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ON SOZ

Klasik Türk edebiyatı, edebiyat tarihimiz içinde yedi yüz yıla yakın bir süre 

varlığını sürdürmüştür. Bu zaman dilimi içerisinde kuşkusuz pek çok edebî eser 

verilmiştir. Ancak alfabe değişikliği nedeniyle geçmişteki edebiyat kültüründen 

günümüz insanı yeteri kadar istifade edememektedir. Yapılan transkripsiyon ve tahlil 

çalışmaları söz konusu problemin çözümüne önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.

Bugüne kadar yapılan çalışmalar daha çok Klasik Türk edebiyatının önde 

gelen şairleri ve bu edebiyatın olgunluk dönemleriyle ilgilidir. Son dönemlerde 

ikinci, üçüncü derecedeki şairler ve eserleriyle ilgili çalışmalar da yapılmaktadır.

Klasik Türk edebiyatı, genellikle saray çevresinde gelişen bir edebiyat olarak 

bilinmesine rağmen, bu alanda İstanbul dışında yetişen pek çok şairin de olduğu, 

yapılan çalışmalar neticesinde görülmüştür. Bu çalışmamızın konusu da İstanbul 

dışında yetişmiş bir şair olan Mâlî’nin Dîvânı’dır. Mâlî, Diyarbakır’da doğmuştur. 

Doğum tarihi bilinmemekle beraber 1674’te Diyarbakır’da ölmüştür. Mâlî’nin 

mahlası, Latin harflerine transkribe edilmiş bütün kaynaklarda ‘’Me’âlî’’ olarak 

geçmektedir. Ancak, Dîvân’ı üzerinde yaptığımız çalışma neticesinde bu bilginin 

yanlış olduğu kanaatine vardık. Şairin mahlasının geçtiği bütün beyitleri, vezin 

bakımından inceledik ve ‘’Me’âlî’’ mahlasının, hiçbir surette nazım şekillerinin 

yazıldığı vezinlere uymadığını tespit ettik. Bu incelemelerden yola çıkarak şairin 

mahlasının ‘’Me’âlî’’ değil, ‘’Mâlî’’ olduğu kanaatindeyiz.

Şairin, şimdiye kadar tespit edilebilen bir Türkçe divanı bulunmaktadır. Bu 

divan, İstanbul Üniversitesi Yazma Eserler Koleksiyonu’nda yer almaktadır. Dîvânın 

bilinen tek nüshası vardır.

Çalışmamız, giriş ve üç ana bölümden oluşmaktadır.

Girişte, şairin yaşadığı dönemin siyasi ve edebi durumu hakkında bilgilere yer

verdik.

Birinci bölümde, şairin hayatı ve eserleriyle ilgili bilgiler bulunmaktadır. Şair 

hakkında dönemin kaynaklarında sınırlı bilgiler yer almaktadır. Bu kaynaklardan ve 

şairin kendi yazdığı şiirlerinden elde edilen bilgilerle hayatı hakkında bilgi vermeye
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çalıştık. İstanbul’dan uzak olmasının yanında, pek de güçlü bir şair olmaması, 

Mâlî’nin tezkirelerde sınırlı bilgilerle tanıtılmasının nedeni olarak düşünülebilir.

İkinci bölümde, divanın incelemesi yapılmıştır. Divandaki şiirlerin nazım 

şekilleri, muhtevası, dil ve üslup özellikleri, şiirlerde yer alan insan, toplum ve 

tabiatla ilgili unsurlar bu bölümü oluşturmaktadır. Divanın tahlili niteliğinde olan 

buradaki bilgilerle, eserin içeriğini ve Mâlî’nin edebî şahsiyetini ortaya koymaya 

çalıştık.

Üçüncü bölümde ise, nüsha tanıtımı ve metnin oluşumunda tutulan yolla ilgili 

bilgiler ve eserin transkripsiyonlu metni yer almaktadır. Bölümün sonunda kaynakça 

ve sonuç yer almıştır.

Bu tür çalışmalarda eksik ve kusurlar olabileceğinden, bunların hoş 

görüleceğine ve yapılacak eleştirilerin yol gösterici olacağına inanmaktayım. 

Çalışmamı yaparken bilgi ve tecrübelerinden istifade ettiğim hocam Yrd. Doç. Dr. 

Sadık ARMUTLU ile Doç. Dr. Cafer MUM’a ve çok büyük bir sevgi, hoşgörü ve 

sabır göstererek çalışmalarıma yön veren danışmanım, değerli hocam Yrd. Doç. Dr. 

Erol GUNDÜZ’e teşekkürü bir borç bilirim.

Hasan AKGÜL
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ÖZET

AKGÜL, Hasan, Diyarbakırlı Mâlî Dîvânı, Yüksek Lisans Tezi, Malatya, 2013

Mâlî, 17. yüzyılda yaşamış bir Divan şairidir. Safayi ve Beliğ Tezkireleri ile 

Vakâ’yu’l-Fuzelâ’da hayatı hakkında sınırlı bilgiler mevcuttur. Gerçek adı Mehmed 

Çelebi olup Diyarbakır’da doğmuştur. Doğum tarihi bilinmeyen Mâlî, 1674’te 

Diyarbakır’da ölmüştür. Bağdat Valisi’nin Sakız Muhafızı’nın ve Muğla 

Mütesellimi’nin katipliklerini yapmıştır. Kaynaklarda, iyi bir eğitim aldığı 

söylenmektedir. Bilinen tek eseri üzerine çalıştığımız Dîvân’dır. Bu dîvânın da 

bilinen tek nüshası olup İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Yazma Eserler 

Koleksiyonu’nda kayıtlıdır.

Mâlî Dîvânı üzerine yaptığımız çalışmanın konusu, divanının 

transkripsiyonlu metni ve incelemesidir. Çalışmamız, giriş ve üç ana bölümden 

oluşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mâlî, Diyarbakır, 17. Yüzyıl, Divan Şairi, Safiyi ve 

Beliğ Tezkireleri
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ABSTRACT

Mali was a Divan poet that had lived in 17. century. Two famous biography 

books -  Safayi and Belig Tezkireleri , Vaka’yu’l Fuzela -  have limited information 

about him. His real name was Mehmed Celebi and he was born in Diyarbakir. His 

birth date is unknown but he died in 1674 in Diyarbakir. He had become clerk for 

Governor of Bagdat, Guardian of Sakiz Island and governorate of Mugla. The 

resources refer he was educated poet. His known work is Divan so we already 

studying. Only one sample of The Divan is in Collection of Manuscripts of Library 

of Istanbul University.

Subject of our thesis is Studying of The Divan Transcription about Mali 

Divan. This paper has introduction of thesis and three main parts.

Key Words: Mali, Diyarbakir, 17. Century, Poet of Divan, Safayi and Belig 

Tezkireleri
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17. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NİN SİYASİ DURUMU

17. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nun geçen asırlardaki ihtişamını 

kaybetmeye başladığı yüzyıldır. Bu yüzyılda, Osmanlı Devleti, siyasi, askeri ve 

sosyal bakımdan karışıklıklar, bozukluklar ve büyük değişiklikler yaşamıştır. Geçmiş 

asırlardaki parlak başarıların görülmediği bu dönemde, Osmanlı Devleti siyasi ve 

sosyal yönlerden duraklama dönemine girmiş, devlet teşkilatı, askeri yapı ve iktisadi 

durum yönünden ise büyük sarsıntılar geçirmiştir. Osmanlı Devleti, bu yüzyılda 

birçok toprak parçası kaybetmiştir. Bu da Osmanlı’nın Avrupa ve dünya 

siyasetindeki üstünlüğünü kaybetmeye başlamasının sebeplerindendir. Osmanlı 

Devleti’nin en talihsiz olduğu bu yüzyılda, devlete içten ve dıştan bakanlar için 

geçmişten gelen ihtişamın hala devam ettiği görülür. Gerçekte ise, devlet, bu 

yüzyılda, hızla ilerleme içinde olan dünyada bir duraklama devresine girmiştir. 

Osmanlı tarihinin en kanlı ve en korkunç devrini anlamamıza yardımcı olan bu 

yüzyıl, tarih kitaplarını şöyle bir gözden geçirecek olursak, bu devirdeki 

ahlaksızlığın, sefahat ve ihanetin en ürkütücü örnekleriyle karşılaşırız.

Osmanlı Devleti’nde, bu yüzyılda yaşanan talihsizliklere etken olan en 

önemli unsurlardan birisi de hiç şüphesiz bu dönemde görülen istikrarsızlıktır. Bu 

istikrarsızlık, bu dönemde tahta çıkan padişah sayısı ve saltanat sürelerinde kendisini 

açıkça göstermektedir. İlk üç asırda 13 Osmanlı padişahı tahta çıkarken, sadece bu 

asırda 9 Osmanlı padişahı tahta çıkmıştır. Daha Kânûnî Sultan Süleyman zamanında 

başlayan ‘’Saray kadını’’ entrikaları, bu yüzyılda olabildiğince artmıştır. Tahta çıkan 

padişahların küçük yaşta olmaları, ‘’Valide Sultanlar’’ hakimiyetinin kurulmasını 

kolaylaştırmıştır. Devlete bütünüyle hakim olabilecek vezirlerin kıtlığı çekilmiştir. 

Başa gelen vezirler, makamlarında uzun süre kalamıyor, sık sık değiştiriliyor. 

Şeyhülislamların durumu da bundan pek farklı değildi. Bu konulardaki sayı 

kabarıklığına bakmak bile, bu sancılı yüzyılın durumunu anlamak için yeterli 

olacaktır (Uzunçarşılı, 1975: 399-448, 453-489). Na’îmâ Tarihi’nde memuriyetlerin 

rüşvetle açık açık nasıl, kime ve ne kadar altın veya akçe karşılığı alınıp satıldığını 

vesikalarıyla görmek mümkündür. Anadolu’da valiler isyan etmiştir. Bağdat valisi 

İbrahim Paşa ve Erzurum’da Abaza Mehmed Paşa isyan etmiştir. Özellikle Abaza 

Mehmed Paşa, devleti yıllarca uğraştırmıştır (Uzunçarşılı, 1975: 144 ve devamı). İlk
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defa bu yüzyılda padişahlar öldürülmüş ve pek çok vezirin kellesi alınmıştır 

(Uzunçarşılı, 1975: 141-238).

Osmanlı Devleti’nin iktisadi hayatı da bu yüzyılda çok zayıflamıştır. Ülkenin 

gelir kaynakları neredeyse kurumuş, para değeri düşmüş, rüşvet en had safhaya 

ulaşmıştır (Uzunçarşılı, 1975: 335). Böyle bir iktisadi hayatın sonucunda, Celâlî 

İsyanları sık sık görülmeye başlamıştır. Özellikle yeniçeriler ile sipahilerin devlet 

merkezinde meydana getirdikleri anarşi, ikide bir At Meydanı’nda kelle isteme 

çığlıkları, devlet otoritesinin iyice sarsılmasına sebep olmuştur. Bazı şeyhülislamlar 

da zaman zaman isyancıların yanında yer almışlardır (Uzunçarşılı, 1975: 237). 

Bundan dolayı Osmanlı’yı büyük yapan hukukun üstünlüğü bilinci aşınmaya 

başlamıştır. ‘’Kitab’a ve Kânûn-ı Kadîm’’e sadakat; ‘’kitabına uydurma’’ marifetine 

dönüşmeye yüz tutmuştur (Köseoğlu, 1987: 13).

Devletin gelir kaynaklarının aynı kalışı, hatta azalışı, buna karşılık 

giderlerinin hızla artışı, devlet işlerinin görülemeyişine kadar sonuçlanmıştır. Vergi 

toplanmasında halka iyi davranılmamıştır. Yeniçeri ve sipahilerin alageldikleri, 

çeşitli adlar altındaki, aylıkları verilemez olmuştur. Bu haller sosyal hayata da 

yansımış, düzen bozulmuştur. Sarayda zevk, sefa ve eğlence had safhaya ulaşmıştı. 

Bu yüzden saray masrafları iyice kabarmış ve önüne geçilmez israflarla almış başını 

gidiyordu. Bunlara ramazan, bayram fetih şenlikleri ile ‘’hal'’’ ve ‘’cülûs’’ 

çılgınlıkları da eklenmiştir. İmar hareketlerinin gittikçe arttığı İstanbul’da saray ve 

köşklere her geçen gün yenileri ekleniyordu. Saray ve köşklerin dış güzellikleri 

yanında, içleri de çeşitli eğlencelere sahne oluyordu. Saraylarda hânende ve 

sâzendelerin bulunması olağandı. Bunların küçük benzerleri, sadrazam ve sâir devlet 

adamlarının birer küçük saray olan malikanelerinde vardı.

17. yüzyılda görülen bazı tabiat olayları ile bunların müneccimler tarafından 

yorumlanmaları, halk arasında huzursuzlukların artmasına sebep olmuştur. 1642 (H. 

1052)’de İstanbul’da büyük bir deprem olmuş, bu hadise ‘’kırân’’a bağlanmıştır. 

1645 (H. 1055)’te güneş ve ayın tutulmaları da ‘’melhame’’lerin kayıtlarına göre 

uğursuz sayılmıştır. 1648’deki (H. 1058) İstanbul ve civarını sarsan büyük deprem 

uğursuz olarak yorumlanmış ve devletin başsız kalacağına işaret sayılmıştır. Ayrıca 

bazı ileri gelenlerin rüyaları bile, tarihe geçecek kadar önem kazanmıştır.
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Yine bu yüzyılda, bazı bilim adamları siyasete bulaşmış ve medreselerdeki 

müderrislikler de ehil olmayan kişilere verilmeye başlanmıştır (Uzunçarşılı, 1975: 

225).

Yukarıda ana çizgileriyle belirtmeye çalıştığımız Osmanlı Devleti’nin bu 

durumunu düzeltmek için bazı padişahlar çaba göstermiş iseler de, kaybolan devlet 

otoritesini geri getirmeye yetmemiştir. Bu çabalar, hızla ilerleyen bozukluğun önüne 

geçememiştir. Tarihte ‘’Köprülüler Devri’’ olarak nitelendirilen, vezir-i azam 

Köprülü Mehmed Paşa ve oğlu Fazıl Ahmed Paşa’nın gayretleri bu yüzyıl için mum 

alevi sayılmıştır (Uzunçarşılı, 1975: 367-433).

Sonuç olarak 17. yüzyıl bir karışıklıklar zincirinin çeşitli halkalarını oluştura 

gelmiştir. Bu karışıklıklar başta saray olmak üzere neredeyse devletin bütün kurum 

ve makamlarına, oradan da şehirlerde, Anadolu’da ve taşrada yaşayan halk 

tabakasına kadar sirayet etmiştir. Artık Osmanlı Devleti, önceki yüzyıllardaki 

ihtişamını kaybetmiş ve sancılı bir yüzyıl yaşamaya başlamıştı. Bu sancılı, 

karışıklarla ve entrikalarla dolu yüzyıl, sonraki yüzyıllar için de iyi sinyaller 

vermiyordu. Varlığının son zamanlarında, Avrupalı devletler tarafından ‘’hasta 

adam’’ olarak nitelendirilen Osmanlı Devleti, bu nitelendirmeye doğru gidilen 

yoldaki ilk sancıları 17. yüzyılda yaşamaya başlamıştır. Netice de Osmanlı 

Devleti’nin sonraki yüzyıllarda yaşayacağı bunalımların, bozuklukların, 

karışıklıkların ilk çıkış noktası bu yüzyılda olmuştur.



17. YÜZYILDA TURK EDEBİYATI’NIN DURUMU

Osmanlı Devleti’nin bu asırda siyasi, ekonomik ve sosyal alandaki olumsuz 

görüntüsüne rağmen, Türk edebiyatının yükseliş ve gelişimini devam ettirdiği 

görülmüştür. Belli bir geleneğe tabi olan ve o geleneğin belirlediği kriterler ile 

oluşumunu ve gelişimini sağlayan klasik edebiyat, özellikle 16. Yüzyılda gelişimini 

tamamlayarak iyi bir seviyeye ulaşmıştır. Bundan dolayı da bu yüzyıldaki 

olumsuzluklardan fazla etkilenmeyip gelişimini sürdürmüştür. Bunda temel 

faktörlerden biri de şiirin hayatın bir parçası sayılması olmuştur. Nitekim geçmiş 

asırlarda olduğu gibi bu devirde de Osmanlı hanedanı âlimi ve sanatkarı korumayı 

devam ettirmiştir. Nitekim yüzyılın başlarında Sultan I. Ahmed ‘’Bahtî’’, Sultan II. 

Osman ise ‘’Fârisî’’ mahlasıyla şiirler söylemişlerdir. Ayrıca edebiyata olan ilgi 

devlet erkanının konaklarında düzenlenen sohbet meclislerinde de varlığını devam 

ettirmiştir. Kendileri de şair olan Şeyhülislam Yahya Efendi ile Şeyhülislam Bahâyî 

Efendi şiirleriyle hem şairlik mesleğine itibar kazandırmışlar hem de dönem 

şairlerini himayelerine alarak edebiyatın gelişmesine katkıda bulunmuşlardır. Klasik 

şiir, bu asırda gerek teknik, gerek ahenk, gerekse zerafet bakımından biraz daha 

oturmuş ve güzelleşmiştir. Artık Türk şiiri yakın zamana kadar örnek aldığı İran 

şiirini ciddi bir şekilde geride bırakmıştır. Daha 15. Yüzyılda Anadolu’da Şeyhî, 

Ahmed Paşa ve Necatî Bey ile Orta Asya’da Ali Şîr Nevâî, 16. asırda Anadolu’da 

Hayâlî Bey ve Bâkî, Azerî sahasında Fuzûlî gibi kendi klasik şiirlerini yetiştiren Türk 

şiiri, kullanılan Türkçe kelimeler, deyimler ve atasözleri, halk söyleyişleri ve milli 

kültüre ait malzemelerle şüphesiz milli bir kimlik kazanmıştır. Bundan dolayı klasik 

şairlerimiz artık İran edebiyatına önem vermemeye ve kendi şairlerini örnek almaya 

başlamışlardır. Bu özellik bu dönem şiirlerindeki temel özelliklerden biri olarak 

kabul edilebilir.

Türk edebiyatının en parlak dönemlerinden biri olan bu yüzyılda birçok şair 

yetişmiştir. Bu yüzyılda kaleme alınan şair tezkirelerinden Tezki-re-i Rızâmda 266, 

Âsım’ın Zübdetü’l-eş’âfında  ise 123 şair hakkında bilgi verilmiştir. 18. yüzyılın ilk 

yirmi yılında yetişen şairleri de eserine alan Safâyî, tezkiresinde 493 şair tespit 

etmiştir. Sadece İstanbul kütüphanelerinde bu yüzyıla ait 150’den fazla şairin divanı 

bulunmaktadır. Türkiye’deki diğer kütüphaneler ile bütün dünyadakiler dikkate
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alındığında bu sayının daha da artacağı muhakkaktır. Nitekim 17. Yüzyılda yaşayan 

Sabit’in ‘’Her kaldırım taşı altında bir şair var’’ sözü de bunu destekler mahiyettedir. 

Bu sayılar 17. yüzyıldaki edebi çevrenin zenginliğini yansıtmak bakımından 

önemlidir.

Bu dönemde şairler gecen asırlara oranla sosyal ve ekonomik konulara daha 

fazla eğilmişler, özellikle çevrelerinde olan hadiseleri gözlemleyerek bunları 

şiirlerinde kullanmışlardır. Bu da şiirlerde sosyal tenkidin ön plana çıkmasına sebep 

olmuştur. Nef’î, Nev’î-zâde Atâ’î, Nâbî, Sâbit gibi şairlerin ‘’sosyal çevre’’ ile çok 

fazla meşgul olmaları, bu dönem şiirinin genel karakterini de belirleme de etkili 

olmuştur.

Bu yüzyılda özellikle şiir alanında Nef’î, Şeyhülislam Bahâyî, Nâ’ilî-i Kadîm, 

Neşâtî ve Nâbî gibi kendine has üslubu olan birçok şair yetişmiştir. Yüzyılın en 

önemli kaside şairleri Nef’î ve Sabrî; gazel şairleri Şeyhülislam Yahya, Şeyhülislam 

Bahâyî, Neşâtî, Nâ’ilî-i Kadîm, Nâbî, Sâbit; mesnevi şairleri ise hamse sahibi Nev’î- 

zâde Atâ’î, Ganî-zâde Nâdirî ve Nâbî’dir.

Bu asırda Nef’î ile kaside alanında bir hareketlenme görülür. Kaside nazım 

şeklini kendisinden önceki şekil, dil ve üslup özelliklerinden farklı bir tarzda 

geliştiren Nef’î, kasidenin ‘’nesib’’ ve ‘’medhiye’’ bölümlerini geçen asırlara göre 

kısaltmış ve özellikle ‘’fahriye’’ bölümünü genişletmiştir. Hatta ‘’nesib’’ bölümünü 

tamamen kaldırarak doğrudan ‘’fahriye’’ ile başlayan kasideler kaleme alıp Sebk-i 

Hindî kasideciliğinin temel özelliklerinden olan ‘’fahriye’’yi ön plana çıkartmıştır. 

Böylece Nef’î kaside nazım şeklinin tarihi gelişimini de etkilemiştir. Nef’î ’nin kaside 

nazım şekline getirdiği yeniliklerden bir diğeri de kendi şahsiyetini ifade etmesidir. 

Bu dönemde Sabrî, Nef’î ’nin tarzını devam ettirmesiyle dikkat çeker.

Gazel nazım şekli bu devirde kaside gibi orijinallik göstermez. Bu dönem 

gazelleri Bâkî ile temsil edilen anlayışın devamı niteliğindedirler. Yüzyılın 

şairlerinden özellikle Ganî-zâde Nâdirî, Hâletî, Şeyhülislam Yahya ve Şeyhülislam 

Bahâyî gibi şairler, Bâkî’nin rindane ve dış dünyaya açık üslubu ile nükteli ve zarif 

hayaller içeren gazel anlayışını devam ettirmişlerdir. Bunun yanında Nev’î-zâde 

Atâ’î, Nâbî ve Sâbit gibi şairler, gazellerine sosyal olayları ve felsefi düşünceleri 

taşımışlardır. Böylece felsefi anlayışlar, hikmetli sözler, sosyal olaylar, hayat üzerine 

düşünceler gibi konular gazelin muhtevasına eklenerek zenginleştirilmiştir. Bu asırda

6



Tecellî’nin noktasız harflerle kaleme aldığı gazelleri ile bir kısım müfredlerinin 

toplandığı divançesi, bu türün ilk örnekleri arasında olması sebebiyle dikkat 

çekmektedir (Kılıç, 2001)

Bu yüzyılda mesnevi sahasında da önemli eserler verilmiştir. Aşk konulu 

mesnevilerin gerek sayısında gerekse çeşidinde büyük bir gerileme görülmesine 

rağmen dinî-ahlâkî-tasavvufî mesnevilerin ağırlık kazanması dikkate değerdir. Bu 

dönem mesnevilerinde dikkat çeken başka bir özellik de hem kısa yazılmaları hem de 

konularındaki yerlilik ile mahalli unsurların, toplum ve hayat tasvirlerinin geniş bir 

şekilde kullanılmasıdır. Dönemin mesnevi şairleri arasında Nev’î-zâde Atâ’î, Ganî- 

zâde Nâdirî, Fâizî, Sîmkeş-zâde Feyzî, Azmî-zâde Hâletî, Neşâti, Sâbit ve Nâbî’yi 

sayabiliriz.

Bu asırda rubaî alanında ise, Türk edebiyatının Hayyâm’ı olarak 

nitelendirilen Azmî-zâde Hâletî yetişmiştir. O gerek rubaîlerini değeri, gerekse sayısı 

bakımından aşılamamıştır.

17. yüzyılda diğerlerinden farklı bir nazire mecmuası ile karşılaşılmaktadır. 

Budinli Hisâlî tarafından derlenen bu mecmuanın diğerlerinden farklılığı şiirlerin 

sadece matla beyitlerine yer verilmesidir. Bundan dolayı mecmuaya ‘’Matâli’u’n- 

nezâ’ir’’ adı verilmiştir (Şentürk, 2010; Kartal, 2010: 415).

Bu dönemde dört farklı edebi üsluptan bahsedilebilir. Bunları, aşağıda 

özellikleriyle beraber ele alacağız.

1. Klasik Uslûb

Bu üslup, 16. yüzyıl şairlerinden Bâkî’nin temsil ettiği şiir anlayışını devam 

ettiren şairler tarafından devam ettirilmektedir. Klasik üslûbun en belirgin özelliği 

şiirselliğe yani ahenge muhtevadan daha fazla önem verilmesidir. Bu şiir anlayışında 

duygu ve lirizmden ziyade, şiir tekniğindeki sağlamlık, ahenk ve akıcılık önemlidir. 

Atasözü, deyim ve mahalli ifadelerin kullanımına özen gösteren klasik üslup şairleri, 

şiirlerinde felsefi düşünce ile tasavvufi manalara fazla yer vermemişler ve şiirlerini 

oldukça sade bir dille yazmışlardır. Şiirlerindeki hakim tema aşk ve tabiattır. Daha
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çok gazel nazım şeklini tercih eden klasik üslup temsilcileri, canlı ve akıcı bir üslup 

kullanarak şiire doğallık kazandırmışlardır (Şentürk, 2010; Kartal, 2010: 417).

2. Sebk-i Hindî

Bu dönem şiirini etkileyen yabancı üsluplardan biri olan Sebk-i Hindî, Hint 

üslûbu veya Hint tarzı demektir.

Sebk-i hindî akımı İran, Azerbaycan, Hindistan, Afganistan, Tacikistan, ve 

Türkiye olmak üzere birçok ülkenin edebiyat sahalarında, yüzyıllardır etkisini 

göstermiş bir akımdır. Bu edebi tarz, İran şahlarının baskısı sonucu Hindistan'a 

gelen, bir kısmı Türk asıllı olan bir grup tarafından ortaya atılmıştır. Temsilcileri 

arasında ise Şevket-i Buharî, Sâib-i Tebrizî, Tâlib-i Âmûlî, Feyzî-i Hindî, Örfî-i 

Şirâzi, Kelîmi, Kâşânî, Bîdil-i Azîmâbâdî gibi şahsiyetleri ön planda görmekteyiz.

Bu ekolün bizim edebiyatımızdaki etkileri XVII. ve XVIII. yüzyıllara 

dayanmaktadır. Bu tarzın bizim edebiyatımızdaki temsilcileri arasında ise Nâilî-i 

Kadîm, Fehîm-i Kadîm, İsmetî, Şehrî, Nedîm ve Şeyh Gâlib gibi isimleri saymak 

mümkündür

Bu akımda mânâ, sözden daha önemli kılınmıştır. Diğer üslûblara göre bu 

akımda son derece girift bir mânâ söz konusudur. Bu giriftlik, mânâdaki derinlik ve 

genişlikten kaynaklanmaktadır. Sebk-i Hindî’deki hayâl unsurları, klâsik şiirin 

dışında olduğundan farklı bir çizgi göstermiştir. Bu hayâller, bu ekolde olduğundan 

daha fazla derinleşmiş, hayâl içinde hayâller meydana getirilmiştir. Dolayısıyla bu 

durum metnin anlaşılmasını oldukça güçleştirmiştir. Dış âlemden iç âleme, insanın 

içine yönelme söz konusudur. İnsanın ıstırapları, çektiği acılar şiirin konusu içerisine 

girmiştir. Bir olayı ifade ederken bilinenin çok üstünde gösterme durumudur. Bu da 

mübalağalı ifadelerin çokça kullanılmasına sebep olmuştur. Şairlerin ele aldıkları 

konulara değişik yönlerden bakmaları neticesinde birbirine aykırı anlam ve 

mazmunlar ortaya çıkmıştır. Böylece şairler mübalağanın yanında tezatı da bolca 

kullanmışlardır. Divan şiirinin kullanılmış mazmûn kalıplarının dışında şairler daha 

önce söylenmemiş, kimse tarafından kullanılmamış yeni mazmûnlar bulma çabası 

içine girmişlerdir. Zîrâ "bikr-i mazmûn"(daha önce söylenmemiş mazmûn) bu şiirin 

önemli bir özelliği olmuştur. Bu ekol içinde tasavvuf yoğun olarak işlenmiş. Bu
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şairler tasavvufu bir amaç olarak görmemişler, sadece söylemek istediklerini ifade 

etmek için bir araç olarak kullanmışlardır. Sebk-i Hindî’de dil ince, nazik ve 

süslüdür. Şiirde anlam önemli olduğu için söz kısa fakat dolgun söylenmeye 

çalışılmıştır. Şairler bu üslûbta aynen mazmûnlarda olduğu gibi yeni kelimeler bulma 

çabası içine düşmüşlerdir. Bunda da orijinallik söz konusudur. Bazen bu kelimeleri 

seçerken lûgatlardan da yararlandıkları olmuştur. Bu üslûbta tamlamalara çok yer 

verilmiştir. Bazen bütün bir mısranın tamamıyla terkib içinde oluştuğunu görmek 

bile mümkündür. Söz sanatlarına fazla değer verilmediği ve kullanılmadığı için şiirde 

ahenk azalmıştır. Şairler bu eksikliği seçtikleri kelimelerin ince ahengi ve 

musikisiyle, özellikle de zengin kafiye ve rediflerle gidermeye çalışmışlardır 

(Şentürk, 2010; Kartal, 2010: 418).

3. Hikemî Tarz

‘’Didaktik Üslup’’ veya yaygın adıyla ‘’Hikemî Tarz’’ , daha çok Nâbî ile 

özdeşleşmiş olup, ‘’düşünceye dayalı hikmetli söz söyleme’’ olarak tanımlanabilir. 

Hikemi Şiir düşünceye ağırlık veren, amacın okuyucuyu uyarmak, düşündürmek ve 

aydınlatmak olduğu, daha doğru bir ifadeyle insana doğruyu, güzeli göstermeye 

yönelik görüş bildiren didaktik içerikli şiire denir. Düşünce ağırlıklı ve okuyucuyu 

uyarma, yol gösterme amaçlı şiirin örneklerine ilk yazılı ürünlerimizden itibaren 

rastlanmakla birlikte bu şiir tarzının edebiyatımızda bir edebi akım olarak varlığı 17. 

yüzyılın ikinci yarısında görülür. Hikemi şiir akımının edebiyatımızdaki öncüsü ve 

en güçlü temsilcisi Nabi'dir. Bu nedenle "Hakimane Şiir" akımı "Nabi Ekolü" olarak 

da bilinir. Nabi'nin şiirle düşünceyi birleştirerek açtığı yolda kendisini izleyen ve 17. 

yüzyılın ikinci yarısı ile 18. yüzyılda yaşadıkları bilinen birçok şair yetişmiştir. 

Hikemî Tarz, Nabi'den sonra Sâbit, Seyyid Vehbî, Râşid, Sâmî, Âsım, Münif, Hâmî, 

Koca Râgıp Paşa, Haşmet, Fıtnat Hanım, Sünbül-zâde Vehbî, Sürûrî, Keçeci-zâde 

İzzet Molla gibi şairler tarafından devam ettirilmiştir. 17. yüzyılda hikemi şiir 

tarzının bir akım olarak ortaya çıkışında gerileme dönemini yaşayan Osmanlı 

İmparatorluğu'nun siyasi, sosyal ve ekonomik yapısındaki durgunluğun hatta daha 

doğru bir ifadeyle yaşanan kargaşa ve karışıklığın etkisi olmuştur. Ayrıca bu 

dönemde alışılagelmiş lirik şiir tarzının dışında yeni bir şiir tarzı arayışı ile başta
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Nabi olmak üzere bu akımın temsilcisi olan şairlerin kişilik yapılarının da 

"Hakimane Şiir" anlayışının 17. yüzyılın ikinci yarısı ile 18. yüzyılda Divan şiiri 

üzerinde etkili olmasında payı bulunmaktadır.

Hikemi şiir, yukarıda da değinildiği gibi insanı, olayları, dünyayı değerlendiren 

çeşitli konuları işler. Özelliğini daha çok yol gösterici, düzeltici, eğitici konulara yer 

vermesinden alır. Mesaj verme, telkinde bulunma amacı gözetildiği için şairlerce 

anlatımın kısa ve özlü olmasına özen gösterilir. Atasözlerine, deyimlere, halk 

söyleyişlerine hikemi şiir dilinde sık rastlanır (Şentürk, 2010; Kartal, 2010: 422).

4. Mahallî Tarz

Şiirde yerli ve mahalli unsurlara fazlaca yer verme anlayışıdır. Bu dönemde 

gittikçe yaygınlaşmaya başlayan sade dil ve mahalli ifadeleri kullanma, yerli konu 

arayışı daha sonraki dönemlerde ortaya çıkacak olan ‘’mahallileşme üslubuna’’ da 

kaynaklık etmiştir. Nev’î-zâde Atâ’î ve Sâbit gerek yerli konu ve malzeme tercihleri 

bakımından gerekse dil ve söyleyişteki tasarrufları yönünden bu üslubun temsilcileri 

sayılmaktadır. Nitekim Atâyî yazmış olduğu beş mesnevisini klasik mesnevi 

geleneğinin dışında, yeni bir muhteva ve üslupla kaleme almıştır. Bu mesneviler isim 

olarak daha önce yazılmış bu tür eserleri çağrıştırmakla birlikte, konu, dil ve üslup 

olarak orijinal nitelikler taşırlar. Mahalli Tarz esas alınarak kaleme alınan eserlerde, 

Türkçe kelime, deyim ve atasözlerini de kullanma oranı dikkat çekicidir. Sade ve 

anlaşılır bir dil kullanılarak eserlerin geniş kesimlere ulaşılması kolaylaştırılmıştır. 

Mahalli üslup dönemin sonunda Sâbit tarafından da benimsenmiş ve başarıyla temsil 

edilmiştir. Sâbit Atâyî’nin izinde devam etmiştir. Eserlerinde Atâyî gibi yerli 

konuları, mahalle tasvirlerini ve halk yaşantısını işlemiştir. Şiir diline, bu döneme 

kadar girmemiş pek çok mahallî ifadeyi, sokak argosunu ve mahalli söyleyişleri 

taşıyan Sâbit, şiir dilini soyut olmaktan çıkararak güncel ve somut kelimelerle yerli 

ve milli bir dil anlayışını temsil etmiştir. Ayrıca şiirlerinde atasözü ve deyimlere çok 

yer vermiştir.

Mahallî/Folklorik üslup bu şairlerin dışında diğer bazı şairler üzerinde de 

etkili olmuştur. Nitekim Nâbî’nin şirlerinde de sosyal çevreye ait konular ve
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folklorik unsurlar önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca bu dönemde şarkı ve ilâhî gibi 

nazım şekilleri ve türlerinin yazılmış olması, şehrengîz, sâkînâme ve mevlid gibi 

türlerin oldukça rağbet görmesi, bu üslubun gelişme sürecini de göstermektedir. Bu 

üslup aynı zamanda, bir sonraki dönemde ortaya çıkacak olan mahallileşme cereyanı 

ve Nedîm üslubunun temelini de oluşturmaktadır (Şentürk, 2010; Kartal, 2010: 422).
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I. BÖLÜM



^  •

MÂLÎ’NİN HAYATI, EDEBÎ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ 

1. MÂLÎ’NİN HAYATI
Mâlî’nin yaşadığı dönem olan 17. yüzyıl ve sonraki dönemlere ait tezkire ve 

diğer kaynaklarda, şairle ilgili sınırlı bilgiler yer almaktadır.

Mâlî ile ilgili en geniş bilgiyi, yeterli olmamakla birlikte, ‘’Tezkire-i Safâyî’’ 

ve ‘’Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları’’ vermektedir. Ayrıca, ‘’Nuhbetü’l-âsâr’’ 

‘’TDEA’’ ve ‘’Vakayi’u’l-fuzelâ’’ kaynaklarında da Mâlî hakkında bilgilere 

rastlıyoruz. Biz de gerek bu kaynaklardan gerekse dîvânından elde ettiğimiz 

bilgilerden faydalanarak hayatı hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

1.1. Adı ve Mahlası
Mâlî’nin gerçek adı Mehmed Çelebi’dir. Onun hakkında bilgi veren bütün 

kaynaklarda isminin Mehmed Çelebi olduğu, açık bir şekilde belirtilmiştir. Mustafa 

Safayî Efendi’nin tezkiresinde ‘’ Nâmı Mehmed’dir, Diyâr-ı Bekr’den zuhûr 

etm işdir^’’ şeklinde bilgi verilmektedir.

Mâlî’nin mahlası, Latin harflerine transkribe edilmiş bütün kaynaklarda 

‘’Me’âlî’’ olarak geçmektedir. Ancak, Dîvân’ı üzerinde yaptığımız çalışma 

neticesinde bu bilginin yanlış olduğu kanaatine vardık.

