú anÝ ĢÀd eyleye
BÀri ĢÀd olsun anÝñla bendegÀnÝ sermedì
_______________________________________________
16 34a
¹ Müstensihin notu: Sadr-Ý aèôam Maómūd Nedìm PÀĢÀ meróūm.
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8 ÇÀkeri FÀ’iz dedi tÀrìḫi èavn-Ý Rab ile
Oldu istióúÀú ile Maómūd Nedìm-i Ámedì
9 FÀ’iziñ tÀrìḫi verd olmuş zebÀn-Ý èÀleme
ġièr ü inĢÀnÝñ nedìmi oldu emced Ámedì
10 FÀ’izÀ Sebèü’l-mesÀnìdir himem tÀrìḫ ile
Rütbe-i ūlÀ ile olmuĢ Nedìm Beg Ámedì
1266

17
MÜġÁRÜ’N-ĠLEYHĠÑ MAÚÁM-I äADÁRET -èUẒMÁ MÜSTEġÁRLIáA
TAèYÌNĠ ÓAÚÚINDA
[ÚIÙʿA]

fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün
1 Her umūrunda muóaúúaú Óaøret-i ĢÀhÀneniñ
Olduàun BÀrì teèÀlÀ iĢte úÝldÝ ÀĢúÀr
2 Oldu istióḳÀú ile bir ẕÀt-Ý Maómūdü’ş-şiyem
SÀye-i ĢÀhÀnesinde kÀm-kÀr-Ý rüzgÀr
3 Nice bir ẕÀt-Ý hünerver àonce-i vaãfÝnda kim
BülbülÀsÀ ḫÀme-i gūyendem eyler iètiẕÀr
4 Biñde bir vaãfÝn ne vech ile beyÀn etsem èaceb
ÚalmadÝ taèrìfe úudret oldum Àḫir şermsÀr
5 Cümle èÀlem manãÝb-Ý vÀlÀ-yÝ feyø-efzÀsÝna
Nice yÝllardan beri etmiĢler iken intiôÀr
6 Bir beĢÀret verdi bu tÀrìḫ-i zìbÀ èÀleme
PÀye-i bÀlÀ ile Maómūd Beg oldu müsteşÀr
7 Senesi FÀ’iz içün vird-i zebÀndÝr dÀ’imÀ
èÖmr ü iúbÀlin füzūn etsin CenÀb-Ý KirdgÀr
1262

_____________________________
17 35a
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18
MAÓMŪD FÁ’ĠZĠÑ VEFÁT-I PEDERE DÁ’ĠR SÖYLEDĠGĠ TÁRÌḪ
mefāʿìlün mefāʿìlün mefāʿìlün
1 Biz üç dÀder olunca vÀlidem nÀ-būd
Óüseyn idi büyük evãaù faúìr Maómūd
2 èAlì idi üçüncümüz üç ay ãoñra
AramÝzdan vücūdun etdi mefkūd
3 Pedersiz yedi yaşında úalıp bì-kes
Bi-óamdi’llÀh beni terbiye úÝldÝ Óay-Ý Maèbūd
4 YaúÝnÝmdÝr èazìz ẕü-intiúÀm Allāh
Peder maôlūm iken ôÀlimlerini eyleye merdūd
5 Hele geçdim fiàÀn u nÀleden úaùèÀ
Oraya oluruz çünkü bütün mevrūd
6 Emel dāram áafūr ismine MevlÀnÝñ
Olur luùfuyla peder cennetde mevcūd
7 Gelip bir óüzn FÀ’iz dedi tÀrìḫ
Şehìden rÝólet edip mìr-i DÀvud
1247

_________________________________________
18 35b
2

b Vezne uymamaktadÝr
b Vezne uymamaktadÝr.
7
b Vezne uymamaktadÝr.
6
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19
VÁLĠDESĠNĠÑ VEFÁTI ÓAÚÚINDA SÖYLEDĠGĠ TÁRĪḪ

müfteèilün fÀèilün müfteèilün fÀèilün
1 ÓÀsidim olsa eger añlasa eyler keder
Söyleyeyim ãorsalar baĢÝma geldi neler
2 Pìre-zen-i dehr-i dūn etdi beni der-be-der
Nevóa vü efàÀn ile vaútimi úÝldÝ güẕer
3 NÀr-Ý firÀú-Ý vaùan etmede iken eåer
Hìzem-i àurbetle ben olmuĢ iken Ģuèlever
4 YazdÝ YarÀdan baña böyle fenÀ bir ḫaber
VÀlide meróūmemiz eyledi úabrì memer
5 TÀzelenip eski àam yaèni firÀḳ-Ý peder
Birbiri taèúìb edip örtmededir derd-i ser
6 SÝzlama FÀ’iz n’olur bÀà-Ý fiàÀndan åemer
Raómet ile yÀd úÝl Ģimdi ki raómet umar
7 Óaøret-i äÝddìúa vü zevci o ḫayrü’l-beşer
Óürmetine ey ḪudÀ ede naèìmi maúar
8 Cevher-i eĢkim ile oldu bu tÀrìḫ-güher
ÚÝldÝ  ثَيلcinÀn èÁyiĢe ḪÀnÝm sefer
1265

_____________________________
19 36a
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20
DEVLETLÜ èĠZZET PÁġÁ ÓAŻRETLERİNİÑ DÌVÁN KÁTĠBĠ æÁLĠæEDEN
ÓASEN REFĪè EFENDĠNĠÑ VEFÁTINA TÁRĪḪ

mefèèūlü fÀèilÀtün mefèūlü fÀèilÀtün
1 Bu dehr-i dūn bıraúmaz ne pesti ne bülendi
Olmaya hìç maàrūr ne zÀhid ü ne rindi
2 Velìnièmetimize kÀtib-i dìvÀn iken
DìvÀn-Ý Óaúúa gitdi naúd-i teni tükendi
3 Zübde-i aóbÀb idi ol münĢì-i yegÀne
YaúdÝ beni firÀúÝ rÀóatÝ buldu kendi
4 Ḫaste idi dem-À-dem derd-i veremle Àḫir
Ázürde úÝldÝ felek öylece derd-mendi
5 TÀrìḫ edince FÀ’iz el úaldÝrÝp duèÀya
YÀrab cinÀna varsÝn Óasen Refìè Efendi
1268

____________________________________________
20 36b
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áAZELĠYYÁT
[Óarfü’l – Elif]
1
fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün
1 SÀḳiyÀ bezm-i Elest içre olup iósÀn baña
CÀm-Ý vaódetle ãunuldu ol zamÀn ìmān baña
2 Devr eder eflÀk u mÀ-fìhÀda ẕikr-i ẕÀt ile
Óalḳa-i tevhìd içün ilhÀm olup devrÀn baña
3 DehĢet-i ÀteĢ degildir Àh u nÀlemden àaraø
Árzū-yı dil olupdur vuãlat-Ý cÀnÀn baña
4 Vuãlat-Ý dìdÀr içün bìdÀr olur dil tÀ-seóer
Yoḳsa ĢÀd olmam verilse óūr ile àılmÀn baña
5 Óamdüli’llÀh doàru gitdim rÀh-Ý èaĢú-Ý vaódete
ÚalmadÝ rÀh-Ý óaḳÀyÝḳ içre yol pinhÀn baña
6 Cürèa- nūş-ı bezm-i vaódet olduàum günden beri
KeĢf-i esrÀr-Ý tecellì olmadÝ yeksÀn baña
7 áayrdan ümmìd-i luùf etmek èabeådir FÀ’izÀ
KÀfidir rūz-ı cezÀda zÀde-i èAdnÀn baña

2
fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün
1 Maùlaè-Ý rūyuñ èazìzim “ ve’ê-êuóÀ ” olmuĢ saña
Zülf-i ḫam-der-ḫamda “ve’l- leyl-i iẕÀ” olmuĢ saña
2 Az mÝdÝr tevdìè- i ḫaùù-Ý ḳudret ile yazılıp
Muãḫaf-ı rūyuñda bürhÀnÝñ dü-tÀ olmuĢ saña
____________________________________
1 37b
a Vezne uymamaktadÝr.
2 38a
¹a “ ve’ê- êuóÀ”: “Yemin olsun, kuĢluk vaktine”(Kur’ân-Ý Kerîm, Duhâ 93/1). Ayetler ve anlamları için
bk. https://www.diyanet.gov.tr/tr ayetler ve anlamları buradan alınmıştır. Bundan sonra ayrıca
belirtilmeyecektir.
²b “ve’l- leyl-i iẕÀ”: “Yemin olsun geceye” (Kur’ân-Ý Kerîm, Duhâ 93/ 2; Leyl 92/1).
5
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3 Üa’n-Ý tūfÀn-Ý èadūda fÝrùÝna varsa çi-sūd
Keşti-i “isrÀ”da fikriñ nÀ-ḫudÀ olmuĢ saña
4 Yoúdur aãlÀ ol óarìm-i vaódet içre maóremi
Senden özge ey óabìbim bir nidÀ olmuĢ saña
5 N’eyleyem daldÝm evvelden baór-i èiãyÀna meded
Eyle sÀóil-res ezelden ilticÀ olmuĢ saña
6 ÚÝl müyesser yüz sürem iànÀya Allāh èaĢḳına
Hem “ le- èömrük”6 anda èabd-i bì-nevÀ olmuĢ saña
7 Rūz u şeb bÀkì bütün èiãyÀnÝmÝ óÀkì benem
ŞÀkiyem benden yaña her mültecÀ olmuĢ saña
8 Bikr-i fikrim ẕikr eder derk eylemez esrÀrÝnÝ
èAdd-i evãÀfa bu cümle nÀ-sezÀ olmuĢ saña
9 FÀ’iz-i ÀvÀreniñ göñlünde zaḫm-ı maèãiyet
Ver ĢefÀèat merhemin benden recÀ olmuĢ saña

[Óarfü’l–Ba]
3
fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün
1 Zülfüdür ruḫsÀrÝ üstünde niḳÀb-Ý ÀftÀb
äanki etmiĢdir anÝñla cÀme ḫˇÀb-Ý ÀftÀb
2 ġÀhidem bintü’l-èineb meĢhūr olupdur bÀdede
Ger ôuhūr etse olur ondan óicÀb-Ý ÀftÀb
3 ÁteĢ-i Ģems-i ruḫuñla ùutdu ÀteĢ cÀn u dil
Bezme var söyle olur böyle kebÀb-Ý Àftāb
4 Esb-i iḳbÀle binip evc-i felekde mehveĢim
ÁĢkÀre oldu bundan ÝøùÝrÀb-Ý āftÀb
5 TÀb-Ý rūyuñdan dilim bì-tÀb olursa var yeri
TÀb-Ý ruḫsÀrÝñdan olmuĢ iltihÀb-Ý Àftāb
________________________________________________
3

b “isrÀ”: “Geceleyin yürütmek” (Kur’ân-Ý Kerîm,Ġsrâ 17/1).
b “le-èamrük”: “HayatÝna yemin olsun ki ”(Kur’ân-Ý Kerîm, Hicr 15/72).
3 38b
6
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6 Óaùù-Ý nev-peydÀ olup ruḫsÀr-ı ÀteĢnÀkda
äan açÝpdÝr bezm-i óüsn içre kitÀb-Ý ÀftÀb
7 Subó olursa meh cebìniñle olur èuĢĢÀḳıña
FÀ’izÀ lÀzÝm degil iĢrÀḳ-ı bÀb-Ý ÀftÀb

4
fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün
1 TaḫtgÀh-Ý èaĢḳda şevketli ḫÀḳÀndÝr ĢarÀb
Meclis-i aókÀm-Ý dilde mìr-i mìrÀndÝr ĢarÀb
2 Mülk-i èayĢ u ceyĢ-i yÀrÀn ile nüh eflÀkede
Mihr-i devrÀn mihr-i cÀn mihr-i SüleymÀndÝr ĢarÀb
3 Mekrümetde ÓÀtem u óikmetde EflÀùūn gibi
MenfaèÀtverdir derūna derde dermÀndÝr ĢarÀb
4 Merde neş’et-baḫş olur fikr u ḫayÀli bÀdeniñ
Bezm-i nūş-À-nūşda bir ãÀóib-i ĢÀndÝr ĢarÀb
5 ġimdi devr-i bÀdedir devr et müdevver sÀġarÝ
YÀdgÀr-Ý meclis-i Cem ĢÀh-Ý devrÀndÝr ĢarÀb
6 ÁbÀb ôulmet ÒÝøra olmuĢ baḳ dil-i şūrìdeme
MaĢrÝḳ-ı billūr-ı Cemden Àb-Ý óayvÀndÝr ĢarÀb
7 Beng ü efyÿn neĢ’e-yÀb etmez derūnuñ FÀ’izÀ
Cezm edip ẕevḳ-i derūnum neş’e-rìzÀndÝr ĢarÀb

5
fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün
1 NeĢ’e-rìzÀn ẕevḳ-efşÀn leẕẕet-i cÀndÝr ĢarÀb
MenfaèÀt-yÀb olduġu åübÿt-Ý bürhÀndÝr ĢarÀb
2 Nev gelirse ãanma nevdir èÀĢÝḳ-ı dìrìneye
èAhd u peymÀn-Ý ezelden luùf-Ý YezdÀndÝr ĢarÀb
___________________________________________
4 38b
6
a  اثبةÁbÀb, vezne uymamaktadÝr.
5 39a
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3 ĠctinÀb etmek nedir vÀèiẓ diyorsa vaèẓda
Cennet içre Àb-Ý rūy-ı ehl-i ìmÀndÝr ĢarÀb
4 Ehl-i bezme sÀḳiyÀ laèliñ miåÀli bÀde ãun
Bir naôar ḳıl mÀye-i Àb-Ý zenaḫdÀndÝr ĢarÀb
5 Meclis-i èiĢretde benden dem urur muùrib o dem
SöylemiĢdir bezme yÀhū şimdi çespÀndÝr ĢarÀb
6 èAcz u øaèfÝm terk-i ãahbÀdan olursa var yeri
Bir bir ardÝnca kerem ḳÝl úūt-ı ebdÀndÝr ĢarÀb
7 FÀ’iz etme kÀr-Ý Ġblìs ol enìs-i èāĢÝḳa
Terk-i èuĢĢÀḳa ne mümkin mūnis-i cÀndÝr ĢarÀb

6
mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün
زتبة شَع رٗي رٗشْت پرٗأّ اً اً شت
زض٘داي ض٘اد زىف ت٘ دي٘أّ اً اٍشت
ده ٍت از ّنبٓ چشٌ ثيَبرت شدٓ ثيَب
ي٘د از چشٌ ٍشت ّبىۀ ٍطتبّٔ اً اٍشت
ًچ٘آُ خبك ضسا ديدً اضير زىف مر ديد
ثداً افتبدٓ چَُ٘ آدً ثراي دأّ اً اشت
شد اضت از ٗصو جبّبُ حَدضٔ قيت ٍِ ٍعَ٘ر
مٔ ٕطت اُ مْج ثبد آٗر در ٗيرأّ اً اٍش
يٌ در دضت ٗ ٍطرة ٕطت ٗ شبٕد ٍطت در عشرت
ثٖشت آضب ات زاُ ح٘ري ىقب مبشبّٔ اً اٍشت
ٍي صبفي ينطِ فبيس ٍترش از ص٘فئ ّب صبف
ثٔ ثي اّصبفي ٍشٖ٘ر اضث از اُ ثينبّٔ اً اٍشت

7
feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün
1 Òaùù-Ý ruḫsÀrÝ yazÝp mühr ile ḫaùùÀù چيت
Eyledi èÀĢÝḳına ḫaù ile ìmÀ فبر عت
_________________________________
6 39b
7 40a
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2 RÀġıb olmaz mı göñül bezme gelince görecek
Söylüyor sÀġara ġulàulle ãurÀóì “fe-enãab”
3 ManãÝb-Ý pìre-zen-i dehri bütün ḫalè ederem
Zevce etdim yeñiden kendime bir bint-i èineb
4 èAyĢÝñ óaḳḳına var et rızḳ-ı aósen
Úanmayam mÝ var iken elde bu ãÀfì-meĢreb
5 MeĢrebiñ ãÀf u meyiñ sÀf u diliñ ãÀf olup
FÀ’izÀ eyle sezÀ böyle ãÝfÀtÝ mekseb