‘’Me’âlî’’ ile‘’Mâlî’’ kelimesinin Arap harfleriyle yazılışları aynıdır. Bu iki 

kelime arasındaki tek fark, ‘’Me’âlî’’ kelimesinde ‘’mim’’ harfinden sonra gelen 

‘’elif”  harfinin üstünde ‘’hemze’’ bulunmasıdır. Dîvân’da, şairin mahlasının geçtiği 

hiçbir beyitte ‘’elif”  harfinin üstünde ‘’hemze’’ bulunmamaktadır. Ayrıca şairin 

mahlasının geçtiği bütün beyitleri, vezin bakımından inceledik ve ‘’Me’âlî’’ 

mahlasının, hiçbir surette nazım şekillerinin yazıldığı vezinlere uymadığını tespit 

ettik. Bu incelemelerden yola çıkarak şairin mahlasının ‘’Me’âlî’’ değil, ‘’Mâlî’’ 

olduğu kanaatine vardık. Aşağıda, şairin mahlasının geçtiği birkaç beyit vezinleriyle 

birlikte görülmektedir:
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Mefâîlün/ Mefâîlün/ Mefâîlün/ Mefâîlün

Bir âfet şeh-levend-i şûha ey Mâlî esîrim ki

Satar hüsn-i bülend-i Yûsuf-ı Ken<âna istiğnâ G.1/5

Mefûlü/ Fâilâtü/ Mefâîlü/ Fâilün

Tîrine Mâlî sînesi dâ’îm nişân gerek

Ol kimse k'ola dîde-i hûbâna âşinâ G.2/5

Mefâîlün/ Mefâîlün/ Mefâîlün/ Mefâîlün

Behişte kim olur nezzâre ger Mâlî ki bir yerde

Hem ol ser-sebz-i gülzâr-ı melâhat ola hem-şahbâ G.3/5

Kaynaklar, mahlası Me'âlî olan 2 şairden daha bahsetmektedir. Bunlardan 

biri 16. Yüzyılda yaşamış olan Yarhisar kadısının oğludur. İsmi Mehmed olup 

kaynaklarda genellikle Köse Me’âlî olarak geçer (Canım, 2000). Mahlası Me'âlî olan 

diğer şair de 18. yüzyılda, Lale Devri’nde, yaşamış bir şairdir (Hakverdioğlu, 2009). 

Çalışmamızın söz konusu olan şairin mahlasının Mâlî olduğunu yukarıda 

söylemiştik. Bunun için, bu şairlerle söz konusu şairimiz karıştırılmamalıdır.

1.2. Doğum Tarihi
Kaynaklarda ve şairin dîvânında, şairin doğum tarihi ile ilgili ne doğrudan ne 

de dolaylı olarak herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Kaynaklarda sadece ölüm 

tarihi mevcuttur. Bu yüzden kaç yılında doğduğu, kaç yaşında vefat ettiği 

bilinmemektedir.

1.3. Doğum Yeri
Mâlî’nin doğum yeri Diyarbakır’dır. Kendisinden bahseden tezkireler şairin 

Diyarbakırlı olduğunu açıkça söylemektedir. Safâyî, tezkiresinde şairin 

Diyarbakır’da doğduğunu söylemektedir. Beliğ tezkiresinde ve Vakayiu’l Fuzalâ’da 

Diyarbekrî Mehmed Çelebi olarak kendisinden bahsedilir. Mâlî, dîvânında da sık sık
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Diyarbakır’ı yad eder. Dîvânda, Diyarbakır’ın (Amid) anıldığı birkaç beyit örnek 

olarak seçtik:

Ne tarîk ile Amid'e gitdün

Nice dâr-ı selâmete yetdün M.16/189

Ser-efrâza gürûh-ı şâhdan şehir-i Amid kim 

Dem-i geştinde pâ-bûsî ider serv-i hırâmânı K.5/32

Amid de ğarîb u bî-kesüm sultânum 

Hâk-i der-i derde meknesüm sultânum 

Göster baña hâme-kân-ı germ-i ferahı 

Kim sevb-i ğama mülebbesüm sultânum R.2

1.4. Öğrenimi
Kaynaklarda ve şaire ait divanlarda öğrenim süreci, yeri ve niteliğiyle ilgili 

herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. Sadece, Safâyî Tezkiresinde eğitimi ile ilgili şu 

ifadeler yer almaktadır: ‘’Evâil-i hâlinde tahsil-i ma’ârifi bisyâr etm ekle^’’ Safâyî 

tezkiresinde geçen bu ifadelerden iyi bir eğitim aldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, 

mürettep bir divan yazmış olmasına ve divanlarındaki şiirlere bakıldığında iyi bir 

eğitim almış olduğu kanısı güçlenmektedir.

Divanında Farsça ve Arapça dizelerin bulunması şairin bu dilleri bildiğini 

göstermektedir.

1.5. Mesleği
Mâlî’nin mesleği katipliktir. Bağdat Valisi’nin, Sakız Muhafızı’nın ve Muğla 

Mütesellimi’nin katipliklerini yapmıştır. Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları adlı 

kitapta Mâlî’nin mesleği hakkında şu ifadeler yer almaktadır: ‘’ Dîvânındaki uzun bir 

mesneviden anladığımıza göre, Bağdat Valisi’nin, Sakız Muhafızı’nın ve Muğla 

Mütesellimi’nin katipliklerinde bulunmuştur.’’(Beysanoğlu, 2003: 9). Nitekim 

dîvânında geçen bir beyitte kendisi de katip olduğunu belirtmiştir:
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Eşrâh-ı derdüm itse debîr-tabî‘atum

Mecmû‘a-yı hâkâyıkı pür-intihâb ider K.6/27

Levh-i târîh-i fethine Mâlî

Tâ ki çaldı kalem debîr-i kazâ K.9/80

Beyitlerden de anlaşılacağı gibi Mâlî kendisi için ''debir'' Sözünü 

kullanmıştır. Debir de Farsça'da katip anlamına gelmektedir.

1.6. Ailesi
Kaynaklarda Mâlî’nin ailesiyle ilgili hiçbir bilgi verilmemiştir. Ancak 

dîvânında geçen bir rubâîde kimsesinin olmadığını söylemektedir. Katip olduğu için, 

görevi gereği birçok yerde yaşadıktan sonra Diyarbakır’a dönmüştür. Diyarbakır’a 

döndüğü sırada yaşının epey ilerlemiş olduğunu düşünürsek, rubâide belirttiği gibi 

kimsesiz olduğu düşünülebilir:

Amid de ğarîb u bî-kesüm sultânum 

Hâk-i der-i derde meknesüm sultânum 

Göster baña hâme-kân-ı germ-i ferahı

Kim sevb-i ğama mülebbesüm sultânum R.£

1.7. Şairin Hayatıyla İlgili Diğer Bilgiler

Mâlî, Diyarbakırlı olmasına rağmen Diyarbakır’da pek fazla yaşamamıştır. 

Bu bilgi, ‘’Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları’’ adlı kitapta şöyle ifade edilmiştir: 

‘’ ^Bağdat Valisi’nin, Sakız Muhafızı’nın ve Muğla Mütesellimi’nin katipliklerinde 

bulunmuştur. Bir süre İzmir, Bursa ve İstanbul’da ikamet etm iştir^’’ (Beysanoğlu, 

2003: 9). Kaynakta verilen bu bilgiler şairin dîvânında da yer alır. Ama nerede kaç 

yıl kaldığı ile ilgili bir ipucu verilmemiştir.
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Mâlî'nin Sakız'da yaşadığını ve Sakız Muhafızı İbrahim Paşa'nın hizmetinde 

olduğunu da şu beyitlerden anlıyoruz:

İrdi dil bir irem nazîresine 

Akdeniz'de Sakız ceziresine M.5/1

Ol mahalde muhâfız idi ana 

Der-i devletden İbrahim Pâşâ M.6/1

Biz dahı ol dilîr-i devrâne 

Ol ‘adâlet-fürûz-ı zî-şâne M.6/2

Zeyl olup hıdmetine virdük eli 

Didük ol yerde ol kerîme beli M.6/3

Kûşiş-i hıdmetinde öldük anun 

Sâye-i devletinde kalduk anun M.6/4

Mâlî, Muğla'da da yaşamıştır.Muğla Mütesellimi Muhammed Ağa'nın 

katipliğini yapmışır. Muhammed Ağa'nın kendisine çok yardımı dokunduğu ve 

kendisine maddi yardımda bulunduğunu söyler. Mâlî Muğla'da epey yaşadıktan 

sonra Muğla'dan ayrılmıştır. Bu bilgiler aşağıdaki beyitlerden anlaşılıyor:

Mütesellim-i kıdve-i ümerâ 

O kerem şâhibi Muhammed Ağa M.8/22

O keremün kitâbetinde idük 

Hidmetinün ikâmetinde idük M.8/25

Haylî esbâb-ı mal virdi bize 

İntifâ<-ı kesîri irdi bize M.8/26
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Ferd ferd el-vedâ‘ cümlesine

Menteşe'sine dahı Muğla'sına M. 13/18

Dîvânında geçen bir beyitte İzmir’de iki gün kaldığını belirtmektedir.

İrdük ol demde şehr-i İzmir'e

Evvel-i câ-yı rûşenâ-gîre M.14/1

İki gün karâr eyledük anda

Cân gibi zevk eyledük anda M.14/8

Mâlî, dîvânın başka bir yerinde de Bursa'da beş gün kaldığını ve Bursa'yı 

gezdiğini söylemektedir.

İrişüb nefs-i şehr-i Bursa'ya

Sanki irdük hârîm-i me’vâya M.14/18

Geşt itdirdi bize Bursa'yı

Dahı gösterdi haylî ra<nâyı M.14/57

Hâkine oldı çok muhabbetümüz

Oldı beş gün velî ikâmetümüz M. 16/31

Mâlî, ayrıca İstanbul’da da ikamet etmiştir. İstanbul’a yolculuk yaptığını, 5 

günde Bursa’dan Üsküdar’a vardığını ve epey İstanbul’da kaldığını şiirlerinde dile 

getirmiştir.

Tûf-yâb-ı ‘aliyyedür seferüm

Hâk-ı Kostantiniyye' dür seferüm M. 15/3

Beş güne nefs-i Üsküdar'a irüp

O sevâ-yı felek-medâra irüp M.16/3



19

Hele şehr-i Sıtanbul'a gitdük 

Câna fersûde ten gibi yetdük M.16/33

Çünki Kostantiniyye de kalduk 

Her deminden belâ kuşûr alduk M.17/1

Ayrıca bir mesnevisinde, dönemin padişahı IV. Mehmed'i öven bir bölüm 

yazmıştır.

Şâh-ı kişver-güşâ Mehemmed Hân 

Mâh-ı şadr-ı <alâ münîr-i zamân M.16/60

Ayrıca, Mâlî'nin Bağdat Valisi'nin katipliğini yaparken, Basra ve Korna 

fetihlerine katıldığı anlaşılmaktadır. Bunu, Bağdat Valisini övdüğü kasidelerindeki 

canlı savaş tasvirlerinden ve bu yerlerin fetihlerine düşürdüğü tarihlerden anlıyoruz. 

Mâlî, aşağıdaki beyitlerde, Basra’nın fethine tarih düşürmüştür.

Hamdulillâh ki yümn-i makdemini 

Sebeb-i feth-i Başra itdi Hudâ K.9/77

Levh-i târîh-i fethine Mâlî 

Tâ ki çaldı kalem debîr-i kazâ K.9/80

Hep hesâb eyledi budur târîh

Yudı el Korna'dan Hüseyn Pâşâ (1078) K.9/81

Yukarıda verdiğimiz örnek beyitlerden yola çıkarak, Mâlî'nin hayat 

serüveninde; Sakız Adası, Muğla, İzmir, Bursa, İstanbul, Bağdat güzergahını takip 

eden bir yaşam macerası geçirdiğini görmekteyiz. Bağdat’ta bulunduğu sırada, 

valinin katibi olduğu için, Korna ve Basra fetihlerine de bizzat tanıklık ettiğini
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yukarıda söylemiştik. Bütün bunlar düşünüldüğünde, Mâlî’nin yaşadığı dönemde bu 

kadar yer gezmesi veya bu kadar farklı yerlerde yaşaması, onun yaptığı göreve 

bağlanabilir. Görevi gereği de olsa Mâlî’nin gezgin bir şair olduğu söylenebilir.

1.8. Ölümü

Mâlî, Hicri 1085, (Miladi 1674) yılında vefat etmiştir. Mâlî, ömrünün son 

demlerinde memleketi Diyarbakır’a dönmüş ve burada vefat etmiştir (Beysanoğlu, 

2003: 9). Kendisinden bahsedilen bütün kaynaklar ölüm tarihi konusunda aynı tarihi 

vermektedirler. Ama kaç yaşında vefat ettiği konusunda herhangi bir bilgi 

verilmemektedir. Biz de incelediğimiz dîvânında doğum tarihi ve yaşı ile ilgili 

herhangi bir bulguya rastlayamadık. Bundan dolayı kaç yaşında öldüğü 

bilinmemektedir. Ancak, yukarıda belirttiğimiz gibi; yaptığı görev dolayısıyla bu 

kadar çok yerde bulunduktan sonra memleketi Diyarbakır’a dönmesi ve burada 

ölmesi, mesleği olan katiplikten emekli olduğu ve yaşının epey ilerlemesine 

yorumlanabilir.

1.9. Kaynaklarda Mâlî

Bu bölümde, Mâlî’den bahseden kaynaklardaki bilgilerin aynısını sizlerle 

paylaşacağız. Mâlî’den bahseden beş tane kaynak tespit edebildik. Daha önce, gerek 

dipnotlarda gerekse cümle içlerinde bu kaynaklardan bahsettik. Şimdi bu kaynakların 

Mâlî ile ilgili yazdıklarının aynısını size aktaracağız.

Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l Eş’âr(M ustafa Safâyî Efendi)

Nâmı Mehmed’dir. Diyâr-ı Bekr’den zuhûr etmişdir. Evâ’il-i hâlinde tahşîl-i 

ma<ârif-i bisyâr etmekle ‘aşrın şâ<ir-i şîrîn-zebânından olup bin seksen beş târihinde 

fevt olmuşdur. Bu beyt âsârundandır:

Değül destâr-ı sebze-zînet-i iklîli ol şâhun 

Cemâl ‘icâzıdur k'olmış gül üstünde çemen hâşıl1

1 Bu beyit Mâlî Dîvânında G.77/3'te kayıtlıdır.
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Nuhbetü’l-Âsâr Li- Zeyl-i Zübdeti’l-Eş’âr(İsmail Belîğ)

Diyârbekrî Mehmed Çelebî. Bin seksen beş hudûdunda vefat eyledi.

Sebz-destâr ile kim görse o gül-ruhsârı 

Sebze-zâr oldı şanur hüsn ü bahâ gülzârı

Sebz-destârını şandum görüp ol serv-kadün 

Ser-i serv üzre konan tûtî-yi hoş-güftârı

Sâye şalmış başına şandı hümâ-yı devlet 

Sebz-destâr ile seyr eyleyen ol hûn-kârı

Şîşe-i sebzde gûyâ ki gül-i hamrâdur 

Ey Mâlî ruh-ı âl ile sebz-destârı 2

Vekâyi‘u 'l Fuzelâ(Şeyhî Mehmed Efendi)

Diyârbekrî Mehmed Çelebî'dir. Bin seksen beş hudûdunda fevt oldı. Bu beyt

anındır.

Değül destâr-ı sebze-zînet-i iklîli ol şâhun 

Cemâl ‘icâzıdur k'olmış gül üstünde çemen hâşıl3

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi(C.6, s.117)

Diyarbaırlı’dır. Divan şairi idi. Divanındaki uzun bir mesneviden 

anladığımıza göre, Bağdad Valisi’nin, Sakız Muhafızı’nın Muğla Mütesellimi’nin 

katipliklierinde bulunmuştur. Bir süre İzmir, Bursa ve İstanbul’da ikamet etmiş, 

sonra Diyarbakır’a gelmiş ve burada vefat etmiştir (1674). Yazma Divanı’nın bir 

nüshası İstanbul Üniversitesi kitaplığındadır ( Ty. No: 630).

2 İsmail Beliğ'in tezkiresinde geçen bu gazel Mâlî'nin divanında yer almamaktadır.
3 Bu beyit Mâlî Dîvânında G.77/3'te kayıtlıdır.
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Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları( Şevket Beysanoğlu)

Bu kaynakta geçen bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi'nden 

alınmıştır. Bu nedenle yukarıda verdiğimiz bilgilerin aynısını burada vermenin 

lüzumsuz olduğu kanısındayız.

2. Edebî Kişiliği

Yukarıda, Mâlî’nin görevi dolayısıyla birçok yerde bulunduğunu ve gezgin bir 

şair olduğunu söylemiştik. Nitekim kendisi de şiir yazmasının sebebini, birkaç 

beyitte hayat serüvenindeki bu dolaşmalara bağlamıştır.

Baña gerdişdür ittiren eş‘âr

Râz-ı derd-i derûnumı izhâr M.2/2

Gerdiş oldı bu deñlü şi‘re sebeb

Sebeb oldı küşâd-ı tab‘uma hep M.2/4

Mâlî, dîvânının giriş kısmındaki manzumede söylediklerinin Allah vergisi 

olduğunu belirtir:

Feyz-i Hak kıldı bizi kâbil-i nazm

Eyledi mihr-i tab‘ı mâ’il-i nazm M.1/15

Mâlî, şiir yazmak için mizacın, yani doğuştan gelen bir yeteneğin önemli 

olduğunu ifade etmektedir:

Tab‘dur kân-ı cevher-i insân

Tab‘dur nazmda per-i insan M.1/9

Tab‘dur rişte-yâb-ı şi‘r-i ‘adem

Tab‘dur üstâd-ı cehd-i kalem M.1/11
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Allah vergisi olan bu şairlik mizacının yine Allah vergisi sayesinde inci 

saçacağını dile getirmektedir:

O Hakkun bahr-ı cûd-ı kârından

Ebr-i eltâf-ı feyz-i bârından M.1/7

Fi'l-mesel çeşm-i zâr olup tab<um

Şadef-i dür- nisâr olup tab<um M.1/8

Mâlî, bir kasidesinde ‘aşk feyzinden dolayı mizacının şiir yazmaya 

yöneldiğini söyler ve bu sayede şiir yazdığını vurgular. Aşk olmasaydı bu kadar sözü 

tertip etmeye gücünün yetmeyeceğini söyler:

Bu feyz-i ‘aşkdır hep hilkat-ı şi‘r itdiren tab‘a

Ne mümkün yohsa tertîb-i kelâma nâ-tüvândur bu K.3/65

Dîvân şairleri genellikle methi severler. Mâlî de kendini methetmekten geri 

durmaz. Dîvânındaki kasidelerin fahriye bölümünde, şiirini över. Fesahat bahçesinde 

şiir söyleyen bir bülbül olduğunu söyler. Kendisini diğer şairlerden üstün tutar, hatta 

Rum diyarındaki bütün şairlerin kendisinin yanında lal kaldığını iddia eder.

Benüm ol ‘andelîb-i nazm-ı gülzâr-ı feşâhat kim

Yanumda lâldır Rûm'un kamû nezzâm-ı eş‘ârı K.4/42

Mâlî rindâne bir kişiliğe sahiptir. Dîvânda kendisi de rind-i kalender 

olduğunu dile getirmektedir:

Ben ol rind-i kalender-tarz-ı dîde seyr-nâkum kim

Katumda zerredür erbâb-ı şadrun kîs-i dînârı K.4/50

Bir beyitte, kendisini Örfî-yi Şîrâz'dan üstün tutarak, şûh bir tarza sahip 

olduğunu ve bu şûh tarzın Örfînin nazmının kıskançlığı olduğunu savunur:
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Nice tâb-ı tab‘ı olmaz Rüstem-i nazm ise de

Tarz-ı şûhum reşk-i nazm-ı ‘Örfî-yi Şîrâz’dur G.20/7

Şair, bir beyitte de yeni bir tarzda şaşırtıcı beyanlarda bulunduğunu, eski 

söyleyişler sihir dahi olsa onları önemsemeyeceğini dile getirir:

Sihr ise de bakmam sühan-ı köhneye Mâlî

Tâ kim reviş-i tâzede i‘câz-beyânum G.80/7

Ma‘nâdur redifli gazelinde ise,sözlerinin anlam padişahı olduğunu, her 

yazdığı sözün yeni olduğunu, mizacına ilim asumanı denildiğini, her gazelinin 

anlama delilli bir tanık olduğunu vs. ifadelerle gazelin tamamında şiirini över.

Sühanum pâdişâh-ı ma‘nâdur

Mülket-ârâ-yı câh-ı ma‘nâdur

Da‘vâ-yı fen-i fazla her ğazelüm

Hüccet-i bâ-güvâh-ı ma‘nâdır

Tab<uma âsumân-ı fen dirler

Matla‘-ı mihr u mâh-ı ma‘nâdur

Efser-i pür-le’âl-ı eş‘ârum

Târın efrûz-ı şâh-ı ma‘nâdur

Mâliyâ tıfl-ı turfa-yı nazmum

Zâde-i hânkâh-ı ma‘nâdur G.23/1,2,3,4,5

Daha sonraki gazellerde de şiirini övmeye devam eden Mâlî, garaz ehli ne 

derse desin, benim şiirlerime söyleyecek sözün olmadığını ifade eder:
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Ne dirse ehl-i ğaraz nazmuma disün Mâlî 

Mezâmin-i sühan-ı şûhuma kelâm mı olur G.29/5

Şair, şiirlerinden gönül ehlinin zevk aldığını söyler:

Alır erbâb-ı dil zevk-i riyâz-ı nazmun ey Mâlî 

Şafa-yı şahn-ı gülzâr-ı ârâmdan eylemez teşhîş G.50/5

Kendi şiirini sık sık öven Mâlî, başka bir beyitte de sözlerini bahâ denizinin 

nadir incisine benzetir:

Bilemez kıymetini İskender-i nazm olmayacak 

Ki dür-i nâdir-i deryâ-yı bahâdur sühanum G.83/3

Mâlî, kendi şiirinin temiz ve pak olduğunu, şiir alanında yeni icatlar yaptığını 

ifade etmektedir:

Tuhfe kalsun fırka-yı nezzâm-ı Bağdâd'a bu nâz 

Mâlî-yi pâkîze eş<âr u ğarîb icâddan G.88/7

Mâlî, şiirlerinde aşk, hasret, tabiat, büyüğü ve sevgiliyi övme gibi ortak 

duyguları işlemiştir.

Mâlî, kendisinden önce yaşayan şairlerin ifade ettikleri duyguları, ruhuna ve 

zevkine göre işleyerek, onların yolunu takip etmiştir. Şiirlerinde işlediği konuların 

başında aşıkâne şiirler gelir. Mâlî, bu duyguları, ‘’aşık-maşuk-rakib’’ üçgeni 

içerisinde klasik kalıp ve teşbihlere yer vererek, dile getirmiştir. Mâlî, bu duyguları 

zevkine göre işlerken alışılmış şiir geleneğinin dışına çıkmamıştır. Mâlî'nin aşk 

anlayışı daha çok beşeri olup bunu bütün yönleriyle işlemiştir. Mâlî'nin aşk anlayışı, 

''Dîvânın Muhtevasında Dikkat Çeken Özellikler'' bölümünde ayrıntılarıyla
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işlenecektir. Bundan dolayı bu bölümde, aşık, maşuk ve rakib unsurlarının 

bulunduğu birkaç beyit örnek vererek geçeceğiz.

Söz konusu aşk, Fuzûlî'de olduğu gibi asla ilacı bulunmayan bir derddir. Bu 

derdin çaresi derdin kendisidir. Bu nedenle tabibin derdini iyileştirmesini istemez: 

Derd me’nûs-ı dil üzre derd olur itme tabîb 

Derdümi ışlâh ise ger vaz‘-ı dermândan ğaraz G.53/3

Aşık, ateş gibi parlak ve yakıcı olan sevgilinin yanağının etrafında dönüp 

duran bir pervâne olmuştur:

Da‘vâ-yı şu‘le nûşî-yi ‘aşk eylesem n'ola

Şem‘-i cemâl-ı dilbere pervânedür gönül G.78/5

Mâlî'de maşuk mefhumu, diğer divan şairlerinde olduğu gibi kalıplaşmış 

kelime ve kelime gruplarıyla karşımıza çıkar. Bu kelimelerle onun özellikleri işlenir. 

Sevgili genellikle aşığa cevr eden acımasız ve ilgisiz bir tip olarak karşımıza çıkar.

Beni öldürdi ol câdû-yı mest-i bî-amân gözler

O câdû kim ne dâd anlar ne âh u ne fiğân gözler G.35/1

Dilber gerek ki ‘âşıka her dem cefâ vire

‘Âşık da seng-i cevrine püşt-i rızâ vire G.105/1

Mâlî'nin aşıkâne şiirlerinde aşık ve maşuktan sonra gelen rakib de geleneğe 

uygun olarak vasfedilmiştir.

Ne söz kelâmuma Mâlî meğer ki zikr-i rakîb

Gehî ola sühan-ı telh [u] şûruma bâ‘is G.13/5

Mâlî, şiirlerinde diğer divan şairlerinde görülen ızdırap ve ayrılık konusunu 

da işlemiştir. Bunlar genelde aşkın verdiği sıkıntıyı, sevgiliden yakınmayı, sevgiliye
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karşı ayrılık acılarını ve memleketine uzak olmasından ileri gelen gurbet acılarını 

kapsar. Bu duygular bazen sade bazen de abartılı bir şekilde dile getirilmiştir.

Nice gerdiş ki dil-rübâlardan 

Firkat el virdi âşinalârdan M.3/1

Dâ’îma hecr ile elem-zedeyüm 

Bilmezüm yerde gökte niredeyüm M.15/19

Yeter takrîb-i sevdâ ile pâ-bend-i dil-zâr ol 

Vatanda ey ğam-ı ğurbet beni bir nev-civân gözler G.35/1

Ğurbetde gerçi ğuşşadan âsûdeyüz velîk 

İtsek nigâh aşl-ı hakîkat vatan gerek G.73/1

Hâlâ ne bûmgâh-ı harâb-ı tahassürüm 

Bir ‘ömrdür ki hecr ile vîrânedür gönül G.78/4

Seyl-âb-ı derd-i ğuşşa-yı firkat önündeyüm 

Bir vâdîyüm ki hâr u hâs-ı ğamla tolmışım G.82/3

Özetle, Mâlî’nin rind bir şair olduğu söylenebilir. O zevke ve eğlenceye 

düşkün olamamakla birlikte, onun bu yönde meyilli olduğu kanısındayız. Bu 

duygular, yaşama isteğiyle birlikte şiirlerinde dile getirilmiştir. Her şairde olduğu 

gibi Mâlî’de de felekten, ayrılıktan, üzüntüden, gurbetten yakınmalar vardır. Ama 

bütün bunların altında yine de onda, hayatı yaşama arzusu sezilir.

Mâlî’nin şiirlerinde tasavvuf çok nadir bir şekilde işlenmiştir. 2200 küsur 

beyit hacimli divanında tasavvufi unusurlara nadir rastlanılır. Bunun için, ‘’Dîvân’ın 

Muhtevasında Dikkat Çeken Özellikler’’ bölümüne bakılabilir.
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Mâlî’nin divanında yer alan mesnevilerde derinlik yoktur. Bunlar, yüzeysel 

ve sade duyguların yanında, duru bir dille kaleme alınmış manzumelerdir. Onun 

divanında anlam derinliği daha çok gazel ve kasidelerde kendini gösterir.

Mâlî’nin şiirlerinde, tabiat önemli bir yer tutar. Diğer bütün şairler gibi aynı 

kelime ve mazmunlarla soyut bir tabiatı anlatmasının yanında, yaşadığı ve gezdiği 

pek çok yerin doğasını, baharını, güzelliklerini, yani, gördüğü gerçek tabiatı anlatma 

çabasını gütmüştür.

Mâlî’nin şiirlerinde, yaşadığı döneme ait sosyal hayatı yansıtacak anlatımlar 

da vardır. Örneğin; Sakız Adası Muhafızı’na katip olduğu dönemde, Sakız Adası’nın 

doğal güzelliklerini, işret meclislerini ve oradaki gözlemlerini canlı bir dille anlatır. 

Bundan başka, Bağdat Valisi’nin katipliğini yaptığı dönemde de Basra ve Korna 

fetihlerine katılmış ve oradaki savaş alanını canlı bir tablo gibi tasvir etmiştir. Bu 

tasvirlerde askerlikle ilgili kelime ve ifadeler sıklıkla geçmektedir.

Şairlerin edebi kişiliğini yansıtan bir başka özellik de kullandıkları dildir. 

Mâlî’nin dili, genel olarak akıcıdır. Özellikle divanının başında bulunan 

mesnevilerde çok akıcı ve sade bir dil kullanmayı tercih etmiştir. Nitekim bu hususta, 

Safâyî Tezkiresi’nde de Mâlî için ‘’asrın şîrîn-zebân şairlerindendir’’ ibaresinin 

kullanılması önemli bir ifadedir. Gazel ve kasidelerinde ise kullandığı dil biraz daha 

ağırlaşmıştır. Bunu, yaşadığı yüzyıla bağlayabiliriz. Çünkü 17. yüzyılda, Türk 

edebiyatında ‘’Sebk-i Hindî’’ revaçta olan bir tarzdır. Mâlî de doğal olarak bu 

üslûptan etkilenmiş ve gazel ile kasidelerinde, bu üslûba uygun ağır bir dil kullanmak 

zorunda kalmıştır.

Mâlî sanatına ve kalemine çok güvenen bir şair olmakla birlikte, devrinde ve 

sonraki dönemlerde pek tanınmamış bir şairdir. Bunun sebebini, İstanbul’dan ve 

saraydan uzak yerlerde yaşamasına bağlayabiliriz.

Sonuç olarak, Mâlî’nin edebi kişiliğini ve sanatını yukarıda anlatıp örnekler 

verdik. Şairin edebi kişiliği ve sanatı, ‘’Dîvânın Muhtevasında Dikkat Çeken 

Özellikler’’ bölümünde açıkladığımız unsurlar ve bunlarla ilgili verdiğimiz örnek 

beyitlerle daha iyi anlaşılacaktır.



29

2.1. Dil ve Uslûb Özellikleri

Divanda kullanılan Arapça ve Farsça kelimeler büyük bir yoğunluk teşkil 

etmektedir. Bu kelimelerin Türkçe kelimeler kadar redif olarak kullanıldığı 

görülmektedir. Divandaki Türkçe kelimelerin çoğunu fiiller oluşturmaktadır. İsim 

soylu sözcüklerde de Arapça ve Farsça kelimeler çoğunluktadır. Bunların yanında az 

da olsa Türkçe arkaik kelimelerin kullanıldığını görüyoruz.

Farsça tamlamalar eserde oldukça fazla kullanılmıştır. Şiirde kullanılan 

tamlamaların büyük çoğunluğunu sevgili ve aşığa ait kalıplaşmış benzetmeleri 

anlatan özellikle Farsça tamlamalar oluşturmaktadır. Bunun örneklerini sevgili ve 

aşığa ait bölümlerde görebiliriz. Ayrıca divanda yer yer Arapça tamlamalara da yer 

verildiğini görmekteyiz.

Şair kendi mahlası olan Mâlî kelimesiyle de birçok tamlama kurmuştur. Bu 

tamlamalarda şair kendisi için uygun gördüğü vasıfları ifade etmiştir:

Mâlî-yi nalan ( G. 6/5 ), Mâlî-yi zâr ( G. 7/7 ), Mâlî-yi lehçe-ver ( G. 16/5 ), 

Mâlî-yi rind-i melâmet ( G. 41/7 ), Mâlî-yi âteş-zebân ( G. 48/5 ), Mâlî-yi rüsvâ ( G. 

63/5 ), Mâlî-yi turfanda ( G. 70/5 ), Mâlî-yi pâkîze-eş<âr ( G. 86/7,), Mâlî-yi üftâde ( 

G. 94/5 ), Mâlî-yi hoş-tab‘ ( Mhm. 1/5 ), Mâlî-yi mahzûn ( M. 11/23 ), Mâlî-yi 

sehhâr-sühan ( K. 3/67 ).

Birkaç yerde vasıf terkiplerinin izafet terkibi gibi kullanıldığını görüyoruz.

Tâ göre tûb-ı hecre bu dil-i teng

Olmaya pâre pâre ide direng M.15/22

Şair, bazen Türkçe birinci tekil şahıs zamirini Arapça ve Farsça kelimelerle 
kullanarak tamlama yapmıştır.

Men-i mahzûn ğam-güsâr-ı firâk

Kim vatan oldı baña dâr-ı firâk M.1/28

Uğrayup bir bir ihtirâm ide

Men-i mehcûrdan selâm ide M.17/34



30

Yine kereminden ola mercû 

Söylersem eğer men-i du‘â-gû M.19/38

Sebk-i Hindî’nin etkisiyle söylendiğini tahmin ettiğimiz uzun ve soyut- somut 

ilişkili terkipler de yer yer kullanılmıştır:

Gâh lerz-i tîr-i ‘işve ider çeşm-i fitnesi 

Geh esb-i nâza cünbiş-i tarf-ı rikâb ider K.6/10

İder nigâhuna ferdâ güvâhî-yi bîdâd 

Dil-i dü-pâre-i şemşîr-i tîz-i nâz-ı ‘itâb G.7/4

Kâmet-i ‘âlem-pesend-i serv-i bâğ-ı nâzdur

Cümle hûbân içre cânânum büt-i mümtazdur G.20/1

Câ-be-câ nakş olunan levha-yı sînemde be-peyk 

Zahm-ı tîr-i nigeh-i nergis-i fettân yeridür G.26/2

İtdi helâk M âlîyi bu şîve-i hırâm 

Ey serv-i gülşen-i fiten-i ser-bülend-i nâz G.40/7

Sehâb-ı çeşm-i imtâr-ı sirişk-i bâd-ı âhumdan 

Fezâ-yı sîne-i pür-verd-i dâğum nev-bahâr olmış G.49/3

Çöz dest-i nâz ile girih-i kâkülün şehâ 

Düşsün ‘izâra zülf-i mu‘anber taraf taraf G.62/4

Dîvân’da iki tane Farsça ‘’Nazm’’ın ve 2 tane Arapça mısranın bulunması, bu 

dillerle ilgili diğer kelime ve tamlamaların büyük bir yoğunluk teşkil etmesi, şairin 

bu iki dili bildiğini göstermektedir.
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Bugün ol gündür eyyuhe’l ‘uşşâk 
^  ̂Jj üj  ̂^ i» J M.7/1

Bu hayâle

Bulmadım bir tarîkle imkân M.17/19

Şair, yahşi ( K.3/50 ), kande (M.3/46, M.16/73,107,168, M.17/74, M.19/92, 

K.8/68), kankı ( M.9/10, M.14/26,46, M.16/52,112, G.11/2 ), Özge (M.3/23, M.6/73, 

M.16/47, 92, 117, 135, 143, M.17/33, K.3/28, K.5/12, G.12/4, G.76/4, G.96/3, 

G.102/4) gibi Türkçe arkaik kelimeleri de kullanmıştır.

“Ben” zamiri divanda ‘’ben’’ ve “men” olarak hemen hemen aynı sayıda 

kullanıldığını görmekteyiz. Kullanılma sayıları çok fazla olduğu için bunların geçtiği 

birer beyit örnek olarak vereceğiz.

Zât-ı Mesîh olursa eğer etmem i‘tibâr

Ben cân-nisâr-ı makdem-i âl-ı Muhammed'üm G.81/2

Ki men üftâde-i fezâ-yı ğamum 

Hecr-i yâr ile mübtelâ-yı ğamum M.17/38
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Dîvân’da, aynı kelimenin farklı yerlerde vokal gösterilerek farklı yazıldığı 

görülmüştür. Örneğin; ‘’ver’’ ve ‘’et’’ fiili divanın genelinde vokal gösterilerek 

‘’vir’’ ve ‘’it’’ şeklinde yazılmıştır. Ancak, birkaç yerde vokal gösterilmeyip ‘’ver’’ 

(M.14/32) ve ‘’et’’ (K.3/17) şeklinde yazılmıştır.

Eserde şairin kendisinden veya bazılarının müstensih hatasından 

kaynaklanmış olabileceğini düşündüğümüz dil, ifade ve vezin hatalarının olduğunu 

görmekteyiz. Bunlardan bazılarının müstensih hatası olduğu kanaatindeyiz. Bazı 

yanlış gibi gördüğümüz yazımları da kimi zaman vezne, kimi zaman anlama 

uydurmak için şairin bir tasarruf olarak kullandığını düşünmekteyiz. Burada ise 

hepsini değil, her birinden birkaç örnek göstereceğiz:

Kelime fazlalığı olan mısralar var.

Revâ mı ziynet-i iklîl-i şâh-ı bâğ (bahâr) ola gül

Kala bîrûn-ı çemengehde derbeder lâle K.1/12

Sühandur ol büt-i tannaz-ı hâne-( zâde) -yi tab‘um

Hayâlüm itse n'ola meyl-i gül-‘izâr-ı sühan K.7/17

Kelime eksikliği olan mısralar var.

Cihânı ser-be-ser itdün harâb n’eylersün

[O] hiç perî bu kadar şîve-i hırâm mı olur G.29/2

Bazen anlamı ve vezni düzeltmek için kelimelerin yer değiştirmesi gerekiyor. 

Dîvânda parantez içindeki gibi yazılmış; ama bakıldığı zaman, hem vezin hem de 

kafiye gereği yazdığımız şekilde olduğu düşünülür.

Kesmek nazarı revâ mı benden (benden revâ mı)

Ey Yûsuf-ı mülk-i hüsn-i gül-ten M.19/72



Bazı yerlerde vezinin bozuk olduğunu görüyoruz.
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Vezin gereği bazı kelimelerde ses düşmeleri yapılmıştır.

Tâ dil ki bu mikdâr ola pür tâb-ı muhabbet 

Ayâ nic'olur kâbil-i esbâb-ı muhabbet G.8/1

Çok sitem bilmez dahı nev-reste bir meh-pâredür 

Nic'olur ‘uşşâka tarz-ı âli anlar anlamaz G.44/2

Bilür mi söylen âyîn-i nigâhı 

Bu fikre k'olur dil-beste nergis G.46/2

Ölçü ve anlam gereği bazen hece veya ekler fazla yazılmıştır.

Yaz defter-i lutfun(l)a benüm de ismüm 

Vîrân dilim it kitâb ile âbâd R.4/2

Olaydı bezmünde sâkî her dem 

Reşk-âver olaydı câm ile Cem M.20/29

İyelik ekinden sonra gelen “-i” hal eki çoğunlukla gösterilmemiştir.

Kadr-ı hüsnini çok ide Hak anun 

Giçer ola du‘âsı yârânun M.9/32

Ğurûr-efzâ-yı ezhâr-ı çemendür 

Bırakmaz kadr-ı hüsnini piste nergis G.46/4

Bir ehl-i hâle ki ‘aşk iktizâ ider ancak 

Reh-i muhabbetde canını fedâ ider ancak G.69/1
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2.2. Divandaki Edebî Sanatlar
Şair divanında diğer Divan şairleri gibi birçok edebî sanat kullanmıştır; 

burada, kullandığı sanatlardan bazı örnekler vereceğiz:

Teşbih:

Baña hem-ders olur kıyâs itme 

Kays-veş âbla müşevveş-i ‘aşk G.65/3

Meydân-ı siyâset-kede-i ‘aşkda Mâlî 

Gelmiş baña Mansûr gibi dâra sarılmak G.67/5

Âb-veş itdüm güdâzân âteş-i feryâddan

Ğayra cârî oldı âhir ol dil-i fûlâddan G.88/1

Istiâre:

Misâl-ı mürde-i şad sâleyüm efkâr-ı vaşlunla 

Hılâfım yok sözümde ey perî Haka ‘âyândur bu K.3/27

Nice şâyeste-i zâr olmasun gönlüm ki bir mâhun 

Nice demdür ki olmışdur mey-i mihr ile hayrânı K.5/29

Bir mâha esîrüm ki Hak etmiş anı Mâlî 

Taşvîr-i mu‘alla-yı şeref-hâne-i ‘işve G.98/5

Mecâz-ı Mürsel:

Dahı nûş olmadın ecel-i câmı 

Geçdi ‘ömrün ğam ile eyyâmı M.7/18

Adam mı turur ğamze-i hûn-rîz-i önünde 

Eylerse eger nûşiş-i peymâne-i ‘işve G.98/2
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Kinâye:

Meğer dilindeki sevdâ-yı hâk-zâd mıdur 

Ğamundan oldı zamânunda behre-ver lâle K.1/19

Çehre-sâ-yı der-i bismilgeh-i derd-i ‘aşkuz 

Oluruz şevk ile kurbân-ı ğam-ı cânâne G.97/6

Teşhis:
Kudûm-ı gül deyu müjd ile her sünbül şetât üzre 

Gelüb bâğa haberdâr itdi erbâb-ı gülistânı K.5/8

Dutalım câmı almış dest'ne nergis 

Müşâbih mi o çeşm-i meste nergis G.46/1

İhâm, tevriye:

Eyledi zencîr-i zülfün gerden-i gerdûnı zabt 

Bü'l-‘acebdür etmedi hergiz dil-i Mecnûnı zabt

Fark-ı nihâl-ı gülde hezâr-ı sühan-serâ 

Gûş itse nâlem ur nağamından hicâb ider

G.54/1

K.6/26

Devr-i câm itdükçe sâkî sanki dest-i cevâd 

Destime Mâlî rahîk-i cûy-ı me’vâdur gelen G.91/6

Tenasüp:
Ol kadar fikr-i mey-i la‘lünle dil mest oldı kim 

Böyle kâr-ı neş’eyi câm-ı muşaffl eylemez G.41/3

Bir de bezm-i bâde olsa mest-i nâz oldukda yâr 

Mâlî bârî eylesem ahvâlümi rindâna ‘arz G.52/5
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Faşl-ı rebî‘dür bize bezm-i çemen gerek 

Şahbâ-yı nâb u sâkî-i sîmin-beden gerek G.73/1

Tecâhül-i ‘Ârif:

Cihânı ser-be-ser itdün harâb n’eylersün 

[O] hiç perî bu kadar şîve-i hırâm mı olur G.29/2

Sâllar vardur ki küfr-ı zülfüne dil-besteyüm 

Yâ ne hikmetdür yine pâ-bend-i İslâmüm henüz G.43/5

Mübâlağa:

Dûzah fürûğ-ı sûz-ı dilümden nümûnedür 

Her dâğ-ı menba‘-ı şereri bir heyûnedür

Giryeden her bir gözüm bir mahrec tûfân olur 

Kimse yokdur ide seyl-i dîde-i pür-hûnı zabt

G.39/1

G.54/2

Tezât:
Lutf olursa bize câm-ı leb-i la‘lünden olur 

Dil-i köhne ğamı yohsa idemez tâze kadeh G.16/3

Mâlîyi sen de firâk âteşine yak ebedî 

Eğer itmezse cahîm ehline îcâb-ı behişt G.11/5

Güzîr-i pâşiş-i âb-ı vişâle yok imkân 

Derûna eyledi her vechle eser âteş G.47/5

Tefrîk:
Kays olsa bu vâdîde olmaz baña hem-pâye 

Zîrâ ki o kim lehçe nâ-dân-ı muhabbetdür G.38/6
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37

Dâd ey şeh-i diberân-ı Amid 

Ey dürr-i nihân-ı kân-ı Amid M.19/55

Bir âfet şeh-levend-i şûha ey Mâlî esîrüm ki 

Satar hüsn-i bülend-i Yûsuf-ı Ken‘âna istiğnâ G.1/5

Dil değül ancak hevâ-yı küfr-ı zülfün ey şanem 

Tâ taşavvûf gülşeninde berg-i îmân ditredür G.27/2

İstifhâm:
Var mıdur ‘arşa-yı muhabbetde 

Şimdi Mâlî gibi belâ-keş-i ‘aşk G.65/5

Mümkün midür ki bî-ser u sâmânun olmayum 

Âşüfte-nâk-ı zülf-i perîşânun olmayum G.84/1

Telmîh:
Hevâ-yı turre-i Leylâ-şıfatla turfa sünbüller 

Başın aldı çekildi dutdı Kays-âsâ beyâbânı K.5/7

Meydân-ı siyâset-kede-i ‘aşkda Mâlî 

Gelmiş baña Mansûr gibi dâra sarılmak G.67/5

Ne var şarf eyle Mâlî nakd-ı hemyân-ı dil u cânı 

Felekde sen de kıl bir Yûsuf-ı gül-pîrehen hâşıl G.77/5

İrsâl-i Mesel:

Çünki meşhûrdur bu söz bî-şek 

Denilür kim yol ehli yolda gerek M.14/16
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İktibas:

Hecrüñ şebinde yandı gö3ül şubha irdi lik 

Bî-sûd olur sabâha kalan şu‘le-i çerâğ G.60/4

İştikak:

Çıkdı bir mîr-edâ söyledi Mâlî târîh 

Âye-i ^  I j« j ile feth eylediler

Bâ‘is-i nükte-hâl gerdişdür 

Cümle bu kîl u kâl gerdişdür

K.8/72

M.2/1

‘Uşşâka cefâ itme olup hüsnüne mağrûr 

Kim şonra ğurûr ehlini gerdûn ider ışlâh G.15/2

Tekrir:

Her birinden bir özge hâlet var 

Özge hâlet bir özge zînet var M.16/92

Ğam yemekle kalmasa ‘âlemde ğam Mâlî ne ğam 

Yine anı bu dil-i üstâdum eyler ihtirâ‘ G.58/5

Telmi‘:
Bugün ol gündür eyyuhe’l ‘uşşâk

M.7/1

1.2.3. Atasözleri ve Deyimler

Tespit ettiğimiz beyitlere baktığımızda şairin atasözü ve deyim kullanımı 

hususunda özellikle deyimleri daha fazla kullandığını görmekteyiz. Buraya
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kullandığı atasözleri ve deyimleri gösteren örnekler seçip aldık. Bazı beyitlerde 

birden fazla deyim kullandığını verdiğimiz örnekler üzerinde görebiliriz.

Atasözleri:

Çünki meşhûrdur bu söz bî-şek 

Denilür kim yol ehli yolda gerek

Hecrün şebinde yandı gönül şubha irdi lik 

Bî-sûd olur sabâha kalan şu‘le-i çerâğ

M.14/16

G.60/4

Deyimler:

Hep benefş oldı ferş-i reh-güzeri 

Yolına koydı cümle can [u] seri M.6/50

İki gün kaldum anda ser-gerdân 

Başuma teng oldı cümle cihân M.6/85

Bilmedüm kendümi ne hâldeyüm 

Kanğı eşğâlde hayâldeyüm M.6/86

Bu ‘ömürde bir âşinâ buldum 

Derde anun gibi devâ buldum M.8/16

Firkatin tîz-âbun revâ görme 

Meclisinden özün cüdâ görme M.11/20

Biz dahı eyledik edâsun anun 

Ba‘dehü istedük rızâsın anun M.12/2

Şahn-ı şahrâsına yüzüm süreyin
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Tarz-ı nâdîde nic'olur göreyin M.15/7

Rast geldi o dem gözine gözüm

Vâkı‘ oldı hemân bugüne sözüm M.16/115

El çeküp geçdi dil bu sevdâdan 

Kendini hâka şaldı a‘lâdan M.16/129

Bende geçdüm şafâ vü hürremden 

Yüz çevirdüm bu yâd-ı ‘âlemden M.17/5

Hâk-ı ahbâba bir nefesde ire

Gördiğine kamû selâm vire M .17/26

O meni sûz-ı firkata şalana 

Bir nigâh ile ‘aklumı alana M.17/77

Kâse-i çeşm-i hûnum oldı şarâb 

Nâr-ı hecrünle ciger oldı kebâb M.17/91

Şeb-tâ-seher oldı dîde giryân

Her katresi oldı reşk-i ‘ummân M.19/11

Kurbánuñ olam teğâfül itme 

índüñ yez it tecâhül itme M.19/59

Beyhûde değül saña gönül virmedüğüm

Zîrâ ki gönül nazîre-i âteşdür cânâ R.17/2

Çemensitâna kadem baş yeter tevakkuf-ı künc 

Revâ değül gül ola zâr-ı nevhager lâle 

Şutâr-ı tenden olır ğoncalar girîbân-çâk

K.1/21
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Ağız açınca senâna seher seher lâle K.1/32

Doymaz yine kan içmeğe ol hûnî tenümde 

Her mûyuna fevvâre-i hûn ciğerümdür K.2/42

Yer itdi dilde âmâl-ı fem-i tengîn û dendânun 

Dil-i der-cûy-ı hecr [u] vaşla hoş düşmiş o kândur bu K.3/22

Dil-i bî-çâre havf-ı ğamzeden korsın kaçar zülfe 

Düşer göz habsına bilmez sanur dâr-ı amândur bu K.3/44

İçüp yeri firâr itdirdi a‘dâyı beyâbâna 

Dem-i düşmenle gûyâ kan akıtdı âb-ı enhârı K.4/4

Saymayup nehrlerin geçdi ğazanfer-sıfatân 

Ki ğazâdur deyu baş kesdi dil aldı yer yer K.8/38

Benüm ol sîm-i zer-endûz-ı sühan kim yaraşur 

Diyeler tab‘uma ser-mâye-i sad künc-i hüner K.8/73

Levh-i târîh-i fethine Mâlî 

Tâ ki çaldı kalem debîr-i kazâ K.9/80

Var başuna çal defter-i mektûb-ı riyâyı 

Men<-i mey içün sûfî kelâmun ne belâdır G.28/4

Seher tazarru< idüp Mâlî sür yüzün hâka 

Ki hâkda o mahal rûy-ı üns-i cân bulunur G.30/7

Tîğ-i cevr ile dilüm sad pâre idüp ol perî 

Âteş-i hasretde sîh-i ğamla biryân döndürür G.31/3
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Ğam yemekle kalmasa ‘âlemde ğam Mâlî ne ğam 

Yine anı bu dil-i üstâdum eyler ihtirâ‘ G.58/5

Hecrün şebinde yandı gönül şubha irdi lik 

Bî-sûd olur sabâha kalan şu‘le-i çerâğ G.60/4

Erbâb-ı ‘aşk birbirine düşdi reşk ile 

Hattunda geldi itmedi ğavğâyı ber-taraf G.63/2

Ko hemân kendini yerden yere çalsun güzelüm 

Olmasun turre-i müşgînüne hem-bû sünbül G.79/4

Tebdîl-i pâygâh idüp ikdâmı görmedüm 

Tâ nerdbânı ‘aşka başaldan berü kadem G.81/3

Şehr-i ‘aşkundan dil-i tâcirle her dem başuma 

Kâkülün gibi metâ‘-ı tûl-ı sevdâdur gelen G.91/4

Adamun ‘aklı gider görse seni mestâne 

Serde keyfiyyet-i şahbâ vü be-kef peymâne G.97/1

Ey bî-vefâ göSülmi virirdüm saña velî 

Ğamze3le <ahd-ı rûz-ı ezel geldi hâtıra G.101/2

Tîz geçmez idi böyle zamân-ı vişâl-i yâr 

Ammâ ki müdde‘îlere Hak bin belâ vire G.105/3

2.4. Mâlî’nin Etkilendiği Şairler
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Mâlî’nin Bâkî’nin tesiri altında bulunduğu söylenebilir. Çünkü rind- 

meşrepliği, tasavvufa fazla meyletmemesi, şiirlerindeki tabiat unsuru gibi 

bakımlardan Bâkî ile Mâlî arasında önemli benzerlikler kurulabilir. Bunlardan da öte 

Bâkî’nin en önemli yanı, söz ve mana sanatları aramaktan çok söyleyiş güzelliği 

peşinde koşmasıdır. Bu özellikler Mâlî’de de görülür. Mâlî’nin Bâkî’ye nazire 

olarak yazdığını düşündüğümüz bazı gazellerin matla beyitlerini, aşağıda örnek 

olarak vereceğiz.

Bâkî

Mâlî

N ’ola gelse dil-i mecrûha derd-i dil- rübâdan haz 

İder haste ne denlü nâ-ümîd olsa devâdan haz

Gönül ol denlü eyler derd-i ‘aşk-ı dil-rübâdan haz 

K'ider ne zevkden ne ülfet-i ehl-i şafâdan haz G.56/1

Bâkî

Mâlî

Bâkî

Mâlî

İsterse n’ola haste gönül yara sarılmak 

Mecrûh olıcak lâzım olur yâra sarılmak

Bir ‘âlem idi kâmet-i dildâra sarılmak 

Mümkün eğer olmasaydı dilzâra sarılmak

‘Aşkuñla kılup kâmetini dal karanfil 

‘Arz itdi saña mûy-ı sefîd âl karanfil

Ruhsâru3a olmasa enîs-i âl karanfil 

Olmazdı bu sîmâ ile hoş-hâl karanfil

G.67/1

G.75/1

Sadece redif ve vezin bakımından değil muhteva bakımından da benzerlikler 

görülür. Kısaca Bâkî’den Nedîm’e ulaşan yolda, Mâlî de yer almıştır. Bâkî mektebini
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devam ettiren ve söyleyiş bakımından başarılı gazeller yazan şairlerden biri de 

Mâlî’dir.

Bâkî

Âsitânun hâkidür firdevs-i a‘lâdan ğaraz 

Kâmetündür ravzâ-i cennetde Tûbâ’dan ğaraz

Mâlî

Seyr-i gül değül ancak <azm-ı gülistândan ğaraz

Dil-rübâdur bâdedür gülzâr-ı seyrândan ğaraz G.53/1

Bâkî

Meded öldürdi beni derd ü gam-ı cânâne 

Kâbil olmaz dil-i dîvâne ise dermâne

Düşmesin silsile-i zülf-i perîşânuna dil 

‘Aklını başına cem‘ eylesün ol dîvâne

Mâlî

Adamun ‘aklı gider görse seni mestâne 

Serde keyfiyyet-i sahbâ vü be-kef peymâne

Leşker-i ‘aşk-ı hıred mülkine şeb-hûn idecek

Reh-i dü-şehr-i cünûn oldı dil-i divâne G.97

Mâlî’nin tesiri altında bulunduğu diğer bir Türk şairi, 16. yüzyılın ikinci
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yarısı ile 17. yüzyılın ilk yarısında yaşamış olan Şeyhülislam Yahya’dır. 

Bilindiği gibi, Bâkî’nin ölümünden sonra gazel alanında üstad sayılan 

Şeyhülislam Yahya, Bâkî mektebinin de önemli temsilcisi sayılmıştır. 

Şeyhülislam Yahya ile Mâlî’nin bazı gazelleri arasında benzerlikler görülür.

Şeyhülislam Yahya

Ey zülf-i ham-ender-ham-ı kullâb-ı muhabbet 

Hep sana çekildi dil-i erbâb-ı muhabbet

Mâlî

Tâ dil ki bu mikdâr ola pür tâb-ı muhabbet 

Ayâ nic'olur kâbil-i esbâb-ı muhabbet G.8/1

Şeyhülislam Yahya

Hûn-ı eşkinden olupdur bülbülün her âb sürh 

Bâgda olsa aceb mi sünbül-i sîr-âb sürh

Mâlî

Gül gül olmış tâb-ı meyden çehre-i pür-tâb sürh 

Ser-be-ser ol nergis-i âlûde-nâk-ı h^âb sürh G.18/1

Şeyhülislam Yahya

Ruh-ı yâri esîr-i zülf olan dil-besteler gözler 

Gice bî-hâb olup bîmâr olan dâ'im seher gözler

Mâlî

Beni öldürdi ol câdû-yı mest-i bî-amân gözler 

O câdû kim ne dâd anlar ne âh u ne fiğân gözler G.35/1

Şeyhülislam Yahya
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Mâlî

Nahl-i kaddünden haber aldukca cânâ bâddan 

Ser-fürû itmez mi vardur servden şimşâddan

Âb-veş itdim güdâzân âteş-i feryâddan 

Ğayra cârî oldı âhir ol dil-i fûlâddan G.88/1

Şeyhülislam Yahya

Handeye ol dehen-i tengde çün yok imkân

Bir tebessüm de mi mümkin degül ey gonce-dehân

Mâlî

Mevsim-i tâze bahâr irdi güzellendi cihân 

Oldı meşşâta-ger-i rûy-ı zemîn dest-i zamân G.92/1

Mâlî'nin bazı gazelleri ile çağdaşı olan Nâ’ilî’nin gazelleri arasında da 

benzerlikler kurulabilir. Bilindiği gibi Nâ’ilî, Sebk-i Hindî’nin Türk edebiyatındaki en 

önemli temsilcisidir. Mâlî’de de yer görülen Sebk-i Hindî'nin özellikleri ve Nâ’ilî'nin 

gazellerine nazire veya onunkine benzer gazeller yazması, onun Nâ’ilî’den etkilendiğini 

gösterir.

Nâ’ilî

Mâlî

Nâ’ilî

Bulduqça sürmeden müjeler gâh gâh tâb 

Elmâs deşneler mi değildir siyah-tâb

Mey içse âb-ı tâb ile ol şûh-ı mâh-tâb 

Ki ‘ârızında ‘ârız olur âb-ı kâh-tâb

Dildâdeyiz o şuha ki âşık-firîbdür 

Berk-ı cemâli dâğ-ı derûn-ı şigîbdür

G.9/1
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Mâlî

‘Uşşâka gerçi çeşm-i tabân dil-firîbdür 

Ammâ nigâhı emti‘a-sûz-ı şekîbdür G.22/1

Nâ’ilî

Mâlî

Gönül kim şu’le-zâr-ı aşk-ı hûbâna semenderdür 

Şerâr-ı âhı dâğ-ı sîne-i hûrşîd-i mahşerdür

Görenler şandılar ol yüzdeki mu‘anberdür

O h^od gencîne-i hüsnün tılısmı iki ejderdür G.32/1

Mâlî'nin az da olsa 17. yüzyıl şairlerinden Fehîm-i Kadîm’den de etkilendiğini 

söyleyebiliriz. Şairin, Fehîm'e nazire olarak yazdığını düşündüğümüz üç gazelini tespit 

edebildik.

Fehîm

Mâlî

Ehl-i ‘aşka ğamze-i cânâna olmaz âşinâ 

Ğâfil olma mest ile dîvâne olmaz âşinâ

Dil-hırâş-ı ğuşşa-yı devrâna olmaz âşinâ 

Şafha-yı âyînedir sûhâna olmaz âşinâ G.6/1

Fehîm

Tab‘um âyîne-dâr-ı ma‘nâdır 

Kalemüm büt-nigâr-ı ma‘nâdır

Mâlî

Sühanum pâdişâh-ı ma‘nâdur 

Mülket-ârâ-yı câh-ı ma‘nâdur G.23/1
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Fehîm

Mâlî

Bin vech ile yâr itse tecelli haberüm yok 

Gûyâ ki kelâm-ı areniyem eserüm yok

Medhûş-ı ğamum zevk-i cihandan haberüm yok

Âlûde-i derdüm ki şafâdan eserüm yok G.68/1

3. Mâlî’nin Eseri

Mâlî’nin bildiğimiz tek eseri, çalışmamızın söz konusu olan Dîvân’ıdır. Bu 

divandan başka eserinin olup olmadığı hakkında ne kaynaklarda ne de Dîvân’ında 

herhangi bir bilgi vardır. Şimdi şairin bildiğimiz tek eseri olan Dîvân’ını ayrıntılı bir 

şekilde ele alalım.

Dîvân

Mâlî Dîvânı’nın bildiğimiz tek nüshası, İstanbul Üniversitesi Yazma Eserler 

Koleksiyonu 630 numarada kayıtlıdır. Siyah karton kapak ile ciltlenmiş bu dîvan, 

‘’talik’’ yazıyla yazılmış olup 64 varaktır. Divanın, Hicri 1078 (Miladi 1668) yılında 

bitirildiği kanaatindeyiz. Bunu divanın sonunda yer alan tarih manzumesinde 

düşürülen tarihten anlıyoruz. Divanın sonunda istinsah tarihi de yer almaktadır. 

Müstensih, divanın sonunda yazdığı ‘’Satıcı müşteriden fiyat ister, Katip bakanlardan 

dua ister’’ anlamındaki Farsça bir beyitin altına Hicri 1093(Miladi 1682) tarihini 

yazmıştır. Bu tarihin, divanın istinsah tarihi olduğu kanısındayız. Bu bilgilere göre 

dîvân, şairin ölümünden 8 yıl sonra istinsah edilmiştir.

Mâlî’nin Dîvânı’nda sırasıyla; 20 mesnevi, 8 kaside, 1 kıt’a-ı kebire, 1 terkib

i bend, 109 gazel, 1 muhammes, karışık olarak yazılmış 21 tane rubâi ve nazm, 4 

müfred ve 1 tarih manzumesi yer almaktadır.
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Divanı incelediğimizde şairin türlere uygun konular işlediğini görmekteyiz. 

Özellikle gazellerde olmak üzere divanın genelinde âşık-mâşuk-rakîb münasebetleri, 

divan şiiri geleneğine uygun olarak dile getirilmiştir.

Bu eser, çalışmamızın esas konusunu teşkil ettiği için diğer bilgiler şekil, 

muhteva ve metin bölümlerinde yer almaktadır.
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II. BOLUM
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MALI DIVANI’NIN İNCELENMESİ

Divanı şekil ve muhteva yönünden incelemeden önce, Hayâlî Bey Dîvânı’nın 

Tahlili (Kurnaz, 1996), Necâti Bey Dîvânı’nın Tahlili (Çavuşoğlu, 1971), Bâkî 

Dîvânı (Küçük, 2011), Mezâki Dîvânı (Mermer, 1991), İbrahim Tâ’ib Dîvânı 

(Gündüz, 2009), Şeyhülislam Yahya Dîvânı (Kavruk, 2001), Fehîm-i Kadîm Dîvânı 

(Üzgör, 1991), Sâbir Pârsâ Dîvânı (Yoldaş, 2005) gibi ilmî çalışmalar incelenerek bir 

plan hazırlanmıştır.

1. DİVAN’IN ŞEKİL ÖZELLİKLERİ

1.1. Nazım Şekilleri

Mâlî Dîvânı’nda yer alan şiirlerin nazım şekillerine göre dağılımı ve dil 

özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Nazım Şekli Türkçe Arapça Farsça Toplam

Gazel 109 - - 109

Mesnevi 20 - - 20

Kaside 8 - - 8

Muhammes 1 - - 1

Terkib-i bend 1 - - 1

Rubai 15 - - 15

Nazm 4 - 2 6

Tarih 1 - - 1

Müfredler 4 - - 4

Kıt’a 1 - - 1

TOPLAM 164 - 2 166
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1.1.1. Gazeller

Tabloda görüldüğü gibi divanın önemli bir bölümünü gazeller teşkil 

etmektedir. Gazeller dîvânda redif harflerine göre sıralanmıştır. Hemen hemen her 

harfla bir gazel yazılmış olup sadece cim(^) ve dal ( )̂ harfleriyle gazel 

yazılmamıştır. Divanda 5 beyitli gazel sayısı % 71.5 ile, “Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün / 

Fâ‘ilâtün / FW‘ilün” aruz kalıbı % 22 ile gazellerde ağırlıklı kullanıma sahiptir.

Beyit sayısına göre, 109 gazelden;

1’i 4 beyitten

78’i 5 beyitten

6’sı 6 beyitten

21’i 7 beyitten

2’si 8 beyitten

1’i 9 beyitten oluşmaktadır.

Bu gazellerden bir tanesi iç kafiyeli musammat gazeldir. Bu gazel divandaki 

74. gazeldir.

1.1.2. Kasideler
Dîvânda 9 tane kaside yer almaktadır. Bunların içinde kaydedilmiş 4 numaralı 

şiirin ‘’Kıt’a-ı Kebire’’ olduğunu tespit ettik ve metinde bunu [Kıt’a-ı Kebire] 

şeklinde gösterdik. Kasidelerden ilki, peygamber efendimizi öven 37 beyitlik bir 

na’ttır (K.1) . Geri kalan kasideler de ‘’Kaside-i Lenfî, Kaside-i Lücânî, Kaside-i 

Şikâyet-gûne, Kaside Sıfat-Nev-rûz ve Kaside-i Diğer’’ başlıklarıyla yer almaktadır. 

İki tanesi de başlıksızdır. Başlıksız olanlardan bir tanesi Basra’nın fethine 

yazılmıştır. Dîvânda yer alan kasideler sırasıyla; 37, 43, 70, 54, 63, 32, 49, 82, ve 

81 beyitten oluşur.
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1.1.3. Mesneviler
Dîvânda 20 tane mesnevi yer almaktadır. Bu mesnevilerden ilki başlıksız olup 

diğerleri ‘’Kıt’a-ı Evvel’’ başlığıyla başlayıp ‘’Kıt’a-ı sabi’-i ‘Aşr’’ başlığıyla devam 

eden 17 tane mesnevidir. Şair, bu mesnevileri kıt’a olarak başlıklandırdıysa da bunlar 

kıt’a değil mesnevidir. Son iki mesnevi ise ‘’Cevâb-ı Emirî Der Hak-ı Sahib-i 

Dîvân’’ ve ‘’Der Hak-ı Emîrî’’ başlıklarıyla yer almaktadır. Bu son iki mesnevi, 

Mâlî’nin çağdaşı ve hemşehrisi olan Emîrî hakkındadır. Mâlî’nin yazdığı 

mesnevilerin toplam beyit sayısı 1009’dur. Mesnevilerin kaç beyitten oluştuğu 

aşağıdaki gibidir:

Mesnevî Beyit Sayısı Mesnevî Beyit Sayısı Toplam

1. 38 11. 29 57

2. 7 12. 9 16

3. 50 13. 26 76

4. 8 14. 59 67

5. 33 15. 24 57

6. 88 16. 191 279

7. 26 17. 109 135

8. 29 18. 49 78

9. 44 19. 117 161

10. 29 20. 44 73

Toplam 352 657 1009
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1.1.4. Rubâiler

Dîvânda gazellerden sonra gelen tek ‘’muhammes’’ten sonra iki beyitten 

oluşan 2’si Farsça, toplam 21 tane nazım şekli yer alır. Bunlar redif harflerine göre 

her hangi bir sıra gözetilmeden divanda karışık kaydedilmiştir. Yaptığımız 

çalışmalar sonucu bunların 15 tanesinin ‘’rubâî’’ olduğunu, geriye kalan 6 tanesinin 

ise ‘’nazm’’ olduğunu tespit ettik. Rubâîler, rubâî kalıpları ile yazılmıştır. Nazmlar 

da aruzun değişik kalıplarıyla kaleme alınmıştır. Bunun için vezin tablosuna 

bakabilirsiniz.

1.1.5. Nazmlar

Dîvânda rubâîlerin arasında tespit ettiğimiz 6 tane ‘’nazm’’ vardır. Bunlardan 

2 tanesi Farsça kaleme alınmıştır. Rubâîlerin içinde kaydedildiği için rubâîlerle 

karışma ihtimali vardır. Bu ihtimali düşünerek rubailerin, başına ‘’[RUBÂÎ]’’ ve 

nazmların da başına [NAZM] yazarak gösterdik.

1.1.6. Terkib-i Bend

Dîvânda sadece bir tane terkib-i bend yer alır. Kaside bölümünden sonra, 

gazel bölümünden önce kaydedilmiştir. Aruzun ‘ ’Feilâtün /  Feilâtün/ Feilâtün /  

Feilün”kalıbıyla kaleme alınmıştır.

1.1.7. Muhammes

Mâlî Dîvânı’nda sadece bir muhammes vardır. Dîvânda gazellerden hemen 

sonra kaydedilmiştir. Bu muhammes 5 bendden oluşturulmuş bir ‘’Muhammes-i 

müzdevic’ ’tir. ‘ ’Feilâtün /  Feilâtün/ Feilâtün /  Feilün’’ kalıbıyla yazılmıştır.

1.1.8. Tarih

Dîvânda sadece bir tane tarih yer almaktadır. Dîvânın sonunda yer alan bu 

yegâne tarih, dîvân katibi İbrahim Efendi’nin ölümüne düşürülmüştür. Hicri 1078 

yılını gösterir.
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1.1.9. Müfredler

Dîvânda rubâîlerden sonra ‘’ferd’’ veya ‘’müfred’’ olarak adlandırılan 4 tane 

beyit vardır. Bu beyitler, hem vezin hem de kafiye bakımından birbirinden farklılık 

gösterir.

1.2. Vezin

Divandaki şiirler aruzun değişik kalıplarıyla yazılmıştır. Ayrıca şiirlerde 

birçok aruz hatası vardır. Bunlar eksik veya fazla hece ve zihaf hatalarıdır. “î”, “û”, 

ve “â” uzun ünlülerinin kısa okunması gerekmesi yanında ünsüzle biten birçok 

hecede de zihaf yapmak gerekmektedir. Bazen de Türkçe kelimelerde “medd” 

yapılmasına yönelik aruz hataları görülmektedir.

Divanda yer alan manzumelerin vezinlerini aşağıdaki tablodan toplu olarak 

inceleyebiliriz. Bu tablodan divandaki şiirlerde hangi aruz kalıplarının kullanıldığını 

görebilmekteyiz.
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Fe‘ilWtün Fe‘ilWtün Fe‘ilWtün 
Fe‘ilün

15 1 1 1 18

Mefa‘ilün Mefa‘ilün Mefa‘ilün 
Mefa‘ilün

13 3 1 1 18

Mef‘ülü Mefa‘ilü Mefa‘ilü 
Fe‘ülün

14 1 15

Mefûlü Fâilâtü Mefâîlü Fâilün 21 1 1 23

Mefa‘ilün Feilatün Mefâilün 
Feilün

12 2 1 15

Feilâtün Mefâilün Feilün
6

1 18 2 27

Müfteilün Fa‘ilün Müfteilün 
Fa‘ilün 1

1

Müstef^ilün Müstef^ilün 
Müstef^ilün Müstef^ilün

1 1 2

Müfteilün Müfteilün Fâilün
1 1

Müfteilün Mefâilün Müfteilün 
Mefâilün

1 1

Mefûlü Mefâilün Feûlün 2 1 3

Mefûlü Mefâilün Mefâîlün Fa' 15 15

Mefûlü Mefâilün Mefûlün Fa' 1 1

TOPLAM 109 9 20 1 1 15 6 1 4 166
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1.3. Kafiye ve Redif

Divanda sadece gazeller kafiye harflerine göre alfabetik olarak tertiplenmiştir. 

Diğer nazım şekilleri karışık olarak yer almaktadır. Aşağıdaki tabloda bu tertibe 

uygun 109 gazel, 8 kaside, 1 kıt’a-ı kebire, 1 tarih ve 15 rubâi, 6 nazm toplamda 140 

şiirin kafiye harflerinin dağılımı verilmiştir:

Nazım Gazel Rubai

Şekilleri Kaside Tarih

1 7 3

2

4
u 2

E -

C 2

c 2

- 2

1

J 23 4

j 6

1
u 3

2

Nazım Gazel Rubai

Şekilleri Kaside Tarih

2

2

2

t 2

t 2

2

ö 6

£ 4 2

J 6

8 6

ü 7 O3

j 2

d 12

iS 6 2
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Tabloda da görüldüğü gibi her harften en az bir tane şiir vardır.Sadece cim(^) 

ile ilgili yazılan şiir yoktur. En çok ra “j ” (27), ze “ j ” (20), nun “j ” (10) mim ‘’̂  ’’ 

(14), he ‘’“ ’’ (12) harfleriyle biten şiirler yazılmıştır.

Şiirlerde kullanılan kafiye ve rediflerle ilgili ayrıntılı bilgiler aşağıdaki 

tabloda sunulmuştur.

Aşağıdaki tabloda sadece eklerle yapılan redifler ve aynı ekle yapılan redif 

sayıları görülmektedir:

REDİF ADET

-ler 1

-dır 5

-üz 1

-ün 1

-ündir 1

-mışım 1

-im 1

REDİF ADET

-ım 2

-imdir 1

-ı (-i) 3

-dan 1

-dürür 1

-dendir 1
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Bir kelimeyle yapılan redifler ve aynı kelimeyle kaç kez redif yapıldığı 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

REDİF ADET REDİF ADET REDİF

şahbâ 1 hey 1 ancak

âşinâ 1 mübareki 1 gerek

tâb 1 itdün 2 karanfil

ışlâh 1 oldım 2 haşıl

kadeh 1 olsun 1 sünbül

telh 1 cânâ 1 ten

sürh 1 döndürür 1 cezîre

yeridir 1 gözler 1 gele

ditredir 1 tasaddur 1 benefşe

bulunur 1 eylemez 1 başına

lâle 1 nergis 1 eyler

İder 1 ateş 1

vire 1 olmış 1

itdi 3 ‘arz 1

A D E T

1

2

Birden fazla kelime ile yapılan redifler ve aynı kelimelerle kaç defa redif 

yapıldığı aşağıdaki tabloda görülmektedir:

REDİF ADET

olmaz âşinâ 

eyler ittihâz 

İder geçer 

olur hâmûş 

taraf taraf 

ider ancak 

olasın ey gerdûn 

geldi hatıra 

gerek çıka 

nemî şeved 

mî konem
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Bir ek ve bir veya daha fazla kelime ile yapılan redifler ve bunların kaç defa 

redif olarak kullanıldığı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

r e d if

-a istiğna

-dır bu

-ı sühan

-dır baña

-ı muhabbet

-i dûst

-ı behişt

-ı mest

-ı hasretdür

-ı muhabbetdür

-ım henüz

-den eylemez teşhîş

-ı zabt

-ı telaffuz

-dan fariğ

-ı ‘aşk

-im yok

-a gel

-dir gö3ül

-sın Muhammed'üm 

-dır gö3lüm 

-ı hüsn 

-ya rû

ADET REDİF

-ıma bâ‘is 

-yı havâdîs 

-ı ma‘nâdur 

-un ne belâdur 

-mı olur 

-im sultânum 

-ı dîn 

-dan ğaraz 

-umuz vardur 

-i nâz

-i anlar anlamaz 

-den halâş 

-dan haz 

-ı men‘

-yı ber-taraf 

-a sarılmak 

-dür hattun 

-idür gel 

-dür sühanum 

-un olmayum 

-dan gitdüm 

-dır gelen 

-yı meyhâne

ADET
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Redifin kullanılmadığı, ahengin sadece kafiyeyle sağlandığı şiirlerdeki kafiye 

sesleri ve kaç kez kullanıldıkları ise aşağıdaki tabloda verilmiştir.

k a f iy e

-â

-âb

-ân

-â‘

ADET

4

1

2

1

k a f iy e

-er

-ât

-âne

-âğ

ADET

2

1

1

1
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2. DİVAN’IN MUHTEVASINDA DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLER

2.1. Dinî ve Tasavvufî Unsurlar

2.1.1. Dinî Unsurlar
Bilindiği gibi, Divan edebiyatı Kur’ân-ı Kerim, Hadis-i Şerif, 

Peygamberimizin hayatı ve mucizeleri, diğer peygamberlerin kıssaları, evliya 

menkıbeleri, ahiret düşüncesi ve yerli malzemeye dayanır.(İz, 1967). Mâlî 

Dîvân’ında da bu kaynaklar önemli bir yer işgal eder.