[Óarfü’t–TÀ]
8
mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün
1 AyaàÝñla efendim bezme var èuĢĢÀḳıña nÀz et
Bu teĢrìfiñle aóbÀbÝ ayaàÝñla ser-efrÀz et
2 Úara baḫtım gibi zülfüñ perìĢÀn eyleme rūda
SevÀd-Ý kìneyi ḳaldır n’olur gel rūyla ibrÀz et
3 Düzendi meclis-i èiĢret vücūduñla be-hey muùrib
Bu bezm-i ḫÀããa lÀzÝmdÝr maḳÀmÝñ sen de ĢehnÀz et
4 Edip meĢĢÀùa-i ùaèbÝm dilinden rÿyuña àÀze
Gerekdir çeĢmimi ḫÀk-Ý rehiñle tūtiyÀ-sÀz et
5 Ser-Àmeddir denilmiĢ FÀ’izÀ güftÀr-Ý üstÀda
Naôìre nice mümkindir hemÀn taḳãìre ÀàÀz et
_______________________________________
2

b Vezne uymamaktadÝr.
b “fe-enãab”: (fe lâ enãabe) “ArtÝk aralarÝndaki akrabalÝk bağlarÝ iĢe yaramayacak” (Kur’ân-Ý Kerîm,
Mü’minȗn 23/101).
2

a Vezne uymamaktadÝr.
8 40b
5
Bu mÝsra için sayfanÝn altÝnda müstensihin notu vardÝr: “Bu naôìreniñ maètūfun èileyhi olan àazel ile
taḫmìsi “taḫmìsat” ḳısmında mündericdir.”
4
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9
mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün
1 NevÀ-yÝ būselikden ey ãabÀ èuĢĢÀḳı taóẕìr et
Uãūl ile inen nÀlemi ney içre taórìr et
2  آĢehnÀz-ı melÀóatkÀr-Ý Maómūdì  آmÀh-Ý evc
Óazìn etme dil-i meskenimi vaãlÝñla tebĢìr et
3 NiĢÀbūr u èAcem ile ÓicÀz u IãfahÀnìde
èIrÀkìveĢ bulunmaz ey muàannì yÀra taḳrìr et
4 MaḳÀmÀt-Ý ùarabla muùribÀ rÀst eyle ḳÀnūnı
MuḫÀlif eyleme ervÀóÝ cÀnÀ ḫayli tevḳìr et
5 Raḳìb-i zeng ile cÀnÀ èitÀbe eyleme ÀàÀz
Aña nev-rūz-ı vaãlÝ vermeyip hicriñle tekdìr et
6 Nühüft etmiĢ durur zülfüñ óiãÀrÝ nÀr-Ý ruḫsÀrÝ
Òaù-Ý “innÀ fetaónÀ” eyle tenvìriñi tesḫìr et
7 Müberḳaè kÀkül-i rūyuñda ḫaùùÝñdÝr beĢìr-i vaãl
ViãÀl-i ẓÀhiriñle ḫÀr u ḫasdan göñlü taùhìr et
8 Murabbaè vefḳ ile etmiş musaḫḫir göñlü çÀr-ebrū
Muḫayyer eyleme FÀ’iz dili dildÀre naḫçìr et

10
fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün
1 BaĢ açÝḳ kÀkül perìĢÀn nergis-i mestÀnÝ mest
Öyle ser-mestem bu óÀletden ki atmam cÀme dest
2 Yüz sürersem ḫÀḳ-pÀy-Ý sÀḳiye ãanma èabeå
EylemiĢ sÀḳì ayaàÝ nice aèlÀ baĢÝ pest
3 Meclis-i ĢūrÀ-yÝ èaĢḳ içre verilmişdir ḳarÀr
Zülf-i ḫam-der-ḫam hemìĢe gerden-i mìnÀya pest
__________________________________________
9 40b
1
b Vezne uymamaktadÝr.
6
b “innÀ fetaónÀ”: “Sana apaçÝk bir fetih ihsan ettik” (Kur’ân-Ý Kerîm, Fetih 48/1).
10 41a
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4 BÀde-nūş u mesken-i meyḫÀne etmiĢdir beni
ÙÀlièm-i taḫrìr edende kÀtib-i rūz-ı Elest
5 Eyleme ḫÀùÝr-Ģikeste sÀḳi baḳ ne eylemiş
Eylemiş  قيصşikeste úo ola tevbe şikest
6 Laèl-i gülfÀmÝñ ele girmez nigÀrÀ olmuĢum
Bu cihetden bezm-i nūş-À-nūşda ãahbÀ-yÝ be-dest
7 BÀde-nūşla hìç gider mi bÀde èömrü ol zamÀn
Bezm-i èayĢ içre olurken sÀḳi ile dest-be-dest
8 MÀlik-i genc olsa FÀ’iz yÀ tehì-dest olsa da
Rind-meĢrebdir anÝñ nezdinde yekdir nìst ü hest

[Óarfü’å–æÀ]
11
fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün
1 ġevḳ-i laèliñ dildedir nūĢ-Ý ĢarÀb etmek èabeå
Būs-ı laèl olduḳda cÀme irtikÀb etmek èabeå
2 Vaãla rÀàÝb olduàun ìmÀ ederken çeĢm-i nÀz
äoñra istiànÀ ile èarø-Ý óicÀb etmek èabeå
3 AãdiḳÀ-yÝ sìne ãÀfÝz kìne yoḳ dìrìneden
SÀdeyiz vaóĢetle Ģerden ictinÀb etmek èabeå
4 Ùaène-i óÀdì óakìme bì-vefÀ maèĢūḳdan
Pür-cefÀ yÀr uàruna derd iktisÀb etmek èabeå
5 ÒÀl u ḫaùdan ḫÀli rū būy-ı vefÀdan ḫÀlidir
ÇÀr-ebrū sevmeden meyl-i şebÀb etmek èabeå
6 Laèl -i gülfÀmÝñ dile ãalmÝĢ bütün ḫulyÀlarÝ
ÒÀùÝr-Ý meĢàūli meyle neş’e-yÀb etmek èabeå
7 SÀèidiñ bÀlin u gerden pister ِ ٍنḫayli dem
ġimdi ḫissetle ḳara zülfüñ niḳÀb etmek èabeå

________________________________
11 41b
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8 Güft-gūy-Ý nÀ-sezÀ her dem gelir aàyÀrdan
Ùaène- i aàyÀr ile yÀra èitÀb etmek èabeå
9 èÁlem-i düzden saña FÀ’iz degil mi müntesib
Senden özge dil-bere dil intisÀb etmek èabeå

12
feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün
1 AñladÝm óabl-i metìn kÀkülüñüñ tÀr-Ý laùìfi
Ben naãÝl eylemeyem ùurre-i ùarrÀra teĢebbüå
2 Úìl u úÀl eyleme ãūfì saña secde ederem ben
Mū-miyÀn üzre olan riĢte-i zünnÀra teĢebbüå
3 SÝrr-Ý BektÀĢÝ dilidir diyerek BektÀĢì
Bilmedi hūhū ile eyledi esrÀra teĢebbüå
4 Bülbül-i dil olaraú zÀà-Ý raúìbe mūnis
Emel-i àonce ile èÀlem eder ḫÀra teĢebbüå
5 _________________________________
ÇÀresiz etdi buña FÀ’iz-i bì- çÀre teĢebbüå

[Óarfü’l –ÒÀ]
13
fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün
1 Ehl-i diller èaksine devr etmedir reftÀr-Ý çarḫ
èÁksine Ģimden gerü dönsün ilÀhì kÀr-Ý çarḫ
2 DÀra ManãūrÝ çekip ḫaú üzre ber-dÀr ettiler
Ben de oldum bì-sebeb bilmem neden ber-dÀr-Ý çarḫ
3 ÇarḫÝ her kimde çoḳ olsa çarḫda Ģöhret bulur
Çarḫsız kimse pul etmez böyledir bÀzÀr-Ý çarḫ
______________________________________________
12 42a
3
a Vezne uymamaktadÝr.
5
a Beytin ilk dizesi eksiktir. Müstensih de bunu çizgi ile belirtmiĢtir.
13 42b
3
a çarḫì: Müstensihin notu: Eski beĢliklere BaàdÀdda verilen isimdir. “Bir çarḫì içün çarḫ ederim şimdi bu
çarḫÝ.” MÝsrÀèÝnÝ da BaàdÀdda iĢitmiĢdim.” Nâ’il
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5 Tek beni devr etmesin devrinde èayĢ u nūĢdan
Her ne yana devr ederse devr ede devvÀr-Ý çarḫ
4 ÚÀmet-i raènÀsÝnÝ òam eylemiĢ dest-i ezel
AldÝàÝm-çün kìne vü óÝúd u óasedden bÀr-Ý çarḫ
6 èÁĢÝú-Ý mürà seóer-i nÀlÀndÝr Ģeb mÀ-seóer
Bì-vefÀ àonce ãarÝlmÝĢ ḫÀr ile gülzÀr-Ý çarḫ
7 Dehr-i dūn erbÀbÝ dūn dūnÝ arar dūnÝlarÝ
FÀ’izÀ ÀzÀdesin olmaú niye àam-ḫˇÀr-Ý çarḫ

[Ḥarfü’d–DÀl]
14
feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün
1 Dehrde bulmadÝ bu úÀèidedir bÀàì dÀd
Óamdüli’llÀh ki göñül eyledi terk-i BaàdÀd
2 Úaãd-Ý Rūm eyledi dil Ģimdi sezÀ MevlÀnÀ
Eylesin óÀl-i perìĢÀnÝna luùfen imdÀd
3 Gezdirir ٔ داتbizi Ģimdi kebÿter yerine
BÀz olursam úaderi menè edemez istièdÀd
4 Dūn felek dÿnu sever hep ùamaè etmez düĢene
äaúÝn aldanma kime eyledi ol úaóbe vedÀd
5 KÀtib-i bezm-i úader atdÝ bizi àarba úadar
RÀøÝyÝz BÀri ede azca bize istimdÀd
6 Bu denì dehrde kÀĢÀne vü devlet mi úalÝr
Ey göñül hani señindir hani úaãr-Ý ġeddÀd
7 Gerd-i ekdÀrÝñ ile Àyine-i úalbe keder
FÀ’izÀ verme hemÀn eyle ãafÀ-yÝ muètÀd

_____________________________________
14 43a
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[Ḥarfü’r - RÀ]
15
feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün
1 ġehr-i ḫūbÀni ki èuĢĢÀú-Ý ĢarÀb isterler
Dil-i èuĢĢÀúÝ yanan bezme kebÀb isterler
2 ÁteĢ-i mihr ü muóabbetle yanan èÀĢÝúlar
Hicr odundan güẕer- i èömrü ĢitÀb isterler
3 Cevr eden èÀĢÝúa Ģöyle yapÝlÝr maóĢerde
Ne èaẕÀb u ne èiúÀb u ne óesÀb isterler
4 Bu riyÀ naúĢÝnÝ pehlÿda eden mūúÝlar
Bu riyÀ ile meger fikr-i ãavÀb isterler
5 FÀ’izÀ bü’l–heves olma ruò-Ý cÀnÀn ile sen
ġeb-i èiĢretde degil èöẕre cevÀb isterler¹
_______________________________________________
15 43b
1

Müstensihin notu: Bu àazeliñ naôìresini de defterde gördüm; iĢte Ģuraya (úarĢÝya) naúl etdim.
Bu gazel, Fâ’iz’in nazire yazdÝğÝ Mahmȗd Nedîm PaĢa’ya aittir. Nedîm PaĢa’nÝn gazeli Ģudur:

feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün
Rindlere Àb-Ý óayÀt añma ĢarÀb isterler
Anlar ÀzÀdegi-i èÀlem-i Àb isterler
Duḫt-ı merhūnuna ãabr eyleyemez èÀĢÝúlar
Güẕer-i vaède-i vuãlatda ĢitÀb isterler
AldanÝr mÝ ãanÝr AllÀhÝ èaceb zÀhidler
Edip iôhÀr-Ý riyÀ ecr u sevÀb isterler
Sevdigim duḫter-i hicrÀnÝñÝ maøbūùca ùut
äoñra senden daḫi icmÀl-i óesÀb isterler
FÀ’iziñ Ģièrine peyrevligi neĢr etme Nedìm
äoñra naômÝñdaki noúãÀna cevÀb isterler
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16
feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün
1 Çekmesin èÀrif olan boĢ yere ÀlÀm u keder
Ùaèn-Ý ebnÀ-yÝ zamÀnÝ edemez menè-i siper
2 MütevÀøÝ olana cìfe imiĢ derler kim
 حقٌٔ ىيkimseye de eåúal-i ebnÀ-yÝ beĢer
3 Muḫteliù oldugumu eylediler øÝmn-Ý ùamaè
ĠnzivÀ eyler isem söylediler hem-çü óacer
4 Ġaniye reĢk ederek sÀ’ile ùopdan da cevÀb
Ne muèacciz diyerek hem daḫi şey vermezler
5 Mütecerrid olana eylediler nÀm-ı ٌيئ
Mütezevvic kese de söylediler çoḳ sözler
6 Ehl-i zÝndìú kimseye yÀ kÀfir diyerek
ZÀhid olsañ denilir óìle eder ḫudèa eder
7 FÀ’izÀ n’eylemeli Ģöyle vefÀsÝz ḫalúa
Ùaèn-Ý ebnÀ-yÝ zamÀnÝ edemez menè-i siper

17
fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün
1 ġÀh-Ý istiànÀ-yÝ mülk oldum recÀ bilmem nedir
MültecÀ-yÝ Óaúdan özge ilticÀ bilmem nedir
2 FÀriàem dünyÀ vü èuúbÀya taèalluú etmeden
Terk-i tecrìdem bugün óubb-Ý sivÀ bilmem nedir
3 ġöyle Mecnūnam ki LeylÀ bend-i zencìrimdedir
Eylerem èaĢúÝñ yolunda cÀn fedÀ bilmem nedir
4 Her ne eylerse revÀ cÀnÀn men dil-ḫasteye
Men sezÀyam anÝñ içün nÀ-sezÀ bilmem nedir
___________________________________________
16 44a
17 44b
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18
feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün
1 Leb-i èicÀz demiñ mürdeye cÀnÀn getirir
ÒÝør u èÌsÀ o zamÀn laèliñe ìmÀn getirir
2 Ne bilir èilletimi sÀde olan ḫuĢk-Ý ùabìb
Feyø-baḫş-ı leb olan derdime dermÀn getirir
3 Vaãla dÀèir söz ile gönderilip bÀd-Ý ãabÀ
èArø-Ý aóvÀl edemez peyàam-Ý hicrÀn getirir
4 Rūz u şeb bÀde içün hem-dem-i yÀrÀn oldum
Bezm-i sÀàar ne güzel ãoóbet-i yÀrÀn getirir
5 Zülf-i meh-rū ãaçılıp rūya niúÀb olmuĢ kim
FÀ’iziñ başına ḫulyÀ-yÝ perìĢÀn getirir