Divanda yer alan bu kaynaklarla ilgili unsurlar tespit edilebildiği kadarıyla 

aşağıda verilmiştir.

2.1.1.1. Allah
Şâirin divanında tevhîd ve münâcât yoktur. Bu bakımdan müstakil olarak 

Allah’ı konu alan bir manzumeye rastlanılmaz. Allah mefhumu, çeşitli beyitler 

içinde, çok defa da bir vesileyle anılır:

Şükür:

Dua ve niyâz:

Olmaduk Hakka şad hezâr sipâs 

Hufte-i zıll-ı hayme-i iflâs

Dest-i niyâzı açma der-i vaşl-ı yârda 

Mesdûd-ı hecrdür yüri Mâlî Hudâ vire

M.1/14

G.105/5

Mükemmelliğin Allah'ın lutfu olduğu:

Lutf-ı Hak’dur bizi mükemmel iden 

Cümlesinden şerîf-i efzal iden M.1/23
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Allah'ın takdîri:

Çarh n'etsun Hakuñ her itdüğidür 

Zü'l-celâlin mukadder itdüğidür M.6/60

Bağışlama:

Her çend ki kesir-i kûşişi bendendür 

Ammâ yine yârab ‘atâ sendendür R.5/1

İnayeti:

Baña bunca du‘â kifâyetdür 

Hak virür ise çok ‘inâyetdür M.11/29

Yaratıcılığı:

Ki neler halk idermiş ol Mevlâ 

O kerîm [u] o kâdir û dânâ M.14/33

Kudreti:

Yemîn it muşhafa tek muşhaf-ı hüsne yemîn itme 

Cemâlü3 kadrini pest eyleme saña ziyândur bu K.3/60

Divanın daha pek çok yerinde Allah’tan bahsedilmiştir. Biz burada benzer 

durumlardan bazı örnekler verdik. Ayrıca bunların dışında, divanda Allah (c.c.), en 

çok şu isim ve sıfatlarla anlatılmıştır. “Allah, Tanrı, Rab, Rabbânî, Zü'l-celâl, 

Mevlâ, Hak, Huda, , Halik, Rahman, Daver, Kerîm, Kâdir, Settâr _vb .

2.1.1.2. Kitaplar

Dîvândaki üç beyitte, dört kitaptan sadece Kur’ân’dan söz edilmektedir. 

Bunlarda da Kur’ân kelimesi doğrudan telaffuz edilmeyip yerine ‘’Mushaf”  kelimesi 

kullanılmıştır.
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Yemîn it Muşhafa tek muşhaf-ı hüsne yemîn itme 

Cemalüñ kadrini pest eyleme saña ziyandur bu K.3/60

Olmasa şeh-i ğamze3 ezil memleketinde 

Küfr itmez idi Muşhaf-ı îmana taşaddur G.37/3

İki ruhsarufiı Hak Muşhaf-ı ayat itdi 

Sende üstad-ı ezel şan‘atı ısbat itdi G.109/1

2.1.1.3. Ayetler

Kuran'ın 61.suresi olan Saff suresinin 13. ayetinden bir iktibas yapılmıştır: 

“Ve kendisini sevdiğiniz bir başka nimet de vardır ki: O da Allah'tan bir zaferdir ve 

yakın bir fetihtir ve müminleri müjdele.” (Yazır, 2011)

Çıkdı bir mîr-eda söyledi Malî tarîh

Âyet-i naşrun min-Allah ile feth eylediler(1078) K.8/72

Besmele de her hayrın başı olduğu için dîvânın giriş kısmında bahsedilmektedir: 

Bismillahîdür derîce-ı fen

Bismillahîdür nuhust-i sühan M.1/1

Bismillahîyle iden ağaz 

Kar-ı endîşeye ider mi niyaz M.1/2

2.1.1.4. Hadisler

Dîvânda, sadece bir beyitte ‘’Az ve öz konuşun’’ hadisine telmihte 

bulunmuştur. Ayrıca şâir, peygamber efendimiz için yazdığı kasidesinde, bir beyitte 

de ‘’hadis’’ kelimesini kullanmıştır.

Beyân-ı şerh-i hadîsünçün oldı gülzâra

Devât-ı kâtib-i şâh-ı bahâr her lâle K.1/30
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Mâlî iderdi şerh-i ğam-ı ‘aşkı bin kitâb

Ammâ hadîs-i kalle ve dell geldi hâtıra G.101/6

2.1.1.5. Melekler

Dîvânda dört melekten sadece Cebrâil'in ismi birkaç beyitte geçmektedir.

Çeşm-i siyehi kim ola meyhâne-i ‘işve

Cibrîli ider mest o mestâne-i ‘işve G.98/1

Bir beyitte de kıyametin habercisi olan suru üflemekle görevli melek İsrafil'in 

ismi doğrudan söylenmemekle beraber, beyitte İsrafil'i çağrıştırdığını anlıyoruz.

Şadâ-yı şûr ile olmaz dem-i mahşerde de bîdâr

Helâk-ı çeşm-i bî-rahm-ı büt-i bî-dâddur gönlüm G.86/2

Ayrıca, “melek” kelimesi birçok yerde geçmiştir. Sevgilinin huyu, yüzü 

meleğe benzetilmiştir.

Dediler ey serîr-i efrûz-ı mülk ey melek haslet

Ferâğat kıl bize Allâh içün bu cebr-i âzârı K.4/17

Teferrücgâh-ı bâğ-ı reşk-i cennet eylemişdür hep

Melâ’ik peykerân hûrî vü şân ecsâm-ı nûrânî K.5/17

2.1.1.6. Peygamberler

Mâlî, divanın birçok yerinde peygamberlerden kendilerine has özellikleriyle 

birlikte bahsetmiştir. Bu anlatımlar daha çok telmih yoluyla yapılmış hatırlatmalar 

şeklindedir.
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Nûh

Şâir, Nûh tûfânına telmihte bulunuyor.

Hurûş-ı lücce-i tûfân-ı Nûh eylemedi

Cihâna anı ki bu çeşm-i hûn-nisâr itdi G.106/2

Süleymân

Hz. Süleyman, kendisiyle ilgili olan saltanat, mühr, yüzük gibi özelliklerle

hatırlatılır.

Göreyüm anda şâh-ı devrânı

O şeh-i sânî-yi Süleymânı M.15/11

Ser-firâz-ı mülûk-ı ‘âlem-gîr

Kim Süleymân-ı ‘aşr-ı hâtem-gîr M.16/59

O mekîn-i serîr-i ‘Üsmânî

Hâfız-ı hâtem-i Süleymânî M.16/61

Yûsuf

Dîvânda, Hz. Yûsuf'un yaşadığı Ken‘ân ili ve güzelliğinden bahsedilir.

Olsa gör nice Yûsuf-ı ra‘nâ

Satmaz idi metâ‘-ı hüsni baña M.16/174 

Kesmek nazarı revâ mı benden

Ey Yûsuf-ı mülk-i hüsn-i gül-ten M.17/72

‘Uyûn-ı hâl ile seyr eyle göz ol Yûsuf-ı ‘aşrı

Ki tîğ-i hüsn ile hubân elinden aldı meydânı K.5/51

Bir âfet şeh-levend-i şûha ey Mâlî esîrüm ki

Satar hüsn-i bülend-i Yûsuf-ı Ken‘ân'a istiğnâ G. 1/5
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Nefesiyle hastaları iyileştirmesi, ölüleri diriltmesi mucizesi hatırlatılır:

Mihr-i felek-i fenn-i hüner taht-ı zerümdür 

Mefhar nefesüm mesned-i ‘Isâ makarumdur K.2/1

Velî her mürde-i ‘aşka dem-i ‘Isâ gelür vuşlat 

Benüm ammâ ten-i fersûdeme rûh-ı revândur bu K.3/15

O mihr-i çarh-ı hüsn-i cân-güdâz-ı hûş-ı ‘Isâ'nun 

Dile kâr itdi ğâyet tâbiş-i nîrân-ı hicrânı K.5/43

Çıksa cânum ârzû-yı vaşl ile gelse o şûh 

Makdem-i ‘Isâ'sı hâk olsam yine cân döndürür G.31/2

Hz. Muhammed

Mâlî, divanında Hazret-i Muhammed’i öven bir kaside ve ‘’Muhammed’im’’ 

redifli bir gazel yazmıştır. Şair, bu iki şiirde Hz. Muhammed'in üstün niteliklerini ve 

peygambere olan duygularını dile getirir:

Nigâh-ı lutfun ider yâ Muhammed-i ‘Arabî 

Cahîm-i gülşen û her ahkerin birer lâle K.1/26

Hubân-ı ‘aşra şevket u şânsun Muhammed'üm 

Ser-tâ-kadem melâhat u ânsun Muhammed'üm G.85/1
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2.1.1.7. Halifeler ve Sahabeler

Dîvânda, halifelerden bahseden herhangi bir kullanım tespit edemedik. 

Sahabelerden ise yalnızca, şairin İstanbul'a gitmesi sebebiyle, Eyyüp El Ensari'den 

bahsedilmektedir:

Cümleden şehr-i Hazret-i Eyyûb

Geldi cân û dile ‘aceb merğûb M.16/93

2.1.1.8. Diğer Dinî Unsurlar
Şair, şiirlerinde birçok dinî unsurdan ve olaydan bahsetmiştir. Bunlar diğer 

unsur ve olaylarla öylesine iç içedir ki bunları ayırıp burada tek tek göstermek ve 

anlatmak çok zordur. Burada sadece bazı örneklerlerle ışık tutmaya çalışacağız.

Mahşer

Mahşer, divanda genellikle; haşre dek, sahn-ı haşr, meydan-ı haşr şeklinde 

yer almaktadır.

Gören haşre dek unutmaz anı

Dahı kalmaz muhabbet-i vatanı M.5/32

Halkı sen bu hüsn ile itsen helâk-ı tîğ-i nâz

Kimse ğamzendan anı mahşerde da‘vâ eylemez G.41/4

Cennet

Dîvânda, cennet ve behişt isimleriyle yer almaktadır. Bazen cehennem il 

birlikte aynı beyitte kullanılarak tezat yapılmıştır.

Ğamzesi ‘arşa-yı haşre olur âşûb-figen

Sidre-i cennete <arz-ı kad-ı bâlâ eyler G.33/3

Dem-i vasl eylemem behişte vefâ

Hecri görsem cahîmden pervâ M.16/156



Cehennem

Cehennem, yakıcılığı ve ateşi münasebetiyle ele alınır.

Ka‘be

Dîvânda Beyt-i Ma<mûr, Beyt'ül-Hârem diye yer almaktadır.

Ne denlü gör gönül mecnûn-ı ‘aşk olmış ki cânânun
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Mâlîyi sen de firâk âteşine yak ebedî 

Eğer itmezse cahîm ehline îcâb-ı behişt G.11/5

‘Aceb mi mâye-i şahbâ-yı kevser olsa meyi 

Behişti geçdi kudûmunla kûy-ı meyhâne G.96/6

Eğer ruhşat-ı deh âh-ı derûn sûz-ı cahîm olsam 

İderdüm münhedim bu ne kıbâb-ı çarh-ı gerdânı K.5/59

Dûzah fürûğ-ı sûz-ı dilümden nümûnedür 

Her dâğ-ı menba‘-ı şereri bir heyûnedür G.39/1

Görenler nice ki tâb-ı dilüm dûzahdan etmez fark 

Yine seyl-i sirişküm görse yemden eylemez teşhîş G.50/3

Nice günden olup sefîne süvâr 

Beyt-i Ma‘mûr'a itmeğe imrâr M.5/10

Âdem göremez ka‘be-i makşûd-ı murâdı 

Tâ itmeyecek secde-i mihrâb-ı muhabbet G.8/3

Teşne-diller kim olur girdâr-ı cûy-ı la‘l-i yâr 

Ka‘bede hüccâc gûyâ zemzem eyler ittihâz G.19/3
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Tavaf-ı kûyını Beyt'ül-Harem'den eylemez teşhîş G.50/2

Varıcak ol kutb-ı dehr-i hüsne benden de dila 

Sür tavaf-ı ka‘be-veş gîsû-yı ‘anber-saye rû G.94/4

İçüp hûn-ı dil-i zarı idersün def<-i hamyaze 

‘Aceb bu ne müselmanlık işidür ne îmandur bu K.3/33

Rüsûm-ı peyker-i pakî değüldür zülf-i ruhsarı 

Beyan etmiş Huda hüsnünde remz-i küfr [u] îmânı K.5/56

Ey ‘ar‘ar-ı sîmîn-ber v'ey tîr-i ‘aşk-ı can-güzer 

‘Uşşakı öldürdü3 yeter inşaf kıl îmlna gel G.74 /4

Âhiret

Cilve-gah-ı dîv-i cezbüñden taşavvuf sahası 

Neylesün da‘va-ger-i ‘aşkuftda ya îmEn-ı dîn R.11/2

El-veda‘ ey derîçe-i ‘alîya 

El-veda‘ ey mekan-ı mâ-fîhâ M.13/14

Bir etvar eyledi bab-ı terahhumda o dara kim 

Bu tedbîrinde oldı kevn-i mâ-fîhâ sena-karı K.4/13

Fitne çeşmüftde emîrüm ki humar-aradur 

Sebeb-i şûriş-i dünya-yı vü ma-fıhadur 

Şehadet, şehitlik

G.21/1

Kaşr-ı ber-der-i yirim maktûl-ı tîğ-i ğamzeyüm 

Reşk-i katlum belki ervah-ı şehîdan ditredür G.27/4
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Kerbelâ

Dil-i ma‘tûşa âb-ı vaşl-ı dilber-i yahşidür ammâ 

Şakınsun Kerbelâ-yı firkatından ki yamândur bu K.3/50

Bunların dışında “tevhid, secde, zemzem, dua, din, günah, tevbe, zemzem, 

kevser, kazâ ve k ad er_ ” gibi dinî terimler de beyitlerde geçmektedir.

2.1.2. Tasavvufî Unsurlar

Mâlî'nin tasavvufla ilgilenip ilgilenmediği veya tasavvufî şiirler yazıp 

yazmadığı hakkında ne kendisi ne de kaynaklar bilgi vermektedir. Mâlî Divanı’nda, 

tasavvufî anlayış ve tasavvuf düşüncesi pek belirgin değildir. Ancak, divanda 

tasavvufla ilgili olduğunu düşündüğümüz terim ve düşünceler de görmekteyiz.

Gönlün Allah'ın evi sayılması:

Hudâ ma‘lûm dergâhundur ahvâl-ı dil-i Mâlî 

Ki râh-ı ibtilâda n’eylemişdür çarh-ı dûn anı K.5/61

Divanda Tasavvufla ilgili Terimler 

Meyhane, Dergâh, Âsıtân

Feyz-cûy-ı mürşid-i ğayr olma kim ğâfil beni 

Eyledi meyhânede bir câm-ı mey irşâd hey G.107/6

Çok zamândur hâk-rûb-ı âsitânundur senün 

Dergehünden etme şâha Mâlî-yi nâlânı men‘ G.59/5

Değil ‘uşşâk ancak secdegâh-ı âsitânında 

Olur belki melâ’îk zümresi fersûde-pîşânî K.5/45
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“Sâki” kelimesi de “meyhane” gibi divandaki şiirlerde hem gerçek hem 

tasavvufî anlamda kullanılmış olabilir.

Mey hûn-ı dil-i sâkî şahş-ı ğam-ı meclis ‘aşk

Ol meclise ârâyiş rindân-ı muhabbetdür G.38/3

Devr-i câm itdükçe sâkî sanki dest-i cûd

Destime Mâlî rahîk-i cûy-ı me’vâdur gelen G.91/6

Tevbe-şikenlik etmemek nic'olur bu demde kim

Elde kadehle üstüne sâkî-i dil-sitân gele G.99/2

Tasavvufta “meyhane” kelimesi “tekke, dergah” anlamında, “saki” kelimesi 

“mürşid, anlamında, “şarab” ise “ilahî aşk” anlamındadır (Üstüner, 2007: 246-261).

Divandaki “şarab” kelimesi de tasavvufî anlamda düşünülebilir. ''Şarâb'' 

kelimesi divanda 11 beyitte geçmektedir. Biz bu beyitlerden iki tanesini örnek olarak 

vereceğiz.

Bezmünde bâde kimseye bir neş’e virmedi

İtmiş şarâb-ı la‘lün o denlü ki câmı mest G.12/2

Ğam-ı ‘aşkunla ‘âşık zevk-i ğamdan eylemez teşhîş

Şarâb-ı zehr-i hecrün câm-ı Cemden eylemez teşhîş G.50/1

İstiğna sahibi olmak, mutasavvıf kişilerin önemli bir özelliğidir. Divandaki 

bir gazel “istiğna” rediflidir. Gazelin sadece matla beytini buraya alacağız.

Düşerken turre-i âşüfte-i cânâna istiğnâ

Niçün eyler şabâ zülf-i ‘abîr-efşâna istiğnâ G.1/1

2.2. Rindlik ve Zahidlik
Divan şiirinde rind; müsamahayı seven, hem dine hem dünya zevklerine sırt 

çevirmeyen kişiyi temsil eder. Zahid ise tavizsiz, tenkid eden, görünüşte dindar kişiyi
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temsil eder (Şentürk, 1996: 9). Mâlî, divanında yer yer ‘’rind’’ ve ‘’zâhid’’den söz 

etmiştir.

Dilâ âşüftelikden rind isen ‘âr eyleme zîrâ

Ahâlî-i muhabbet içre dâ’î râygândur bu K.3/36

Ben ol rind-i kalender-tarz-ı dîde seyr-nâküm kim 

Katumda zerredür erbâb-ı şadrun kîs-i dînârı K.4/50

Çemen yer yer der-âğûş eylemiş her gûşede gûyâ 

Gürûh-ı meclis-i erbâb-ı câm u cem‘-i rindânı K.5/16

Bezm-i ehl-i hâli eyler gelse bir nâ-dân telh 

Olmamak mümkün mi şehd-i şohbet-i rindân telh G.17/1

Vâ‘izâ pendi ko kim hâşa-yı rindân zîrâ 

Bir şurâhî mey u bir dilber-i müstesnâdur G.21/4

Özün fehm etmemişsün bî-habersün ‘aşkdan zâhid 

Gel imdi sîm-i kalbin sür ki seng-i imtihândur bu G.36/4

Mey hûn-ı dil-i sâkî şahş-ı ğam-ı meclis ‘aşk

Ol meclise ârâyiş rindân-ı muhabbetdür G.38/3

Degme ‘âşık terk-i nâmûs etmez ancak kimseden 

Mâlî-yi rind-i melâmetdür ki pervâ eylemez G.41/7

Bir de bezm-i bâde olsa mest-i nâz oldukda yâr 

Mâlî bârî eylesem ahvâlimi rindâna ‘arz G.52/5

Ve'l-hâşılı bu dâniş-i hâl-i muhabbete
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Bir rind-i bü-l-‘ukûl-ı hezârân-ı fen gerek G.73/5

Şal mecma<-ı zühhâdda kâküller key

Ğâret-zen-i şad hırmen-i îmân olsun R.16/2

2.3. Aşk
Aşk, Türk şiirinde en fazla işlenen evrensel konulardandır. Klasik edebiyatta 

mesnevilerin, bilhassa gazellerin başlıca teması aşktır. Bu edebiyatta aşk ilâhî ve 

mecâzî olmak üzere iki grupta ele alınmıştır. Bazı şairler eserlerinde hakikî aşkı 

(Nesimî gibi), bazıları mecâzî aşkı (Nedim gibi), bazıları da her iki aşkı (Fuzûlî gibi) 

bir arada işlemiştir (Pala, 2011: 38-39).

Mâlî, kendisinden önce yaşayan şairlerin ifade ettikleri duyguları, ruhuna ve 

zevkine göre işleyerek, onların yolunu takip etmiştir. Şiirlerinde işlediği konuların 

başında aşıkâne şiirler gelir. Mâlî, bu duyguları, ‘’aşık-maşuk-rakib’’ üçgeni 

içerisinde klasik kalıp ve teşbihlere yer vererek, dile getirmiştir. Mâlî, bu duyguları 

zevkine göre işlerken alışılmış şiir geleneğinin dışına çıkmamıştır. Mâlî'nin aşk 

anlayışı daha çok beşeri olup bunu bütün yönleriyle işlemiştir. Divandaki şiirlerde 

bu aşk anlayışı açıkça görülmektedir.

Klasik edebiyatta aşk, âşık ile maşûk arasında daha çok âşığı ilgilendiren 

durumdur. Bu edebiyatta aşk, basit ve çekici bir arzudan hastalık derecesine varan 

alışkanlık ve tutkulara kadar oradan da ilâhî aşka kadar her boyutta işlenmiştir. (Pala, 

2011: 38-39).

Mâlî’nin şiirlerinde de bu şekilde bir aşk seyrini görmekteyiz. Şairin 

sevgiliyle olan ilişkilerini, sevgiliye olan duygularını aşağıda seçtiğimiz beyitlerde 

görelim.

Söz konusu aşk, Fuzûlî'de olduğu gibi, asla ilacı bulunmayan bir derddir. Bu 

derdin çaresi derdin kendisidir. Bu nedenle tabibin derdini iyileştirmesini istemez: 

Derd me’nûs-ı dil üzre derd olur itme tabîb 

Derdimi ışlâh ise ger vaz‘-ı dermândan ğaraz G.53/3

Şair, mecâzî aşkın geçici olduğunu ama bunun farkına varamadığını söylüyor.
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Heves-i zülf-i yâra bağlanduk 

Bu şafâ böyle bâkîdir şanduk M.6/70

Sevdiğinin esiri olma arzusundadır.

Şimdi gör kim esîr-i yâr olayın 

Olmadın vaşl-ı ğam-güsâr olayın M.16/159

Şair, kendisinin aşkına sadık birisi olduğunu söyler.

Kim senüñ men muhibb-i şâdıku3um 

Bende-i mihr-bân u müşfikü3üm M.17/82

Bazen sevdiğinden şikâyet etmektedir.

Benüm de itdüğüm şerh-i şikâyet yâr elindendür 

Ki zîrâ rahmı yok bir âfet-i nâ-mihr-bândur bu K.3/52

Şair, sevgiliye duyulan aşk, ne kadar üzüntü ve keder verse de bunun 

kendisine şifa olduğunu söyler:

Zehr-i ğam-ı ‘aşk-ı yâr câm-ı şifadur baña 

Girye-i hecri dem-i bezm-i şafâdur baña G.4/1

Sevgiliye olan arzusunu dile getirir ve sevdiğinin bade renkli dudağını 

kendisine sunduğunu söyler:

Yine nakid-i cânumı dil ‘arz ider hemân

Baña şunınca yâr leb-i bâde-fâmı mest G.12/3

Şair, sevdiğinin rakibe bakış atmasını kıskanmadığını dile getirir.

Ağyâra zahm-ı tîr-i nigeh lutf iderse yâr 

Reşk itme dâd-ı Haka ki ey dil naşîbdir G.22/3
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Sevgilinin salına salına yürümesinden çok etkilenir ve mübalağalı bir şekilde 

bunu dile getirir.

Mâliya yârün hırâmunda ne hâletdür bu kim

Serde ‘akl [u]dilde şabr u cismde cân ditredür G.27/5

Sevdiğinin kavuşma ümitlerini boşa çıkarttığını anlatır.

Mâlî meni nevmîd-i vişâl itdi çün ol yâr

Yâ ‘âşık imiş söylene nâmun ne belâdur G.28/5

Bazen sevdiğine kızar ve onun yüzünden rakib ile arkadaş olduğunu, halka 

teşhir olduğunu, bunun da kendisini rezil etmediğini iddia eder.

Hem-dem-i âğyâr itdün beni teşhîr-i ‘âm

İbtidâ h^od ‘âşık-ı ma‘şûkı rüsvâ eylemez G.41/5

Bazen de sevdiğinden ayrıldığını söyler.

‘Akl [u] şabr u fikrümi (hep) kendümden itdüm imtinâ‘

Hâlî-yi ağyâr olup yâr ile itdüm el-vedâ‘ G.58/1

Şair, sevdiğinin olmadığı bezme lanet okur ve onsuz meclisin zevksiz 

olduğunu söyler.

Yâr olmadukça bezmde la‘net o zevke kim

Erbâb-ı ‘aşka sâğar-ı hâtır-güşâ vire G.105/2

Bu beyitlerde, hayatta olabilecek bir aşık-sevgili-rakip ilişkisi anlatılmıştır. 

Klasik Edebiyatımızda yaygın olan bu ilişkiyi divandaki başka beyitlerde de görmek 

mümkündür.



77

2.4. Toplum ve Kültür

2.4.1. Kişiler

2.4.1.1. Hükümdar, Devlet Adamı ve Düşünürler

Mâlî, hükümdarlardan yaşadığı dönemin padişahı olan IV. Mehmed’ten 

bahseder.

Şâh-ı kişver-güşâ Mehemmed Hân

Mâh-ı şadr-ı ‘alâ münîr-i zamân M.16/60

Divanda İslâm ve özellikle İran tarihinde tanınmış isimlere yer verildiğini 

görüyoruz.

Cem

Bugün sâkî bize câm-ı şafâ-yı turma devr eyle 

Ki Cemşîd'e bilürsün kalmayan köhne cihândur bu K.3/2

Yine devr-i Cem-âsâ ‘âlem olsa ta‘nadan ‘ârî 

Kurulsa bezmler yer yer sürülse dem-be-dem şahbâ G.3/3

Gele ol şûh-ı Cem-tab‘ elde sâğar-ı bezim-ihyâ 

Ya olmaz mı şafâ-ender-şafâ-yı encümen hâşıl G.77/4

Nemrûd

Yoksa hicâb-ı bâde harâb ehlin öldürür 

Cem gibi dehre bir şeh-i a‘zâm gerek çıka G.104/4

Şanma Nemrûd bildi üslûbı 

Şanma itdi bu âziş-.i hûbı M.45/23

İskender ve Dârâ
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Reh-zen-i şâh-ı dil olma zülf içün ey çeşm-i yâr 

Kim bilürsün olmadı zulmet Sikender'den halâş G.51/2

Bilemez kıymetin îskender-i nazm olmayacak 

Ki dür-i nâdir-i deryâ-yı bahâdur sühanum G.83/3

Fethat-ı tîğini gûş eylese Dârâ-yı ‘Acem 

Cism-i bed-hilkati havfından olur lerz-âver K.8/9

Niçün ehl-i hıred reşk-âver-i Dârâ olur bilsem 

Gedâyı çün k'ider hem-‘ucb-ı şâh-ı muhteşem şahbâ G.3/4

Eflatun

Var mı derd-i ‘aşka çâren dut ki etmişsün tabîb 

Kalbde şerh-i kitâb-ı ‘ilm-i Eflâtûn'ı zabt G.54/3

Güstehem

Çıksa dîvâna sa‘âdetle Sikender-‘unvân 

Girse meydâna olur Güstehem-i nîze-güzer K.8/8

Kârûn

Telef mi dehre bezl-i gevher-i nâz eylesek 

Tabî‘at gibi bir gencine-i Kârûn'umuz vardur 

‘Arz-ı istiğnâda ol hâk-i kanâ‘im k'eylerüm 

Zîr-i pâyumda nice gencîne-i Kârûn'ı zabt

G.36/5

G.54/4

‘Abdî-yi Âhenger

Oldum yeniden muhabbete sevdâ-ger 

Ya‘nî ki esîr-i ‘Abdî-yi Âhen-ger
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Çekdi nigehi niyâm-ı çeşminden tîr 

Öldürdi beni ol âfet-i fitne-nazar R.8

Âsaf

Dahı düşmüş mi bahr-ı devlete bir böyle dürr-i pâk 

Ne şübhe tarz-ı Âşaf’dur anuñ evzâ‘-ı etvârı K.4/9

A

Ser-firâz-ı vüzerâ Âşaf-ı Cemşîd-i şey’im 

Yeke-tâz şaf-ı a‘dâ-yı dalâlet-âver K.8/4

2.4.I.2. Tarihî ve Efsanevî Kişiler

Rüstem

Nezzâme Mâlî Rüstem-i tab<um bu na*m ile 

Fen ‘arşasında ‘arza-yı şec‘-i şebâb ider 

Nice tâb-ı tab‘ı olmaz Rüstem-i na*m ise de 

Tarz-ı şûhum reşk-i na*m-ı ‘Örfî-yi Şîrâz’dur

K.6/29

G.20/7

Hallâc-ı Mansûr

Meydân-ı siyâset-kede-i ‘aşkda Mâlî 

Gelmiş baña Manşûr gibi dâra sarılmak

Mânî, Behzâd

G.67/5

Dil-i pür-dâğ-ı Mânî-yi ğam 

Kıldı bir levha-yı münakkaş-ı ‘aşk G.65/2

Kaşd-ı taklîd-i rüsum-ı kâmetü3 itse düşer 

Hâme-i nakkâş dest-i Manî-yi Behzâd dan G.88/6

İdesin taşvîr-i hâlî tâ-be-key îcâd hey
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Şekle reng-i şîve bir ehl iseñ ey Behzâd hey G.107/1

2.4.I.3. Hikâye Kahramanları

Aşık ve maşûku temsil eden iki kahramanlı hikâyelerin bu kahramanları 

Klasik edebiyatta sıkça şairlerin dilindedir. Mâlî de şiirlerinde duygularını dile 

getirirken bu kahramanlardan sadece Leylâ ve Mecnûn’u anmıştır.

Leylâ ile Mecnûn

Dîvânda Leylâ ve Mecnûn’dan başka bahsedilen hikaye kahramanı tespit 

edemedik. Leylâ ve Mecnûn’un geçtiği beyitlerin çoğunda teşbih yapılmıştır.

Hevâ-yı turre-i Leylâ-şıfatla turfa sünbüller 

Başın aldı çekildi dutdı Kays-âsâ beyâbânı K.5/7

Benüm ol ‘âşık-ı ser-bâz-ı şahrâ-yı cünûniyyet 

Ki şehr-i ‘aşkumuft Kays oldı bir tıfl-ı debistânı K.5/27

Nâfı şahrâlara şalan Mecnûn 

Leylâ-yi zülf-i müşg-bûyuftdur 

Kays olsa bu vâdîde olmaz baña hem-pâye 

Zîrâ ki o kim lehçe nâ-dân-ı muhabbetdür

G.25/2

G.38/6

Baña hem-ders olur kıyâs itme 

Kays-veş âbla müşevveş-i ‘aşk G.65/3

Kays-ı şeydâ gibi şahrâları kılmış mesken 

Tâ olaldan berü sevdâger-i gîsû sünbül G.79/3

Ağyâra metâ‘-ı vaşlu3 ihsân itdüñ
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Hecrünle beni Kays-ı beyâbân itdün R.7/1

2.4.2. Kavimler

Mâlî Dîvânı’nda; Acem, Arap, Tatar ve Fireng kavimleri geçmektedir.

Acem

Arap

Tatâr

Fethat-ı tîğini gûş eylese Dârâ-yı ‘Acem 

Cism-i bed-hilkati havfından olur lerz-âver

Nigâh-ı lutfun ider yâ Muhammed-i ‘Arabî 

Cahîm-i gülşen û her ahkerin birer lâle

Câ-yı der-bend-i Hind û Mışr û Tatâr 

Menba‘-ı kâr-ı mecma‘-ı tüccâr

K.8/9

K.1/26

M.14/5

Fireng

Oldı bir esîr-i şûh-ı Fireng 

Eyledi bir zamân anunla dîreng M.6/7

2.4.3. Ülkeler, Şehirler

Divan edebiyatında, bazı ülke ve şehirler şiir içinde çeşitli vesilelerle 

anılmaktadır.

Yedi İklim

Baş eğmezken Cezâyir halkı şâh-ı heft iklîme

Amân-h^âh oldılar dergâhına yalvârı yalvârı K.4/6

Ken‘ân

Bir kerem-kârı şâh-ı devrânı 

Bir emîr-i nazîr-i Ken‘ânı M.16/102
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Nice mîr-i nazîr-i Ken‘ân kim 

Nice emlâk-ı hüsne sultân kim M.16/105

Çin

Uğra ol mâh-ı çarh-ı Ken‘âna 

O meni bend iden hicrana

Metâ‘-ı derd içün dil zülf-i yâre vardı eğlendi 

O tacirdür ki Çin'e ‘azm idüp terk-i diyâr olmış

M.17/76

G.49/5

Mısr, Hind

Rûm

Câ-yı der-bend-i Hind û Mışr û Tatâr 

Menba<-ı kâr-ı mecma‘-ı tüccâr

Benüm ol ‘andelîb-i nazm-ı gülzâr-ı feşâhat kim 

Yanumda lâldur Rûm'un kamû nezzâm-ı eş‘ârı

M.14/5

K.4/42

Dil hayâl-ı haddun itdi şonra fikr-i kâkülün 

Tâcir-i Rûm'ım metâ‘-ı Şâm geldi hâtıra G.100/4

Bağdat, Şâm

Bulur elbet seni dil-i nâ-şâd 

‘Âşıka dir uzak değil Bağdâd M.17/109

Tuhfe kalsun fırka-yı nezzâm-ı Bağdâd a bu nâz 

Mâlî-yi pâkîze eş‘âr u ğarîb icâddan G.88/7

Dil hayâl-ı haddun itdi şonra fikr-i kâkülün 

Tâcir-i Rûm'um metâ‘-ı Şâm geldi hâtıra G.100/4

Cezâyir(Mezopotamya)
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Baş eğmezken Cezâyir halkı şâh-ı heft iklîme 

Amân-h^âh oldılar dergâhına yalvarı yalvarı K.4/6

Mâlî Dîvânı’ında da bu ülke ve şehirlerin dışında, şairin doğduğu yer, 

yaşamında gezdiği veya ikamet ettiği şehirler de geçmektedir:

Kerbela, Basra, Korna

Dil-i ma‘tûşa âb-ı vaşl-ı dilber-i yahşidir ammâ 

Şakınsun Kerbelâ-yı firkatından ki yamândur bu K.3/50

Oldı esb-i zafer u fethe sa‘âdetle süvâr 

Ülke-i Basra'ya tâ kim kademi itdi güzer K.8/17

Himmetiyle yüriyüp mülk-i Cezâyir'den tâ 

İtdiler vâşıl olup Korna'ya tedbîr-i zafer K.8/45

İstanbul, İzmir, Bursa

Tûf-yâb-ı ‘aliyyedür seferüm 

Hâk-ı Kostantiniyye'dür seferüm M.15/3

Ne Sıtanbul kim der-i hâcât 

Şekl-i eşğâl-ı ‘âleme mi’rât M.16/35

İrdük ol demde şehr-i İzmir'e 

Evvel-i câ-yı rûşenâ-gîre M.14/1

İrişüp nefs-i şehr-i Bursa'ya 

Sanki irdük hârîm-i me’vâya M.14/18

Diyarbakır(Amid), Muğla, Sakız Adası(Cezire-i Sakız)
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Ser-efrâza gürûh-ı şâhdan şehir-i Amid kim 

Dem-i geştinde pâ-bûsî ider serv-i hırâmânı K.5/32

Amid de ğarîb u bî-kesüm sultanum 

Hak-i der-i derde meknesüm sultanum 

Göster baña hame-kan-ı germ-i ferahı 

Kim sevb-i ğama mülebbesüm sultanum R.2

İrdi dil bir irem nazîresine 

Akdeniz'de Sakız ceziresine M.5/1

Şehr-i Muğla diyar-ı Menteşe'dür 

Pür hamakatla başdan başadur M.8/4

2.4.4. Nehirler, Denizler

Deniz olarak sadece Akdeniz ismi geçiyor. Nehir olarak da bütün 

araştırmamıza rağmen ismini bulamadığımız bir nehir ismi geçmektedir.

İrdi dil bir irem nazîresine 

Akdeniz'de Sakız ceziresine M.5/1

Bir şeb-i eşref-i ezmânda şeb-hûn itdi 

Zikke (?) şattından ide tâ ki sa‘âdetle güzer K.8/55
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2.4.5. Sosyal Hayat

2.4.5.1. Giyim-Kuşam

Şairin yaşadığı döneme ait giysiler ve giysilerin özellikleriyle ilgili ipucu 

olabilecek ifadeler de divanda yer almaktadır. Genelde libâs olarak söz edilir. Libâs 

kelimesi bazen de soyut bir kavramla birlikte kullanılarak terkib yapılmıştır.

Her biri bir libâs-ı turfe ile 

Geldi birer birer niyâz-ı tuhfe ile M.6/34

Hep kabîhü'l-libâs ikrah nâs 

Hâşılı görmedüm bir eşbeh nâs M.8/6

Şehr-i envâ‘-ı tarz ile zîbâ 

Şehrisi hoş libâs ile ra‘nâ M.16/9

Serîr-i vaşlına ger ne kabâyı zer-i bâr itsen 

Temennâ-yı leb-i ‘âşık ulaşmaz yine bir terdir 

Ger olmasa dil-i ‘âşıkda mu‘teber âteş 

Libâs-ı ‘aşk ile olmazdı ser-be-ser âteş

G.32/4

G.47/1

Dem-i niyâzda ol dil-sitân olur hâmûş 

Libâs-ı nâza girüp bir zamân olur hâmûş G.48/1

Girmiş libâs-ı tâzeye dilber mübârekî 

Dünyâ disün o şâha ser-â-ser mübârekî G.108/1

2.4.5.2. Yiyecek-içecek

İçeceklerden özellikle sarhoş eden içkiden, şaraptan aşkla ilgi kurularak 

bahsedilmiştir. Yiyeceklerden ise; ekmek(nân), bal(şehd), kuzu kebabı (biryân) 

divanda yer almaktadır.
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Cümle der-cûy-ı kân-ı feyzidür 

Sâ’il-i nân-ı hân-ı feyzidür M.1/17

Kâm-ı dile telh olur şerbet-i şehd-i sürûr 

Derd ile perverdeyüm ğuşşa ğıdâdır baña G.4/2

Tîğ-i cevr ile dilüm şad pâre idüp ol perî 

Âteş-i hasretde sîh-i ğamla biryân döndürür G.31/3

Mey-i memlû-yı habâbından idüp çeşm-i hezâr 

Ser-be-ser oldı nazar ol büt-i tannâza kadeh G.16/2

Birbirine dâ’îmâ ‘arz-ı şafâ-yı renk ider 

‘Ârız-ı gül-gûn-ı sürh elde şarâb-ı nâb sürh G.18/2

Sen dahı duhter-i rez-i al bir kenara çık 

Mâlî çıkınca bâğa güzeller taraf taraf

2.4.5.3. Eşya

G.62/5

Divanda, birçok eşyanın da adı geçmektedir. Kayık, ayna, perde, tarak, kadeh, 

keman, divit gibi eşyalar söz konusu edilmiştir. Bunların birçoğu benzetme 

amaçlıdır.

Sebeb ibkâsına mellâhî-yi ğamdur yoksa 

Kulzüm-i ‘aşkda dil zevrak-ı nâ-peydâdur G.21/7

Gönül âyîne-i şûret-nümâ-yı hâl-i yâr olmış 

‘Ubûdiyyet-i şâhib resm-i dilde i‘tibâr olmış G.49/1

Âfet-i cândur mücerred şanma tîğ-i ğamzesin 

Çâk-sâz-ı perde-i halvet-serây-ı râzdur G.20/3
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Turmaz önümde leşker-i a‘dâ-yı bed-kemân 

Feyz-i ‘alî-yi ‘aşkla Mâlî mü’eyyedüm G.81/5

Bin nâle-i dil fâş ola her mûy-gehünden 

Hak saklasun alursa ele şâne-i ‘işve G.98/4

Mey-i nükhetle ser-mest eyleyüb ezhârı nergisler 

Müzeyyen kıldı zerrîn câm ile bezm-i gülistânı K.5/6

Dutalum câmı almış dest'ne nergis 

Müşâbih mi o çeşm-i meste nergis G.46/1

Bu bezm-i hüzn-âbâddur yanmaz çerâğı şubha dek 

N ’eyler ‘aceb bâd-ı ecel şem‘-i hayâtum söndürür R.8/2

Şonra geldi ferahla nergisler 

Elde zerrîn kadehle nergisler 

Beyân-ı şerh-i hadîsünçün oldı gülzâra 

Devât-ı kâtib-i şâh-ı bahâr her lâle

M.6/48

K.1/30

2.4.5.4. Tıp-hastalık

Hastalıklarla ilgili birçok kelime ve kavramın şiirlerde kullanıldığını 

görmekteyiz.

Yokdur tabîb sende ‘ilâc ol marîze kim 

Ola sakîm-i hasret-i cânân bu'l-hevâ G.2/3

Derd me’nûs-ı dil üzre derd olur itme tabîb 

Derdümi ışlâh ise ger vaz‘-ı dermândan ğaraz G.3/3

Var mı derd-i ‘aşka çâren dut ki etmişsün tabîb
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Kalbde şerh-i kitâb-ı ‘ilm-i Eflâtûnı zabt G.54/3

Ayırmam hem-nişîn-i hâtırum bir dem derûnumdan

Ben ehl-i derdüm itmem sûd-ı ma‘cûn-ı devâdan haz G.56/2

2.4.5.5. Bayram

Dîvân Edebiyatında, sevgiliye kavuşma bayram olarak nitelendirilir. Mâlî de 

bunu şiirlerinde yer yer başka duygularla da dile getirmiştir.

Herkes oldı şâd-kâm-ı ‘iyd-i vaşl ammâ ki ben

Kûşe-i firkatde zâr-ı kâr-ı nâ-kâmum henüz G.43/3

Duyup teferrucunı cümle halk-ı seyrün içün 

Misâl-ı mevsim-i ‘iyd oldı kârdan fâriğ G.61/4

‘İyd oldı çıkdı gülşene dilber taraf taraf 

Oldı bahâr şahn-ı münevver taraf taraf 

‘İyd-i vişâl olur mı ki erbâb-ı ğam benüm 

Teşrif-i ‘iydüme diye yer yer mübârekî

G.62/1

G.108/4

2.4.5.6. Alışveriş-Ticaret

Genellikle ticaretten söz edilmiştir. Ayrıca birkaç yerde soyut kavramlarla 

birlikte pazardan da bahsedilir.

Cây-ı der-bend-i Hind û Mışr û Tatâr 

Menba‘-ı kâr-ı mecma‘-ı tüccâr M.14/5

Dil ne bulmış ğamda bilmem nakd-ı ‘ayşın şarf idüp

‘Aşk bâzârında kâlâ-yı ğam eyler ittihâz G.19/4



89

Dil hayâl-ı haddun itdi sonra fikr-i kâkülün 

Tâcir-i Rûm'um metâ<-ı Şâm geldi hâtıra G.100/4

2.4.5.7. Meslekler
Dîvânda meslek olarak tüccar, avcılık(sayyad), dalgıç(gavvas) ve

bahçıvan(bağbân) yer almaktadır.

Ekser-i halkı mün‘im û tâcir

‘İlm-i kesb-i ticârete mâhir M.14/6

Bâğ-bân-ı çemen-i re’fet-i âb-ı ruh-dâd 

Sâye-endâz-ı ğarîbân u re‘âya-perver G.8/2

Ğavvaş-ı yem-i mihr-i tabân oldı bu denlü 

Dil bulmadı bir gevher-i pâkîze ter ışlâh G.15/4

Mürğ-ı dil bî-bâk tîr-i ğamze meyl-i zülf ider 

Bir şikâr-ı turfadır etmez hazer şayyâddan 

Bes ki murğân-ı dile dâm-ı belâ-güster olup 

Dâne-i ‘aşk ile şayyâd olasın ey gerdûn

G.88/5

G.93/2

Ben o şayyâdun esîr-i dâmıyum ki tâ ebed 

Bilmez ol dâm içre şayd-ı pâ-be-kayd âzâd hey G.107/3

2.4.5.8. Misafir

Misafirlik kavramı, divanda birkaç beyitte geçmektedir.

Kim o cevvâdda olup mihmân 

İtdüği bize lutf ile ihsân M.14/11

Mihmângâh-ı şehr-i Bursa'dan
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O mekân-ı şaf-ı ehibbâdan M.16/2

Oldı dil bâğçe-i hüsn-i melâhatda mihmân 

Ârzû-mend-i tufâh-ı tuhaf-ı ğabğab-ı dûst G.10/4

2.4.5.9. Asker

Leşkerin itdi ol esnâda mükemmel âlât 

Görilüb cümle-i esbâb-ı mühimmât-ı sefer K.8/16

Tâ ki gûş eyleyecek kal‘aya pür oldığını 

‘Asker-i tîğ-be-destân-ı sa‘âdet rehber K.8/71

Turmaz önümde leşker-i a‘dâ-yı bed-kemân 

Feyz-i ‘alî-yi ‘aşkla Mâlî mü’eyyedüm G.81/5

2.5. İnsan

Divan şairlerinde olduğu gibi Mâlî Dîvânı’nda da insan unsuru, daha çok 

âşık, sevgili ve rakip üçlüsü üzerine kurulmuştur. Burada bütün Divan şiirinde 

olduğu gibi Mâlî Divanı’nda da ayrıntılarıyla anlatılan “sevgili” ve onun özelliklerini 

göreceğiz.

2.5.1. Sevgili

Divanda sevgili; “dildâr, dilber, dil-ârâ , dil-rübâ , dil-firîb, şûh, meh-likâ,

sanem, perî, hurşid.....gibi isim ve sıfatlarla anlatılmıştır Sevgilinin her bir uzvu ayrı

bir güzelliğe sahip olduğundan bunlar şair tarafından ayrı ayrı övülerek anlatılmıştır. 

Biz de bunları beyitlerden örnekler seçerek tek tek ele aldık.
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2.5.1.1. Saç

Divan şiirinde; zülf, kâkül, perçem, gîsû, mû gibi isimlerle geçen sevgilinin 

saçı; şekli, kokusu, rengi dolayısıyla pek çok teşbih ve mecaza konu olmuştur. 

Sevgilinin saçı perişan yani dağınık ve düzensizdir. Aşığın aklını başından alır. Hatta 

uzunluğu sebebiyle kendisine esir eder. Kokusu misk ve amberden daha yoğun ve 

etkilidir. Rüzgar, bu kokuyu aşığa ulaştırır.

Sevgilinin saçı, daima siyahtır. Şekil yönünden; rişte, zincir, mâr, lam harfi, 

halka, hat, sümbül^vs bezetilir. Koku yönünden de misk, amber, nafe, yasemin, 

abir^vs benzetilir.Renk yönünden ise gece, leyl, leylâ, şeb, şebistân, benefşe, hindû, 

habeş^.vs benzetilir (Pala, 2011: 384-385). Mâlî Dîvânı'nda da bunların birçok 

örneğini görmekteyiz. Burda, bu özellikleri anlatan birkaç beyit örnek vereceğiz.

Nice demdir ki pâ-der-bend-i zencîr eyledi zülfün 

Dil-i ser-germ-i ‘aşk-ı bî-şekîb-i hûş u sâmânı K.5/40

Rüsûm-ı peyker-i pâkî değildür zülf-i ruhsârı 

Beyân etmiş Hudâ hüsnünde remz-i küfr [u] îmânı K.5/56

Düşerken turre-i âşüfte-i cânâna istiğnâ 

Niçün eyler şabâ zülf-i ‘abîr-efşâna istiğnâ G.1/1

Kurtulmaz ol gö3ül ki düşe dâm-ı zülfüñe 

Kâfir de olmasun güzelüm aña mübtelâ G.2/4

Hem-rütbe-yâb-ı Yûsuf-ı Mışr diyen meğer 

Dil-bend-i mû-sitânî-yi zülf-i habîbdür G.22/5

Olmadım ‘âlemde sevdâ-yı muhâtardan halâş 

Bu hevâ-yı kâkül-i pür-pîç-i dilberden halâş G.51/1

Çok oldı gelmeyeli buy-ı zülf-i yâr meğer
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Meşâm-ı câna o lutf-ı sabâ ider ancak G.69/4

N'ola kıymet-şiken-i ‘ıtrat-ı gîsû olsun 

Ki dimâğı feleğe gâliye-sâdur hattun G.72/3

Varıcak ol kutb-ı dehr-i hüsne benden de dilâ 

Sür tavâf-ı ka‘be-veş gîsû-yı ‘anber-sâye rû G.94/4

Bin nâle-i dil fâş ola her mûy-gehünden 

Hak saklasun alursa ele şâne-i ‘işve G.98/4

2.5.I.2. Yüz

Genel olarak sevgilinin yüzü; parlaklığı, aydınlığı, güzelliği, ayva tüyleriyle 

tasavvur edilmektedir. Divan şiirinde, yüz ile şu unsurlar arasında ilgi kurulmaktadır: 

Ayna, bâğ, güneş, ay, gül, melek Mushaf, perî, Yûsuf. Mâlî Divanı’nda bu 

unsurlardan güneş, Yûsuf, peri ile yüz arasında kurulan ilgiye ilişkin örneklere 

rastlayamadık.

Sevgilinin yüzü ile ayna münasebeti, parlaklık ve bir şeyi aksettirmesi 

bakımındandır:

Gönül âyîne-i şûret-nümâ-yı hâl-i yâr olmış

‘Ubûdiyyet-i şâhib resm-i dilde i‘tibâr olmış G.49/1

Bâğda çeşitli çiçeklerin bulunması ve bağın birçok güzelliği barındırması 

bakımından sevgilinin yüzü ile bâğ arasında ilgi kurulmaktadır:

Geç bârî hevâ-yı kâkülünden

Ol bâğ-ı ruhundaki gülünden M.20/42
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Sevgilinin yüzü ile ay; ayın bir yerde durmaması, ayın geceyi aydınlatması 

gibi özelliklerle birbirleriyle ilişkilendirilir. Sevgilinin yüzünü göstermesi aşıkta bir 

iç aydınlığı meydana getirir.

O melek-lehçe mâh-rûlardan

O cefâ-pîşe pârs-hûlardan M.15/12

Renk münasebetine dayanan gül, yüz için kalıplaşmış bir benzetme 

unsurudur:

Gül gül olmış tâb-ı meyden çehre-i pür-tâb sürh

Ser-be-ser ol nergis-i âlûde-nâk-ı h^âb sürh G.18/1

Yüz, meleğe güzellik ve yücelik bakımından teşbih edilir:

Teferrücgâh-ı bâğ-ı reşk-i cennet eylemişdür hep

Melâ’ik peykerân hûrî vü şân ecsâm-ı nûrânî K.5/17

Aşkın ayete benzetilmesinden dolayı sevgilinin yüzü ile Mushaf bir arada 

kullanılmaktadır:

İki ruhsârunı Hak muşhaf-ı âyât itdi

Sende üstâd-ı ezel şan‘atı ısbât itdi G.109/1

2.5.1.3. Yanak

Yanak, güzellik unsurlarından olan yüzün en belirgin yeridir. Yanakla ilgili 

teşbih unsurlarının geneli parlaklık, renk ve şekil esasına dayanır. Mâlî Divânı’ndaki 

bu teşbih unsurları gül, karanfil ve Mushaf’tır.

Yanağın gül ile ilgisi, renge ve gülün açma özelliğine dayanır. Bazı beyitlerde 

sevgilinin diğer güzellik unsurları da yanağın yanında kullanılır:

Böyle bir gül-ruh u sitem-pîşe
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‘Ârî-yi vaşf-ı fenn-i endişe M.9/28

Birbirine dâ’îmâ ‘arz-ı şafâ-yı renk ider

‘Ârız-ı gül-gûn-ı sürh elde şarâb-ı nâb sürh G.18/2

Yanak ile Mushaf'ın ilgisi ise ayva tüylerinin âyete teşbih edilmesi 

sebebiyledir:

İki ruhsârunı Hak muşhaf-ı âyât itdi

Sende üstâd-ı ezel şan‘atı ısbât itdi G.109/1

Yanağın karanfile teşbihi renk ve şekil esasına bağlanmaktadır:

Ruhsâruna olmasa enîs-i âl karanfil

Olmazdı bu sîmâ ile hoş-hâl karanfil G.75/1

2.5.I.4. Kaş
Sevgilinin güzellik unsurlarından biri de kaştır. Kaş ay, mihrab ve yaya 

benzetilmektedir. Mâlî Dîvânı’nda kaş ile ilgili herhangi bir kullanım tespit 

edemedik.

2.5.I.5. Göz
Göz, divan şiirinde önemli bir güzellik unsurudur. Mâlî Dîvânı’nda göz ile 

nergis, câdû, şehbâz, fitne unsurları arasında teşbih yoluyla ilgi kurulmuştur.

Nergis , mahmur, sarhoş, baygın gibi özelliklere sahip olduğu için sevgilinin 

gözü için benzetilen olarak kullanılmaktadır:

Dutalum câmı almış dest'ne nergis

Müşâbih mi o çeşm-i meste nergis G.46/1
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Kaşlar, kanat şeklinde hayal edildiği için gözler de şahin kuşuna, yani 

şehbâza benzetilir:

Şikâristan-ı ye’siyyetdür ey Mâlî bu dehr-i dûn

Ki her dem bunda şehbâz-ı ecel nahçîr-i cân gözler G.35/6

Yüzdeki ben fitneye benzetilerek büyülü göz ile birlikte zikredilir. Aynı 

zamanda gözün câdû şeklinde zikredilmesi de bu sebeptendir:

Gâh lerz-i tîr-i ‘işve ider çeşm-i fitnesi

Geh esb-i nâza cünbiş-i tarf-ı rikâb ider K.6/10

Beni öldürdi ol câdû-yı mest-i bî-amân gözler

O câdû kim ne dâd anlar ne âh u ne fiğân gözler G.35/1

2.5.1.6. Gamze

Gamze, avlayan oka benzetilir ve aşığa kötülük eden kavramlarla ifade edilir. 

Gamze; kılıç, ok, hançer, cellâd gibi kavramlarla zikredilir.

Gamze, kılıca teşbih edildiği zaman yara ve kan unsurlarıyla birlikte 

zikredilir:

Bugün rahm eyleyüb öldürmemişsün çünki ‘uşşâkı 

Ya tîğ-i ğamze-i mest-i harâbunda ne kandır bu K.3/32

Tek tük beyitte geçen cellâd öldürücü niteliğiyle söz konusu edilmektedir:

Şehâ ser-gerd-i nâz it tâ ki kurbân-ı nigâh olsun

Perîziş-kâr-ı katl-ı ğamze-i cellâddur gönlüm G.86/3

Bunlardan başka aşığın gönül huzurunu bozan ve karıştıran olarak fettân, 

fitne gibi sıfatlarla da kullanılmaktadır:

Bu demde çeşm-i fettânunda ümmîd-i amân olmaz

Ki hûnî ğamze mest-i câm-ı nâz-ı hoş-güvâr olmış G.49/7
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2.5.1.7. Kirpik

Sevgilinin güzellik unsurlarından olan kirpik, göz ve gamze ile birlikte ele 

alınır. Teşbih yönünden kılıç, ok vb. şekillerde düşünülür. Kirpiğin kılıca ve oka 

teşbihi, şekli bakımından olup öldürücü ve yaralayıcı olma esasına dayanır.

Birden şehîd-i tîğ-i nigâh it beni ki tâ

Muhtâc-ı zahm-ı nâvek-i müjgânun olmayum G.84/3

Çeşm-i cellâdun önünde dil [u] cân âmâde

Tîr-i müjgânuna karşu hedef-i hâzır ten G.90/2

2.5.1.8. Ben

Yüzdeki güzellik unsurlarından olan ben, siyah rengi ve küçük şekli sebebiyle 

çeşitli teşbihlere konu olur. Saç, dudak, yanak gibi unsurlarla birlikte geçer.

‘Ârızun üzre değil hâl-ı siyeh kalmışdur

Taraf-ı şem‘de bir sûhte ten pervâne G.96/2

Sevgilinin yüzündeki beni ile dâne arasındaki ilgi, sevgilinin saçının tuzağa 

benzetilmesi, tuzağın içine de dâne konulması sebebiyledir:

Mâ’îl oldum cân u dilden gerçi hâl-i zülfüne

Dâneyi fikr itdüm ammâ dâm geldi hâtıra G.100/3

2.5.I.9. Ayva Tüyleri (hatt)

Aşığın sevgilide bulduğu ve hayran olduğu güzelliklerden biri de yanağındaki 

ayva tüyleridir. Genellikle yüz, dudak gibi unsurlarla birlikte ele alınır. Mâlî 

Dîvânı’nda, tek tük beyitte geçen ayva tüyleri ile ilgili bir de ‘’hattun'' redifli bir 

gazel vardır.
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Elinde kâse-i la‘lın pür-mey-i sevdâ 

Hayâl-ı hat û ruhunla müdâm içer lâle K.1/17

Tîğ-i ruhsâruna gûyâ ki niyâm olmışdur 

Hak budur kim yine ol tîğe sezâdur hattun G.72/2

2.5.1.10. Ağız

Dîvân şiirinde sevgilinin ağzı, genellikle küçüklük bakımından ele alınır. 

Teşbih bakımından goncaya, güle ve şekere benzetilir. Mâlî Dîvânı’nda, bu güzellik 

unsuru sınırlı sayıda beyitte geçmektedir.

Şutâr-ı tenden olır ğoncalar girîbân-çâk 

Ağız açınca senâna seher seher lâle K.1/32

Halâvetden eserdür mîve-i la‘lündeki yoksa 

Meğer ey şâh-ı hûbân şâh-ı hüsnünde dehândur bu

2.5.1.11. Dudak

K.3/23

Sevgilinin dudağı beyitlerde kırmızı rengi ve aşığa can verme özellikleriyle 

birlikte zikredilir. Bu özellikler ortaya konulurken çeşitli teşbih unsurlarına yer 

verilir. bu unsurların başında ‘’la’l’’ kelimesi gelmektedir. Dudak ile la’lin ilgisi renk 

ve kıymet esasına dayanır. Bir diğer unsur da goncadır. Dudak can verme 

bakımından da telmihen Hz. İsa’ya benzetilmektedir.

Ey hırâm-ı sebeb-i fitne-i âşûb-ı zamân 

V'ey nigâhı feterât-efgen-i cumhûr-ı cihân 

Ey leb-i ğonca gül-i nâdire berg-i bostan 

V'ey ruh-ı verd-i şafâ-güster-i gülzâr-ı cinân 

Bunca hüsni ki Hudâ zâtuna kıldı ihsân
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İtdi iklîm-i cemâle seni şadr-ı hûbân 

Esb-i nâza demidür eylesek irhâ-yı ‘inân 

Ki bugün deşt-i melâhatda senündür meydân Tb.1/1

Taleb-i bezm-i vişâl etmeden olmak yigdür 

Mâlîyâ mest-i hayâl-ı mey-i la<l-ı leb-i dûst G.10/5

Mürde-i hecr iken oldı dil şifâ-yâb-ı lebün 

İtdüğün ihyâyı billâhî Mesîhâ eylemez G.41/1

2.5.1.12. Diş

Dîvân şiirinde, güzellik unsurlarından biri de diştir. Çoğunlukla parlaklığı 

sebebiyle inciye teşbih edilir. Le’âl, gevher gibi kelimelerle kullanılır. Mâlî 

Dîvânı’nda bu güzellik unsuruna çok az yer verilmiştir.

Yer itdi dilde âmâl-ı fem-i tengîn û dendânun 

Dil-i der-cûy-ı hecr [u] vaşla hoş düşmüş o kândır bu K.3/22

2.5.1.13. Boy

Üzerinde en çok durulan güzellik unsurlarından biri de sevgilinin boyudur. 

Sevgilinin boyu, ince, uzun şekli ve salınarak yürüyüşü bakımından serviye teşbih 

edilir. Mâlî Dîvânı’nda, sevgilinin boyuyla ilgili “servi, sehî, ‘ar‘ar, sanavber, sidre” 

gibi benzetmeler yapılmıştır. Sevgilinin boyu uzundur. Bunun için çoğu kez ‘’bâlâ’’ 

sıfatıyla birlikte kullanılır.

Kâmet-i ‘âlem-pesend-i serv-i bâğ-ı nâzdur 

Cümle hûbân içre cânânum büt-i mümtazdur G.20/1

Ğamzesi ‘arşa-yı haşre olur âşûb-figen 

Sidre-i cennete ‘arz-ı kad-ı bâlâ eyler G.33/3
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Gülzara virdi müjde seyrüñ nesîm-i şubh

Bekler yoluñda serv-i şanavber taraf taraf G.62/2

Derd aña bend-i dar-ı belada mukayyedüm

Ya<nî esîr-i dilber-i serv-i sehî-kadüm G.81/1

2.5.2. Âşık
Dîvânda, insan unsuru bakımından sevgiliden sonra, aşık söz konusu 

edilmektedir. Aşık beyitlerde ya doğrudan doğruya genel adıyla, ya da sevgili 

münasebetiyle kullanılan kelimelerle yer alır. Divanda aşık tipi; üftade, aşık, bende, 

dîvane,bülbül, pervane, şeyda, perîşan, göz yaşı döken, teşne-dil, bela-keş, na-tüvan, 

dil-dade gibi ifadelerle anılmıştır. Aşık üzerine tespit edebildiğimiz teşbih ve mecaz 

unsurları şunlardır:

Bülbül

Aşığın bülbüle teşbih edilmesi genellikle sevgilinin, gül ve goncaların 

bulunduğu gülşende hayal edilmesi sebebiyledir:

Güzer itdi yine o meskenden

Geşt-i bülbül gibi o gülşenden M.14/15

Pervâne

Pervâne ışık etrafında dolaşan, ışığa çarptığında da yanan bir böcektir. Bu 

nedenle sevgili şem‘e, aşık da onun etrefında dönen pervaneye benzetilmektedir:

Şem‘e bir kez eyler ancak sûzişin pervâne ‘arz

Eylerüm ben her dem ammâ yanduğum cânâne ‘arz G.52/1

Aşık kavramının yanında, onun vücut uzuvlarının bir kısmından da bahsedilir. 

Bahsimize konu olanlar şunlardır:
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2.5.2.1. Gönül

Âşık ile ilgili unsurların başında onun gönlü gelmektedir. Âşığın gönlü çoğu 

kez kırgındır, vazgeçilmez gıdası ise gamdır. Bazı beyitlerde de gönül ayrı bir şeymiş 

gibi ona seslenilir. Aşığın gönlü çeşitli unsurlara benzetilmektedir:

Aşığın gönlü için kullanılan teşbih unsurlarının başında ayna gelmektedir. 

Aynanın parlak ve cilalı olması, karşısındaki şeyi aksettirmesi sebebiyle gönül ile 

arasında ilgi kurulur:

Gönül âyîne-i şûret-nümâ-yı hâl-i yâr olmış

‘Ubûdiyyet-i şâhib resm-i dilde i‘tibâr olmış G.49/1

Sevgilinin saçının içindeki ben tuzağa konulan daneye benzetilmiş. Kuşun 

tuzakla yakalanması sebebiyle aşığın gönlü de kuşa teşbih edilmiştir:

Mâ’îl oldum cân u dilden gerçi hâl-i zülfüne 

Dâneyi fikr itdüm ammâ dâm geldi hâtıra G.100/3

Aşığın mest olup dolaştığı yerlerden biri de meyhanedir. Gönül bu beyitte 

meyhaneye teşbih edilmiştir:

Olsanda pây-ı ham-kedede hâk eğer yine

Mesned-güzâr-ı meclis-i meyhânedür gönül G.78/3

Aşığın gönlü aşağıdaki beyitte de kayığa benzetilmiştir:

Sebeb ibkâsına mellâhî-yi ğamdur yoksa

Kulzüm-i ‘aşkda dil zevrak-ı nâ-peydâdur G.21/7

2.5.2.2. Ten
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Âşığın teni, ya sevgilinin aşk ateşi ile veya ayrılık ateşiyle yanar. Bu nedenle 

aşığın teni yara bere içindedir. Genellikle yara, dâğ gibi kelimelerle birlikte 

kullanılır.

Koyup firâkunla dâğ-ı der-i ciger lâle 

Vücûdın eyledi hûnîn ser-be-ser lâle K.1/1

Hemîşe hasret-i vaşlunla ey re’îs-i hâş 

Gül âteş-efgen-i ten dâğdur ciger lâle K.1/24

Âteş-i ‘aşkunla koy olsun vücudun dâğ dâğ 

Tek hemân sen ol şehüm ‘izzetle pâyân-ı hüsün G.89/2

Çeşm-i cellâdun önünde dil [u] cân âmâde 

Tîr-i müjgânuna karşu hedef-i hâzır ten G.90/2

2.5.2.3. Can

Dîvânda aşık ile ilgili unsurlardan bir tanesi de candır. Aşık, sevgili için 

canını vermeye hazırdır.

Haste-i çeşmine kurbân ola bin cân yeridür

Hem-fiten besmelegâhıdur o kurbân yeridür G.26/1

Dûstum kâmet-i hem-vâruna kurbân olayın 

Hilkat-i şîve-i reftâruna kurbân olayın 

Sebze-gûn bî-ceş-i destâruna kurbân olayın 

‘Anberîn kâkül-i pür-târuna kurbân olayın 

Tîr-i müjgân-ı siyeh-kâruna kurbân olayın 

Pür-cefâ nergis-i bîmâruna kurbân olayın 

Hande-zâ la‘l-ı şeker-bâruna kurbân olayın 

Cân-fezâ mu‘cize güftâruna kurbân olayın Tb.1/3
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2.5.2.4. Gözyaşı

Gözyaşı sevgilinin en belirgin özelliğidir. Gözyaşı esasının su olması ve 

çokluğu nedeniyle sele benzetilir. Renk ve şekil yönünden de kana teşbih edilir.

Cihânı ğarka-yı şûr-âb hüzn eyler dem itseydüm

Nisâr-ı eşk-i hûn-âlûd-i çeşm-i reşk-i tûfânı K.5/58

Görenler nice ki tâb-ı dilüm dûzahdan itmez fark

Yine seyl-i sirişküm görse yemden eylemez teşhîş G.50/3

Giryeden her bir gözüm bir mahrec tûfân olur

Kimse yokdur ide seyl-i dîde-i pür-hûnı zabt G.54/2

2.5.2.5. Sîne

Âşığın unsurlarından bir tanesi de sinedir. Sîne’nin can ve gönülle ilgisi 

vardır. Çünkü sîne acı ve ızdırap duyulan yerdir.

Dîvânda geçen bir beyitte, aşığın sinesi dövme ve dövünme esasına bağlı 

olarak defe teşbih edilmiştir:

Nâleler oldu mutrib-i hoş-hân

Sîne dest-i ğama def oldı hemân M.17/92

Birkaç beyitte sîne ile bâğ arasında ilişki kurulmuştur. Bu münasebette sîne 

bâğ, ateşi de renk bakımından güle teşbih edilmektedir:

Kimi yâr ile gülşen kimi künc-i ğamda seyr eyler 

Fezâ-yı sîne-i pür-verd-i dâğ-ı bâğ-ı hicrânı K.5/19

Bazı beyitlerde de sîne, aşk okunun nişan yeri olarak geçmektedir:

Tîrine Mâlî sînesi dâ’îm nişân gerek
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Ol kimse k'ola dîde-i hûbâna âşinâ G.2/5

Gelince tîri dutsam sînemi yine geçer cânâ

Siperler hâ’îl olmaz bir hadınun nâ-gehândur bu K.3/38

2.5.3. Rakip

Âşık, sevgili yolunda kendine engel teşkil edenleri “rakib” olarak nitelendirir. 

“Ağyar, ‘adü, a‘dw, düşman” gibi ifadelerle de anılan rakib, sürekli âşığın başına 

beladır. Âşık, rakibi, rakip de âşığı kıskanır. Rakib kötü niyetlidir. Buna rağmen 

sevgili rakibin samimiyetsiz iltifatlarına aldanır, âşığa yüz vermez.(Şentürk, 1995: 

42) Divan edebiyatında genel olarak işlenen bu konu Mâlî Dîvânı’nda da işlenmiştir. 

Divanda rakibin şu vasıfları göze çarpmaktadır:

Düşman

Rakip, âşığın en büyük düşmanıdır:

Düşmene Mâlî yine tîğ-i belâdur kılmak

Nice k'ahbâb-ı ğıdâ-bahş-ı şafâdur hattun G.72/5

Kötü

Rakip kötü niyetlidir:

Bu hâlet-i pür-za‘f  ile a‘dâ-yı bed-efkâr

Koyma ki ne derlerse desünler ki yerümdür K.2/20

2.6. Tabiat

2.6.1. Kozmik Âlem

Şiirlerde kozmik âlemle ilgili unsurlara çokça rastlanmaktadır. Bunları örnek 

beyitler üzerinde görelim.
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2.6.1.1. Gökyüzü

Gökyüzü, beyitlerde ‘’felek, âsumân, gerdûn, çarh, sipihr, gök, fezâ, gibi 

kelimelerle yer almaktadır.

Felek bırakdı bizi bir ğarîb ‘âleme kim

Ne var lisânumuz anlar ne tercümân bulunur G.30/6

Fiğân-ı nağme-güdâz-ı sürûşum eylese gûş 

Gürûh-ı mâ-halak-ı âsumân olur hâmûş G.48/3

Uşşâka cefâ itme olup hüsnüñe mağrûr 

Kim soñra ğurûr ehlini gerdûn ider ışlâh G.15/2

Cümle ‘âlem der-i nâ-sâzında oldı ber-murâd 

Çarha ben n'itdüm ki künc-i mihnet ârâmım henüz G.43/2

Hep tâb-ı mihrdür beni bî-tâb-ı sabr iden 

Cûd-ı sipihrden ne ki dil ictinâb ider 

Getür nikâbunı ruhsâr tâ-be-tâ gökden 

Pür ola şevk-i ğadârunla bahr û ber lâle

K.6/5

K.1/22

Fezâ-yı kâfiye teng oldı tevsen-i tab‘a 

Ko şeh-süvârî-yi nazmı kıl ihtisâr-ı sühan K.7/47

2.6.I.2. Ay

Ay, parlaklığı, rengi ve yüksekliği yönünden çeşitli benzetmelere konu olur. 

Parlaklığı sebebiyle genellikle sevgilinin yüzü aya benzetilir.

Şakın takrîb-i efrât-ı vedâd-ı dûn-meşrebden
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K'ider tefrîte bâ‘is kadr-ı hüsn-i mâh-rûyânı K.5/38

O melek-lehçe mâh-rûlardan 

O cefâ-pîşe pârs-hûlardan M.15/12

2.6.I.3. Güneş

Güneş; rengi, parlaklığı, şekli, sıcaklığı, yüksekliği, hareketi, ışıklarının her 

tarafa ulaşması vb. özellikler dolayısıyla ele alınmaktadır. Güneş de ay gibi sevgili 

için benzetme unsuru olarak kullanılır.

Ruh-ı hurşîdini gördükde kalmaz zerrece cânım 

Bu tâb-ı hüsn ile zâhir kıyametden nişândur bu K.3/8

Hırâmun seyrine açmış melekler çarhdan revzen 

Ğalat fehm eyleyen dir kurş-ı mihr-i âsumândur bu K.3/20

Sifâl-ı pür-mey-i ezhâr-ı bâğun her birin gûyâ 

İder sâkî-yi gülşen reşk-i câm-ı mihr-i rahşânı K.5/5

Çıkardı mihr u mâhı gözden ol hurşîd-i meh-zerre 

Bu şekliyle getürdi ‘âkıbet inşâfa devrânı K.5/50

Âfitâb-ı felek-i ma<delet u dehr-ârâ 

Ğonca-yı nâdire-i gülşen-i tedbîr u hüner G.8/3

Hüsnün yanında zerre değül hayl-ı meh-veşân 

Kim âfitâb-ı tâb-feşânsın Muhammed'üm G.85/4
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2.6.I.4. Yıldızlar, Burçlar

Mâlî Dîvânı’nda yıldız sadece iki beyitte geçmektedir. Burçlarla ilgili 

herhangi bir kullanıma rastlamadık. Bu bölümde yıldızın ‘’encüm’’ ve ‘’sitâre’’ 

isimleriyle kullanıldığı iki beyti vereceğiz:

Reşk ider encüm encümenlerine 

Mâh-ı h^od şûh-ı dil-şikenlerine M./87

Nâ-dâna her sitâresi bir çeşm-i luhf olur 

Fen ehline nezzârda bî-irtikâb ider K.6/3

2.6.I.5. Seyyâreler

Mâlî Dîvânı’nda, seyyârelerden sadece ay ve güneş kullanılmıştır. Diğer 

seyyâreler ile ilgili herhangi bir kullanım yoktur. Bilindiği gibi güneş, dördüncü katta 

bulunmaktadır. Hz. İsa’da göğe yükseltilince burada kalmıştır. Bu nedenle söz 

konusu edilmiştir. Güneş gibi ay da divanda çokça kullanılan gezegendir. Parlaklığı, 

yol gösterici olması, güneşten aldığı nurla geceyi aydınlatması bakımından 

kullanılmaktadır. Birçok beyitte ya sevgili yerine kullanılmış ya da sevgili ona teşbih 

edilmiştir.