19
feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün
1 èÌd-i aêóÀdan o ebrūsu yaman ĢÀn getirir
èÁĢÝú-Ý küĢtesi de cÀnÝnÝ úurbÀn getirir
2 Bu úara baḫt gibi saùr-Ý ḫaùÝ meĢú degil
Úatlime ḫaùù-Ý Ģerìfi ile fermÀn getirir
3 Ben gibi oda yanÝp óasret-i ruḫla ḫÀli
Micmer-i ruḫda yanar nükhet-i cÀnÀn getirir
4 ġemè-i ruḫsÀrÝna ger olmasa zülfi fÀnūs
SÀde pervÀne degil èÀleme sÿzÀn getirir
5 Bulunursa ney ü mey def ü rebÀb u ùanbÿr
Bana te’åìr edemez neĢ’emi ḫūbÀn getirir
6 Zülfi ùarrÀrÝ olup gerdenine cÀme èaceb
Ùutulup gün yüzü ãan ôulmet-i óÝrmÀn getirir
7 FÀ’izÀ àonce dehen açmadÝàÝ demden mi
Her zamÀn mürà-i seherveĢ saña nÀlÀn getirir
_____________________________________________
18 45a
19 45a
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20
fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün
1 Ruḫlarıñ ey şūḫ aú bir zühre-i raènÀ mÝdÝr
Mürà-i rūóum gülĢeniñde bülbül-i ĢeydÀ mÝdÝr
2 Ey göñül etdiñ keman-ebrū kemÀn mÝ yoúsa tìà
èÁleme Ģūriş veren cellÀd-Ý bì- pervÀ mÝdÝr
3 Menbaè-Ý Kevåer midir laèl-i Ģeker-rìziñ yaḫud
Áb-Ý óayvÀn rÿó-Ý rindÀn mÀye-i ãahbÀ mÝdÝr
4 Mülk-i dünyÀda seniñ ben görmedim emåÀliñi
BÀà-Ý óüsnüñ bir nişÀn-Ý cennet-i aèlÀ mÝdÝr
5 Zülf-i pür-pìçiñ muùalsÝm genc üzre mÀrveĢ
ÓÀãÝlÝ cÀn almada bir ejder-i yektÀ mÝdÝr
6 äanma düĢdüm óayr-Ý èaĢúa bì-sebeb ben ey perì
Nìm àamzeñ èÀĢÝú-Ý Ģūrìdeye ímÀ mÝdÝr
7 Ezber etmiĢ muãóaf-Ý ruḫsÀrÝñÝ ser-tÀbe-pÀ
Sìne-i sūzÀn-Ý FÀ’iz nüsḫa-i simyÀ mÝdÝr

21
fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün
1 VuãlatÝñdan mÀ-sivÀ èuĢĢÀúa hep efsÀnedir
Firúatiñ artÝú yeter Ģimdi dilim àamḫÀnedir
2 äūfiyÀ èuĢĢÀúÝ teràìb eyleme mescidlere
CÀy-Ý ãÝóóat èÀĢÝú-Ý Ģÿrìdeye meyḫÀnedir
3 Mürà-i dil cÀn atma birden cennet-i ruḫsÀrÝna
Pìç-i zülfi dÀm u ḫÀli bir úurulmuĢ dÀnedir
4 ÒÀne-i úalbim ḫarÀb-Ý tìĢe-i hicriñdedir
Bunca müddet firúatiñle cÀn u dil vìrÀnedir
5 Güft-gūda ḫoş-edÀsÝn her dü-çeĢmiñ àamzedir
SÀúiyÀ her bir sözüñ èaẕb u gözüñ mestÀnedir
_____________________________________
20 45b
21 46a
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6 Dest-i erbÀb-Ý ùabìèat gìsuya kūtÀh olur
Baú ʿacÀ’ib kÀra anÝñ dest-gìri ĢÀnedir
7 FÀ’izÀ himmetdir ol etme riyÀ ãūfì gibi
Rindsin el-Óaú sözüñ ser-tÀbe-pÀ rindÀnedir

22
feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün
1 Firúat-i hicr-i nigÀrÝ dil-i sūzÀnÝma ãor
Ey ãabÀ zülfünü var óÀl-i perìĢÀnÝma ãor
2 Bezm-i èiĢretde olan keyfiyeti ãorma baña
Söylesin verdigini sÀúi-i fettÀnÝma ãor
3 Tengdir àonce cevÀbÝn veremez Ģimdi meger
Menbaè-Ý Àb-Ý óayÀtÝ gül-i ḫandÀnÝma ãor
4 Óüsn-i tedbìr ile taàyìr-i úader olmuĢ isen
Baḫt u iúbÀlimi sen ùÀliè-i noúṣÀnÝma ãor
5 ÇemenistÀn-Ý ruḫa bülbül-i dìvÀne benem
Òaùù-Ý nev-ḫìziñi gel ravøa-i RÝêvÀnÝma ãor
6 FÀ’izÀ peyrevi-i naôm-Ý Necìb oldu naãìb
ġükr-i tanôìriñi var óaøret-i sulùÀnÝma ãor
_____________________________________
22 46b
2
a keyfiyyet: keyfiyet - metin.
6
Müstensihin notu: Bu naôìreniñ aãlÝ Ģudur: (Bu gazel, Fâ’iz’in nazire yazdÝğÝ Necîb PaĢa’nÝndÝr.)

feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün
ÁteĢ-i óasret-i yÀri dil-i sūzÀnÝma ãor
Sūziş-i èaĢú u muóabbet ne imiĢ cÀnÝma ãor
Gördügüm cevr-i felekden diyemem ãorma baña
Söylesin çekdigini çÀk-Ý girìbÀnÝma ãor
Menbaè-Ý Ģaùù-Ý FÝrÀtÝ bileyim derseñ eger
MÀ-cerÀyÝ o bilir dìde-i giryÀnÝma ãor
Bülbülüñ tÀbe-seóer Àh u fiàÀnÝ ne imiĢ
Ġonceniñ aàzına ãıàmaz gül-i ḫandÀnÝma ãor
Bir èaceb derde duĢ olmuĢ dil-i bì-çÀre Necìb
Söylesin doàrusunu sen anÝ cÀnÀnÝma ãor
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23
feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün
1 Süzse çeĢmÀnÝnÝ gülĢendeki nergis utanÝr
ReĢk-i laèli ile lÀle daḫi úana boyanÝr
2 Vaãf-Ý laèliyle dehÀnÝmÝ ki ballandÝralÝ
DudaàÝm çatlayaraú ãanma yalÝñÝz ãulanÝr
3 Var mÝ hìç fehm edici cevher-i ferd-i deheni
Fehm eden fÀĢ edemez etse daòi kim inanır
4 Gerçi uydurdu ãuyuñ yÀre raúìb-i bed-ḫū
Tìre-i ùabèÝ ile mièdesi yÀriñ bulanır
5 Bir èarūs olsa felek gelse saña aldanma
Böyle bir úaóbe durur laóôada erden boĢanÝr
6 ZÀhid-i ḫÀm-binÀ gibi úaĢÝ ãandÝ cemÀd
AnÝ miórÀb edecek úÝble-i setrsÀ mÝ ãanÝr
7 Tünd-ḫūlükde kesÀd oldu metÀè-Ý vuãlat
KÀle-i būse ile yÀr muøÀ èaf úazanÝr
8 KÀle-i vaãlÝmÝ verse ne ucuzdur cÀna
Ne dirìà eyler idim bilse idim neyle úanÝr
9 GülĢen-i naômda bülbül gibidir gūyende
Çünki FÀ’iz daḫi ol àonce-dehÀna dadanÝr

24
feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün
1 Tìà-i ebrūsuna bir nesneyi ãanma dayanÝr
Rüstemiñ yayÝ anÝñla meger imdi [y]aṣanır
2 TÀb-Ý ruḫsÀrÝ beni eyledi bì-tÀb u tüvÀn
TÀbiĢ-i Ģu’lesine ben baúamam göz úapanÝr
3 Laèl u çeĢm ile ruḫ u kÀkülüni gördükde
Sünbül ü sūsen ile nergis ü àonce utanır
____________________________________
23 47a
24 47b
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4 Vaèd-i kümmūn gibidir ãabra úarārÝm ne gezer
RiĢte-i vaèdi amÀn óabl-i metìndir uzanÝr
5 Mest olup ḫˇÀba varıp úoydu bizi ôulmetde
äubó olur èÀlem ola demde ki ol mihr uyanÝr
6 Tìà-i ebrÿsunu aldÝm elime fÝrãatla
Úorúusundan ki raúìb òar olarak úan úaĢanÝr
7 Gözledi tìr-i müjeyle dili yÀrim yardÝ
Dedi bì-hūde degil göz ki èazìmeti ùanÝr
8 O felek-mertebeniñ ince beli Ģuèle verir
Keh-keĢÀn mÝ kemeri yoúsa hilÀli úuĢanÝr
9 FÀ’izÀ vÀdi-i tanôìri zihì øabù etdiñ
èArãa-i naômda tek ḫayl-i ḫayÀliñ dolanÝr

[Ḥarfü’z-ZÀ]
25
fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün
1 PÀdĢÀh-Ý mülk-i èiĢve nÀz-èÀmūz istemez
Şemèa-i ruḫsÀrda pervÀneler sūz istemez
2 Ger perìĢÀn eylese kÀküllerin óÀlim gibi
ÁftÀb-Ý rūyı aãlÀ èÀleme rūz istemez
3 Necm-i iúbÀli o mihriñ MüĢterìdir menzili
Kendine burūc ile eyyÀm-Ý nev-rūz istemez
4 èÁb-Ý èÀlemde kim uydursa ãuyun dildÀr ile
Bir dehÀ minnet çekip de baḫt-ı firūz istemez
5 FÀ’iziñ dūd-ı derūnundan olur óÀli èayÀn
Bir meåeldir görülen köye úÝlaàuz istemez
_______________________________________
25 48a

151

26
feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün
1 Düzelip nefsime ol zenne-i dehr-i ùannÀz
ĠĢte etdi beni zen-dost u maèāãì-perdÀz
2 Keåret-i cürme muèÀãì ile olmaz tev’em
Nièmet-i ÒÀliú-i eĢyÀ olur elbet efrÀz
3 Kūşe-i èuzleti cÀ eyler idim n’eyleyeyim
LÀ-mekÀnÝm baña vaódet yeri geldi bile az
4 VaùanÝm dūr u göñül sevdigi yoú söyleyemem
DÀr-Ý àurbetde bulunmaz baña aãlÀ hem-rÀz
5 “Ġnnā lillāh”¹ derim maèãiyet-i mÀøi içün
ÙÀèat-Ý muúbileye óamdüli’llÀh oldu ÀàÀz
6 Çirk-i maèãiyet içün tevbe-i ãÀbūn etdim
Derd-i ĠaffÀr ile pÀk oldum olaldan dem-sÀz
7 Tā-be-key ola hedef riĢte-i sìr-i cürme
Gerdenim ede bu vech üzre maèÀãì iórÀz
8 Ne ùaraf üzre dönersem bu felek uymadadÝr
Ġbn vaút oldu çalÝp bu felek-i Ģuèbede-bÀz
9 FÀ’izÀ añla birÀz èÀúÝbet-i aóvÀli
Terk-i maèãiyet ile ol bu felekde mümtÀz

____________________________________
26 48b
5

b Vezne uymamaktadÝr.

¹ “ Ġnna lillāh”: “Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah’a aidiz. (Kur’ân-ı Kerîm, Bakara 2/56).

152

[Óarfü’s-äìn]
27
feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün
1 Ger olur sÀúi baña bezmde hem-pÀy-Ý heves
Ederem būs-ı ayaàı ile icrÀ-yÝ heves
2 Verse meclisde mizÀc üzre ĢarÀb-Ý nÀbÝ
Oluram óaĢre úadar ma’il-i ãahbÀ-yÝ heves
3 DüĢmüĢem Úayã gibi vÀdi-i óayretde esìr
DüĢeli baĢÝma LeylÀ ile sevdÀ-yÝ heves
4 Meyl-i dil etmedigim ḫamr-ı ḫumÀr-encÀma
Edeli būs-i leb-i sÀúi-i zìbÀy[Ý] heves
5 äūfiniñ zühdi ile Kevåer ise maúãūdı
FÀ’ize laèl-i leb-i yÀr olur aúãÀ-yÝ heves

28
feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün
1 Ders-i èaĢú içre olan mebóaå-Ý daèvÀ-yÝ heves
Bu idi etmeyeyim göñlümi her cÀy-Ý heves
2 Rū-be-rū vaãlÝnÝ teklìf edebilmek yÀriñ
ÇÀresi ãarf-Ý óayÀdÝr daḫi ibúÀ-yÝ heves
3 Dem-i èÌsÀ lebidir manùÝúÝ ióyÀ-yÝ èulūm
Gösterir óikmet ile èÀĢÝúa simyÀ-yÝ heves
4 Dilidir kenz-i daúÀyÝú daḫi lafô-Ý dürrì
ÒoĢ durur naóvÝna varmaúda baãam pÀy-Ý heves
5 Ders-i èaĢú içre benim mūnisimi ãorsañ eger
FÀ’izÀ zülf-i muùavvelni edip cÀy-Ý heves
_____________________________________
27 49a
28 49b
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29
feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün
1 AñlayÝp ḫaste-dilim verdi nigÀrÝm baña būs
Etdi ÀlÀm-Ý hicrden teni Ģimdi maórūs
2 Áb-Ý óayvÀn deheniñ úaùresin etse iósÀn
Melekü’l-mevti eder feyø-i nefesden me’yūs
3 Gül ü Kevåer ruḫ ile laèline reĢk eylerler
Böyle zìbÀ ãÝfata n’eyleye meĢĢÀùesi sūs
4 Alsam ÀàūĢa bu Ģeb sÀúi-i àÝlmÀn ãÝfatÝ
Bir de yÀd eylemezem óūr-Ý cinÀn ile èarūs
5 ÒÀli söyler olÝcaú Rūm u ÓabeĢde fitne
AñladÝm ceyĢ-i ÓabeĢden ruḫa gelmiĢ cÀsūs
6 èÁlim oldum oúudum nüsḫa-i esrÀr-Ý ḫaùÝ
O zamÀn erdi baña ḫaùù-Ý Ģerìf ile rü’ūs
7 FÀ’izÀ Ģöyle bu Ģeh-zÀde miåÀlince àazel
Taḫt-ı naôm üzre èaceb mi eger ederse cülus

[Óarfü’Ģ-ġìn]
30
mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün
1 TirÀĢ ile o nev-ḫaù cÀnÝmÝ tenvìr edip gelmiĢ
Yine tezyìn ile rū-levóasÝn taùhìr edip gelmiĢ
2 Leb laèl ü ḫaù-Ý zümrüd gibi èaks urmada cÀma
O bir cÀmÝ iki ãūret ile taàyìr edip gelmiĢ
3 EdÀ vü nÀz ile oldu muóaĢĢi muãóaf-Ý rūyu
Òaù-Ý úudretle yüzde Ģìvesin taórìr edip gelmiĢ
4 äaçÝlmÝĢ rūyuna zülf-i şeb-i tÀrìk-i sünbülveĢ
Bu būy-ı cÀn-fezÀlarla bizi taèùìr edip gelmiĢ
______________________________________
29 50a
30 50b
2
a “zümürrüd” kelimesi vezin gereği “zümrüd” okunmuĢtur.
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5 GülistÀn-Ý ruḫunda dÀm-Ý zülf ü ḫÀlidir dÀne
HezÀrÀn bülbülÀsÀ èÀĢÝúÝ naḫçìr edip gelmiĢ
6 Òaù olmazsa ne mümkin ülfet eyler èÀĢÝúa ol Ģūḫ
ÒaùÝ bürhÀn-Ý ülfet olduàun taúrìr edip gelmiĢ
7 Nem-i gül-Àb-Ý ruḫsÀrÝ n’olur FÀ’iz ki nūş etse
SezÀdÝr ḫaùù-Ý yÀri óüsn ile taèbìr edip gelmiĢ

31
mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün
1 TirÀĢ etmiĢ o ceyĢ-i ḫaùùÝnÝ tedmìr edip gelmiĢ
äaf-Ý ifsÀd imiĢ tìà ile tekdìr edip gelmiĢ
2 äaf-À-ãaf ceyĢ-i ḫaùùÝ öylece Ýlàar edip rūya
O düzdÀsÀlarÝ ĢimĢìr ile tesḫìr edip gelmiĢ
3 VefÀsÝz sÀde-rū öz ḫÀnesin yÝúmÝĢ ki göñlümdür
Olup mièmÀr ḫaù-Ý vìrÀnemi tÀèmìr edip gelmiĢ
4 Eger seniñ hicirle üstüḫˇÀnÝm rìzelmiĢse
Bu kesrì mÿmyÀ-yÝ ḫaù ile tecbìr edip gelmiĢ
5 Müfessir oldu FÀ’iz muãóaf-Ý esrÀr-Ý ruḫsÀra
VefÀdÝr Àyet-i ḫaùùÝñ deyü tefsìr edip gelmiĢ

[Óarfu’ḍ-ḌÀd]
32
feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün
1 Ùavr-Ý èaĢú üzre cemÀliñ idi ol nūra èivaø
Óayf kim oldu bu perçem Ģeb-i deycūra èivaø
2 Nice pervÀne-i dil oda yaúÝlmaz görse
ġemè-i ruḫsÀrÝ yanar bezmde kÀfūra èivaø
3 Muùrib ü çengi ne lÀzÝm bize olsun maórem
ÁhÝmÝ ney ederem zülfüñü ùanbūra èivaø
___________________________________
31 50b
4
a Vezne uymamaktadÝr.
32 51a
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4 Mey ü Kevåer gibi ãanam lebiñ ebkem degil À
OlmadÝ Kevåer ile duḫter-i engūra èivaø
5 ÚÀmeùiñ serve mi ÜÿbÀya mÝ beñzer ãandÝn
OlmadÝ nÀzlÝ bu reftÀr-Ý dü-meẕkūra èivaø
6 Bir zamÀn ãarmÝĢ idim mÀh-ruḫuñ hÀle gibi
ġimdi ÀyÀ ne edem öylece bir sūra èivaø
7 FÀ’iziñ bir úara deñiz gibidir baḫt-ı bedi
Áh ile yandÝ dili uymada vÀpūra èivaø

[Óarfü’l-Ġayn]
33
fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün
1 ġemè-i rūyuñ bezmde olsun ne lÀzÝmdÝr çerÀà
Cismimi pervÀneveĢ etsem sezÀdÝr dÀà dÀà
2 Duḫter-i rezdir naãìbim óūr-i èìne yoú heves
Bende yoúdur Ģöyle bir efsÀneye hergiz dimÀà
3 Bezme varsañ ben senin-çün bÀrgÀh etdim dili
ÜstüḫˇÀn-Ý sìneden bir taḫt-ı èÀc etdim oùÀà
4 SÀúiyÀ mihr-i ruḫuñ mihr-i øiyÀdÝr èÀĢÝúa
Ol ĢuèÀè-i rūy ile bezme ne lÀzÝm Ģeb-çerÀà
5 KÀmil inkÀr eylemez faøl u kemÀle kÀmili
FÀ’iziñ eĢèÀrÝ olmaz ùaèn-Ý cÀhilden ÝrÀà

34
fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün
1 TÀc-Ý CemĢìde bedel bÀúì durur bezme ayaà
èÁleme Ģimden gerü ol cÀm-Ý billūr ola ṣaà
2 Tìàdir ebrūlarıñ ur gerdene etme dirìà
RÀøÝyam ḫūnumla verseñ cevher-i şimşìre rÀà
______________________________________
33 51b
34 51b
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3 èÖẕr ile kesme ayaàıñ bezm-i nūş-À-nūşdan
Ger der-i meyóÀne baàlÝ olsa olsun ãaón-Ý bÀà
4 Mürg- i úalbim úalú seóerdir çeĢm-i maḫmūruñla baú
ġÀḫ-Ý gül açmÝĢ senin-çün her ùarafdan dal budaà
5 ÇeĢm-i mestiñ nÀz ile èaksiñ bÝraúmÝĢ dìdeme
ÇeĢmimi pür-ḫūn edipdir derdime vermiş mesaà
6 VÀèiôiñ pendi èabeådir dedigi vaèd-i baèìd
FÀ’izÀ iãúÀ edip de bÀdeden etme ferÀà

[Óarfü’l-ÚÀf]
35
feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün
1 Saóil-i vuãlata bir vech ile cÀn atmayaraú
Yemm-i hicretde beni eyledi dildÀr àaraú
2 ÚÝl óaẕer úÝlma naôar mūy-ı miyÀn yÀre
Gerçi bir úÝlÝca baúÝĢdÝr o maóal lik araú
3 DÀne dÀne dizilip gerden-i billūr üzre
Dürr-i meknūn mıdır jÀle midir yoúsa èaraú
4 Sebze-i rūyuñu görmezse ne óÀãÝl andan
BÀr almaz ki diraḫt üzre eger yoúsa varaú
5 FÀ’iz ol yÀr dili vaãlÝ ile ĢÀd etmezse
Seni mümkin mü telef eylemeye Ģöyle merÀú

36
fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün
1 Birbirin taèúìb edip atmaúdasÝñ bezme ayaú
Duḫter-i pìr-i muàÀnla sÀúi olsun yüzüñ aú
2 Renc-i ẕikr-i sübóa ile eylemez Kevåer úabūl
Zülf ile meyden göñül geçmez görürse baña dayaú
_________________________________________________
35 52a
36 52b
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3 Düşdü zülfüñ rūyuña etdi perìĢÀn óÀlimi
äanki etmiĢsiñ külÀhÝñ cÀm-Ý mìnÀya úapaú
4 èAks-i zülfüñ eylemiĢdir Ģeróa Ģeróa göñlümü
Ùurre-i ùarrÀrÝña olmuĢ göñülden bir ùaraú
5 Ger esìr-i bÀdeyiz ammÀ yine ÀmÀdeyiz
TÀbÝñÝ neôôÀreye úalsÝn cenÀbÝñdan yaãaú
6 SÀúiyÀ ben ḫÀksÀr olsam deriñde àam degil
Òayli mestdir pür-efsūn başım üstünde ayaú
7 Áferìn olsun seniñ FÀ’iz bu nev-eĢèÀrÝña
Müddeèì etsin naôìre yoú ise çeksin úulaú

37
feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün
1 Etme aàyÀr iĢidir pÀyÝnÝ her dem ùÝú ùÝú
Añda  زرغجيgöñül varma o Ģÿḫa ãÝú ãÝú
2 Mest iken bì-kes anÝñ dalÝna nāz eyleyemez
Keyf edem derseñ eger anÝ hemÀn ayÝú yÝú
3 Gerçi gülĢende muàannì güle bülbül olmuĢ
Lìk èuĢĢÀúa ãafÀ etse ãurÀóì lÝú lÝú
4 ÇÀr-èunãurla duçÀr oldum o çÀr-ebrūya
ÓaĢa Allāh diyerem çÝúÝnca nev bÝyÝú bÝyÝú
5 FÀ’iziñ böyle görüp mÀder-i ùabèÝn ĢÀèir
Mehd-i ilzÀmda ãan ùÝfldÝr eyler dÝú dÝú

[Óarfü’l-KÀf]
38
fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün
1 Tek degil ben èÀlem içün dÀmdÝr gìsūlarıñ
äaydgÀh-Ý maèĢer-i BehrÀmdÝr gìsūlarıñ

___________________________________
37 53a
4
b Vezne uymamaktadÝr.
38 53a
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2 Bilmedim sünbül müdür yÀḫud şemìm-i gül müdür
BaĢúa Ģeydir gerçi èanber-ḫÀmdÝr gìsūlarıñ
3 GÀh fesde gÀh gerden gÀh rūya serpilir
Áh u nÀlemle ne bì-ÀrÀmdÝr gìsūlarıñ
4 ÚaĢ siyeh ebrū siyeh müjgÀn siyeh baḫtım gibi
Mülk-i sevdÀgeh ki şÀh-Ý èÀmmdÝr gìsūlarıñ
5 KÀfir-i zülfüñ olup FÀ’iz cezÀsÝn óükmüne
Levóa-i rūyuñda pür-aèlÀmdÝr gìsūlarıñ

[Harfü’l-LÀm]
39
fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün
1 MÀ- sivÀyÝ terk edip tecrìde maóremdir göñül
Mürà-i vaódet lÀnesidir èarĢ-Ý aèôamdÝr göñül
2 äūfiÀsÀ olmazam ôÀhir de yÀre ÀĢinÀ
Ġç yüzünden èÀlem-i maènÀya hemdir göñül
3 èÁleme evvelden oldum ÀĢinÀ-yÝ rÀz-Ý fem
ĠltifÀt-Ý yÀr ile ol sÝrra mülhemdir göñül
4 “Küntü kenzen” nükte-i ser-bestesin ibrÀz ile
Maḫzen-i sırdır egerçi cÀy-ı mübhemdir göñül
5 FÀrià olmuĢ bilmeyip dünyÀ vü èuúbÀyÝ bile
TÀrik-i tecrìd olup anÝñla ḫurremdir göñül
6 RÀøiyam dil-ḫasteyem etsin ne eylerse raúìb
Dehrden pervÀ eder mi èÌs-i demdir göñül
7 FÀ’izÀ bir herze-gū olmaz seniñ gibi o da
äÿretÀ lÀf eylemezse ãanma ebkemdir göñül
________________________________________
39 53b
4

a “Küntü kenz”: Hadîs-i kudsî. “Ben bir gizli hazine idim”.
b Vezne uymamaktadır.
6
b Vezne uymamaktadÝr.
2
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40
feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün
1 MeĢèal-i sìnemi yaú bir daḫi ey nūr-ı göñül
Añın icrÀsÝ ile et beni mesrūr-ı göñül
2 Dil-Ģikeste der-i luùfuñda meded-ḫˇah kesì
Mū-miyÀnÝ naôarÝñ eyledi mecbūr-ı göñül
3 Yed-i beyøÀñda olan ḫÀme èaãÀveĢ her dem
Erdirip kÀmÝna her bir kesiniñ Ùūr-Ý göñül
4 Ben ise bende-i nÀ-çìz kim ey rūó-ı revÀn
Feyø-yÀb eyle beni eyleme meksūr-ı göñül
5 Ôulmet-i ḫÀùÝrÝmÝñ nūrı-çün ey mÀh-Ý zamÀn
Himmet et FÀ’iziñe úalmaya deycūr-ı göñül

[Óarfü’l-Mìm]
41
fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün
1 Müjde olsun ruḫãat ermiĢ èayĢ ile nūşa bu dem
Rind meyden nūş eder neyden urur muùrib de dem
2 MÀh-Ý ãavm olmuĢ idi faøÝl-Ý bÀb-Ý meykede
ĠĢbu mÀh-Ý èìd olur miftÀó-Ý genc-i cÀm-Ý Cem
3 Ebru-yÝ sÀúì gibi çÝúmÝĢ hilÀl-i èìd kim
EylemiĢ ímÀ meye ãan ebru-yı nÀzik-raúam
4 MÀh-Ý èìd-i nev felekde çün kemÀnì Rüstemì
Ùard-Ý mÀh-Ý mÀøiye öyle gelir Rüstem úadem
5 Faãl-Ý meydir cünbiĢ eyler èÀĢÝúÀn maèĢÿú ile
Bu cihetle úalmayÝp endūh u ÀlÀm ile àam
6 MÀh-Ý èìdiñ geldi yÀrÀna güzel mÀhiyyeti
Oldu esbÀb-Ý ùarabla anda yÀrÀn muàtenem
_______________________________________
40 54a
41 54a
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7 FÀ’iziñ meĢhūdı olsun her zamÀn cÀnÀn ile
Nice aèyÀd-Ý meserret iètiyÀd ile nièam

42
feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün
1 SaúiyÀ gör ne gelip èaĢúÝñ ile èÀĢÝúa hem
Zaḫm-ber-zaḫm u elem-ber-elem u àam-ber-àam
2 Görünür gözlerime çeşm ü ḫaù u zülf-i ḫamıñ
èAyn-derè-ayn u raúam-ber-raúam u ḫam-der-ḫam
3 Dem-i tìàiñ ki olup hem-dem-i ḫūn-ı cigerim
Cism-der cism ü nefis-der-nefis ü dem-der-dem
4 ÒoĢ vaútdir çün olur óayret ile zÀr saña
Rūy-der-rūy u şuúúa-der-Ģuúúa u fem-ber-fem
5 ÒÀùÝrÝñ-çün gözümüñ eĢki aúÝp reng-À-reng
Laèl-der-laèl ü güher-der-güher ü yem-der-yem
6 Raàm-ı aàyÀr oluben FÀ’ize ver gel ّيطٔ مو
Vaãl-ber-vaãl u süḫan-der-süòan u dem-ber-dem

43
mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün
1 NiàÀrÀ Ģehd-i laèliñ meclis-i ḫÀããa ĢarÀb etdim
AnÝñ-çün ol zamÀn bezme derūnumdan kebÀb etdim
2 Óased úÝldÝm ki eùrÀf-Ý ruḫuñla ülfet-i ḫaùùa
Bu vech ile göñülde derd ü ekdÀr iktisÀb etdim
3 Ġam-Ý hicrÀn ile dildÀra ben naôÀre úÝldÝúda
BinÀ-yÝ úalbimi baĢdan baĢa hedm ü ḫarÀb etdim
4 ġarÀbÝm lebden olmuĢ óaĢre dek mestÀneyem sÀúì
Bu Ģerbetle derūnı vaãf-Ý laèliñ çün rebÀb etdim
5 ġeb-i èiĢretde Ààūşa alan FÀ’iz olup yÀri
MiyÀn-Ý yÀri bÀzūdan kemerle ẕevk-yÀb etdim
________________________________________
42 54b
4
b Vezne uymamaktadÝr
43 55a
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44
mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün
1 Ḫaù-Ý muèciz-nümÀñÝ ders-i èaĢúÝñ-çün kitÀb etdim
Bu vechle oñlarÝ nüsḫayı faãlü’l-ḫiùÀb etdim
2 Fünūn-ı èilm ile bend oldu bu dil èaĢú u sevdÀya
Muùavvel zülfden èaĢúa müselsel bir kitÀb etdim
3 TeèÀúub üzre gelmiĢ baḫtımÀsÀ zülf ruḫsÀra
SevÀd-Ý zülfden ḫurşíd óastedir niúÀb etdim
4 ÒarÀbÀt içre vardÝm èÀrif oldum óÀli ĢūḫÀne
YaúÝn gelmeg ile pìr-i muàÀnÝ intiḫÀb etdim
5 Bu Ģeb teĢne ḫayÀl-i vuãlatÝñla uàradÝm ḫˇÀba
ÚanÀèat etdigi-çün ḫˇÀb ile vaãl-Ý serÀb etdim
6 Gelip tedrìse FÀ’iz nüsḫa-i rÿyuñda ders aldÝm
Bu yüzden èÀlim oldum ders-i èaĢúÝ iktisÀb etdim

45
feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün
1 Dìdemiñ eĢki midÀd ü müjeler oldu raúam
BaĢladÝ úÝããa-i hicriñden ede ùaró-Ý raúam
2 VuãlatÝñ çÀresini ben arar idim ammÀ
N’edeyim böyle imiĢ óükm-i úaøÀ-yÝ mübrem
3 Áh-Ý óasretle ciger yaralanÝr idi velì
Dem-i èÌsÀ-nefesiñ zaḫmıma ãÀfì merhem
4 Dìdeme indi seyil èillet-i hicrÀnÝñdan
Gözümüñ çÀresine luùf ile ver ḫÀk-i úadem
5 Naôar et bu felegiñ ehl-i dile ôulmi ile
Pìr-i nÀ-dÀn gibi olmuĢ ki anÝñ úÀmeti ḫam
_____________________________________
44 55b
1
b Vezne uymamaktadÝr.
¹b “ faslü’l-òiùāb: “Anlaşmazlıkları bitiren konuşma yeteneği” (Kur’ân-ı Kerîm: Sâd 38/20).
45 55b
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6 Firúat-i yÀre ger olmazsa taóammül ne èaceb
Ùarf-Ý cÀnÝmda ḫayÀli ki olupdur müdàam
7 ġevúdir ãabra úarÀr eyler idim n’eyleyeyim
Etdi bu dehr beni àarú-Ý yem-i lücce-i àam
8 Çün olur firúat-i cÀnÀna eder rūó-ı firÀú
Cism-i bì-rūóumuza zìr-i zemìndir açsam
9 FÀ’izÀ ḫÀr u ḫas kūy-ı nigÀrÝm Ģimdi
Görünür gözlerime BÀà-Ý Ġremden inèÀm