O mihr-i çarh-ı hüsn-i cân-güdâz-ı hûş-ı ‘Îsâ'nün

Dile kâr itdi ğâyet tâbiş-i nîrân-ı hicrânı K.5/43

Mihr-i felek-i fenn-i hüner taht-ı zerümdür 

Mefhar nefesim mesned-i ‘Îsâ makarumdur G.2/1

Her şunuldukça o meh-peyker-i tannâza kadeh 

Fitneler itdürür ol nergis-i şeh-nâza kadeh Mhm.1/1

Gerçi bir şâh-ı hüsndür ammâ 

Lîk bir mâhdur el irmez aña M.6/14
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2.6.2. Zaman

Mâlî Dîvânı’nda zaman ile ilgili unsurlar çok fazla kullanılmıştır. Bu unsurlar 

rüzgâr, vakt, zamâne, devr, hengâm, eyyâm, gün, rûz, şeb, mevsim, fasl, ay, yıl, sâl 

gibi kelimelerle dile getirilmiştir. Zamanla ilgili bu unsurları biraz daha açalım.

2.6.2.I. Yıl

Zaman unsurlarından olan yıl, Mâlî Dîvânı’nda pek fazla ele alınmamıştır. 

Sadece birkaç beyitte geçmektedir:

Hem-reng-i ruh-ı yâr olamazsan ko ğurûrı

Bin yılda açılsın eğer ey âl karanfil G.75/3

Sâllar vardur ki küfr-ı zülfüne dil-besteyüm 

Yâ ne hikmetdür yine pâ-bend-i İslâmüm henüz G.43/5

2.6.2.2. Ay

Dîvânda, aylardan sadece nisan ayı geçmektedir. O da nisan bulutu (ebr-i 

nîsân) dolayısıyla zikredilir.

Hevâ-yı i‘tidâl-âmîz gün-i efrûz irüp oldı

Çemenler behre-endûz-ı nisâr-ı ebr-i nîsânı K.5/2

Açdı her ğonca-yı dem-bestelerün hâtırını 

Hak bu kim kudret-i feyz-i reşehât-ı nîsân G.92/2

2.6.2.3. Mevsimler

Mâlî Dîvânı’nda, mevsimlerden ilkbahar, sonbahar ve kış kullanılmıştır. Yaz 

mevsimi ise hiçbir yerde söz konusu edilmemiştir.

ilkbahar
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Dîvânda en çok zikredilen mevsimdir. Otuzdan fazla beyitte 

zikredilmektedir. Nev-bahâr, bahâr, fasl-ı bahâr, fasl-ı rebi‘, mevsim-i gülistân, fasl-ı 

gülşen, fasl-ı gülzâr gibi isimlerle kullanılmıştır. Bu mevsimde doğa canlanır her 

tarafta güller açar, bülbüller öter. Bütün bu güzelliklerin yanında zevk, eğlence ve 

‘işret de önemli yer tutar.

Hâsılı anda ‘âlem itdi gönül 

Faşl-ı gülşende nice kim bülbül M.16/20

Bahâr oldı gül açıldı safâ-yı gülsitândur bu 

Turulmaz tekyegâh-ı ğamda bir ğayrı zamândur bu K.3/1

Nev-bahâr-ı cemâl rûyundur 

Gülleri la‘l-i turfa kûyundur G.25/1

Faşl-ı rebî‘dir bize bezm-i çemen gerek 

Şahbâ-yı nâb u sâkî-yi sîmin-beden gerek G.73/1

Şahn-ı bahârı rûşen it gülzâra çık seyrâna gel 

Teşrîf-i mülk-i gülşen it tarf-ı çemânistâna gel 

Mevsim-i tâze bahâr irdi güzellendi cihân 

Oldı meşşâtager-i rûy-ı zemîn dest-i zamân

G.74/1

G.92/1

Bend-i ğam dutmaz beni sâkî bahâr eyyamıdur 

Geşt-i deşt-i bâğ devr-i câm geldi hâtıra G.100/2

Kış

Kış mevsimi, dîvânda şitâ ve zemistân isimleriyle kullanılmıştır. O da sadece 

birkaç beyitte yer almaktadır. Bir beyitte bahar birlikte kullanılarak tezat yapılmıştır:

Gürûh-ı zahm-ı hûrân-ı kef-i zemistâna 

Bahâr oldı deyu virdi müjdeler lâle K.1/11
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Olunca cilve-ger dehre nigâh-ı lutf-ı rabbânî 

Ferah-zâr eyledi hâk-i ğam-âlûd-ı zemistânı K.5/1

Şubh-ı şafâ-yı şîğda-ger bile etsem âh 

Rûy-ı hevâ-yı faşl-ı şitâ-veş sehâb ider K.6/25

Sonbahar

Dîvân'da, sonbahar mevsimi, hüzünlü bir mevsim olması dolayısıyla söz 

konusu edilmiştir.

Hat-ı ser-dâde-i zîrîn zülfün zikr iderdüm lîk 

Benim de gülşen-i endîşeme cânâ hazândur bu K.3/24

Fevt-i ‘ayş eyleme ey ehl-i şafâ vakt ola kim 

Gül de bülbül de gide bâğ ola mahzûn [u] hazân G.92/4

2.6.2.4. Günler

Dîvânda belli bir gün adı geçmemekle birlikte günün belli vakitleri için 

kullanılan zaman kavramları geçmektedir. Günün bu vakitleri sabah, akşam ve seher 

vakitleridir. Ayrıca zaman unsurlarından olan gün; ol gün, bugün, bir gün, rûz-ı ezel, 

rûz-ı kıyâmet, rûz-ı hesab, rûz-ı saadet gibi kavramlarla birlikte de kullanılmıştır.

Ne seher şubh-dem-i rûz-ı sa‘âdet idi kim 

Leşkere oldı Hudâ'dan taraf-ı hüsn-i nazar K.8/30

Rüsûm-ı dâğ-ı ğamunla helâk olan cânâ 

Olur çerâğ-ı şeb-i ‘arşa-gâh-ı rûz-ı hesâb G.7/5

Ne ğafletdür ki pâs-ı bâb-ı hâcât itse dil her şeb 

Seherler çeşmin elbet âfet-i h^âb-girân gözler G.35/7
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Dil görmedi rûy-ı şafak u şubh-ı sürûrı 

Bilmem ne ‘acebdür ki şebüm var seherüm yok G.68/3

2.6.3. Anâsır-ı Erba’a (Dört Unsur)

Su, Toprak, Hava, Ateş

Dîvânda, herhangi bir yerde dört unsur başlı başına geçmemektedir. Fakat, 

pek çok beyitte bu unsurlardan değişik vesilelerle tek tek de söz edilmiştir.

İdeyin hâlimi ezel terkîm 

Soñra teslîm-i dest-i bâd-ı nesîm M.17/22

Mu‘ciz-i hüsn ile münevver ola 

Âbı kevşer û hâki ‘anber ola M.14/37

Ya‘nî dildâra uğra bâd-ı şabâ

O sitem-kâra uğra bâd-ı şabâ M.17/75

Mey içse âb-ı tâb ile ol şûh-ı mâh-tâb 

Ki ‘ârızında ‘ârız olur âb-ı kâh-tâb G.9/1

Seher tazarru‘ idüp Mâlî sür yüzüñ hâka 

Ki hâkda o mahal rûy-ı üns-i cân bulunur G.30/7

Ger olmasa dil-i ‘âşıkda mu‘teber âteş 

Libâs-ı ‘aşk ile olmazdı ser-be-ser âteş G.47/1

Âb-veş itdim güdâzân âteş-i feryâddan 

Ğayra cârî oldı âhir ol dil-i fûlâddan G.88/1
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2.6.4. Hayvanlar

Dîvânda birçok hayvan ismi geçmektedir. Biz de bunları cinslerine göre; 

kuşlar, dört ayaklılar, sürüngenler ve böcekler şeklinde tasnif ettik.

2.6.4.I. Kuşlar

Dîvânda kuşlar ‘’murğ’’ genel adıyla geçmekle beraber tür olarak da bülbül, 

şahbâz(şahin), tûtî(papağan), ankâ ve hümâ kuşları geçmektedir. Kuş cinsi olarak en 

çok bülbül geçmektedir. ‘Andelîb, bülbül, hezâr isimleriyle geçmektedir. Bülbül, gül 

ile münasebeti, güzel sesi, gül bahçesinde bulunması bakımından şiirler de sık sık 

söz edilen kuştur.

Sanki derûnu mda dil gül gül olan dâğıma 

Turfa-nağam bülbül-i bâğ-ı belâdur baña G.4/3

Ser-hîz ğadâr-ı germ-i hicâb eyleyen güli 

Sûz-ı fiğân-ı rûz [u] şeb-i ‘andelîbdür G.22/4

Gülistân-ı belâda tâyir-i dil 

Hoş-nevâ bir hezâr-ı hasretdür G.34/4

Şikâristan-ı ye’siyyetdür ey Mâlî bu dehr-i dûn 

Ki her dem bunda şehbâz-ı ecel nahçîr-i cân gözler G.35/6

Bî-tâb ider esîrini güftâr-ı nâz ile

Ol şûh-ı tûtî-yi hurûş-âmûz-ı kand-i nâz G.40/3

Vezâret sadrınun ‘ankâları bunca sefer kıldı 

Bu mülk içre biri râm itmedi a‘dâ-yı bed-kârı K.4/21
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Hümâ-veş mürğ-ı dil-i ebr şükûha lâne-sâz olsa 

Kemend-endâz olur zülf-i dil-ârâ cerr ider anı K.5/41

2.6.4.2. Dört Ayaklı Hayvanlar

Bu sınıfa giren hayvanlar; âhû (ceylan), aslan(şîr, ğazânfer, hizebr), 

kurt(gürg) vühûş(vahşi hayvanlar), mûş(fare), har(eşek), at(esb, tevsen) şeklinde 

kullanılmıştır. Bunların bazıları teşbih unsuru bazıları da av tasviri bakımından 

kullanılmıştır.

Görseler hâkim-i ademin eğer

Kûşe-i mûşı mesken eylerler M.8/7

Dâğ-ı ğam dilde yer yer oldı nükûş 

Mürğ-ı şâdândan oldı misl-i vühûş M.1/30

Hatâ âhûları yâbâna itsün nâfesin gitsün 

Gelüp görsün ne gûne turre-i ‘anber-feşândur bu K.3/17

Kebâba toğradı bir har beni tîğ-i zebân ile 

Bir öyle har ki ma<nâ kisvetinden hâlî vü <âr K.4/52

Gâh lerz-i tîr-i ‘işve ider çeşm-i fitnesi 

Geh esb-i nâza cünbiş-i tarf-ı rikâb ider K.6/10

Dil-kârî-yi ifâzâ-yı şahbâ-yı bâde kim 

Bir merd-i ‘arşa h^ân-ı hizebrân-ı ğâb ider K.6/23

Saymayup nehrlerin geçdi ğazanfer-şıfatân 

Ki ğazâdur deyu baş kesdi dil aldı yer yer K.8/38
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Zamân-ı devletünde reh-güzerden mûra da ğam yok 

>Aceb midür ğanâ’îmle yürütsen gürg-ı hûn-h^ârı K.4/27

2.6.4.3. Sürüngen, Balık, Böcek, Diger

Dîvânda, bu gruptaki hayvanlardan sadece pervâne, mûr, semender ve ejder 

geçmektedir.

Görenler hâmemi bî-ser sanurlar ammâ dimezler ki

Gürûh-ı düşmene bir ejder-i âteş-feşândur bu K.3/69

Da‘vâ-yı şu‘le-nûşî-yi ‘aşk eylesem n'ola 

Şem‘-i cemâl-ı dilbere pervânedür gönül G.78/5

Ol kadar cânumdan ikrâh eyledüm ğurbetde kim 

Düşmenim mûr olsa katl olmakdan itmezdüm nizâ‘ G.58/4

Firâkun ‘âleminde ol gül-i bâğ-ı belâyum kim

Şerâre şebnemümdür bülbülüm murğ-ı semenderdür G.32/3

2.6.5. Bitkiler

2.6.5.I. Ağaç ve Çeşitleri

Dîvânda geçen ağaç çeşitleri; ‘ar‘ar, serv, sanavber, şimşâd ve nahldır. Bunlar 

da sevgilinin boyuna teşbih edilerek zikredilmiştir. Bu ağaç çeşitleri içinden dîvânda 

en çok geçen servi ağacıdır, diğerleri sadece birer beyitte söz konusu edilmiştir. 

Kâmet-i ‘âlem-pesend-i serv-i bâğ-ı nâzdur 

Cümle hûbân içre cânânum büt-i mümtazdur G.20/1

Gülzâra virdi müjde seyrün nesîm-i şubh 

Bekler yolunda serv-i şanavber taraf taraf G.62/2
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Ola ağyâr dâmen-gîr-i zîr-i mîve-i vaşlun 

Fakd benden midir ey nahl-ı nevber ictinâb ancak G.64/4

Meyyâl-ı ğadâr u lebinün ey kad-ı şimşâd 
Gülzâr-ı muhabbetde dahı huşk u terüm yok G.68/5

Meftûn eylemez idi her hoş hırâm-ı nâz 

Ol serv gibi bir kad-ı mahz-ı fiten gerek G.73/3

Ey ‘ar‘ar-ı sîmîn-ber v'ey tîr-i ‘aşk-ı cân-güzer 

‘Uşşâkı öldürdün yeter insâf kıl îmâna gel G.74/4

2.6.5.2. Çiçek ve Çeşitleri

Dîvânda, çok sayıda çiçek ismi sevgiliyle ilişkili biçimde benzetme yapılarak 

kullanılmıştır. Şekil dökülme, açma, renk ve koku bakımından çeşitli tasavvurlara 

vesile edilmektedir. Dîvânda, çiçek çeşitlerinden gül, gonca, lâle yasemin, menekşe, 

nergis şükufe, sünbül ve karanfil yer almaktadır. Bunlardan en çok gül zikredilmiştir. 

Lale de peygamber efendimiz Hz. Muhammed’i övmek için yazılan bir kasidede 

redif olarak kullanılmıştır (K./1). Ayrıca nergis (G.46), karanfil (G.75), sünbül 

(G.79), benefşe (G.102), birer gazelde redif olarak kullanılmıştır. Diğer çiçeklerden 

yasemin bir beyitte, şükufe ve gonca da birkaç beyitte yer almaktadır. Şimdi bunları 

örnek beyitler üzerinde görelim.

Gül, Gonca, Verd
Ey benim bâğ-ı ‘ömrümün güli yâr 

Dil-i mest-i harâbumun müli yâr M.17/81

Görüp ğadâr-ı güle gülşen içre bahs-ı güli 

Tahammül itmedi sahrâya çekdi ser lâle K.1/3

Nev-zahm-ı tîrin itdi dil u câna âşinâ
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Gül ğonca oldı sanki hezârâne âşinâ G.5/1

Gül gül olmış tâb-ı meyden çehre-i pür-tâb sürh 

Ser-be-ser ol nergis-i âlûde-nâk-ı h^âb sürh G.18/1

Sehâb-ı çeşm-i imtâr-ı sirişk-i bâd-ı âhımdan 

Fezâ-yı sîne-i pür-verd-i dâğım nev-bahâr olmış G.49/3

Dü şarâb içre tâb tâb üzre 

İçülür yâsemendür âb üzre M.14/29

Geldi ol demde lâle-i hûnîn 

Eyledi hasret ile âh [u] enîn M.6/41

Koyup firâkunla dâğ-ı der-i ciger lâle 

Vücûdın eyledi hûnîn ser-be-ser lâle K.1/1

Şükufe, Menekşe (Benefşe)

Bezmimize şükûfeler geldi 

Edebâne birer birer geldi M.6/33

Şükûfe-çîn-i bâğ-ı vaşl-ı dildâr itmedi derdâ 

Felek bir dem dil-i zâr-ı esîr-i bend-i hicrânı K.5/62

Benefşe oldı ğübrâ’-güster-i şahrâ-geh-i ümmîd 

Be-her câ zînet itdi cân-bîn-i râh-ı cânânı K.5/9

Hurşid-i ruhundan kılalı dûr benefşe 

Bir günde mi görmüşdür o mehcûr benefşe G.102/1



Nergis, Karanfil

116

Mey-i nükhetle ser-mest eyleyüp ezhârı nergisler 

Müzeyyen kıldı zerrîn câm ile bezm-i gülistânı K.5/6

Dutalum câmı almış dest'ne nergis 

Müşâbih mi o çeşm-i meste nergis G.46/1

Karanfiller virüp iklîl-i hoş terşi‘ ile revnak 

Muhaşşıl oldılar şahn-ı riyâzun bâ‘is-i şânı K.5/10

Ruhsâruna olmasa enîs-i âl karanfil 

Olmazdı bu sîmâ ile hoş-hâl karanfil G.75/1

Sünbül

Girânî-yi güli gör gülşene gelür ancak 

Tamâm-ı sünbül û nergis gelür beter lâle K.1/13

Benefş û sünbül û nergis o gence cilve künân 

Olur be-her sene (cihât) şahrâya râhber lâle K.1/15

Hevâ-yı turre-i Leylâ-şıfatla turfa sünbüller 

Başın aldı çekildi dutdı Kays-âsâ beyâbânı K.5/7

‘Âlemi şahn-ı behişt eyledi hoş-bû sünbül 

Oldı revnak-figen-i sâhil-i her cû sünbül G.79/1
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2.7. Bâğ ve Bâğ İle İlgili Unsurlar 

2.7.1. Bâğ

Bağ, çeşitli çiçeklerin toplu halde bulunduğu, tabiatla ilgili değişikliklerin 

bulunduğu ve sergilendiği bir yerdir. Bahar gelince; bağ canlanır, çeşit çeşit çiçekler 

açar, burda kuşlar öter, içki meclisleri kurulur ve bağa gelen güzelleri seyretmek için 

seyrana çıkılır. Mâlî Dîvânı’nda bağ unsuru çokça zikredilmektedir.

Sen dahı duhter-i rez-i al bir kenara çık 

Mâlî çıkınca bâğa güzeller taraf taraf G.62/5

Karşu varsun leşker-i ezhâr ile şâh-ı bahâr 

Seyr-i şahn-ı bâğa çıkmış bir temâşâdur gelen G.91/2

Fevt-i ‘ayş eyleme ey ehl-i safâ vakt ola kim 

Gül de bülbül de gide bâğ ola mahzûn [u] hazân 

Bend-i ğam dutmaz beni sâkî bahâr eyyamıdur 

Geşt-i deşt-i bâğ devr-i câm geldi hâtıra

G.92/4

G.100/2

2.7.2. Bostân (Bûstân)

Diğerlerine oranla az işlenen bir unsurdur. Dîvânda sadece bir beyitte 

geçmektedir.

Mey-i mihr ile medhûşum nedür zevk-i cihân bilmem

Nigâh itmem behişt olsa ne bâğ-ı bûstândur bu K.3/4

2.7.3. Çemen

Yeşil otlarla kaplı geniş bir alan olarak bilinen çemen divanda da söz konusu 

edilmiştir.

Şafâ hengâmıdur gül devridür bezm-i çemendür bu
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Meded sâkî tevakkuf itme bir dem câm-ı gerdânı K.5/22

Çık devr-i çemen-zâra şeref-bahş-ı bahâr ol 

Yer yer yine olsun ko hüveydâ-yı havâdis G.14/3

Bahâr-ı bâde vü pehlev-i yâr u bezm-i çemen 

Ger olsa da yine bir mâni‘-i zamân bulunur G.30/3

Faşl-ı rebî‘dür bize bezm-i çemen gerek 

Şahbâ-yı nâb u sâkî-i sîmin-beden gerek G.73/1

2.7.4. Gülzâr, Gülşen, Gülistan

Gül bahçesi; gülzâr, gülşen, gülistan adlarıyla zikredilir. Burada çeşit çeşit 

çiçek ve ağaçlar bulunmaktadır. Gül bahçesi bahar mevsimi ile birlikte düşünülür. 

Baharda çiçeklerin açılmasıyla beraber içki meclisleri de kurulur.

Sifâl-ı pür-mey-i ezhâr-ı bâğun her birin gûyâ

İder sâkî-yi gülşen reşk-i câm-ı mihr-i rahşânı K.5/5

Şahn-ı gülşende bugün dildârı gördüm Mâliyâ 

Gül gül olmış tâb-ı meyden çehre-i pür-tâb sürh G.18/5

Bahâr oldı gül açıldı şafâ-yı gülsitândur bu 

Turulmaz tekyegâh-ı ğamda bir ğayrı zamândur bu K.3/1

Mey-i nükhetle ser-mest eyleyüp ezhârı nergisler 

Müzeyyen kıldı zerrîn câm ile bezm-i gülistânı K.5/6

Behişte kim olur nezzâre ger Mâlî ki bir yerde 

Hem ol ser-sebz-i gülzâr-ı melâhat ola hem-şahbâ G.3/5
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Seyr-i gül ancak değül <azm-ı gülistândan ğaraz

Dil-rübâdur bâdedür gülzâr-ı seyrândan ğaraz G.53/1

2.7.5. Şükûfe-zâr

Dîvânda sadece bir beyitte kullanılmıştır. Şair, onu da soyut bir düşünceyi 

soyutlaştırmak için kullanmıştır.

Dimâğ-perver u sîr-âb-ı cûy-ı kiklimdir

Hemîşe teşne-fezâ-yı şükûfezâr-ı sühan K.7/5
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III. BOLUM
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1. NÜSHANIN ÖZELLİKLERİ

Mâlî'ye ait olan bu divanın bilinen tek nüshası vardır. Mâlî Dîvânı’nın 

bildiğimiz tek nüshası, İstanbul Üniversitesi Yazma Eserler Koleksiyonu 630 

numarada kayıtlıdır. Nüshanın aslında sayfaları numaralı değildir. Sonradan bugün 

kullandığımız rakamlarla numaralandırılmıştır. Numaralama şiirlerin başladığı 

sayfadan itibaren başlamıştır. Bu varak numaraları, metin bölümünde sol tarafta 

gösterilmiştir. Yazma eserler sitesinde divan hakkında şu bilgiler yer almaktadır:

Genel Bilgiler

Arşiv 
Numarası 
Eser Adı

Yazar Adı

Müstensih

Konu
Dili

Bulunduğu
Yer

Koleksiyon

İstanbul Üniversitesi Ktb. No. T. 630 

Divan

Meâlî Mehmed Diyarbekrî (öl. 
1085/1675)

Türk Dili ve Edebiyatı 

Türkçe

İstanbul Kütüphaneleri

İstanbul Kütüphanelerinde bulunan 
Türkçe Divanlar

Özellikleri

Boyut (Dış- 205x132
İç)
Yaprak

Satır

mm.
64

19
Yazı Türü Talik

Mâlî Dîvânı’nın bildiğimiz tek nüshası, İstanbul Üniversitesi Yazma Eserler 

Koleksiyonu 630 numarada kayıtlıdır..

Dîvânın başında, kırmızı mürekkeple ‘’Edebiyat kütüphanesi, 20 Mayıs 1930 

ve tedkik edilmiştir’’ gibi ifadeler yer almaktadır Ayrıca, dîvânın başında kime ait 

olduğunu tespit edemediğimiz 3 tuğra ve okuyamadığımız çeşitli yazılar yer alır. 

Dîvânın, Hicri 1078 (Miladi 1668) yılında bitirildiği kanaatindeyiz. Bunu divanın 

sonunda yer alan tarih manzumesinde düşürülen tarihte anlıyoruz. Divanın sonunda 

aşağıdaki Farsça beyit yer almaktadır:
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Bu beyitin müstensih tarafından yazıldığını düşünüyoruz. ‘’Satıcı müşteriden 

fiyat ister, Katip bakanlardan dua ister’’ anlamındaki Farsça bu beyitin altına Hicri 

1093(Miladi 1682) tarihi yazılmıştır. Bu tarihin, divanın istinsah tarihi olduğu 

kanısındayız. Bu bilgilere göre dîvân, şairin ölümünden 8 yıl sonra istinsah 

edilmiştir.

Dîvân, bir mesneviyle başlayıp bir tarih manzumesiyle bitiyor. Mesnevilerin 

kenarına kırmızı mürekkeple mesnevilerin konusu yazılmıştır. Örneğin, Muğla’nıın 

özelliklerinin anlatıldığı mesnevinin kenarına kırmızı mürekkeple ‘’Vasf-ı Şehr-i 

Muğla’’ ifadesi yazılmıştır. Dîvân, bölümlere ayrılmayıp sadece kasidelerin 

başlangıcına, Farsça, ‘’Kasidelerin Başlangıcı’’ anlamına gelen ‘’Şuru’ Şod-i 

Kasâîd’’ ifadesi yazılmıştır. Kasidelerden sonra yer alan ‘’Terkîb-i bend’’in ise 

üstüne kırmızı mürekkeple ‘’terkîb’’ ifadesi yazılmıştır. Gazeller için ise herhangi bir 

başlık kullanılmamıştır ve gazeller redşf harfine göre sıralanmıştır. Rubâi ve nazmlar 

ise iç içe karışık bir şekilde yazılmıştır.

Mâlî Dîvânı’nda sırasıyla; 20 mesnevi, 9 kaside, 1 terkib-i bend, 109 gazel, 1 

muhammes, karışık olarak yazılmış 21 tane rubâi ve nazm, 4 müfred ve 1 tarih 

manzumesi yer almaktadır. Bu nazım şekillerinden sadece gazeller redif harflerine 

göre sıralanmıştır. Diğer nazım şekilleri karışık olarak kaydedilmiştir. Divanın tertip 

şekli, aşağıda varak numarasına göre daha açık bir biçimde gösterilmiştir:

1b-28a : Mesneviler

28b-42a : Kasideler

42a-43a : Terkîb-i Bend

43b-61b : Gazeller

62a : Muhammes

62a-63b : Rubâi ve nazmlar

64a : Müfredler
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Dîvânın numaralandırılmamış son sayfasında, mevsimlerin, yılın aylarının ve 

yıl içerisinde gerçekleşen bazı önemli olay ve hava hadiselerinin anlatıldığı şu 

ifadeler yer almaktadır:

"İbtidâ Martun on birinci güni nev-rûzdur 43 günden şonra rûz-ı Hızır dur 52 

günden şonra cevelân-ı şems 12 günden şonra Temmuz 31 günden şonra Ağustos 31 

günden şorira Eylül evvel-i güz 30 günden şorira evsat-ı güz 26 günden şorta rûz-ı 
Kasım 5 günden şorira ahir-i güz 31 günden şorira evvel-i şitâ 12 günden şorira 

erba ‘in 3 günden şorira cevelân-ı şems 9 günden şorira Karakoncolos 7 günden şorira 
evsat-ı şitâ 21 günden şorira hamsîn 10 günden şorira ahir-i şitâ 7 günden şorira 

cemre-i evvelî be-hevâ 7 günden şonra cemre-i şâniye be-âb 7 günden şonra cemre-i 
sâlise be-hâk5 günden şonra Berde’l- ‘acûz 3 günden şonra M art"
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2. METİN OLUŞTURMADA TUTULAN YOL
1. Metin oluştururken bugüne kadar genel olarak kullanılan transkripsiyon 

işaretleri kullanılmıştır. Bu işaretler “transkripsiyon işaretleri” bölümünde 
gösterilmiştir.

2. Metin, divanın nüshasındaki tertibe uygun oluşturulmuş olup şiirler, şairin 
oluşturduğu sıraya göre numaralandırılmış, nazm ve rubâiler birbiri içinde 
kaydedildiği için kendi aralarında ayrıca numaralandırılmıştır.

3. Şiirlerin nazım şekilleri divanda belirtilmediği için, köşeli parantez[ ] içinde 
numaraların hemen altında belirtilmiştir. Müfredler adlarıyla verildiği için köşeli 
parantez içine alınmamıştır. Nazmlar nüshada rûbâîlerin içinde belirtildiğinden 
oluşturduğumuz metinde nazmların hemen üstünde köşeli parantez içinde [Nazm] 
yazılmıştır.

4. Nüshanın varak numaraları metnin sol tarafında gösterilmiştir.

5. Açıkça müstensih hatası olduğu anlaşılan yazım yanlışları metinde 
düzeltilmiş, dipnotta gösterilmemiştir. Ayrıca nüshada “ve” anlamına gelen 
“u,ü,vu,vü” ler çoğunlukla yazılmamış veya birçok yerde, özellikle dar vokalle 
yazılan kelimelerde ¡s harfiyle yazılmıştır. İyelik eklerinden sonra gelen “-i” hal eki 
de çoğunlukla yazılmamıştır. Metinde bunlar da olması gerektiği gibi yazılmış, 
sayıları çok olduğu için herhangi bir işaretle gösterilmemiştir.

6. Nüshada yazılmamış olan harf, ek, kelime ve ifadeler metin tamiri 
yöntemiyle tamamlanabildiği kadarıyla tamamlanıp köşeli parantez [ ] içinde 
gösterilmiştir.

7. Müstensihin unutarak yazmadığını düşündüğümüz yerler köşeli parantez 
içinde noktalarla[........... ] gösterilmiştir.

8. Nüshada vezne ve anlama uymayan fazla yazılmış kısımlar parantez ( ) 
içinde verilmiştir.

9. Vezin ve anlam gereği bazen kelimelerin yeri, anlamı bozmayacak şekilde 
değiştirilmiş, bu değişiklikler dipnotta gösterilmiştir.

10. Dikkat çekici biçimde yazımı yanlış olan kelimelerin doğru şekilleri 
yazılmış olup nüshadaki yazımları dipnotta gösterilmiştir.

11. Metindeki dipnotlar, ilgili sayfanın altında kısaltılarak şiirin türü ve sırası, 
beyit ve bentlerin numaraları verilip gösterilmiştir.
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Örnek: Şiirle ilgili açıklamalar: G.27/1

12. Şiirlerin vezinleri, şiirlerin hemen üzerinde yazılmıştır.

13. Düzeltilemeyen vezin kusurları: “Mısrada vezin kusuru vardır.” ifadesiyle 
dipnotta belirtilmiştir.

14. Vezin ve söyleyiş gereği birleşik kelimelerin oluşumunda düşen vokaller 
( ‘ ) işaretiyle gösterilmiştir.

Örnek: Nice olur, Nic’olur; ve ey, v’ey

15. Farsça, tekrar edilen kelimeler arasına giren ekler her iki kelimeye kısa 
çizgi (-) ile birleştirilmiştir.

Örnek: dem-â-dem

16. Arapça ve Farsçadaki yapım ekleri ve birleşik sözcüklerde İsmail Ünver’in 
görüşlerine genel olarak uyulmuş, sadece “veş, var, âsâ” Türkçede “gibi” anlamına 
geldiği için kısa çizgiyle ayrı yazılmıştır. Birleşik kelimelerin arasına kısa çizgi 
konmuştur (Ünver, 1993: 51-89).

17. Farsça kelimelerdeki vâv-ı ma’duleler, üst bilgi (  ̂) ile gösterilmiştir.

Örnek: h^âb

18. Türkçe eklerde metindeki vokallerin yazımına uyulmuş, vokali olmayan 
ekler dönemin dil özelliklerine göre okunmuştur.

19. Vokalle biten isimlerden sonra gelen ismin “-i ” hali nüshada hemze( )ile 
yazılmış ( efsâne’i) metinde hemze yerine “[y]i” şeklinde (efsâne[y]i) yazılmıştır.

20. Sonu “b” ile biten Türkçe ekler nüshadaki gibi değil, “p” ile yazılmıştır.

21. Zihaf hatalarında, uzun “â ve û” lar, metinde kısa “a ve u” şeklinde 
yazılmıştır.

22. “Dünya, mâh, gevher, kim, ol, ş â h _ ” gibi bazı kelimelerin vezne uygun 
olarak “dünye, meh, güher, ki, o, ş e h _ ” şekilleri yazılmıştır.

23. Metinde geçen ayet ve hadisler Arap harfleriyle yazılmış olup anlamları 
metinde geçen kısımları italik olmak üzere dipnotta belirtilmiştir.