46
feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün
1 NÀvekiñ küĢtesiyem çeĢm-i ḫumÀrÝ çekemem
Ne derim elde ne var gerçi bu zÀrÝ çekemem
2 Zìr-i ebrūdan eåer sìneme peykÀn-Ý müjeñ
Úaderim yoú n’edeyim ben ki Ģu nÀrÝ çekemem
3 NÀzikim ser-zede nÀôìrim yoúsa ãanma èaceb
Günde bir miónete dūĢ edici kÀrÝ çekemem
4 Behcetim var mÝ söze rū-be-ru olduúda o yÀr
ġeb-i vuãlatda olan èözr-i nigÀrÝ çekemem
5 Bülbülem ḫaste-dilem àonce-i ḫandÀnÝndan
èAĢúÝ pinhÀn edemem nÀle u zÀrÝ çekemem
6 Ġam-Ý hicrÀn-Ý nigÀr etse maúar düĢümde
Nice mümkin çekeyim Àh Ģu bÀrÝ çekemem
7 FÀ’izÀ àam yeme dehriñ sitemi lÀ-Ģeydir
Ġam-Ý devrÀnÝ çekip firúat-Ý yÀri çekemem

47
feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün
1 Bülbül-i ehl-i dilem lìk bu zÀrÝ çekemem
äarÝlan ãaón-Ý çimende güle ḫÀrÝ çekemem
_____________________________________
46 56b
³a Vezne uymamaktadÝr.
47 56b
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2 Gül-i ruḫsÀrÝña müĢtÀú úalÝr mürà-i dilim
NaôarÝm sende durur kibr-i bahÀrÝ çekemem
3 Felegiñ meyline mÀ’il degilem ehl-i dilem
Ġki günlük olacaú èiz ü vaúÀrÝ çekemem
4 ġeb-i yeldÀ ãanÝram rūyuña zülfüñ gelecek
Çekerem ôulmet-i laódi Ģeb-i tÀrÝ çekemem
5 FÀ’izÀ genc-i ruḫı üzere ùÝlsÝm zülfe
Kim eder tÀb aña ben de Ģev-i mÀrÝ çekemem

48
feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün
1 Yemm-i ãahbÀda hevÀce yürüse keĢti-i cÀm
Erdirir sÀóile ger sÀúi re’is olsa müdÀm
2 Düzse esbÀb-i meyi nüzhet ile pençe-i nÀz
ġaùù-Ý ãahbÀda baùÝñ ãabrÝ olur sÀúiye rÀm
3 ReĢk-i ruḫsÀrÝ ile eĢk döker dìde-i ḫūn
Oldu çeşmim daḫi ol lÀle-ruḫa peyrev tÀm
4 Feyø-i laèli ger olur bu dil-i pür-derde naãìb
Fikre gelmez daḫi ol cÀm-Ý ĢarÀb-Ý gülfÀm
5 Vaãl ile ÀteĢ-i èaĢúÝ sönüben èuĢĢÀúÝñ
Veli pervÀne yanar yÀrini etdikde maúÀm
6 äūfi daèvet-i seóer ile erermiĢ kÀma
Lìk pervÀne olur _______ vÀãÝl her ĢÀm
7 ÚÝlÝc aãmÝĢ ne güzel Ģièrde FÀ’iz óaúúÀ
ĠĢ bu naôm-Ý dürerì cevher-i tìà-i BehrÀm
_________________________________________
48 57a
6

b Beyitte eksiklik var.
a Vezne uymamaktadÝr.
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49
1 Peder-i hicriñe èÀú olan göñlüm¹
ZÀde-i vaãla pür-iĢtiyÀú olan göñlüm
2 ġerḫa şerḫa olsa bile Àh etmez
Sünbül-i kÀküle ùaraú olan göñlüm
3 Verir ehl-i dile ãadÀ-yÝ nevÀ-yÝ ney
DÀà-Ý èaĢúÝñ ile iórÀú olan göñlüm
4 Siór-i àamzeñle çarpÝĢan demden
CÀy-Ý fitne hem-çü èÝrÀú olan göñlüm
5 Áh edemez olsa eger FÀ’izÀsÀ
KüĢte-i ḫidmetiñ al yanaú olan göñlüm

[Óarfü’n-Nūn]
50
fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün
1 AñlamazdÝ naômÝmÝñ maømūnunu fikr-i zerìn
OlmasaydÝ serde sevdÀ-yÝ ḫayÀl-i nÀzenìn
2 ĠĢbu èiĢret-hÀneye varsa nigÀr-Ý nÀzikim
CÀn verir emvÀte olduúda hemÀn-dem cÀ-niĢìn
3 ÒÝøÝr-enfÀsÝñ èaceb mi cÀn verirse èÀleme
Olsa ol èÌsÀ-demiñ Àb-Ý óayÀta èÀĢÝúÝn
4 MantÝúÝñ èilm-i maèÀnìde beyÀnÝñ keĢfine
Oldu ebkem ser-te-ser anda zebÀn-Ý èÀrifin
5 Bezm-i yÀrÀnÝ nezÀketle münevver etmede
äan Ģeb-i yeldÀda mihr-efĢÀn olupdur ol cebin
6 Bülbül-i Ģūrìdedir FÀ’iz gül-i DÀvudiye
Ol sebebden nermdir sengìn dil-i endūhgìn

______________________________
49 57b
¹ Vezin bulunamamÝĢtÝr.
50 57b
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51
fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün
1 BulmuĢam meyḫÀne küncünde mey-i dìrìneden
Ẕevú u leẕẕet n’eylerem dürr ü güher gencìneden
2 BaèøÝ kÀmil baèøÝ cÀhil söyler ise óaúúÝnÝ
Ġam yemem elbet görür nuôôÀre èaks Àyìneden
3 Rind bulmuĢdur mey-i ãÀfìde ḫulú-Ý ãafveti
Bilmedim ãūfì ne bulmuĢ ḫırúa-i peĢmìneden
4 ÙÀliè-i noúãÀna nisbet eylemem ḫarmÀnÝmÝ
Cezm edip naúã-Ý ḫayÀlim kÀtib-i dìrìneden
5 Fes kec olsa çÝúsa perçem gerden-i billūruña
äan muùalsam baĢ çÝúarmÝĢ mÀrdÝr gencìneden
6 NÀr-Ý hicrÀnÝñla düĢdükde göñül ÀteĢlere
èArĢa çÝúsa hìç èaceb mi dūd-ı ÀhÝm sìneden
7 Úoydu gerd-i hicr FÀ’iz ãÀf olur mu göñlümüz
ÇÝúmÝyor úaùèan küdūret ḫÀùÝr-Ý bì-kìneden

52
fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün
1 SÀúiyÀ meyl etmem aãlÀ bÀde-i gülfÀma ben
Bezm-i nūş-À-nūşa gelmem uàramam ibrÀma ben
2 Olduàum günden beri úayd-Ý esìr-i mihnetim
Cümlesin óaml eylerem iúbÀli nÀ-fercÀma ben
3 Her ne dürlü ictinÀb etdimse düĢdüm Àḫiri
DÀne-i ḫÀl ile dÀm-Ý zülf-i èanberfÀma ben
4 Her zamÀn òāliñ òayāli sìneden ḫÀlì degil
Söylemem bu vech ile düĢdüm ḫayÀl-i ḫÀma ben
5 Vaãl ile Ģehd-i lebiñden nūş ederdim bir zamÀn
ġimdi muótÀcÝm yazam ol ḫÀk-i pÀya nÀme ben
_________________________________________
51 58a
52 58b
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6 MÀrÀsÀ zülf-i cÀdū óalúalanmÝĢ ḫÀk ile
Eyledim taókìú düĢemek dÀne üzre dÀme ben
7 Bir àazel ùaró eyledim revnÀú-fezÀdÝr FÀ’izÀ
Ehl-i dil èayb etmese düĢmem zebÀn-Ý èÀmma ben

53
fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün
1 Leẕẕet-i ḫamrı ãoran ol zÀhid-i mestūrdan
Keşf-i óÀl-i bÀde bell’etmez hemÀn maḫmūrdan
2 Cevr ü ôulmüñ èÀĢÝúa èayn-Ý vefÀdÝr sevdigim
Hìç gelir mi muùribe ÀvÀz-Ý bed ùanbūrdan
3 SÀúiyÀ ḫÀliñ ḫayÀli düĢdügünden çeĢmime
Farú eder merdümlerim reng-i siyÀhÝ nūrdan
4 Şehd-i lebden óiããe çÝúsa bezmgÀh-Ý èiĢrete
NeĢ’e-yÀb olmazdÝ kimse duḫter-i engūrdan
5 SÀú-Ý sÀúì çözse tÀr-Ý zülf- i èanberfÀmÝnÝ
Ehl-i bezme gösterir bir gün Ģeb-i deycūrdan
6 SÀúi-i gül-çehreden FÀ’iz alÝpdÝr bÀdeler
Ol yed-i beyøÀ ãanÝrsÝñ kim görünmüĢ Üūrdan

54
feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün
1 ÇÝútÝ Ģevketle temÀĢÀya SüleymÀn- Ý zamÀn
Oldu dÀrÀtÝna Ģimden gerü óayrÀn-Ý zamÀn
2 GörmemiĢ idi bu kÀĢÀne-i KÀmil PÀĢÀ
Böyle bir meclis ile öylece ẕìĢÀn-Ý zamÀn
3 Öyle bir bezm-i øiyÀ-güster idi etdi aña
ĠÝbùa ḫurşìd-i cihÀn belki müĢìrÀn-Ý zamÀn
4 Beni bir ãūfi-i bed-ḫū gibi yoúsa zÀhid
Elimizden ne gelir añladÝ yÀrÀn-Ý zamÀn
_______________________________________________
53 59a
54 59b
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5 Ben isem cürèa-keĢ-i meclis-i ãahbÀ-yÝ Elest
Degilem nev-heves bÀde-i rindÀn-Ý zamÀn
6 N’eylesin kÀtib-i dìvÀn-Ý belāàat-èunvÀn
Beni hicrÀne yazÝp kÀtib-i devrÀn-Ý zamÀn
7 Bezme gel söylemeyip ben de ùufeylì olamam
Bu cihetle beni èad etmeye nÀ-dÀn-Ý zamÀn
8 èAcebÀ gitse idim öylece söylerdi raúìb
ÒÀr u ḫasdan hiç olur ḫÀli gülistÀn-Ý zamÀn
9 FÀ’izÀ mūr gibi var yürü ḫÀneñde bulun
ÇÝúdÝ Ģevketle temÀĢÀya SüleymÀn-Ý zamÀn

[Óarfü’l–HÀ]
55
mefèūlü fÀèilÀtün mefèūlü fÀèilÀtün
1 Gül rūyuñu görelden úalmadÝ bende çÀre
Döndü zebÀn-Ý ebkem bir bülbül ü hezÀre
2 Femim o laèle vÀãÝf oldum o sÝrra vÀúÝf
Olmaz mÝ var mÝ èÀùÝf böylece mÀh-pÀre
3 Ġonce-dehen gül olmuĢ feyø-i lebi mül olmuĢ
Benden naúil dil olmuĢ minnet o nÀzkÀre
4 Ebrūlarıñ hilÀli ḫamıñdadır le’Àli
ً اىيدlÀ’ubÀli birÀz seni kenÀra
5 ĠúrÀrÝ ùabè-Ý Àhū nefreti haydi gel úo
èÁĢÝúÝñ etme bed-ḫū ãoñra gider ĢikÀra
6 VaãlÝñdadÝr ôarÀfet hicriñde çoú rezÀlet
ÒoĢdur Ģu iki óÀlet èÀĢÝú-Ý Àh u zÀra
7 YoàÝsa vaãla ruḫãat FÀ’izÀ Àh u óasret
Göñlünü iĢbu óÀlet etmez mi pÀre pÀre
______________________________________________
55 60a
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56
mefèūlü fÀèilÀtün mefèūlü fÀèilÀtün
1 Laèliñ baña piyÀle úabøÝ daḫi nevÀle
ÓÀcet mi var su’Àle ḫurĢìd ile hilÀle
2 Pìr-i muàÀn mürĢid meyḫÀne hem-çü mescid
Olsa eger ki mülóid naã verdi dil bu óÀle
3 Bezm içre yÀr sÀúì úalmaz bu keyf-i bÀúì
Devr et ĢarÀb u rÀúÝ gūş vermeyiz su’Àle
4 äun bir piyÀle-i fem mÀnend-i bÀde-i Cem
Yoúdur arada maórem ruḫãat veriñ viãÀle
5 ĠnkÀr-Ý çeĢm-i aóvÀl èaúlÝmÝ etme muḫtel
Fikrimi aldıñ  اٗىلeyledim Àh u nÀle
6 ÇeĢmÀn olup nigÀhbÀn bitsin riyÀø-Ý reyóÀn
Ersin zamÀn-Ý iósÀn gelince rūy-ı Àle
7 Ey Ģūḫ-ı gülgulì-rÿ olduúda çÀr-ebrū
èUĢĢÀú verdi vergi erdiñ dem-i kemÀle
8 Baḫtım miåÀl-i zülfüñ emelde hem-çü luùfuñ
FÀ’iz úātìl seyfiñ eyleye Àh u nÀle

57
fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün
1 Ger ayaàÝñ ele girse cÀm gelmez ḫÀùÝra
Dest-i beyøÀ  چشردeyyÀm gelmez ḫÀùÝra
2 GörmüĢem óÀlim gibi kÀkül perìĢÀn olduàun
ÒˇÀb-Ý rÀóat ile bir ÀrÀm gelmez ḫÀùÝra
3 Feyø-i laèliñ leẕẕetin nūş etdigim demden beri
Bezm-i meyde bÀde-i gülfÀm gelmez ḫÀùÝra
____________________________________
56 60a
57 60b
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4 Ele alsam ben ayaàÝñ sÀúiyÀ bÿs etmege
Ol hevesden baĢúa bir ibrÀm gelmez ḫÀùÝra
5 Meyl ü raàbet etdigin-çün çeĢm ü rūy u laèliñe
Reng-i meyle sūsen u bÀdÀm gelmez ḫÀùÝra
6 Úadd-i ÙūbÀ ḫadd-i óamrāyÝ görelden sevdigim
Andan özge serv-i gül-endÀm gelmez ḫÀùÝra
7 Puḫtelenmiş maùbaḫ-ı èaĢú içre göñlüñ FÀ’izÀ
Óamdüli’llÀh bir ḫayÀl-i ḫÀm gelmez ḫÀùÝra

58
feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün
1 Naôar et pìre-zen-i dehriñ enÀniyyetine
Òìzlenir ben baúamam aña enÀniyyetine
2 ÒÀne-i úalbe gelip eylemeden Ģìrìn-kÀm
TìĢe-i cevri ile hedm ü fenÀ niyyetine
3 Òūn-ı eşkimden alıp aldıàı şeb duḫt-ı rezi
Sürdü engüştüne ol cÀdu óÝnÀ niyyetine
4 Feyø-i laèli diyerek bÀde-i óamrÀyÝ meded
Ġçemem renc-i ḫumÀr ile èanÀ niyyetine
5 FÀ’ize pìr-i muàÀn mihr ile úÝlmazsa nikÀó
Varamaz duḫt-ı reze hìç zinÀ niyyetine

59
fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün
1 AçdÝ hicrÀn tìài dilde yÀra Allāh èaĢúÝna
Merhem-i vaãlÝ bÝraú tìmÀra Allāh èaĢúÝna
2 ÁteĢ-i rūyuñ gül olmuş èandelìb-i dil içün
 ثِ خيينييet ilúÀ nÀra Allāh èaĢúÝna
_______________________________________________
58 61a
59 61b
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3 Tel úÝrar çoú dillidir neler diler dil ĢÀnesi
Úoy ùaúÝlsÝn perçem-i zer-tÀra Allāh èaĢúÝna
4 MüĢterìdir muóteriú olmuĢ semÀ-yÝ rūda yÀ
Bir ḫayÀl-i ḫÀmdÝr bu nÀra Allāh èaĢúÝna
5 ÇÀr-ebrūya dūçÀr ol çÀre eyler derdiñe
ÇÀr-deh sÀle ne bilsin çÀre Allāh èaĢúÝna
6 Perde-i Ģerm ü óayÀdÝr zülfi aradan çÝúar
ġöyle yüzden ver àamÝ aàyāra Allāh èaĢúÝna
7 Bu dil-i pervÀne yanmÝĢ Ģemèa-i ruḫsÀrda
Cān verir gelmez oda iúrÀra Allāh èaĢúÝna
8 ÇÝúdÝ yüzden nev-ḫaùÝñ ifsÀd-Ý hüsn ü ÀnÝña
YazÝlÝr mÝ böyle ḫaù ùūmÀra Allāh èaĢúÝna
9 Óamdüli’llÀh MüslümÀnam küfr-i zülfe mü’minem
Óaú degil mü’min çekilsin dÀra Allāh èaĢúÝna
10 Naôm-Ý üstÀde naôara FÀ’iz eyle fevz bul
äapma andan àayrÝ bir efkÀre Allāh èaĢúÝna¹