24. İnceleme kısmında şiirlerden verilen örnekler, şiirlerin türleri kısaltılarak 
sıraları ve beyit numaralarıyla birlikte verilmiştir.
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[ KASİDELER]

ŞURÛ‘ ŞOD KAŞÂ’ÎD 

Kaşîde Der Medh-i Hazret-i Risâlet-penâh [ ş.‘a.v. ] Teslîmen

1.
Mefâilün Feilâtün Mefâilün Feilün

1. Koyup firâkun ile dâğ-ı der-ciger lâle 

Vücûdın eyledi hûnîn ser-be-ser lâle

2. Ümîd-gird-i ni‘âl-ı semend-i lutfun ile 

Hep oldı güsteriş-efzâ-yı reh-güzer lâle

3. Görüp ğadâr-ı güle gülşen içre bahs-ı güli 

Tahammül itmedi şahrâya çekdi ser lâle

4. Rızâsı ile çemenzârı itmez idi ferâğ 

Bu sözden itdi beyâbânı makar lâle4

5. Gül-i ğadâruna nisbet ideydi elbetde 

Çekerdi fikr-i fesâd ile bir zarar lâle

6. Peyâm-ı sûzişini vaşl-gû-yı yâr itmez 

Şabâya ‘arz-ı derûn itse bin seher lâle

7. Habîr-i sûzişi olsaydı yâr olmaz idi 

Bu gûne sûdevî-yi hecre girye-ger lâle

8. Olup taraf be-taraf gülsitân tirâz-ı bahâr 

Libâs-ı sürh ile revnakda oldı her lâle

4 Bu mısranın vezni kusurludur.
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9. Ser-â-ser eyledi şahrâyı zâr u meftûnı 

Mişâl-ı dilber-i ra‘nâyı mu‘teber lâle

10. Zemîni gerçi be-her sâl ider vişâl ile şâd 

Ne fâ’ide dilini şonra hûn ider lâle

11. Gürûh-ı zahm-ı hûrân-ı kef-i zemistâna 

Bahâr oldı deyu virdi müjdeler lâle

(29a) 12. Revâ mı ziynet-i iklîl-i şâh-ı bâğ (bahâr) ola gül 

Kala bîrûn-ı çemengehde derbeder lâle

13. Girânî-yi güli gör gülşene gelür ancak 

Tamâm-ı sünbül u nergis gelür beter lâle

14. Dahı şükufte-i şahrâ değülken olmış idi 

Kef-i melâmet ile dâğ-hurd-ı ser lâle

15. Benefş u sünbül u nergis o gence cilve künân 

Olur be-her sene (cihât) şahrâya râhber lâle

16. ‘Ale'l-şabâh olur ezhâra karşu çehre-güşâ 

Çemende câm-ı muraşşa‘la devr ider lâle

17. Elinde kâse-i la‘lini pür-mey-i sevdâ 

Hayâl-ı hat u ruhunla müdâm içer lâle

18. İderdi çarh anı zîb-i fezâ sitân-ı ‘adem 

Muhabbetünden olaydı belâ eşer lâle

19. Meğer dilindeki sevdâ-yı hâk-zâd mıdur 

Ğamundan oldı zamânunda behre-ver lâle
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20. Nigâh-ı sîne-i pür-dâğım itse bir dahı gör 

Olur mı müftehir-i dâğ-ı bî şerer lâle

2!. Çemensitâna kadem baş yeter tevakkuf-ı künc 

Revâ değül gül ola zâr-ı nevha-ger lâle

22. Getür nikâbu3ı ruhsâr tâ-be-tâ gökden 

Pür ola şevk-i ğadâru3la bahr u ber lâle

23. Leb-i dü ‘ârız-ı hûy-rîz gök mefâtinidür 

Riyâz-ı hasret-i vaşlu3da gül eğer lâle

24. Hemîşe hasret-i vaşlu3la ey re’îs-i hâş 

Gül âteş-efgen-i ten dâğdır ciger lâle

25. Riyâz-ı dilden ire rûhına gül-i şalavât

Şu resme kim ola her yerde cilve-ger lâle

26. Nigâh-ı lutfuñ ider yâ Muhammed-i ‘Arabî 

Cahîm-i gülşen u her ahkerin birer lâle

27. Gelürse haşrde hûnîn kefenle hazretüñe 

Mahal değül k’ola pes-mânde-i nazar lâle

28. Serinde dâğ değül iltimâs-ı lutfuñ içün 

Getürdi elde niyâz-ı ‘alî-kader lâle

29. Tevahhüd-i Hak-i taşdîk zât-ı pâku3 içün 

Fezâ bî-mecma< idüp çatdı ser-be-ser lâle

30. Beyân-ı şerh-i hadîşü3çün oldı gülzâra 

Devât-ı kâtib-i şâh-ı bahâr her lâle



131

(29b) 31. Eğer ki ‘aşkuna ezhâr-ı bâğ münkir ise 

Şahâdet-âver-i mihr anlara yeter lâle

32. Şutâr-ı tenden olır ğoncalar girîbân-çâk 

Ağız açınca şenâna seher seher lâle

33. Dilimde nakş iderin vaşfunı nice k'itmiş 

Midâd-ı mihrüni mektûb-ı levh-ber lâle

34. Riyâz-ı na‘tunı Mâlî hep itdi lâle-sitân 

Ki tâ o bâğda evşâfun ide her lâle

35. Müzâkiründür anun zikrine sebeb yohsa 

Bu denlü lâyık-ı şöhret midür meğer lâle

36. Gele bahâr açıla gül ola cihân hürrem 

Fezâ vü deşte vire tâ ki zîb [u] fer lâle

37. Nefes nefes şalavât ile rûhına k'ola tâ 

Hazân-zede çemen-i dilde cilve-ger lâle

2. 
Kaşîde-i Lenfî 

Mefûlü/ Mefâîlü/Mefâîlü/Fa'ûlün
1. Mihr-i felek-i fenn-i hüner taht-ı zerimdür 

Mefhar nefesim mesned-i ‘Îsâ makarımdur

2. Hükmin dahı ol şadr-ı zerün virmedüm ancak 

Bu nükteler âşâr-ı şafâ-yı seherimdür

3. Ol pîr ile hem-şohbet-i bezm-i hünerüm ki 

Eşrâh-ı ma‘ânî sühan-ı mâ-hazarımdur
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4. Bir câm ile mestüm ki değül meykede zâde 

Bu râzda Cibrîl ise de bî-haberümdür

5. İrsem n'ola ser-çeşme-i câvîd-i kemâle 

Hızr-ı kerem-i feyz benim râhberümdür

6. Şâfî-geri-yi tab‘um içün hep büt-i şûhân 

Dîvâr-ı gülîyâ-yı dilimde şuverümdür

7. Ol esb-i ma‘ânîye süvârım ki dem-â-dem 

Endîşe rikâbımda ya nice yelerümdür

8. Laf eylemezem dirsem eğer zümre-i a‘dâ 

Fersûde ser-i tîğ-i zamân-ı seyirümdür

9. Manzûmum olur cümle velî hikmet-i bâtın 

Sehm-i sühan-ı tîzime ancak makarumdur

10. Hayret-zede-i hikmetidür kevn-i Hudâ'nun 

Fehm etmede tab‘umda anı mu‘tezirümdür

11. Bu devrde h^od zâhiri de fehm idemezler 

Anlar ki debistân-nişîn-i hünerümdür

(30a) 12. Laf ehl-i olan her har-ı da‘vâ-ger-i ma‘nâ 

‘Îsâ geçünirse sözi nâ-mu‘teberümdür

13. Cehl ehlinedür sözlerimün şûrişi yoksa 

Erbâb-ı dilün pâyı dür-i tâc-ı serümdür

14. Câhil sözi ger müntahab-ı kân-ı sühansa 

Hîç kimse dimez gûş-ı kabûle güherümdür
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15. Nutkunda olursa eser-i çeşme-i hayvân 

Pejmürde dil eyler sebeb-i pür-kederümdür

16. Men bezm-nişîn-i şaf-ı erbâb-ı kemâlum 

Hem-sohbeti olmak cühelânun ne yerümdür

17. Ammâ ki görürsen her özin bilmeyin âbla 

Bir meclise gelse yine bâlâ güzerümdür

18. Ben fen ile fahr itsem o dârât ile eyler 

Ateş gibi gûyâ bu sûz-i cân eserümdür

19. Nâ-şuste-i çirkâb-ı cühûl iken o gövden 

Her nükteme bin kerre yine hande-verümdür

20. Bu hâlet-i pür-za‘f  ile a‘dâ-yı bed-efkâr 

Koyma ki ne derlerse desünler ki yerümdür

22. Zîrâ ki ben o mürğ-ı hevâ-yı mihenüm ki

Mihnet bedenüm ğam vatanum derd perümdür

22. Her dem içerim zehr-i ğamı câm-ı felekden 

Dil görmedi bir meykedeyüm ğussa berümdür

23. Aslımda sirişt-i gil-i sahrâ-yı belâyum 

Ben vâlid-i ğam derd-i zamâne pederümdür

24. Bârân-ı ğama ‘âlemi ğark itse ‘aceb mi 

Ol ebrüne pür-dûd-ı dilümden eserümdür

25. Hurşîd-i kıyâs itme sehâb içre nümâyân 

Ahumda olan zerre-i tâb-ı şererümdür
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26. Çarha eser itmez ne ‘acebdur şeb-i ğamda 

Ol nâle ki bâlâ vü hüzün-i seherümdür

27. Ve'l-hâşılı bir mazhar-ı seng-i sitem oldım 

Kim bendüñe dâr-ı beliyet-i makarumdur

28. Bu hâl ile dil yine ider şevke-i gerdûn 

Bilmez ki cefâya sebeb ol sîm-berümdür

29. Bî-vâsıta gerdûn baña zîrâ idemez cevr 

(Ki) âhımdan o her vechle ehl-i hazerümdür

30. Gerdûn ne cevri ne be-‘avnüllâh anuñla 

Hem-pençe olursam yine bî-tâb u ferümdür

(30b) 3!. Zîrâ ki derûnımda olan tûb-ı te’evvüh 

Nüh kullesine bâ‘is-i feth-i zaferümdür

#2. Bu ‘aşk değül mi beni ser-geşte iden hep

Yoksa ğam-ı dünyâ-yı kühen bî-eserümdür

33. ‘Aşkı ne gerek çekmeğe ammâ n'ideyin ki 

Hâşâ ki cefa ile yol-ı pür-hatarumdur

3$. Bâlâ-yı muhabbetde dil ol çarh-ı belâdur 

Kim ebr-i elem-bârı anuñ çeşm-i terümdür

35. Meftûnı olur gördiğinü3 soñra olur râz 

Gö3lüm dahı gözüm gibi bir derbederümdür

36. Hâlâ ki yine bendesiyim bir göz-i şûhu3 

Erbâb-ı hevâ cümle benüm reşk-berümdür



135

37. Gör tâli‘i bin fırka olur zülfüne dil-bend 

Ol şûh ki mefyûz-ı şafâ-yı nazarumdur

38. Feyz-i nazarı n’eyleyeyin ki o gürûhun 

Her biri mahallinde benim rahne-gerümdür

39. İller ola gül-çîn-i gülistân-ı ğadârı

Dut Mâlî benüm ol had-ı gül-berg-i terümdür

40. Cânımda hayâlün yer idelden berü ey şûh 

Her tîr-i belâ kim güle sîne-siperümdür

41. Yâ hecr ile öldür ya beni vaşl ile güldür 

Yoksa bu muhabbet ne belâyâ-yı serümdür

42. Doymaz yine kan içmeğe ol hûnî tenimde 

Her mûyuna fevvâre-i hûn-ı cigerümdür

43. Gelse dil-i mağmûma yine ‘ayn-ı şafâdır 

Her çendüne tîr-i nigehi cân-güzerümdür

3.

Kaşîde-i Lücânî 

Mefâîlün/ Mefâîlün/ Mefâîlün/ Mefâîlün

1. Bahâr oldı gül açıldı şafâ-yı gülsitândur bu 

Turulmaz tekye-gâh-ı ğamda bir ğayrı zamândur bu

2. Bugün sâkî bize câm-ı şafâ-yı turma devr eyle

Ki Cemşîd'e bilürsün kalmayan köhne cihândur bu
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3. Harâb ehli baña hem-cür‘a olmaz şöyle mestüm ki 

Eğer biñ câm içsem neş’e bulmaz bir cenândur bu

4. Mey-i mihr ile medhûşum nedir zevk-i cihân bilmem 

Nigâh etmem behişt olsa ne bâğ-ı bûstândur bu

5. Ki zîrâ bend-i dâm-ı zülfiyim bir gül-ten-i şûhuñ 

Çıkaldan tâ meserret çeşm-i cândan çok zamandır bu

(31a) 6. Gülistân-ı letâfetde nice nev-reste gül-ten ki

Sürûd-engîz cism-i mürde bezm-i ‘ayş-ı cândur bu

7. Cihân hayret ki hâşiyyet-i tefhîm-i tabî‘îdir 

‘Aceb hem-tâsı yok bir turfa-şûh-ı nükte-dândur bu

8. Ruh-ı hurşîdini gördükde kalmaz zerrece cânum 

Bu tâb-ı hüsn ile zâhir kıyâmetden nişândur bu

9. Şalar hükm-i nigâhı ‘âleme ğavğa nedür bilmem 

Zamân-ı hüsnde yoksa şeh-i şâhib-kırândur bu

10. Bırakdı fitneler berbâd kıldı ser-be-ser kevni 

Bu reftâr ile gûyâ âfet-i âhir-zamândur bu

11. Savulsun şeh-süvârân-ı melâhat ‘arşagâhından 

Kemiyyet-hışm ile meydâna gelmiş kahramândur bu

!2. Şakın tîğ-i nigâh-ı kîne-âlûdundan ey ‘âşık

Ki ğâyet katlına erbâb-ı ‘aşkun bî-amândur bu

13. Yanar bir lahza dil itse hayâl-ı mâh-ı ruhsârın 

Belâsı eksik olmaz âyine3 hükm-i gülândur bu
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14. Reh-i ‘aşkunda çekmezdüm bu deñlü mihneti lâkin 

Geçilmez ibtilâsından be-ğâyet dil-sitândur bu

15. Velî her mürde-i ‘aşka dem-i ‘Îsâ gelür vuşlat 

Benüm ammâ ten-i fersûdeme rûh-ı revândur bu

16. Güzellerle temâşâ-yı gülistân itdüğün gördüm 

Taşavvurla dedim ser-seng-i ğılmân-ı cinândur bu

17. Hatâ âhûları yâbâna itsün nâfesin gitsün 

Gelüp görsün ne gûne turre-i ‘anber-feşândur bu

18. Sabâya virse izn olurdı mest-i nükheti ‘âlem

Ki zîrâ meşkden pür-tâb-ı zülfünde nihândur bu

19. Ger ey nûr-ı muşavver olmasa târ-ı şeb-i zülfüñ 

Dir idim hüsnüñe bâğ-ı behişt-i câvidândur bu

20. Hırâmuh seyrine açmış melekler çarhdan revzen 

Ğalat fehm eyleyen dir kurş-ı mihr-i âsumândur bu

21. Hevâ-yı ‘aşkda dil fikr-i hâl-ı zülfüñ itmişdür 

Melek gelse yer itmez ol himâye âşiyândur bu

22. Yer itdi dilde âmâl-ı fem-i tengîn u dendânu3

Dil-i der-cûy-ı hecr [u] vaşla hoş düşmüş o kândur bu

23. Halâvetden eserdür mîve-i la‘lüñdeki yoksa 

Meğer ey şâh-ı hûbân şâh-ı hüsnüñde dehândur bu

2$. Hat-ı ser-dâde-i zîrîn zülfüñ zikr iderdüm lîk

Benüm de gülşen-i endîşeme cânâ hazândur bu
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(31b) 25. Şehâ pâmâl-ı râh-ı firkatım rahmet (it) tutalum ki 

Yoluñda baş komış bir ‘âşık-ı lâ-kayd-ı cândur bu

26. Velî başsın olur şad pâre atar pâresin bir bir 

Tarîk-i mervahuñ üzre ne müdbir nâ-tüvândur bu

27. Misâl-ı mürde-i şad sâleyüm efkâr-ı vaşlu3la 

Hılâfım yok sözümde ey perî Haka ‘ayândur bu

28. Nedendur men‘ idersün dergehüñden hayl-ı ‘uşşâkı 

Meğer bilmez misin ey şûh hüsne özge şândur bu

29. Cemâl efrûz hûbân olduğı ‘aşk âşikârâdur 

Ezelden bâ‘is-i teşhîr-i hüsn-i dilberândur bu

30. Ne deñlü kesret-i ‘uşşâk idersen ‘izzetüñ artar 

Şakın efkâr-ı cehl-âmîz idüp şanma ziyândur bu

3!. Çekersen tîğ-i cevri ‘âşık-ı pâkîze-dâmâna

Meğer itlâf-ı vaşlu3 gibidür ey şûh cândur bu

32. Bugün rahm eyleyüp öldürmemişsün çünki ‘uşşâkı 

Ya tîğ-i ğamze-i mest-i harâbu3da ne kandur bu

33. İçüp hûn-ı dil-i zârı idersün def<-i hamyâze 

‘Aceb bu ne müselmânlık işidür ne îmândur bu

3$. Menüm ki etmişüm erbâb-ı çarh-ı nâleden medhûş 

Eğer dirlerse kûyu3da o mâhu3 ne fiğândur bu

35. Ğarîb-i vaşlu3um ey şûh ‘âr etmem melâmetden 

Baña ğurbetde kim söyler fülân ibn-i fülândur bu
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36. Dilâ âşüftelikden rind isen ‘âr eyleme zîrâ 

Ahâlî-yi muhabbet içre dâ’î râygândur bu

37. Ne hâletdur eğer dirsen bu derd-i ‘aşk-ı ‘âşık-sûz 

Uran ğâyıb gören yokdur kazâdan bir sinândur bu

38. Gelince tîri dutsam sînemi yine geçer cânâ 

Siperler hâ’îl olmaz bir hadınun nâ-gehândur bu

39. Yüzin görsem de hikmetdür ğam-âlûd eylerüm güftâr 

Değil [mi] ben ğarîb [im] yâre gûyâ tercümândur bu

40. Görüp mest-i cünûn olmazdı erbâb-ı vedâd ammâ 

Kuruldan bezm-i fitne çeşm-i şûhı çok zamândur bu

41. Gözi bir hastedür ammâ ki pister hasb-ı haşmetdür 

Ne haste fitne hükmünde şeh-i âteş-lisândur bu

42. Anunçün bir güle bin nâz ider ol ğamze-i câdû 

Gülistân-ı ğadâr-ı yâre zâhir bâğ-bândur bu

43. Nice irsün leb-i ‘âşık değüldür ğamzeler zîrâ 

Metâ‘-ı bûse-i dildâra iki pâs-bândur bu

(32a) 44. Dil-i bî-çâre havf-ı ğamzeden korsın kaçar zülfe 

Düşer göz habsına bilmez sanur dâr-ı amândur bu

45. Harâmı gözlerün kim hem-nişîn-i zülfün olmışdur 

Ne ister cân u dilden bir bozulmış kârbândur bu

46. Şu‘ûd-ı turre itmezden mukaddem h^od seni bağlar 

Halâs olmazsun ey dil ğamze-i ğâret-gerândur bu
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47. Gönüller izdihâmından düşersin zülfden pâye 

Ziyâretgâhdur şanma dilâ hâlî mekândur bu

48. Biz ümmîd-i ‘urûc-ı vaşl ile pâ-bûs-ı cânânüz 

Meğer bilmez miyüz ‘âlî himem bir âsitândur bu

49. Kad-i hamla o serv-i şûhı âğûş eylerim âhir 

Görüp a‘dâ ko oklansun disün tir [u] kemândur bu

50. Dil-i ma‘tûşa âb-ı vaşl-ı dilber yahşidür ammâ 

Şakınsun Kerbelâ-yı firkatinden ki yamândur bu

51. Vefâsız dilbere ‘âlemde kat‘a mâ’il olmazdum 

Değüldür ihtiyârum elde ahkâm-ı cenândur bu

52. Benüm de itdüğüm şerh-i şikâyet yâr elindendür 

Ki zîrâ rahmı yok bir âfet-i nâ-mihr-bândur bu

53. Görünce iltifât eyler şaf-ı âğyâr-ı nâ-dâna 

Bizi görse teğâfül eyler öyle nev-civândur bu

54. Nice ba‘zısı dirmiş ki seveydi sûd-kem-i ‘âlem 

Buni ‘âşık mi söyler âşikâre bir yalandur bu

55. Eşah ‘âşık gözünden ihtirâz eyler dil-ârâsın 

Ne sözdür iftihâr etmen dürûğ-ı râviyândur bu

56. Yeter zâr-ı teğâfül itme ehl-i ‘aşkı ey hûnî 

Gün olur ki düşer ‘uşşâk da devr-i zamândur bu

57. Bizi gördükde kılma böyle tarz-ı fikret-âmîzi 

Benüm şûhum sebük-rûhân-ı ‘aşka çok girândur bu
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58. Halâyık bâde beyn-i câm [u] la‘lüñ oldığı yerde 

Ya zehr-i hecr ile zâlim bize ne kaşd-ı cândur bu

59. Huşûsa kim yemîn-i bezm-i dûnân eyledük gitdük 

Yeter çeşm-i ruhuñ iki güvâh-ı hâzırândur bu

60. Yemîn it muşhafa tek muşhaf-ı hüsne yemîn itme 

Cemâlüñ kadrini pest eyleme saña ziyândur bu

61. Cihânda k'olmaya ser-bahş-ı tîğ-i ‘aşk-ı dil-kâru3 

Ya şeydâ-yı fezâ-yı humk veya vahş-ı yâbândur bu

62. Hele derk eylemez mâfi'z-zamîrin bilmeyin ‘aşkı 

Sözüm idrâk iden şahşa tamâm bir dâstândur bu

(32b) 63. 0züñ fehm etmemişsün bî-habersün ‘aşkdan zâhid 

Gel imdi sîm-i kalbin sür ki seng-i imtihândur bu

64. Eğer zâhirde bir sûz-efken-i erbâb-ı hayretdür 

Velî biñ hâşası var hem şafâ-yı tab‘iyândur bu

65. Bu feyz-i ‘aşkdır hep hilkat-ı şi‘r itdiren tab‘a 

Ne mümkün yohsa tertîb-i kelâma nâ-tüvândur bu

66. Beni şekl-i ‘urûs-ı nazma revnak virmişüm şanma 

Hemân bî-şun<-ı levh û hâme şi‘r-i bî-gümândur bu

67. Değül Mâlî-yi sehhâr-ı sühan dürc-i tabî‘atda 

Sözün perverde itse şâ‘ir-i nâdir-beyândur bu

68. N'ola ger olsa a‘dâ hevl-nâk-i lücce-i tab<um 

Oñulmaz yarası zîrâ ki şemşîr-i zebândur bu



142

69. Görenler hâmemi bî-ser sanur ammâ dimezler ki 

Gürûh-ı düşmene bir ejder-i âteş-feşândur bu

70. Yeter ey dil baña ibrâm-ı cehl-âmîzi terk eyle

Ne zemm-i fi‘l-i a‘dâdır ne medh-i dilberândur bu

[KIT‘A-I KEBİRE]

4.

Medh-i Vâlî-yi Bağdâd 

Mefâîlün/ Mefâîlün/ Mefâîlün/ Mefâîlün

1. Cenâb-ı hazret-i pâşâ kim oldur şimdi şevketli5 

‘Umûm-ı âl-i ‘Üşmâniyye'nü3 serdâr-ı ser-kârı

2. O bedr-i şadr-ı ‘âlî-kadr-ı mülk-i pâdişâhânı 

Çün oldı mazhar-ı eltâf-ı mahz-ı hazret-i bârı

3. ‘Azîmet kıldı mülk-i Başra'ya tarz-ı şalâbetle 

İrünce hâkine gûyâ kudûm-ı nuşret-âşârı

4. İçüp yeri firâr itdürdi a‘dâyı beyâbâna 

Dem-i düşmenle gûyâ kan akıtdı âb-ı enhârı

5. Geçüp feth eyledi manşûrımı ol kahrâmân şavlet 

Çeküp tîğ-i ğazab-kârı giderdi hep ser-eşrârı

6. Baş eğmezken Cezâyir halkı şâh-ı heft iklîme 

Amân-h^âh oldılar dergâhına yalvârı yalvârı

7. Hudâ hıfz eylesün zât-ı kerîmin hep hatâlardan 

Gidersün tab‘-ı pâkinden ğubâr-ı gird-efkârı

5 Bu mısra Divanda ‘’şevketli’’ kelimesi ‘’şimdi’’ kelimesinden önce yazılmıştır. Ancak vezin gereği 
bunların yerini değiştirdik. Beyitteki gibi yazıldığında vezin kusuru ortadan kalkıyor.
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8. Yanunca devlet-i ‘izzet iki peyk-i dîvân olsun 

Serîr-i ‘ömr-i rif^atda müdâm ahkâm ola kârı

9. Dahı düşmüş mi bahr-ı devlete bir böyle dürr-i pâk 

Ne şübhe tarz-ı Âşaf'dur anun evzâ‘-ı etvârı

10. Der-i şâhenşeh-i ‘âlem-medâra lâyık oldur kim 

Ola mülkünde ol şâh-ı hüner gibi mühür-dârı

(33a) 11. Nice şâh-ı hüner kim bâ‘iş-i ışlâh-ı rez oldı 

Halâyıkdan bu üslûb üzre aldı hayrü'l-ezkârı

12. Mürüvvet şânına hatm olmış ol şadr-ı kerem-kârun 

Terahhum belki zâtındandur anun ‘âleme sârî

13. Bir etvâr eyledi bâb-ı terahhumda o dârâ kim 

Bu tedbîrinde oldı kevn-i mâ-fîhâ şenâ-kârı

14. Kuşatdı elli beş gün Korna'yı rezm-i belîğ itdi 

Süvârân-ı tüfenk-endâz elinden kıldılar zârı

15. Halâşa yokdur imkân gördiler ol kal‘anun halkı 

Tazarru‘ rik‘asıyla eylediler şulh-ı nâçârı

16. İtâ‘at itdiler fermân-ı şâhenşâh-ı devrâna 

Gerek ceng-âver-i kûta gerek pâşâ-yı bed-kârı

17. Dediler ey serîr-i efrûz-ı mülk ey melek haşlet 

Ferâğat kıl bize Allâh içün bu cebr-i âzârı

18. Temelluk bizden âşâr-ı kerem senden gerekdür kim 

Bugün sensün umûr-ı devletün Dârâ-yı âmârı
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19. İtâ‘at ‘arzını gûş eyleyüp didi amân olsun 

Muhaşşıl eyledi ğark-âb-ı bahr-ı lutfı anları

20. Bu nuşret kimseye nice müyesser ola kim zîrâ 

Amân itdürdi birden itdi sân-ı kâr-ı düşvârı

21. Vezâret şadrınun ‘ankâları bunca sefer kıldı 

Bu mülk içre biri râm itmedi a‘dâ-yı bed-kârı

22. Kudûm-ı heybeti gûyâ tılısm-ı genc-i mülk oldı 

Tahalluf etmeyüp fermânına râm oldılar varı

23. Zihî heybet-i ser-âbâd oradır ya kefâ şimdi 

İrişdürdün tamâma hıdmet-i şâh-ı cihân-dârı

24. Halâş itdün bizi bu vartadan devletlü sultânum 

Bugünden şonra seyr eyle du‘â-yı ehl-i tîmârı

25. Değül lâzım der-i hâcet du‘â-yı ehl-i tîmâra 

Geçer sehm-i kazâ-veş perde-i nüh-tâk-ı devvâr-ı

26. Hudâ bu leşkere sen şehsüvâr-ı Hızr irişdürdi 

Göreydiler eğer ğayrun olaydı derd-i dil-kârı

27. Zamân-ı devletünde reh-güzerden mûra da ğam yok 

>Aceb midür ğanâ’îmle yürütsen gürg-ı hûn-h^ârı

28. Ki ‘adl-âmûzdı bestân-ı hükmün gelmeye nûşîn 

Cihân ehline andan kalmış iken ‘adlun âsârı

29. Muhaşşıl bu tabî‘atda bu hilmiyyetde pâşâyı 

Dahı görmüş mi bir kez söyledük gerdûn-girdârı
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(33b) 30. Felek alsa eline meş‘al-ı hurşîdi devr itse

Gerek biñ yılı da gezse bulmaya bir aña hem-vârı

31. Şeh-i mülk-i melâhat mâh-ı çarh-ı mekremetsün sen 

Bi-hamdillâh ki olmışsın bu ikbâlü3 sezâ-vârı

32. Du‘âmız saña her irte budur kim devletüñ arta 

Muhakkak yerde koymaz Teñri hâcât-ı dil-i zârı

33. Bu deñlü hâtır-ı mahzûnı birden eyledüñ handân 

Seni handân ide dâ’îm cenâb-ı hazret-i Bârî

34. Kelâm ehli göreydi nic’olurmış ‘arz-ı nazm itmek 

Baş ağrıtmaz bileydüm tab‘umuñ tatvîl-i güftârı

35. Eğer bir kez olursa iltifât-ı hazret-i pâşâ 

Hemân gûş eylesünler benden eş‘âr-ı nemek-dârı

36. O 8adruñ bir nigâh-ı nîmi halka kîmyâdurlar 

N'olur bir katre kılsan âhen-i iflâsuma sârî

37. Yeter itdüñ gülâ bâ‘iş-i taşdî‘-i ehl-i tab‘

Nedür makşûd-ı eş‘ârum gerekdür anuñ ezhârı

38. Ğaraz evşâf-ı pâşâ-yı ‘azîmü'l-şândur gerçi 

Sezâdur bunca şi‘rüñ zımnı bir târîh-i hem-vârı

39. Eğer vaşf u eğer târîhdir Mâlî du‘â eyle 

Kıl eşdâf-ı şenâdan dergehine gevher-îşârı

40. Anuñ gibi hezârân ‘ukdeler destinde hal olsun 

Hezârân mülki feth itsün Hudâ'dan isterüz dârı
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4!. Bu resme eyledüm târîhi kim pâşâ-yı zî-şânuñ

Bi-hamdillâh Mevlâ fethine oldı meded-kârı (1076)

$2. Benüm ol ‘andelîb-i nazm-ı gülzâr-ı feşâhat kim 

Yanumda lâldır Rûm'u3 kamû nezzâm-ı eş‘ârı

43. Benüm ol mâşıta kâşâne-i ‘irfânuñım şimdi 

Kemâl-ı nakşıma Behzâd nazm etmişdür ikrârı

44. Bugün hurşîd-veş evşâf-ı pâşâ-yı mükerremle 

‘Aceb midür cihâna virse şöhret nazmum âsârı

$5. Olursa iştihâr-ı nazm-ı pâküm yine andandur 

Hezârân yoksa vardur şâ‘irüñ eş‘ârdur varı

46. Du‘â-gûyuz o pâşâ-yı kerîmü'l-zâta biz dâ’îm

Ki ‘ömr-i devletin yevmen fe-yevmen artura Bârî

47. Sezâdur kim aña her bir nefesde biñ du‘â itse 

Münâsib ehlinüñ varı cihânuñ hayl-ı ebrârı

48. Ğaraz evşâfdan ezhâr-ı nazm-ı turfadur yoksa 

Kim eylerdi müretteb silk-i nazma bunca eş‘ârı

(34a) 49. Ser-efrâz-ı diyâr-ı fenn-i fazluñ ehl-i devletden 

Sezâ-vârı değüldür eyleye âyîn-i cerrârı

50. Ben ol rind-i kalender-tarz-ı dîde seyr-nâkum kim 

Katumda zerredür erbâb-ı şadruñ kîs-i dînârı

5!. Yine cehl ehli turmaz dahl ider tab‘ ehline ammâ 

Hudâ’dur söyleden güftâr-ı telh-âmîz-i âğyârı
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52. Kebâba toğradı bir har beni tîğ-i zebân ile 

Bir öyle har ki ma‘nâ kisvetinden hâlî vü ‘ârî

53. ’Aceb kâtib ider erbâb-ı devlet öyle bir dûnı 

Ki lafzı toğrı fehm etmez ider ma‘nâya inkârı

54. Ger olsa şîr-i tab‘um bâk-nâk-ı lâyiş her kelb 

Bir öyle kelb olaydum ger ideydüm bunca eş‘ârı

5.

Kaşîde Şıfat- Nev-rûz 

Mefâîlün/ Mefâîlün/ Mefâîlün/ Mefâîlün

1. Olunca cilve-ger dehre nigâh-ı lutf-ı rabbânî 

Ferah-zâr eyledi hâk-i ğam-âlûd-ı zemistânı

2. Hevâ-yı i‘tidâl-âmîz gün-i efrûz irüp oldı 

Çemenler behre-endûz-ı nisâr-ı ebr-i nîsânı

3. Değüldür ebr-i pür-bârân şeh-i gerdûn ider hâka 

Küşâyiş-kârî-yi mânende-i pür-zâd-ı elvânı

4. Ne hoş revnak-fezâdur her çemengâh-ı şafâ-bahşun 

Cihât-ârâ-yı gülzâr olma enhâr-ı firâvânı

5. Sifâl-ı pür-mey-i ezhâr-ı bâğun her birin gûyâ 

İder sâkî-yi gülşen reşk-i câm-ı mihr-i rahşânı

6. Mey-i nükhetle ser-mest eyleyüp ezhârı nergisler 

Müzeyyen kıldı zerrîn câm ile bezm-i gülistânı

7. Hevâ-yı turre-i Leylâ-şıfatla turfa sünbüller 

Başın aldı çekildi dutdı Kays-âsâ beyâbânı
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8. Kudûm-ı gül deyu müjd ile her sünbül şetât üzre 

Gelüp bâğa haberdâr itdi erbâb-ı gülistânı

9. Benefşe oldı ğübrâ’-güster-i sahrâ-geh-i ümmîd 

Be-her câ zînet itdi cân-bîn-i râh-ı cânânı

10. Karanfiller virüp iklîl-i hoş tersi‘ ile revnak 

Muhassıl oldılar sahn-ı riyâzun bâ‘is-i şânı

11. Hıyâm-ı turfa-rengînin kurıp dârâ-yı gül yer yer 

Şükûfe haylin itdi pâ-perest-i taht-ı fermânı

12. Bahâr eyyâmıdur bir özge devr-i dil-güşâdur kim 

Gönüllerden gidüp ğam oldı vakf-ı kalb-ı nisyânı

(34b) 13. Şafâdan kalmadı dillerde bir yer tâ k'ide âdem 

Hayâl-ı savlet-i tîr-i bed-eyyâm-ı zemistânı

14. Ser-â-ser gerçi endûh-vez olur ammâ bu mevsimler 

Şafâ-ârâ-yı tab‘-ı jeng-nâk-ı derd-i hicrânı

15. Hayâl-ı ittikâ-yı ğussagâh itmek ne mümkündür 

Çemende gûş idenler na‘re-i bî-tâb-ı mestânı

16. Çemen yer yer der-âğûş eylemiş her gûşede gûyâ 

Gürûh-ı meclis-i erbâb-ı câm u cem‘-i rindânı

17. Teferrücgâh-ı bâğ-ı reşk-i cennet eylemişdür hep 

Melâ’ik peykerân hûrî vü şân ecsâm-ı nûrânî

18. Hased ol rind-i sâhib-hâle kim sîmîn-bedenlerle 

Bugünler gûşe-i gülşende eyler ‘ayş-ı pinhânı
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19. Kimi yâr ile gülşen kimi künc-i ğamda seyr eyler 

Fezâ-yı sîne-i pür-verd-i dâğ-ı bâğ-ı hicrânı

20. ‘Aceb hükm-i çemen kimlerle hem-zânû-yı bezm itmiş 

O serv-i bâğ-ı ümmîd-i dil-i ‘uşşâk-ı nâlânı

21. Eğer ki germ-i câmüz şimdi gülşen-i meserretde 

Ne sûd olmaz yine fersâyiş-i âlâm-ı bahrânı

22. Şafâ hengâmıdur gül devridür bezm-i çemendür bu 

Meded sâkî tevakkuf itme bir dem câm-ı gerdânı

23. Bilürsün biz esîr-i derd-i ‘aşkuz bâdeden ğayrı 

Elemden ‘ârî itmez hâtır-ı erbâb-ı ‘irfânı

24. Bugün şahn-ı çemende devr-i şahbâ ile ser-germüz 

Felek başına çalsun kâse-i hurşîd-i rahşânı

25. Bize ‘arz itmesün esbâb-ı ‘izz u şatveti gerdûn 

Şeh-i mülk-i cünûnuz n’eylerüz dârât-ı ‘unvânı

26. Bilür hâlim nihâl-ı gül-bün üzre gûş iden ‘ârif 

Şadâ-yı nâle-i dil-sûz-ı pür-hüzn-ı hezârânı

27. Benüm ol ‘âşık-ı ser-bâz-ı şahrâ-yı cünûniyyet 

Ki şehr-i ‘aşkımun Kays oldı bir tıfl-ı debistânı

28. Ger olsam şevk ile dem-sâz-ı nâlişkârî-yi cânun 

Yıkardum şâh-ı gülden ‘andelîb-i turfa elhânı

29. Nice şâyeste-i zâr olmasun gönlüm ki bir mâhun 

Nice demdür ki olmışdur mey-i mihr ile hayrânı
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30. O mest-i câm-ı nâzu3 tâ-be-key olsun dil-i ‘âşık 

Helâk-ı tîğ-i dest-i nergis-i nezzâre cünbânı

31. Nüvişte tarf-ı tîğ-i gamzesinde hatt-ı bî-dâdı 

Nühüfte zülf-i pür-çîninde sırr-ı nâ-müselmânı

(35a) 32. Ser-efrâza gürûh-ı şâhdan şehhir-i Amid kim 

Dem-i geştinde pâ-bûsî ider serv-i hırâmânı

33. Mübârek makdemi pür-feyz-i hengâmı teferrücde 

İder reşk-i gülistân-ı irem deşt-i muğaylânı

34. Yeter ârâm-ı künc ey âfet-i şeng-i cihân-âşûb 

Müşerref kıl biraz da hâk-ı hasret-zâr-ı bestânı

35. Olursun şo3ra efsûs-âver ey meh-i kut ‘ayş itme 

Çerâ ‘âkil-ı künd-kâru3a bâz-erd-i peşîmânı

36. Meded bir cilve it ol kadd-hırâmış âferînühle 

Yeter ‘uşşâkı itdüñ pây-mâl-ı hâk-i hırmânı

37. N'olur emvâc-ı lutfuñ sâhil-endâz-ı sürûr itme 

Yem-i ğamdan dil-i üftâde-i hâtır-perîşânı

38. Şakın takrîb-i efrât-ı vedâd-ı dûn-meşrebden 

K'ider tefrîte bâ‘is kadr-ı hüsn-i mâh-rûyânı

39. Ki ey mihr u dil-i hâk-i ğümûm-âbâdı yâd eyle 

Ne deñlü pest ise dest-âver-i eltâfu3 it anı

40. Nice demdür ki pâ-der-bend-i zencîr eyledi zülfüñ 

Dil-i ser-germ-i ‘aşk-ı bî-şekîb-i hûş u sâmânı
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41. Hümâ-veş mürğ-ı dil-i ebr şükûha lâne-sâz olsa 

Kemend-endâz olur zülf-i dil-ârâ cerr ider anı

42. Dil aldandı safâ-yı bezm-i vasla lîk yâr oldı 

Şikest âr-ı sebû-yı pür-müdâm-ı ‘ahd [u] peymânı

43. O mihr-i çarh-ı hüsn-i cân-güdâz-ı hûş-ı ‘Îsâ'nün 

Dile kâr itdi ğâyet tâbiş-i nîrân-ı hicrânı

44. Ümîd-i secde-i hâk-i deriyle sû-be-sû kalmış 

Çıkup seyr eylemez erbâb-ı ‘aşk-ı pây-mâlânı

45. Değül ‘uşşâk ancak secdegâh-ı âsitânında 

Olur belki melâ’îk zümresi fersûde-pîşânî

46. Gönülde kalmadı bir arzu vü ancak bu kaldı kim 

Koyup başım der-i cânâna teslîm eyleyem cânı

47. O şûhun mazhar-ı nezzâre-i mesti olan zârun 

Rehâ bulmaz dahı dest-i melâmetden girîbânı

48. Onun'çün hâtır-ı ‘uşşâk olur heycâgeh âşûb 

K'ider dâ’îm hayâl-ı ğamze-i bâ-tîğ-i bürrânı

49. Kılur câm-ı nigehle ‘âşık-ı meyhâne-i çeşmi 

Tecerru‘-kâr-ı sahbâ-yı cünûn-âlûd hayrânı

50. Çıkardı mihr u mâhı gözden ol hurşîd-i meh-zerre 

Bu şekliyle getürdi ‘âkıbet insâfa devrânı

(35b) 51. ‘Uyûn-ı hâl ile seyr eyle göz ol Yûsuf-ı ‘asrı 

Ki tîğ-i hüsn ile hubân elinden aldı meydânı
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52. Yed-i tuğrâ-keş-i dîvân-ı fıtratdan alup bir hat 