60
mefèūlü fÀèilÀtün mefèūlü fÀèilÀtün
1 Mülk-i mümÀs içre ol al yanaàÝm olsa
Bülbül gibi öterdim gülĢen otāàÝm olsa
2 PervÀneveĢ ki her sū sÿzÀn olurdu yÀ-hÿ
ġemè-i cemÀl-i meh-rū bezme çerÀàÝm olsa
3 Rūya niúÀb beste-zülfi düzeldi deste
Ermem siyÀh-Ý vaúte bir baḫt-ı aàÝm olsa
4 Mümkin òalÀs-Ý ḫÀne gelse ruḫuñ miyÀne
ÒÀliñ olursa dÀne zülfüñ duzÀàÝm olsa
_____________________________
1

Müstensihin notu: Bu naôìreniñ aslÝ Ģudur:

60 62a
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5 Seyr eyle dört hilÀle oldu ruḫuñda hÀle
Kim ãabr eder bu óÀle keyf ü dimāàÝm olsa
6 SÀúì ki būse vermez ne de kenÀre gelmez
Andan neler alÝnmaz bezme ayaàÝm olsa
7 FÀ’iz ne naôm ederdim èuĢĢÀúa ders ederdim
Tefsìrini verirdim àamdan ferÀàÝm olsa¹
_____________________________________________________
¹ Bu gazel, (aĢağÝda verilen) Fâ’iz’in nazire yazdÝğÝ Âkif Efendi’nindir.

fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün
BaàrÝm oldu hicr ile pür-yÀra Allāh èaĢúÝna
Merhem-i vaãlÝñla et bir çÀre Allāh èaĢúÝna
äÝdú-Ý èaĢúÝndan dem urmuĢdur dil-i manãūrumuz
Pìç ü tÀb-Ý zülf ile çek dÀra Allāh èaĢúÝna
Sūziş-i dÀà-Ý muóabbetle dil-i biryÀnÝmÝ
Eylediñ ilúÀ dem-À-dem nÀra Allāh èaĢúÝna
MüddeèÀ-yÝ èaĢúÝ engÀr eyledim ammÀ çi-sūd
Geldi eşk-i óasretim iúrÀra Allāh èaĢúÝna
Żabù u imlÀdan füzūndur şeró-i óÀl-i derd-i èaĢú
SÝàmaz oldu defter ü ùūmÀra Allāh èaĢúÝna
Leke-i dest-i raúìb-i Ģūmdan çek dÀmeniñ
Çilesinden sürmesin pür-kÀra Allāh èaĢúÝna
Bu dil-i ãad-çÀk-Ý nÀzik ĢÀne-i meĢĢÀtadÝr
Ùaú çÝúarma kÀkül-i zer-tÀra Allāh èaĢúÝna
MeróametkÀr efendim nÀzenìnim sevdigim
èÁkif-i bì-çÀreye úÝl çÀre Allāh èaĢúÝna
8

Müstensihin notu: “Rütbe-i åÀliåe aãóÀbÝndan BinàÀzi ÚÀ’im- maúÀmÝ èÁkif Efendi”
a Vezne uymamaktadÝr.
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[Óarfü’l-YÀ]
61
feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün
1 Sükker-i laèli bizi eyledi maórūr gibi
O óalÀvetli perì úapladÝ ḫaù mūr gibi
2 Şükrüli’llāh saña ki edip baḫtımı kÀkülne úarìn
ĠĢbu ùaúrìn gelir ḫilèat-i semmūr gibi
3 Çarḫdır dìdelerim ÀteĢ-i sìnem hem-dūd
Ne uãūl ile beni eyledi vÀpÿr gibi
4 ÇÀr- ebrū bir-alÀy ceyĢ-i niôÀm-Ý óüsnü
ḪÝfôa me’mūr olup her biri ùÀbūr gibi
5 Ceyş-i ḫaù úapladÝ iúlìm-i ÓabeĢ pÀdĢehin
ÚaldÝ óayretde o Ģeh úalèa-i maóãūr gibi
6 Cümle èuĢĢÀúa anÝñ kÀkülüdür dÀr-Ý beúÀ
Zülf-i zer-tÀrÝna düĢmüĢ nice Manãūr gibi
7 Nice nisyÀn úÝlar hicrini FÀ’iz etmiĢ
Senesin biñ seneye sìnede mesùūr gibi

62
mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün
1 Eger èuĢĢÀúÝ erse rÀóata illÀ revÀódÝr cÀnÝ
Dil-i Ģeh-nÀzÝ ĢÀd eyler nesìm-i èanber-efĢÀnÝ
2 MuḫÀlif çÝúma rÀh-Ý rÀstdan ey nūr-ı çeşm ü cÀn
Edem tÀ dìdeme ḫÀk-i rehiñ kuól-i äifÀhÀnÝ
3 ŻiyÀ gelsin nevÀ-yÝ vaãla yoúdur ẕerrece úudret
Óazìn etmiĢ durur göñlü bu müddet nÀr-Ý hicrÀnÝ
4 èIrÀúì bir ãanemdir aldÝ èaúlÝm úoydu bì-hūde
N’olurdu bÿselikden nūş edeydim Àb-Ý óayvÀnÝ
5 Geçir ẕevk-i èAcemle muàtenemdir faãl-Ý nev-rūzu
ġarÀb-ı nÀb ile FÀ’iz gözet ervÀó-Ý cÀnÀnÝ
_______________________________________
61 62b
62 63a
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63
feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün
1 Gitdi evúÀt-Ý hicir geldi viãÀl eyyÀmÝ
Ederiz neĢ’e ile nūş-ı mey-i gülfÀmÝ
2 Mey-i gülfÀm getirmez ki ḫayÀl-i laèliñ
O óayÀl-i leb ile leblerim almaz cÀmÝ
3 CÀm-Ý billūr olur köhne-i sifālasa ger
AlmamÝĢ ise anÝñ laèl-i lebinden kÀmÝ
4 KÀm u leẕẕet eger alsam dü-lebinden başúa
Silerem defter-i èuĢĢÀúdan aãlen nÀmÝ
5 NÀmÝmÝ ẕikr ede ol yÀr ne dürlü olsa
Gūşuma naàme-i DÀvud olur düşnÀmÝ
6 Saña düşnÀm ne mümkin daḫi şimden ãoñra
FÀ’izÀ oldu hemÀn bÿs u kenÀr inèÀmÝ

64
fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün
1 Úaç gün ÀrÀm eyledim böyle görünce SaúÝzÝ
Bilmedim èaúlÝmÝ alÝr anda bir tersÀ úÝzÝ
2 Bir melek mi yÀ perì mi çaldÝ çarpdÝ èaúlÝmÝ
Nesl-i ÓavvÀdÝr diyemem böyle óÿrÀsÀ úÝzÝ
3 Sükker u engūr u duḫti belki sÀúì de bile
ReĢk ederler çigneyip aàzÝndaki ter saúÝzÝ
4 Mekri zÀ’il eyledi kühsÀrveĢ endìĢemi
Yoúsa var iken civÀn kim aña àam-fersÀ úÝzÝ
5 Ele girmez her vaúit FÀ’iz saña ãad Àferìn
Óaú yeriñde sevdiñ ise böylece mülsÀ úÝzÝ
__________________________________
63 63b
¹a Vezne uymamaktadÝr.
64 63b
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65
feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün
1 Vereli laèl-i lebiñden baña bir bÀde daḫi
Eylediñ muècize-gū Ģièr ile inĢÀda daḫi
2 Vaãla ibrÀm ederem tÀ ki èaraú-rìz olasÝn
DÀne dÀne güheriñ çÝúmadÝ deryÀda daḫi
3 Baña doàru çekiyor úaĢÝ kemÀn tìr henüz
Yoúdu Allāh bilir Rüstem ile yÀda daḫi
4 Terk-i tÀc eyler idi görmüĢ olaydÝ nÀzÝñ
Getirir miydi ayÀzÝ Ģehide yÀda daḫi
5 Kūh u ãaórÀ-yÝ cünūnda olubam şìrìn-leb
Yine ḫayli acıram óÀlet-i FerhÀda daḫi
6 Olmazam Úaysa maúìs serde hümÀ lÀnesi var
Bende bu sendeki Ģìve ola LeylÀda daḫi
7 Göreli ẕevúi ile keyfini ĠstÀnbÿluñ
Nice èavdet ederem Ģevú ile BaàdÀda daḫi
8 SÀye-i Àl-i èabÀda nice tanøìr edemez
èĠzzetiñ her àazelin FÀ’iz-i dil-dÀde daḫi

66
mefèūlü fÀèilÀtün mefèūlü fÀèilÀtün
1 SÀúì raúìb olursa būs u kenÀr olur mu
Görünse nev-ḫaù-Ý yÀr meclise ḫÀr olur mu
2 Rūy-ı zemìn gelse èuĢĢÀúa ḫÀr u ḫasdır
Olmazsa rūy-ı cÀnÀn bir ḫoş bahÀr olur mu
3 Terk-i vaùan edilse Ģūrìdeye sezÀdÝr
Yoú ise fikr-i sÀúì ẕikr-i diyÀr olur mu
4 MüjgÀn urursa göñle sūrÀḫ eder deminde
Áh edebilsem ey dil zaḫmıma åÀr olur mu
________________________________
65 64a
66 64b
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5 Mey iç benimle cÀnÀn ölsem dile getirmem
ġÀhid ḫumÀr-Ý nergis kimseye yÀr olur mu
6 Ùūl-i emel edersem zülf-i siyÀh-Ý ĢÀha
SevdÀ-yÝ èanberìñ-ḫÀl serden firÀr olur mu
7 Òurşìd ruḫlarıñdır ebrū da tÀze bir mÀh
ġaĢdÝm neye yanayÝm bütler hezÀr olur mu
8 Meclis düzelmez Àḫir aàyÀr olur arada
Ebr olsa gün görülmez èÀĢÝúa kÀr olur mu
9 Emre muùìè-i FÀ’iz ḫaù çÝúsa rūy-ı cÀndan
FermÀn olursa baĢa ùabèa àubÀr olur mu

TAḪMÌSÁT
1
BAĠDÁD VÁLÌSĠ DEVLETLÜ NECÌB PÁġÁ ḪAŻRETLERĠNĠÑ ĠAZELĠNĠ
TAḪMĪS

feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün
I Óüzn-i Yaèúūbumu var Yūsuf-ı KenèÀnÝma ãor
Hicriñ idbÀrÝnÝ da külbe-i aózÀnÝma ãor
ġuèle-i Àh-Ý firÀúÝ benim efàÀnÝma ãor
(ÁteĢ-i óasret-i yÀri dil-i sūzÀnÝma ãor)
(Sūziş-i èaĢú u muóabbet ne imiĢ cÀnÝma ãor)
II äardÝ eflÀkÝ felÀket bilemem úanàÝ yaña
Gideyim rÀzÝmÝ ibrÀz edeyim ben de aña
ĠĢbu óÀletle demek derdimi mümkin mi saña
(Gördügüm cevri felekden diyemem ãorma baña)
(Söylesin çekdigini çÀk-Ý girìbÀnÝma ãor)

_____________________
1 65b
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III Ser-i sevdÀzedeme vÀúÝf olan derd çeker
èAyn-Ý mecrÀ-yÝ siriĢkim ne úadar eĢk döker
Aúmada Nil ile CeyóÿnÝ geçer ḫÿn-Ý ciger
(Menbaè-Ý Ģaùù-Ý FÝrÀtÝ bilemem derseñ eger)
(MÀ-cerÀyÝ o bilir dìde-i giryÀnÝma ãor)
IV Birbire hem-dem olan Ģemè ile pervÀne imiĢ
NÀle-i mürà-i seóer fÀ’idesiz nesne imiĢ
Öyle feryÀd èabeå-i èÀdet-i dìrìne imiĢ
(Bülbülüñ tÀbe-seóer Àh u fiàÀnÝ ne imiĢ)
(Ġonceniñ aàzÝna ãÝàmaz gül-i ḫandÀnÝma ãor)
V Edemez çÀre benim derdime her geldi ùabìb
Óüzn-i pey-der-pey ile FÀ’ize ÀlÀm-Ý muãìb
Yine eùvÀr-Ý ḫabÀåetle olup yÀre raúìb
(Bir èaceb derde duĢ olmuĢ dil-i bì-çÀre Necìb)
(Söylesin doàrusunu sen anÝ cÀnÀnÝma ãor)

2
BAĠDÁD VÁLÌSĠ èĀLĪ RIŻÁ PÁġÁNIÑ ĠAZELĠNĠ TAḪMĪS

fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün
I SÀúiyÀ ĢÀyesteyem luùfuñ ile ikrÀma ben
Bendeyem her vech ile sen serv-i gül-endÀma ben
Meclis-i èiĢretde ersem lebleriñden kÀma ben
(Devr-i laèliñde baĢ egmem bÀde-i gülfÀma ben)
(SÀye-i pìr-i muàÀnda minnet etmem cÀma ben)
II Ġamzeñ eyler èÀĢÝúa vaãlÝñ içün ímÀlarÝ
Zülf ile ḫÀliñ n’ola ḫÀli ede àavàÀlarÝ
OlmamÝĢdÝ serde bir dem rūy-ı meh òulyÀlarÝ
(èAnber-i zülfüñ getirdi baĢÝma sevdÀlarÝ)
(Yoúsa nerden dūş olurdum bu ḫayÀl-i ḫÀma ben)
III Göñlüm almaú èÀdet olmuĢ bir nigehle çeĢmiñe
Óalúa óalúa kÀkülüñ pìçìde olmuĢ ḫÀline
CÀnÝmÝ úÝldÝm fedÀ derken visÀl-i rūyuña
( ḪÀliñi gördüm esìr oldum kemend-i zülfüñe)
(DÀne içün kendimi ãaldÝm düĢürdüm dÀma ben)
______________________________________
2 66a
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IV RÀh-Ý hicri kim ùutar gitdikçe ẕilletmend olur
BÀà-Ý vaãlÝñ meyvesi geldikçe leẕẕetmend olur
CÀm-Ý èaĢúÝ nÿĢ eden kes Ģöyle èilletmend olur
(Ne firÀúa tÀb eder ne vaãla ùÀúatmend olur)
(ġaĢmÝĢam bilmem ne yapsam bu dil-i nÀ-kÀma ben)
V Bundan evvel levóa-i dil ṣÀf idi Àyìneden
Yoú idi dilde eåer óÝúd u óasedle kìneden
Óayã u Ģöhret umduàu-çün kÀtib-i dìrìneden
(OlmadÝm ḫÀlì nigìnÀsÀ-ḫırÀĢ-Ý sìneden)
(Bir dem ol günden ki düĢdüm ārzū-yı nÀma ben)
VI Pek ziyÀndÝr èÀú ile ḫalúa muèÀdāt eylemek
Herkese bir nevè ile úÝlsañ muvÀsÀt eylemek
Her vaúit olmaz ki aèdÀya mübÀlÀt eylemek
(Ḫalú ile lÀzÝmdÝr olduúça mümÀĢÀt eylemek)
(Ger baña uymazsa eyyÀm uyaram eyyÀma ben)
VII YÀr-i Àḫir eyledi hicrÀn ile hem-dem beni
Göñlüme düĢdü firÀúÝ eyledi berhem beni
ÙÀliè ü baḫtım bed olmuş eylemez ḫurrem beni
(Geh esìr-i àurbet eyler geh enìs-i àam beni )
(N’eylesem bilmem ne etsem baḫt-ı nÀ-fercÀma ben)
VIII Luùf úÝl bì-çÀreñe ey ĢÀh-Ý ḫūbÀnÝm ki sen
YandÝrÝp vaãlÝñ ḫayÀlinde hemìĢe cÀn u ten
MÀtem-i hicriñde gidem nìlgūndan cÀma ben
(Eylerem DÀrü’s-SelÀmÝ kendime beytü’l-óazen)
(Óasret-i ḫÀl-i siyÀhÝñla gidersem ġÀma ben)
IX Árzū-yı vaãl içün göñlümde her dem zÀr var
Kim viãÀliñ úaùèÝna rÀhÝñda bitmiĢ ḫÀr var
ĠḫtiyÀr etme göñül firúatde çoú ÀzÀr var
(Kūy-ı àurbetde ne bir bildik ne bir àam-ḫˇÀr var)
(Kim götürsün ger yazarsam yÀre bilmem nÀme ben)
X Güft ü gūy-ı laèl-i ġìrìniñ baña olmuĢ àÝdÀ
Cüst ü cū eyler lebim laèl-i lebiñden iĢtihÀ
Ehl-i ùabèa ḫoş gelir sükker-maúÀliñ FÀ’izÀ
(Telḫ-kÀm etmez seniñ Ģìrìn kelÀmÝñ ey RÝøÀ)
(Sen hemÀn eyle tekellüm rÀøÝyam düĢnÀma ben)
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3
MEKTŪBÌ äADR- I èÁLĪ SAèÁDETLÜ MAÓMŪD NEDÌM BEG EFENDĠ
ÓAØRETLERĠNĠÑ RIØĀ PĀŞĀNIÑ ĠAZELĠNE SÖYLEDĠGĠ NAẒĪREYĠ TAḪMÌS
¹

fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün
I Ser-fürū etmem cihÀnda Ḫüsrev-i eyyÀma ben
Göñlümü bend eyledim bir serv-i sìm-endÀma ben
Óiããe-yÀb olsam lebiñden leẕẕet ile kÀma ben
(Ẕevúimi óaãr eylemem nūş-ı mey-i gülfÀma ben)
(NeĢ’e-yÀb olmaúda aãlÀ minnet etmem cÀma ben)
II KÀkülüñle herkesi dil-bend ederseñ ey nigÀr
VÀdi-i óayret olupdur èÀĢÝúa dÀrü’l-firÀr
VaãlÝnÝñ teẕkÀrÝ úoydu her maóalda bir ĢerÀr
(Serde sevdÀ-yÝ hevÀ sìnemde dÀà-Ý hicr-i yÀr)
(N’eylesem bilmem bu óÀletle dil-i nÀ-kÀma ben)
III Óüsnüñe mÀnend olandan cümle ḫÀlìdir cihÀn
SÀàara ebrū ile ìmÀ úÝl ey mÀh-Ý zamÀn
Maúdemiñle bezm olur bÀlÀ-ter ez-dÀr-Ý cinÀn
(Luùf edip sÀúì olursañ bezme ey rūó-Ý revÀn)
(Nūş-ı cÀmÝ meyde óÀcet úor muyum ibrÀma ben)
IV Micmer-i ruḫda o ḫÀli èūda teşbìh etmesem
Keåret-i enfÀsÝ nÀ-maèdūda teşbìh etmesem
Zülfünüñ laónÝn nevÀ-yÝ èūda teşbìh etmesem
(Miske raàbet mi ederdim būda teşbìh etmesem)
(KÀkül-i müĢgìn-i yÀri ḫÀl-i èanberfÀma ben)
V Vaãla dÀ’ir güft ü gūda úìl u úÀl etmek muóÀl
Vaãf-Ý óüsnünde anÝñ cemèi me’al etmek muóÀl
Dergeh-i luùf u nièamÝnda su’Àl etmek muóal
(Rū-be-rū ol şūḫa teklìf-i viãÀl etmek muóÀl)
(èArø-Ý óÀl etsem mi göndersem mi bilmem nÀme ben)
_______________________________________
3 67b
¹ Müstensihin notu: äadr-Ý èAôam Maómÿd Nedìm PÀĢÀ meróūme
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VI Pür- cefÀ maèĢūúa dÀ’im derd bildirmek èabeå
AcÝmaz èuĢĢÀúÝna öyle kesì sevmek èabeå
Ḫudèadan leb-rìz olan dünyÀya dil vermek èabeå
(Bì- vefÀ maèĢÿúdan ümmìd-i luùf etmek èabeå)
(äarf-Ý efkÀr eylemem öyle ḫayÀl-i ḫÀma ben)
VII CÀn verir dursa eger bìmÀra úarĢÝ sevdigim
ḪÀr olur àonce baúarsa ḫÀra úarĢÝ sevdigim
Bir nefes yÀd eylese àam-ḫˇÀra úarĢÝ sevdigim
(NÀmÝmÝ teẕkÀr edip aàyÀra úarĢÝ sevdigim)
(Tek beni yÀd eylesin de rÀøÝyam düĢnÀma ben)
VIII Nìk ü bed her ne olursa nefsiñi sen rÀøÝ úÝl
Yoú åebÀtÝ dehr-i dūnuñ àÀfil olma ey göñül
Böyle gelmiĢdir gider dehrì miåÀl-i ḫˇÀb bil
(ÓÀdiåÀt-Ý kevni ḫoş görmektedir ÀrÀm-Ý dil)
(RÀóatÝ uymaúda buldum gerdiĢ-i eyyÀma ben)
IX Bu àazel iĢrÀb edince ẕÀtÝnÝ yektÀ Nedìm
FÀ’iz ebkem ol ki oldu böylece gūyÀ Nedìm
Kesr-i nefs-çün mükerrer úaãden eder ìmÀ Nedìm
(Böyle birúaç beyt-i nÀ-maùbūè ile óÀĢÀ Nedìm)
(DüĢmeñi ĢÀyeste görmem Àrzū-yı nÀma ben)

4
DÌGER TAḪMÌS ¹

fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün
I VermiĢem naúd-i dili bir serv-i sìm-endÀma ben
MÀye-i ẕevú etmiĢem èaĢúÝn meẕÀú u kÀma ben
Raàbetim yoú meclis-i Cem olsa nūş-ı cÀma ben
(SÀúiyÀ meyl etmem aãlÀ bÀde-i gülfÀma ben)
(Bezm-i nūş-À-nūşa gelmem uàrayam ibrÀma ben)
II èÁlem-i zerden peẕìrÀ-yÝ belÀ vü kürbetem
ÓÀmil-i bÀr-Ý girÀn-Ý hicr ü dÀà-Ý firúatem
Her zamÀn peyàÿle-i àamda esìr-i óayretem
(Olduàum günden giriftÀr-Ý kemend-i mióneti)
(Cümlesin óaml eylerem iúbÀl-i nÀ-fercÀma ben)
_________________________________________
3Ýx-3 Vezne uymamaktadÝr.
4 69a
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III äaydgÀh-Ý èaĢúda manôÿr olunca ol perì
BÀzusun açdÝ hevÀsÝyla göñül mürài peri
Gitmesin rÀh-Ý ḪÝùÀdan úasd-Ý Çìne serserì
(Her ne denlü ictinÀb etdimse düĢdüm Àóiri)
(DÀne-i ḫÀl ile dÀm-Ý zülf-i èanberfÀma ben)
IV NÀzenìnim dil seniñdir kimseniñ mÀlÝ degil
Senden özge kimse dil iúlìmine vÀlì degil
Cevr ile bir laóôa yoú kim àamzeñe tÀlì degil
(Her zamÀn ḫÀliñ ḫayÀli sìneden ḫÀlì degil)
(Pek èabeå dūş olmuşam öyle ḫayÀl-i ḫÀma ben)
V Çarḫ-ı bed-kÀr u cefÀ-kirdÀr u bì-raóm u emÀn
NìĢ-i zehr Àlūdunu etmişdi ol demde nihÀn
Kevkeb-i saèd eylemiĢdi ùÀlièimle aḫterÀn
(VaãlÝñÝ Ģehd-i lebiñden nūş ederdim bir zamÀn)
(ġimdi muótÀcÝm yazam ol ḫÀk-i pÀya nÀme ben)
VI Servler gülzÀrda üftÀde yÀl ü bÀliñe
Sürmedirbaḫt-ı siyÀhÝm dìde-i iúbÀliñe
äañki Ģebnemdir èaraú gül-berg-i rūy-ı alıña
(MÀrÀsÀ óalúalanmÝĢ zülf-i cÀdū ḫÀline)
(Eyledim taókìú döĢemek dÀne üzre dÀma ben)
VII Böyle ebyÀt-Ý belÀàat-perver u rāóat-fezÀ
Zìver-i dìvÀn-Ý ehl-i maèrifet olsa sezÀ
MaúãadÝm Fevzì gibi ne iddièÀdÝr ne cezÀ
(Bir àazel ùaró eyledim óÀlimce çoúdur FÀ’izÀ)
(Ehl-i dil èayb etmese düĢmem zebÀn-Ý ġÀma ben)

__________________________________________
¹ Müstensihin notu: Bu taḫmìsiñ maúùaèÝndan FÀ’iziñ Fevzìyi taḫmìs etdigi me’Àlen ve Fevzìniñ FÀ’izi
taḫmìs etdigi Ģeklen istidlÀl olunur. Fevzì de FÀ’iziñ dìger bir maḫlaãÝ mÝdÝr, yoúsa óaúìúat óÀlde Fevzì
isminde bir ĢÀèir mi FÀ’iziñ àazeliyyÀt úÝsmÝndan münderic taḫmìsiñ aãlÝ olan àazelini taḫmìs etmiĢdir
añlaĢÝlamadÝ.
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5
BAĠDÁD VÁLÌSĠ NECÌB PÁġÁ-ZÁDE AèẒAM-I RİCÁL-Ġ DEVLET-Ġ
èALĠYYEDEN ḪAZĪNE-İ NÁFĠèA NÁẒIRI AÓMED ġÜKRÜ BEG EFENDĠNĠÑ
ĠAZELĠNĠ TAḪMĪS

mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün
1 NevÀ-yÝ būseligi èÀĢÝúÝñdan àayrÝya rÀz et
Gül-i ruḫsÀrÝñÝ her dem raúìbe turĢ u nÀ-sÀz et
Yeter Allāh içün eyyÀm-Ý hicrÀnÝñÝ ìcÀz et
(Gelip bezme efendim èÀĢÝú-Ý zÀra birÀz nÀz et)
(Edip bir nìm ḫande noúùa-i mevhūmı ibrÀz et)
II Çalar çarpar hep eùrÀf-Ý cihÀnÝ dìde-i mermūz
Yine bÀlìn-i èacze ittikÀ etmiĢ durur her rūz
Ne lÀzÝmdÝr saña taórìk-i fitne ey dil-i pür-sūz
(Ġunūde pister-i nÀz olmuĢ ol çeĢm-i fiten-Àmūz)
(SaúÝn laèn-Ý ḪudÀdan ey göñül ÀhÝ birÀz az et)
III NigÀrÀ meclis-i èuĢĢÀúa var rÀz u niyÀzlarla
Leb-i èÌsÀ demiñ nuùú etdir iècÀz u niyÀzlarla
MüheyyÀ oldu èiĢretḫÀnemiz sÀz u niyÀzlarla
(Bezendi bezm-i èaĢú ser-tÀbe-pÀ nÀz u niyÀzlarla)
(NevÀ-yÝ Àha ey muùrib rebÀbÝñ sen de dem-sÀz et)
IV Seniñ ol nìm àamzeñle göñüldü oldu yüz-pÀre
Baña raóm eyle cÀnÀ söyle kim ben n’eyleyem çÀre
èĠnÀn-Ý óissimi neslimiñ etdim eyle dü-pÀre
(Ciger úÀnÝmÝ àÀze úara baḫtım vesme úÝl yÀre)
(Be-hey meĢĢÀùe nem var ise èarø-Ý çeĢm-i àammÀz et)
V Saña FÀ’iz-i Müslimdir eder taúãìriñe èöẕrü
Bu peyrevlikle lÀyÝúdÝr edersem èÀleme faḫrì
Eger taúãìri var luùfuñla èafv et tÀ ede ġükrü
(Reh-i èaĢú içre isterseñ ser-Àmed olmaú ey ġükrü)
(Vücūduñ zerreveş maóv-Ý reh-i dildÀr-Ý ùannÀz et)
_____________________________________
5 70a
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6
VÁäIFIÑ ĠAZELĠNĠ TAḪMĪS

feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün
I Düzülüp bezmiñe ùard oldu o aàyÀr-Ý òabìs
Oldu esbÀb-Ý ùarÀb cümle müheyyÀ vü enìs
Duḫt-ı rez taḫt-ı bilūr içre zehì oldu celìs
(Úurup ol mehle bu Ģeb ülfete bir resm-i nefìs)
(Eylediñ cilvegeh-i èaĢúÝ yeñiden te’sìs)
II Bezme gelmiĢ o güzel ãalÝnaraú san serḫoş
Böyle bir cÀna sezÀ èÀlem ola óalúa-be-gūş
Laèl-i cÀmÝndan o meh èÀĢÝúÝn eyler medhūş
(èÁlemi ezdiren ol muà-beçe-i bÀde-fürÿĢ)
(NÀsÝ Ģimden gerü iølÀle ne óÀcet iblìs)
III èAúlÝmÝ zÀ’il edip zülfüñe ãaldÝm meyli
Hìç baña çÀre bulunmaz ne edem vÀ-veyli
Saña meftūn olacaú zümre-i Mecnūn ḫayli
(Her tel-i zülfüñe dil-beste seniñ bir Leylì)
(Saña èÀĢÝú olanÝñ èaĢúÝ degil Úaysa maúìs)
IV Baḫt u iúbÀli olan hiããesi olmaz àamda
EĢk-i óüznünden anÝñ dìdesi görmez nem de
Kesb eder rÀóat ile ḫoşca hevÀlar yemde
(Bulduran keĢti-i iúbÀle ãuyun èÀlemde)
(ÚullanÝr revzaú-Ý ÀmÀlini mÀnend-i re’is)
V Ola ol demde daḫi remz-i kemÀle vÀúÝf
Úalb elbette olur maèrifet içre èÀùÝf
Kim ki FÀ’iz gibi taḫmìs olursa èÀrif
( Caba bir úahve-i taósìn aña benden VÀãÝf)
(Kim olup keyf bu beĢ beytim ederse taḫmìs)

______________________________________
6 71a
I-1

óabìå: habis, metin.
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7
BEHÇETĠÑ ĠAZELĠNĠ TAḪMĪS
feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün
I ĠltifÀtÝñ görücek meylimi ãaldÝm saña ben
èÁĢÝúam baĢÝñ içün úaĢlarÝñ ìmÀ senden
OlalÝ bÀà-Ý óasen meyvesine ger Ģeh ben
(Bir sene düĢdügüñü sìneme ãandÝm sene ben)
(Biñ sene sìneme düĢseñ ãanaram bir sene ben)
II Günde bir dil-beri sevmekden olur úadre zevÀl
ġems-i rūyuñla erir èÀĢÝú-Ý miskìne kemÀl
ÚamerÀsÀlara baúmaú dile bir óÀl-i muóÀl
(NaôarÝm sende a òurĢìd-i cihān zìb-i cemāl)
(Óüsnü nÀúÝã baúamam bu felegiñ Àyine ben)
III CÀm-Ý müheyya içerek laèli teẕkÀr ederem
Gördügüm leẕẕet-i lebden nice inkÀr ederem
Vaãl içün ben dil-i pervÀnemi àam-ḫˇÀr ederem
(ḪÀr-Ý hicrÀn-Ý gülü Ģuèle-i dìdÀr ederem)
(Fikr-i rūyuñla naôÀr eyler isem gülĢene ben)
IV Gerdeniñ úocmasÝna muntaôar oldum Ģeb u rūz
İttifÀú etdigi gündür baña ẕevú-i nev-rūz
Perçemiñ gülleri FÀ’iz uzun eyler merkūz
(Ne úadar reng-i ruḫı olãa da Behçet dil-sūz)
(MÀ’ilem ol gül-i ĠbrÀhime hep çÀre ben)

8
ÓĠLMÌNĠÑ ĠAZELĠNĠ TAḪMÌS

mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün
I ÇÝúarmÝĢ perçemin fesden ruḫa tasùìr edip gelmiĢ
O meh imdÀd-Ý rūya ebrusuñ şemşìr edip gelmiĢ
NigÀr aàyÀrÝnÝ aóbÀb içün tekdìr edip gelmiĢ
(TirÀĢ etmiĢ ḫaùÝn ruḫsÀrÝnÝ tenvìr edip gelmiĢ)
(BilÀd-Ý Rūm-ı óüsnü tìà ile tesḫìr edip gelmiĢ)
_______________________________________
7 71b
8 72a

184

II NiúÀbÀsÀ daàÝtmÝĢ zülfünü ol rūy-ı ḫandÀna
Bu óÀletle leùÀfet eylemiĢ ìrÀå-Ý rindÀne
èAraúlar ḫoşdÀddÝr gül yüzünden derdmendÀna
(Nem-i ruḫsÀrÝnÝ laèlinden aúÝtmÝĢ zenaḫdÀna)
(Gül-Àb u úand ile elmÀsÝnÝ taḫmìr edip gelmiĢ)
III GülistÀn-Ý cemÀliñ vaãlÝna oldum perÀkende
Gül-i ruḫsÀrÝna ins ü perìler olmuĢ efgende
Baú ol ḫaùùa ki etmiĢ mülk-i óüsni zìr-i úaydÝnda
(Zer-efĢÀn u mücedvel levó-i rūy-ı tÀbnÀkÝnda)
(Ḫaù-Ý reyóÀn ile óüsn Àyetin tefsìr edip gelmiĢ)
IV NezÀketle mücedvel eylemiş ḫaù rūy-ı sìmìniñ
Muèaùùar eylemiĢ göñül hemÀn ruḫsÀr-Ý gül-çìniñ
Dem-À-dem èÀĢÝúÝ mest eylemiĢdir būy-ı müşgìniñ
(DüzetmiĢ ḫÀl üzre óalúa óalúa zülf-i pür-çìniñ)
(Yine èuĢĢÀúa dÀm u dÀne-i tezvìr edip gelmiĢ)
V O mihriñ èÀdeti cevr ü sitem aàyÀradÝr Óilmì
AñÝn ĢūḫÀne ùabèÝ FÀ’ize etmek gerek ôulmü
Bi- óamdi’llÀh yüzünden geldi èafvÝñ peyàamÝ èilmi
(ZebÀn-Ý ḫÀme n’içün èanber-efĢÀn olmasÝn Óilmì)
(Ki ḫaùù-Ý yÀri ḫoş taèbìr ile taórìr edip gelmiĢ)

LÜĠAZ
1
fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün
1ÚÝrúlara olmuĢ úarìn ser ile pÀ
Nice cÀndÀr èÀĢÝúÝ olmuĢ fedÀ
2 GÀh olur Manãūrveş dÀr üzredir
Geh bulur ÀåÀr-Ý Cem üstünde cÀ
3 Gerçi èuĢĢÀúÝ görende eĢk-rìz
Lìk anda hìç yoú būy-ı vefÀ
4 ġeĢ miyānÝ var ise úarĢÝnda var
Hem de beĢ yüz yirmi parsaú var aña¹
_______________________________
1 73a
¹ Bu mÝsranÝn yanÝnda müstensihin Ģu notu vardÝr: (BeĢ yüz yigirmi baàÝrṣaḳ).
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5 AñladÝm serrā-yÝ ÀhÝdÝr bu óÀl
Yoúsa olmaz böyle Ģey ãūret-nümÀ
6 Devletinden kÀfir ü Müslim emìn
Feyø ile her Ģeb alÝr Ģevú ü øiyÀ
7 Bu muèammÀdan dili pür-nūr olur
FÀ’izÀ kim ki olur èÀrif buña¹

fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün
1 ġemèi yaúdÝm cüst-cū úÝldÝm muèammÀ fennini
Etdi pervÀne lisÀn-Ý óÀl ile ìmÀ baña
2 FÀ’iziñ ẕÀt-Ý kerìmi ãorduàu Ģekilse de
Añla Ùayfūr ol daḫi mūmdan su’āl etmiş saña
DÌGER

f ÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün
1 Peyrev oldum FÀ’iziñ keĢf-i muèammÀ remzine
ġemèiveĢ rūşen göründü ḫaste-dil buldu øiyÀ
2 Oldu úandìl-i emel deróÀl fürūzÀn çü riyā
ġüphesiz mūm demek oldu bu muèammÀ bì-riyÀ
ÓALL-Ġ LÜĠAZ

fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün
1 Hep ùÝlsÝmÀt-Ý cihÀn yekden musaḫḫirdir baña
ZÀde-i ùabèÝm èaceb mi olsa ger müĢkil-güşÀ
2 Mìr-i Ùayfūruñ muèammÀsÝ egerçi ãaèb ise
KaàÝd üzre verdi FÀ’iz bir mükemmel Ģeró aña

2
(x) MuèammÀ Ģudur:
fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün
1 Bir èacÀib nesne gördüm ãÀf-rū hem çÀr-pÀ
Var yigirmi baĢÝ ùutmuĢ èÀlemi ser-tÀbe-pÀ
2 GeĢt eder hep èÀlemi bì-pÀ ser-À-ser rūz u şeb
Gözü yoú durmaz yürür hìç añlamaz ãubó u mesÀ
_______________________________________
¹ Müstensihin notu: Bu muèammÀyÝ Ģöyle óalletmiĢler:
2 73b
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3 Her ne denli óilm-i ẕÀtÝ varsa da çoú kimseyi
Úorúudur rūyuna baúÝnca hemÀn dem bì-riyÀ
4 äaydÝ baùnÝnda anÝñ biñ bir bagÝrãaú ٌثرججن
Doldurur úarnÝna doymaz èÀlemi ol mübtelÀ
5 Böyle añladÝr velì içmez Ģurūbuñ hìç birin
Óìn-i mevlūdünde içmiş ãu vefÀ eyler aña
6 Lìk ekåer vaúti maóbūs olunur úÀnÿnca
Olmayınca müddeti itmÀm olamaz ol dehÀ
7 Yerini bulsa olur ẕìĢÀn hem ẕì’l-iótirÀm
Ger mekÀn bulmasa ayaúdadÝr ol bì-nevÀ
8 Ḫūb u zişt-i rū vü èucb bir Ģekl-i elvÀn-Ý ùabèÝ
Yüzüne baúan güler baèøÝsÝ da eyler büḳā
9 AldÝrÝr ḫalúÝñ nesi var ise baèøen baḫş eder
Óükmüne kimse diyebilmez iyi yÀḫud fenÀ
10 Öyle bir seóóÀredir kim vaãfdan ÀzÀdedir
Ġstese vaãl eyler èuĢĢÀúÝ murÀd etse cüdÀ
11 Öyle muàlim ùabè ü zen-pÀre cihÀna gelmemiĢ
Úoynuna girmek diler her nereye gitse bì-óayÀ
12 Herkesiñ úalbindeki esrÀrÝ ol dem ceẕb eder
Bir úulu vardÝr ḫayır verir musaḫḫardır aña
13 Hem øaèìf u hem úavì hem Müslim u hem put-perest
Ġki yüzlü dil-bere beñzer o cÀdū ãūretÀ
14 Kim bulursa Àferìn Ùayfūr-ı keşf-i ãaèbdÝr
Bu muèammÀ bir muùalsÝm gencdir ãan bir hevÀ

__________________________________________
11

b Vezne uymamaktadÝr.
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ÚIÙèALAR, RUBÁèĪLER, MÜFREDLER

1
[NAÔM]

feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün
1 Göñlümüñ yandÝàÝnÝ èaĢúda pinhÀn ãanma
Seyl-i çeĢmimden aúan yaĢlarÝ ùūfÀn ãanma
2 TÀb-Ý tennūr-Ý dili berú-i diraḫşÀn ãanma
Dūd-ı dildir bu siyÀh ebr-i zemistÀn ṣanma
3 DÀne dÀne dökülen úaùreyi bÀrÀn ṣanma
Sÿ-be-sÿ kÿy-Ý dil-ÀrÀyÝ ãular dìdelerim

2
[NAÔM]

feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün
1 Sìm-i sāèid heme gerdenlere zūr-Àver iken
Zihi bÀlìn idi baḫt baña yÀver iken
2 ġems-i rūyundan alır nūr u øiyÀ-yÝ ebri
ĠĢbu ḫurĢìd-i felek pÀdĢeh-i ḫÀver iken

3
[MAÙLAʿ]
feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün
1 èAĢú ola èaĢú ile ol rindi-i bÀde-nūşa
Ki odur şevú-i derūnumu getirmiş cūşa

4
[NAÔM]
feèilātün feèilātün feèilātün feèilātün
1 Çekdigim eyledigim mÀøi-i aèmÀle cezÀdÝr
Müstaúbel olan cürmüme ÀyÀ ne sezÀdÝr
2 ĠÀ’ib ü óÀøÝr olan Óaøret-i Allāh Kerìm
Nice mücrimlere luùf ile èafv-Ý fermÀndÝr
_____________________________________
1 74a
2 74a
3 74a
4 74a
1
b Vezne uymamaktadÝr.
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5
(x) FEVZÌ

feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün
1 Yaúar ey yÀr-i ḫayÀli seni dil davranma
Var yeriñ dìde-i giryÀnÝma var gir yanma
Vehm edip eĢk-i terimden ãaúÝnÝp ãaúlanma
2 DÀne dÀne dökülen úaùreyi bÀrÀn ãanma
Sÿ-be-sÿ kÿy-Ý dil-ÀrÀyÝ ãular dìdelerim

6
[NAÔM]
mefèūlü mefÀèìlü mefèūlü mefÀèìlün
1 YÀ Rab dil-i Maómūd-ı envÀrÝña úÝl FÀ’iz
Her ḫidmet-i devletde tevfìúa ola hÀ’iz
2 ĀmÀl-i Ģehen-ĢÀhÝ üzre óarekÀt iósÀn
Ola baña her iĢde Óaúdan bu kerem cÀ’iz¹

7
[MAÙLAʿ]

mefÀèìlün mefāèìlün mafāèìlün mefÀèìlün
1 èĠnÀyet her kime yüz ùutsa èiãyÀnÝ niúÀb olmaz
GüneĢ doàduúda zìrÀ perde-i ôulmet óicÀb olmaz

8
[MAÙLAʿ]

feèilÀtün feèilÀtün feèilün
1 Bir veliyyü’n-nièamÝñ bendesiyim
Cūdınıñ doàrusu şermendesiyim

feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün ¹
1 Ol veliyyü’n-nièamÝm yaèni èAzìz PÀĢÀdÝr
YalÝñÝz baña degil èamma kerem-baḫşÀdÝr
_____________________________________
5 74a
6 74b
1
Müstensihin notu: Maómūd FÀ’iziñ naúĢ-Ý kenÀr-Ý ḫÀtemi olan bu rubÀèi dìger defter-i eĢèÀrÝnda
Mektūbì Ser-èaskeri ġeyḫ Efendiye bi’l- isnÀd Ģu Ģeklde muóarrerdir (10. Nazm için söylenmiĢtir.)
7 74b
8 74b
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9
[ÚIÙʿA]

fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün
1 Baóå edip meclisde vÀèiô nÀr-Ý dūzaḫ şiddetin
Yana yana Àteş-i hicrÀn geldi ḫÀùÝra
2 Cürmüm iúrÀr eyleyip ser-mest-i cÀm-Ý èaĢú iken
Bezm-i meyde maènì-i àufrÀn geldi ḫÀùÝra

10
[NAÔM]
mefèūlü mefÀèìlü mefÀèìlü faèūlün
1 YÀ Rab dil-i Maómūdı buyur feyøiñe FÀ’iz
Olsun heme Àn rütbe-i tevfìúiñi óÀ’iz
2 Bir vefú-i rÝøÀ-yÝ Ģeh-i èÀlem óarekÀta
Her iĢde muvaffaú ola bu bende-i èÀciz

11
[NAÔM]

feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün
1 ÓasbióÀl eylemege úalmadÝ çünki ol yÀr
Ne refìk u ne ãÝddìú u ne Ģefìk efkÀr
2 HÀùÝra geldi bugün óasret ile var dü-bÀr
Kime etse èacebÀ rÀzÝmÝ Ģimdi teẕkÀr
3 Ten zebūn dìdede ḫūn óÀl-i felek dìger-gūn
Baña Mecnūn ile FerhÀd oluyor girye-niåÀr
4 BaĢ úabaú yalÝn ayaú ḫÀke yanaàÝm sürerek
Yād edip aàlÝyorum bezm-i ãafÀyÝ tekrÀr
5 Beni pejmürde vü Àzürde vü efsürde eden
Baḫtımı yÀ çekemez bizleri dehr-i àaddÀr
_____________________________________
9 74b
10 74b
11 75a
1
b Vezne uymamaktadÝr.
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6 FÀ’izem hicir ile cevr ü sitem yÀre bütün
ġermsÀr olmadayam maḫlaãÝmÝ ben her bÀr

12
[NAÔM]
Ürabzon úarÀntinasÝnda söylemiĢ:

feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün
1 Erøurūm eyle ki ZevrÀda olur germ ile serd
Ger Ùrabzon ḫoş ise verdi úarÀntinasÝ derd
2 Felegiñ cümle felÀketleri de oldu güẕer
FÀ’izi ĢÀd ede Ģimden ilerü ḪÀliú-i ferd

13
KeẕÀ:
[MAÙLAʿ]

mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün
1 Yeni ùÀliè ki etmiĢdir bu dehriñ cevrine óÀ’iz
ÚarÀntina sülūkunu bu yerde eyledi FÀ’iz

14
[NAÔM]

feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün
1 Derd-i rūyuñla göñül ḫūn dökerek cÀn çeker
ĠĢte bu vech ile dilden ruḫ-ı al ān çeker
2 Gerçi hicriñde benim dìdelerimdir ḫaste
Yine ḫÀk-Ý úadem ile aña dermÀn çeker

15
[NAÔM]

fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün
1 Bezm-i òāṣṣÝñ hem-demi ṣarsÝn güzel içinde mey
ZÀhid-i bì-çÀre etsin tekyede bì-hūde hey
2 äÀdÝúÝz bulmaz da úÀõib olmayÝz zÀhid gibi
Soñra görürüz kim eder vÀ-veyl içre veyl veyl

_________________________________
12 75a
13 75a
14 75a
15 75a
2
b Vezne uymamaktadÝr.
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16
[MAÙLAʿ]

feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün
1 YÀre var yÀrelerim Ģeróini yÀr-i yārime aç
Merhemim sÀde öpüĢdür n’olur etsem añÝ mÀç

17
[NAÔM]

fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün
1 Varamaz ehl-i enÀniyyet bu yola serserì
Bu ùarìú-i èaĢúdÝr aàyÀra baàlÝdÝr deri
2 RÀh-Ý èaĢú üzre óased úÝldÝñsa ḫÀk-i pÀyÝna
FÀ’izÀ maóv ol yolunda ẕerre olsañ var yeri

18
[NAÔM]
mefèūlü mefÀèìlü mefÀèìlü faèūlün
1 Gir meykedeye durma ãaúÝn bir iki çaú çÝú
Var ḫˇÀhiĢ ile muà-beçeniñ rūyuna baú çÝú
2 FÀ’ize ãala bu àazelim eyleye tanôìr
ġÀèirse eder diñlemem öyle úuru lÀú lÝú

19
[NAÔM]
mefèūlü mefÀèìlü faèūlün
1 Bir kerecik olsun kerem eyle
VaãlÝñla beni muóterem eyle
2 Bir bÀr daàÝmÝ luùfuñla yeñem
ReĢk-Àver ãaón-Ý Ġrem eyle
______________________________________________
16
17
18
19

75b
75b
75b
75b
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20
[MAÙLAʿ]

mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün
1 Ùarab Àheng edip geldim bu dem ammÀ Ùrabzona
Beni dūş eyledi ùÀliè àam u ÀlÀm-efzūne

21
[MÜFRED]

feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün
1 Müjdeler keĢti-i Nūó iĢte gözümde nicesi
Olsa ùūfÀn yerine eĢk-i nerm çoú mu benim

22
[MAÙLAʿ]

fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün
1 Gö. veren puĢta ãaòì nÀm eylemek lÀyÝú mÝdÝr
Vaèdin incÀz eylese gö. vermede ãÀdÝú mÝdÝr
_______________________________________
20 75b
21 76a
22 76a
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