Serîr-efrûzî-yi iklîm-i hüsne oldı erzânı

53. Biri var hatve-perdâz-ı rikâb-ı meh-veşân olsa 

K'odur şimdi melâhat mülkinün şadr-ı nigâhbânı

54. Temennâ sâhilin sîr-âb-ı lutf eyler terahhumla 

Hurûş itse yem-i emvâc-hîz-i dest-i ihsânı

55. Ne-zâd-ı şûh-ı ma‘nâ fehm-i remz-i nükte-i ‘âlim 

Vücûd-ı pâkı maşnû‘-ı şafâ-yı feyz-i subhânî

56. Rüsûm-ı peyker-i pâkî değildir zülf-i ruhsârı 

Beyân etmiş Hudâ hüsnünde remz-i küfr [u] îmânı

57. Değül câ-yı ta‘accüb ehm olsa çarha peyveste 

Ki dil bir böyle tıfl-ı şûhun oldı zâr-ı hayrânı

58. Cihânı ğarka-yı şûr-âb-ı hüzn eyler dem itseydüm 

Nişâr-ı eşk-i hûn-âlûd-i çeşm-i reşk-i tûfânı

59. Eğer ruhşat-ı deh âh-ı derûn sûz-ı cahîm olsam 

İderdüm münhedim bu ne kıbâb-ı çarh-ı gerdânı

60. Yine etmez dil-i zârun du‘âsı kâm-ı gerdânı 

Berîn-âvîz-i bâb-ı ‘arş iken miftâh-ı efğânı

61. Hudâ ma‘lûm dergâhundır ahvâl-ı dil-i Mâlî 

Ki râh-ı ibtilâda n’eylemişdür çarh-ı dûn anı

62. Şükûfe-çîn-i bâğ-ı vaşl-ı dildâr etmedi derdâ 

Felek bir dem dil-i zâr-ı esîr-i bend-i hicrânı
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63. Budur hükm-i zamâne gitdi hep âyîn-i dîrîne 

Yeter ey dil bu <aşr-ı nâ-sezâdan şekve-gûyânı

6.
Kaşîde-i Şikâyet-Gûne 

Mefûlü/ Fâilâtü/ Mefâîlü/ Fâilün
1. Gerdûn ki ‘arz-ı âyine-i âfitâb ider 

<Aks-ı şuver-nümûnî-yi cevr u ‘itâb ider

2. Eşvât-ı ra‘d-ı sâ‘ika-perdâzı şanmanuz 

Ehl-i dile lisân-ı ğazabla hitâb ider

3. Nâ-dâna her sitâresi bir çeşm-i lutf olur 

Fen ehline nezzârda bî-irtikâb ider

4. Gerdûn dûn-ı bûkalemûn gûn-ı bî-sükûn 

Bu devr ile giderse cihânı harâb ider

5. Hep tâb-ı mihrdür beni bî-tâb-ı şabr iden 

Cûd-ı sipihrden ne ki dil ictinâb ider

(36a) 6. Bir şûh-ı turfa-turre dil olmış esîr kim 

Bahr-ı ğamında leyl u nehâr ıztırâb ider

7. Germ-i nezâre eylese hengâm-ı nâzda 

Âteş-i zenni raht-ı dil-i şünc-ı şâb ider

8. Tarz-ı hırâm-ı ezmine-âşûb-ı kim anun 

Lerziş-i resânı [kim] felek-i nüh kubâb ider

9. Bir böyle fitne-pîşe-i ğaddâr-ı ‘âlemi 

Tahsîn ol ehl-i ‘aşka gördükde tâb ider
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10. Gâh lerz-i tîr-i ‘işve ider çeşm-i fitnesi 

Geh esb-i nâza cünbiş-i tarf-ı rikâb ider

11. Gâhî olur ki mülk-i muhabbetde bir kulun 

Dâd ey per-i şükûh-ı merâtib nesâb ider

12. Gâhî olur ki pâdişeh-i mülk-i ‘aşkını 

Hışm-ı nigâh-ı kîne-ger ile türâb ider

13. Gerçi dem-i müşâhedesi pür safâ virür 

Ammâ ğam-ı müfârekatı bin ‘azâb ider

14. Yollarda görse âh ki ben derd-mendini 

Derhem-i zâr olup reviş-i pür-şitâb ider

15. N'itdim o mest-i câmı ğurûra ‘aceb beni 

Böyle hezâr pâre-i tîğ-i ‘itâb ider

16. Çeksün cezâsıdur ğam-ı hecri o kimse kim 

Re’yiyle meyl-i dilber-i ‘âlî-cenâb ider

17. Feryâd böyle ise eğer iktizâ-yı ‘aşk 

Ma‘mûre-i dil-i giderek ğam harâb ider

18. Ben âteş-i firâka dilim eylerüm kebâb 

O iller ile sohbet-i câm-ı şarâb ider

19. Dil gerçi bezm-i vuslata ümmîd-bestedür 

Ammâ ki baht-ı kûşe-i hırmânda h^âb ider

20. Besdür dilâ bu beste key-i bahtdan gele 

Bir gün olur ki Hazret-i Hak feth-i bâb ider



155

21. Tâ key vücûd sûz mey-i âteşgeh-i mihen 

Tâ çend rûy-ı şâhid-i bahtım nikâb ider

22. Dil ğamdan idemez yine vaşl-ı reh-i halâş 

Kerîm kader tecerru‘-ı şahbâ-yı nâb ider

23. Dil-kârî-yi ifâzâ-yı şahbâ-yı bâde kim 

Bir merd-i ‘arşa h^ân-ı hizebrân-ı ğâb ider

24. Olsam piyâle-gîr-i müdâm-ı sürûr-bahş 

Ye’siyyet-i dilim anı hem-meşreb âb ider

(36b) 25. Şubh-ı şafâ-yı şîğda-ger bile etsem âh 

Rûy-ı hevâ-yı faşl-ı şitâ-veş sehâb ider

26. Fark-ı nihâl-ı gülde hezâr-ı sühan-serâ 

Gûş itse nâlem ur nağamından hicâb ider

27. Eşrâh-ı derdim itse debîr-i tabî‘atım 

Mecmû‘a-yı hakâyıkı pür-intihâb ider

28. Feyz-i şafâ-yı ‘aşk ki her şi‘r-i şûhımı 

Reşk-i zahîr-i şöhre-ver-i fâryâb ider

29. Nezzâme Mâlî Rüstem-i tab‘um bu nazm ile 

Fen ‘arşasında ‘arza-yı şec‘-i şebâb ider

30. Dûnân-ı fadla perver-i h^ânın kelâm ehil 

Bilecedür o gûneleri kim hesâb ider

31. Ammâ sözüm yok ol sühan-ârâ-yı şi‘re kim 

Her dürr-i nazmı muktebes-i şad kitâb ider
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32. Şevk ile tab‘um itse şurû‘-ı sühan-geri

Her lafz-ı nazmı bâ‘is-i fahş-ı cevâb ider

7.

Kaşîde-i Dîğer 

Mefâilün/ Feilâtün/ Mefâilün /Feilün

1. Tabî‘atumdur o gülzâr-ı nev-bahâr-ı sühan 

Nesîm-i feyz ile ben buldum iştihâr-ı sühan

2. Elimde hâmem o şâh-ı nihâl-ı fendür kim 

Hemîşe virme der-i tâze tâze bâr-ı sühan

3. Ger olsa bâriş-i seng-i kef-i sitemle n'ola 

Şikeste ser kalem-i şâh-ı mîve-dâr-ı sühan

4. Ne hâme lü’lü’-yi hoş reşha-yı ma‘ânîdür 

Ki bâğ-ı ma‘rifete oldı âb-dâr-ı sühan

5. Dimâğ-perver u sîr-âb-ı cûy-ı kilkimdür 

Hemîşe teşne-fezâ-yı şükûfezâr-ı sühan

6. İfâza-yı reşehâtı şu resme kim çekmem 

Alınca destüme tab‘umdan intizâr-ı sühan

7. Gelürse şevke dahı kef necâma olmayacak 

Uyup tabî‘atıma etmem ihtiyâr-ı sühan

8. Mezâd ider anı dellâl-ı hâmım oldukça 

Nihân-hâne-i tab‘umdan âşikâr-ı sühan

9. Bu nazmum ol gül-i gülşen-fürûz-ı ma‘nâdur 

Ki oldı mâ-hâşıl-ı deşt-i geşt-zâr-ı sühan
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10. Gül-i beyânuma benzer bulunmaz eyleseler 

Eğer tecessüs-i gülzâr-ı sadr-ı bâr-ı sühan

(37a) 11. Ben ol serîr-fürûz-ı memâlik-i nazmum

Ki olmışım melik-i mülk sad hezâr-ı sühan

12. Hirâs-ı lehçe-i tîğ-i zamân-ı tîzimden 

Müsellem oldı şeh-i tab<uma diyâr-ı sühan

13. O pîr-i post-i berendâz-ı bahr-ı nazmum ki 

Murîd-i tab<um olur fevr-i yem-güzâr-ı sühan

14. Müdâm bahr-ı hayâle ider tereşşüh-i feyz 

Sehâb-ı mu‘ciz-i tab<-ı le’âl-ı bâr-ı sühan

15. Ne mümkün olmasa peyveste-i sözün tab‘a 

Ki ola hayt-ı tahayyül güher-güzâr-ı sühan

16. Sühandur ehl-i dilün mâye-i dil u cânı 

Sezâ-ver itsem eğer vasf-ı bî-şomâr-ı sühan

17. Sühandur ol büt-i tannaz-ı hâne-( zâde) -yi tab<um 

Hayâlim itse n'ola meyl-i gül-‘izâr-ı sühan

18. Sühandur ol büt-ı şûh-ı libâs-pûş-ı hayâl 

Dil oldı meyl-i kün-i hüsn-i şîve-dâr-ı sühan

19. Benüm o muntazam-ı ma‘rifet ki etmedeyüm 

Hemîşe sâziş-i bünyâd-ı kulle-vâr-ı sühan

20. Ki hıfz-ı şâhid-i mazmûne-bânî-yi tab<um 

Ger itse şevk ile bir düzd-i istivâr-ı sühan
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21. O düzde şâhid-i mazmûn içün zafer bulamaz 

Gelürse fethine bin dâver-i diyâr-ı sühan

22. Meğer cenâb-ı fazîlet-me’âb-ı sûzî kim 

Fezâ-yı fende odur şimdi şeh-süvâr-ı sühan

23. O şeh-süvâr ki meydân-ı ma‘rifetde ider 

Hezâr müdde‘î-yi fen-i hâk-sâr-ı sühan

24. O pâdişâh-ı sühandur ki şimdi söylerler 

Hüner-verân-ı zamân-ı güher şi‘âr-ı sühan

25. Gül-i hadîka-yı fazl-âfitâb-ı çarh-ı hüner 

Serîr-i meclis-i fen şâhib-i vakâr-ı sühan

26. Bilür ahâli-yi nazm-ı zamân ki şimdi odur 

Hıdîv-i memleket-i âsumân-medâr-ı sühan

27. O çarh-ı fendür o kim şaldı matla‘-ı tab‘ı 

Cihâna şöhre-i hûrşîd-i tâb-dâr-ı sühan

28. Zihî kerâmet-i feyz-i Hudâ ki olmışdur 

Yem-i tabî‘atı eşdâf-ı dür-nişâr-ı sühan

29. Zebân-ı nâtıkâ-yı pâk-ı mu‘ciz-âşârı 

Dür-i hazîne-i lâ’lâ’-yı şâh-vâr-ı sühan

(37b) 30. Huzûr-ı meclis-i hâşında Bu‘alî ise ger 

Füsûn ile bulamaz râh-ı iktidâr-ı sühan

31. Velîk kalmadı erbâb-ı şadr-ı devletde

Ne kadr-ı ehl-i ma‘ârif ne i‘tibâr-ı sühan
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32. Hep oldı müşfik-i har haşletân-ı dûn-perest 

Muhibb-i fırka-yı erbâb-ı inkisâr-ı sühan

33. Gelür mi devre ‘aceb bir metâ‘-ı fehm-i kelâm 

Giçer mi yohsa bu hâliyle rûzgâr-ı sühan

34. Beyân-ı şûhım içün dahl ile beni zîrâ 

Ser-â-ser eylediler dâğ-ı dil-figâr-ı sühan

35. O güne şâ‘ir-i dihhâl-ı dûn ki anlardur 

Şikeste nükte-i erbâb-ı i‘tizâr-ı sühan

36. Bu şi‘r-i şûriş ile anlara sen inşâf it 

Nice ahâli-yi fehm itsün i‘tibâr-ı sühan

37. Bir âb-dâr-ı ğazel görse cerr-i şi‘ri içün 

Olur hezâr yerinde gülû-feşâr-ı sühan

38. Beyân-ı hoş-reviş-i turfa-vâdî-yi küdemâ 

Hep oldı böyle dehân-gird-i düzd-kâr-ı sühan

39. Bu denlü vâdî-yi pür-şûr ile görürsün ki 

Yine o gûne batî-tab‘ u bed-şi‘âr-ı sühan

40. Alup eline gelür ‘arşagâh-ı ma‘rifete 

Bir iki kıt‘a-ı nazm-ı kabîh ‘âr-ı sühan

41. Kıyâs-ı nazm idüp ol şi‘r-i mühmel ile ider 

Miyân-ı ehl-i ma‘ârifde iftihâr-ı sühan

42. Sülûk-ı vâdî-yi nazmın görüb bu gûnelerün 

Nice tabî‘at ider bir de ihtiyâr-ı sühan
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43. Mürekkeb olsam eğer ma‘rifetle eylemem 

Lisân-ı hâmeden imkân-ı ictihâr-ı sühan

44. Beni bu ğayret-i fendür helâk iden yohsa 

Göreydiler ne imiş nazm-ı neş’e-dâr-ı sühan

45. Sipihr-i tab<uma mâni‘ sehâb-ı ğayretdür 

Cihân bilürdi nedür mihr-i iştihâr-ı sühan

46. Kasîde irdi tamâm intihâya ey Mâlî 

Yeter tetâvül-i efrât-ı iftihâr-ı sühan

47. Fezâ-yı kâfiye teng oldı tevsen-i tab<a 

Ko şeh-süvârî-yi nazmı kıl ihtisâr-ı sühan

48. Ki şâyed olmaya tasdî‘-i sâmi‘ine sebeb 

Dirâz-gûyî-i eş‘âr-ı bî-karâr-ı sühan

(38a) 49. Devâm-ı ma‘rifet-i bâ‘is-i kasîdeye kıl

Hemân dürc-i du‘âdan güher-nisâr-ı sühan

8. 

[KASİDE] 

Feilâtün/ Feilâtün/ Feilâtün/Feilün

1. Açılur mıydı gül-i tâli‘-i erbâb-ı sefer 

Bâğ-bân-ı zafere itmese Bârî mazhar

2. Bâğ-bân-ı çemen-i re’fet-i âb-ı ruh-dâd 

Sâye-endâz-ı ğarîbân u re‘âya-perver
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3. Âfitâb-ı felek-i ma‘delet u dehr-ârâ 

Ğonca-yı nâdire-i gülşen-i tedbîr u hüner

4. Ser-firâz-ı vüzerâ Âşaf-ı Cemşîd-i şey’im 

Yeke-tâz-ı şaf-ı a‘dâ-yı dalâlet-âver

5. Ya‘nî pâşâ-yı müsemmâ-yı Halîl İbrâhîm 

Kim Hudâ etmiş anı mihr-i cihân-tâb-ı zafer

6. Şadr-ı Cem-rütbe vü Cemşîd-i liyâkat ki düşer 

Şânına menkıbe-i tîğ-i ğazâ-yı Haydar

7. Şöyle bir gevher-i deryâ-yı vezâret ki dahı 

Fi'l-meşel görmedi çarh ancılayın bir gevher

8. Çıksa dîvâna sa‘âdetle Sikender-‘unvân 

Girse meydâna olur Güstehem-i nîze-güzer

9. Fethat-ı tîğini gûş eylese Dârâ-yı ‘Acem 

Cism-i bed-hilkati havfından olur lerz-âver

10. Eylese ‘âlem-i rü’yâda hayâl-i kahrın 

Mülk-i Îrân'ı başar vâhime-i havf-ı hatar

11. Hük[ü]mi memleket-i hüsne de olsa cârî 

Ğamze olur idi dil-i ‘âşık ile hem-pister

12. Resm-i ser-cebhesidür naşrun min-Allâh ki yürür 

Her rikâbında birer peyk gibi feth u zafer

13. Hadd-ı tedbîrini fehm eyleyüp âl-i ‘Üşmân 

İtdiler hazretini pîş-gürûh-ı leşker
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14. Şaf-der-i çarha-yı erbâb-ı gürûh-ı İslâm 

Olmaz idi eğer olmasa kudûmında zafer

15. Hâşılı şevket ile çarha-yı İslâm oldı 

Gûyiyâ eyledi dünyâyı müberrâ-yı keder

16. Leşkerin itdi ol esnâda mükemmel âlât 

Görilüp cümle-i esbâb-ı mühimmât-ı sefer

17. Oldı esb-i zafer u fethe sa‘âdetle süvâr 

Ülke-i Başra'ya tâ kim kademi itdi güzer

(38b) 18. Kademi mülkine bir varta-yı dehşet şaldılar 

Levhaşallâh zihî makdemi ferhunde eser

19. Ne kademdür ne revişdür ne şalâbetdür bu 

K'eyledi düşmene deşt-i ‘ademi câ-yı makar

20. Bârekallâh zihî hasa vü ferruh makdem 

Şanekallâh ey aşaf-ı reviş-i pâk siyer

21. Bu ne tedbîr-i şecî‘ âne ne kudret ne kudûm 

Bu ne etvâr-ı dilîrânedür ey şâh-ı hüner

22. Sırr u bend eyledün enhâr-ı bihâr-âsâyı

Tâ ki emn üzre ola ‘asker-i İslâm'a memer

23. Habbezâ himmetüne kûşiş-i hasbîler ki 

Ehibâ hıdmetüne ey Cem-i dârâ-efser

24. Hıdmet olursa der-i pâdişeh-i devrâna 

Böyle olsun hele ey dâver-i İskender-fer
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25. Had-ı nâmûs-ı şehen-şâhiyâ itdün tekmîl 

Ğayret-i saltanata ya‘nî miyân-beste kemer

26. Yüriyüb mülk-i Cezâyir'den idüp sür‘at tâm 

Bir gün evvel k'ola tâ cenge müsâvî leşker

27. İrecek nehr ben-i dâr-ı Esed-i menziline 

Geldi cem‘îyyet-i düşmenden o vâdîye haber

28. İşidüp bu haberi kâr-güzârânı umûr 

Cem< olup eylediler mişvere-i yek-diğer

29. İnhizâm etmeğe tedbîr-i hücûm eylediler 

Tâ ki geldi şeref-i sâ‘at-ı hengâm-ı seher

30. Ne seher şubh-dem-i rûz-ı sa‘âdet idi kim 

Leşkere oldı Hudâ'dan taraf-ı hüsn-i nazar

31. Herkes esbâb-ı cidâlın giyinüp gûyâ kim 

Oldı âsâr-nümûn-ı sıfat-ı sun‘um ner

32. Bu salâbetle bu leşker ki teveccüh kıldı 

Kıyâs eyledim olmış ‘arsa-yı cengi mahşer

33. Dökilüp tabl-ı beşâret çekilüp sancaklar 

Turdı saf saf iki cânibde dil-âver erler

34. Kef-be-şemşîr olup âvâze-i gül-bâng iderek 

Her tarafdan didiler na<re-i Allâhü ekber

35. Yüriyüp cânib-i a‘dâ-yı dalâl-efzâya 

‘Âlemi gözlerine kûçe-i teng eylediler
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36. Çıkdı çarh-ı feleğe tûb u tüfenk âvâzı 

Virdi tâ zelzelesi dâbbe-i arza keder

(39a) 37. Tarafe'l-‘aynda tâbûr-ı belâ ma‘mûrın

Birden itdükde hücûm eylediler zîr u zeber

38. Saymayup nehrlerin geçdi ğazanfer-şıfatân 

Ki ğazâdur deyu baş kesdi dil aldı yer yer

39. Çarha-yı leşker-i İslâm idi Allâh-el-hamd 

Hele pâşâ-yı felek-kadr u eyâlet-perver

40. O felek-rütbe ki nîrân-ı celâlinden urır 

Hırmen-i düşmen-i bî-hâşıla tûmâr-ı şerer

41. İtdüği hıdmetinün bâb-ı felekde birine 

Rab‘ın itmedi devletde olan serverler6

42. Ola âbâd-ı Hudâ devlet-i âl-i ‘Üsmân 

Görmeye merkezini ‘ayn-ı ‘adû-yı bed-eser

43. Dâ’imâ ola rikâbında anun gibi nice 

Merd-i meydân-ı şecâ‘at şeref-i feth-i zafer

44. Dâ’imâ tîği ola zümre-şikâf-ı a‘dâ

Ya‘nî düşmenlerini eyleye Hak zîr u zeber

45. Himmetiyle yüriyüb mülk-i Cezâyir'den tâ 

İtdiler vâşıl olup Korna'ya tedbîr-i zafer

6 Bu mısranın vezni kusurludur.
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46. Nice Kornâ ki belâ bünye vü çarh estînâ 

Düzd-i müstahkem u bî-bâk-ı ğulûv-ı leşker

47. Her binâ-yı bedeni kûh-ı ser-endîb esâs 

Her ser-i kullesi bir kât-ı metânet-güster

48. Cânibeyninde görüp ol iki şattı şandum 

Pâs-bân-ı ser-i gencînedür iki ejder

49. Hûn-ı erbâb-ı cihâd ile ger aksa iki şat 

Her ser-i hıştı içün olsa telef yüz bin ser

50. Yine bir vechle olmaz tağa(l)lüb-i imkân 

Taraf-ı bâr-ı Hudâ'dan ola bir çâre meğer

51. Meğer ol zübde-i eşrâf-ı gürûh-ı vüzerâ 

O şaf-ârâ-yı kibârâ vü hıdîv-i şaf-der

52. Ki nice muhşır-ı a‘dâya irünce kıldı 

Halkını tu‘me-i şemşîr vireyin zîr u zeber

53. Hâk-i pür-şûr-ı şer-i Korna’ya kim başdı kadem 

Âteş-i dehşete oldı dil-i a‘dâ me’âşir

54. Meteresler çekilüb cenge şürû‘ olduği dem 

N ’eyledi gör kadem-i şadr-ı ahâli-yi mafhar

55. Bir şeb-i eşref-i ezmânda şeb-hûn itdi 

Zikke (?) şattından ide tâ ki sa‘âdetle güzer

(39b) 56. İttikâ eyleyüp eltâf-ı Haka oldı revân

Kıldı çün şevket ile vaşl-ı mahall-ı ma‘ber
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57. Çekilüp râ’yet-i İslâm şatun koşusına 

Dizilüp sancak u bayrak virilüp zînet-i fer

58. Bu mühimmât u bu tedbîrüne gördükde hemân 

Kal<a-yı Korna'ya erbâb sevip itdi haber

59. Ne haber başlarına kopdı dem-i rüstâ-hîz 

Gird-i evhâm ile hâtırları oldı muğber

60. Gece oldukda hemân kal‘alarından boşanup 

Oldılar cümle perâkende-i rûy-ı şat u ber

61. Kimi pâ-der-kil-i hâver kimi müstağrak-ı âb 

Kimisi ser-be-dehen refte-i âlât u taber

62. Oldı peyvend-i felek zemzeme-i vâveylâ 

Belki ‘Îsâ'ya kıyâmet deyu irişdi haber

63. Peylerinden yüriyen perd-i dilîrânun ise 

Bî-hesâb oldı getürdükleri başlar diller

64. Hamdulillâh ki Hudâ düşmen-i pür-kîneleri 

Kıldı bu resme ser-efgende-i şemşîr-i kader

65. Rahm idüp leşkere pâşâ-yı ‘azîm-üş-şânı 

Şükr kim eyledi Bârî sebeb-i feth u zafer

66. Hoş Hudâ'dur iden ammâ yine imkân yoğ idi 

Virmese makdemi a‘dâya mehâbet bu kader

67. Dileriz bâr-ı Hudâ şân-ı şerîfin dâ’îm 

İde mansûr ‘adûsın dahı bundan bed-ter
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68. Kanda varsa açıla uğrına bâb-ı ikbâl 

Dâ’imâ tîği ola kati‘-i a‘dâ-yı eşer

69. Kim anun uğrı bu bünyâd-ı belâ ma‘mûrun 

Oldı ser-<ukde-i pür-vartasına feth-âver

70. İmdi lâzımdur ola fethi içün bir târîh

Ki gerekdür şu‘arâdan kala her yerde eser

71. Tâ ki gûş eyleyecek kal‘aya pür oldığını 

<Asker-i tîğ-be-destân-ı sa‘âdet rehber

72. Çıkdı bir mîr-edâ söyledi Mâlî târîh

Âye-i naşrun-min-Allâh ile feth eylediler (1078)

73. Benüm ol sîm-i zer-endûz-ı sühan kim yaraşur 

Diyeler tab‘uma ser-mâye-i şad künc-i hüner

74. Tab‘-ı pür-feyzime benzer kanı bir tab‘ kola  

Var demed-i hat-ı pâşâ-yı hümâyûn peyker

(40a) 75. İdemez yine dür-efşânî-yi vaşf-ı seci‘in 

Olsa eşdâf-ı tubû‘-ı şu‘arâ pür-gevher

76. Dâ’imâ kârı ola mûcib-i medh-i şu‘arâ

Tâ ki var künc-i ma‘ânîde dür-i nazm u hüner

77. Dâ’imâ sâye-nişîn-i kerem u lutfı ola 

Cem<-i hayl-ı ğurebâ ya‘nî ki erbâb-ı sefer

78. Hem ola şu‘le-i lutfı men-i şeb-gerd-i ğama 

Ki benim deşt-i felâketde o hâk-i ahkar
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79. Geşt-zâr-ı hünerüm mesken-i künc-i güherüm 

Deşt-i âlâmda her çend ki hâk isem eğer

80. Çarh itdi meni pür-şerha-yı dest-i mihnet 

Tâ kitâb-ı eleme eyleye cismim mastar

8!. Tâ-be-key cevr-i sipihri çeke mahzûn göfflüm 

Çarh-ı bî-dâddan âl-i dâd-ı dilim ey dâver

82. Hâk-pâye bu kaşîdeyle ğamum ‘arz itdüm 

Çeşm-i lutfuñ aña şâyed k'ide im‘ân-ı nazar

9.

[KASİDE]

Feilatün Mefâilün Feilün

!. Nev-civân oldı pîre-i dünyâ 

Geldi ya‘nî bahâr-ı ğam-fersâ

2. Tâzelendi kulûb-ı ‘âlemiyân 

Yeñilendi cihân-ı köhne-binâ

3. Hükm-i terbî‘le bu mevsimde 

Böyledür iktizâ-yı feyz-i hevâ

4. <Aks-ı ahzar-serâ-yı çarh ola hâk 

Çarh-ı âyîne-i hazîz-nümâ

5. Bir hevâdur hevâ-yı faşl-ı rebî‘

Ki virir tab‘a ibtilâ-yı hevâ

6. Olsa bu demde ehl-i ğâm-câ’îz 

Feleğe turfa-hand-ı istihzâ
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7. Haste-i jeng-i tab ‘î-yi endûh 

Buldı bu faşlda şifâ-yı şafl

8. Geld-i şâh-ı gül-i zemîn-pîrâ 

Şahn-ı bâğa kurıldı ser-tâ-pâ

9. Çetr-i hadrâ sütûn u zer-i tomâr 

Hayme-i sürh-gûn u hoş-sîmâ

10. Cem<-i etfâl-ı ğoncanu3sa müdâm 

Perveriş-kârıdur nesîm-i şabâ

(40b) 11. Vâsıta olmasaydı hıdmet-i gül 

Bulmaz idi şükûfe neşv u nemâ

12. Şeref-i kadr u fer cenâb-ı güle 

Olmış a‘tâ-yı bâr-ı Hak gûyâ

13. Ki olur feyz-i nefhasıyla müdâm 

Zîb u tâc-ı mülûk u şâhenşâ

14. Gerçi eyl er taş addur-ı ‘ âlem 

Şâh-ı gül hüsn u ‘ıtr ile ammâ

15. Taraf-ı istiflzadur aña lîk

Hâk-i semm-i semend-i şadr-ı veğâ

16. Ki ne dem çıksa ol Süleymân-fer 

Seyr-i ezhâr-ı gülşene zîrâ

17. Gül şaçar hâk-pâyi üzre nesîm 

Eyler ezhârı ferş-i râh-ı şabâ
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18. Olsa ezhâr o şeh-süvâra n'ola 

Makdem-endâz-ı rahş-ı şarşar-ı pâ

19. Kim odur mûcib-i kudûm-ı bahâr 

Ya‘nî bâdî-yi şâdî-yi dünyâ

20. Şadr-ı şarşar süvâr-ı fahr-ı mülûk 

Rüstem-âsâr u dâver-i heycâ

21. Hâl-i ruhsâr-ı şâhid-i ikbâl 

Sünbül-i şeme-dâr-ı şahn-ı ğınâ

22. Ya‘nî ser-dâr Muştafâ Pâşâ 

Kim odur her umûra ‘ukde-güşâ

23. Ol ki itmiş kazâ sa‘âdetini 

Rükn-i ‘uzmâ-yı şehr-i heft serâ

24. Yaraşur olsa sâkî-yi bezmi 

Cem-i câm-intisâb-ı dehr-nümâ

25. N'ola dirse cenâb-ı hazretine 

Nükte-fehmân u ‘ârif-i ma‘nâ

26. Fahr-ı dârâ güzîde-i vüzerâ 

Mihr-i ‘âlem-fürûz-ı istiğnâ

27. Bir hem-endûz-ı lâşe-i düşmen 

Şaf-şikâf-ı ‘adû-yı rezm-ârâ

28. O be-kef-tîğ-i cûy-bâr-ı ğazab 

O belâ-bâr-ı ‘âlem-i a‘dâ
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29. Yağsa ebr-i bahâr kahrında 

Câ-be-câ fitneler olur peydâ

(41a) 30. Tâb-ı tîğ-i niyâm kahrı değül 

Oldı ebr-i celâl-ı şâ‘ika-zâ

31. Tâb-ı şemşîri zâhir olsa yanar 

Âteş-i vehme mülket-i a‘dâ

32. Halk-ı mülk-i Cezâyir'e nitekim 

Vehmi buldırdı inhizâm-ı fenâ

33. Tâ ki oldı sa‘âdet ile revân 

Taraf-ı Basra'ya o şadr-ı veğâ

34. Eyledi memleketlerin berbâd 

Leşkerin hurde-i hurûb-ı belâ

35. Nehr-i dâr-ı Benî Esed'de olan 

Cem‘ u a‘dâ-yı ahzele meselâ

36. İtdüği kâr-ı tîğ u fethi dahı 

İtmedi sebkat eyleyen vüzerâ

37. Nice fethat ki ibtidâ-yı hücûm 

Düşmeni birden itdi rû-be-kafâ

38. Ki görünce bu savlet-i düşmen 

Kıldı cümle girîziş-i sahrâ

39. Vasl idünce kemîn serâlarına 

’Asâkir ğâziyân-i çâpun pâ
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40. Yürüyüp peylerinden ekserini 

Eylediler helâk-ı tîğ-i ğazâ

41. Şevble germ oldı ceng-i bâzârı 

Ki denürdi metâ‘-ı câna şalâ

42. Vardı bir hâlete muhârebe kim 

Deşt ceng oldı şahn-ı haşr-âsâ

43. Ser-be-fitrâk beste kef-be-rikâb 

Geldi merdân-ı haydar-ı heycâ

44. Serleri şöhre içün eylediler 

Âsitân-güster-i otâğ-ı ğalâ

45. Ser-i a‘dâ o hadde kesret kim 

Kelleden kulle yapdılar hattâ

46. Hamdulillâh ki böyle itdi hele 

Düşmen-i zûr-ı makdem-i pâşâ

47. Bârekallâh ey huceste kudûm 

V'ey zafer-kâr-ı müşkilât-güşâ

48. Ki senün gibi bir vezîri dahı 

Dehre devrân getürmemiş kat‘â

(41b) 49. Sensin ol âfitâb-ı çarh-ı celâl 

Kân-ı lâlâ-yı şec‘ u lutf-ı ‘atâ

50. Fahr iderler şacâ‘atunla müdâm 

Nice âfrîd-i dûr olan ‘ankâ
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51. Bunca şec‘ u celâl u heybetle 

N'ola fahhârun olsa mîr-i gedâ

52. Ki sen ol merd-i şaf-güşâsın kim 

Sûy-ı mülk-i ‘Irâk'da hâlâ

53. Yazmak evrâk ‘arz-ı saltanata 

Kilk-i fethünle tâze bir inşâ

54. Görmedi böyle feth-i bü'l-<acebi 

Çeşm-i eflâk-ı nîk bed-bînâ

55. N'ola zarrâb nüh felek nâmun 

Sikke-i şec‘a eylese imla

56. Ki anun devr-i berd-i fâmında 

Olmadı böyle ma‘reke zîrâ

57. Nice rezm-i belîğ-i ma‘rekedür 

Ki hayâli değül hıred-güncâ

58. Dahı yokdur o tab<-ı bî-pervâ 

Kim anun nazmını beyân ide tâ

59. Olmamış bir ğarîb-i ceng idi kim 

Haşre dek bahs-i faşl olunsa revâ

60. Hâşılı şevket u sa‘âdet ile 

Yine <azm itdi hazret-i pâşâ

61. Çünki vâdî-be-vâdî nâ oldı 

Vâşıl-ı şahn-ı kal‘a-yı Kornâ
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62. Hâkine ol gün itdüğünde nüzûl 

Oldı fesh eyledikleri da‘vâ

63. Hemân ol demde cenge emr oldı 

Meteresler kurıldı ser-tâ-pâ

64. Der-kemîn oldı hep tüfenk-endâz 

Buldı efrât-ı şûriş u ğavğâ

65. Rûy-ı cenge çekildi her-sûdan 

Tûb-ı hem-sît-i ra<d-ı na‘re-fezâ

66. Şöyle kim kal‘aya havâl e olup 

Her biri oldı bir mehîb-i belâ

(42a) 67. Gördi a‘dâ bu savlet-i cedeli 

Ki değül kâbil-i huzâr aslâ

68. Bölmeyüp çâre-i sıyânet-i nefes 

Dahı imkân-ı hırz-ı cân u rehâ

69. Bir şeb-i akreb-i seherde hemân 

Kal‘adan eyledi firâr a‘dâ

70. Tâ ki aldı haber ‘asâkir-i dîn 

Yüridi kal<a içre bî-pervâ

71. Düşdiler çün kafâ-yı a‘dâya 

Kef-be-âlât olup be-kaşd-ı ğazâ

72. Ol kadar tîğ urıldı düşmene kim 

Hunla renk buldı deşt-i kazâ
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73. Kimi h^od merd u kimi katl oldı 

Kimisi şatda ğark u nâ-peydâ

74. Ser-nigûn oldı câm-ı ‘ömr-i ‘adû 

İrdi bezm-i bekâlatına fenâ

75. Çekmemişdi kılâ‘-ı Başra hele 

Dahı bir böyle ıztırâb-ı ‘anâ

76. İtmemişdi o mülke bir dâver 

Anı kim itdi hazret-i pâşâ

77. Hamdulillâh ki yümn-i makdemini 

Sebeb-i feth-i Başra itdi Hudâ

78. Fethine lâzım oldı bir târîh 

Diye erbâb-ı tab‘ olan şu‘arâ

79. Biz de bu kıt‘a ile ahbâba 

Böyle virdüm cevâb kim meselâ

80. Levh-i târîh-i fethine Mâlî 

Tâ ki çaldı kalem debîr-i kazâ

81. Hep hesâb eyledi budur târîh

Yudı el Korna'dan Hüseyn Pâşâ (1078)
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Terkîb-i Bend 

Feilâtün/Feilâtün/Feilâtün/Feilün

1. Ey hırâmı sebeb-i fitne-i âşûb-ı zamân

V'ey nigâhı feterât-efgen-i cumhûr-ı cihân 

Ey leb-i ğonca gül-i nâdire berg-i bostân 

V'ey ruh-ı verd-i şafâ-güster-i gülzâr-ı cinân 

Bunca hüsni ki Hudâ zâtuna kıldı ihsân 

İtdi iklîm-i cemâle seni şadr-ı hûbân 

(42b) Esb-i nâza demidür eylesek irhâ-yı ‘inân

Ki bugün deşt-i melâhatda senündür meydân

Sensin ol pâdişeh-i şâhib-i dârât-ı hüsn 

‘Âleme bâ‘is-i tekmîl-i mühimmât-ı hüsn

2. Nice takrîr ide reftârunı efvâh senün 

Fitneden kaddüni halk eylemiş Allâh senün 

‘Âşıkım ‘âşık-ı reftâruna ey mâh senün 

Oldı vakf-ı güzerün bu dil-i ğamgâh senün 

Cânda hâk-i rehün oldı senün ey şâh senün 

Kaldım ümmîd-i hırâmunla beher gâh senün 

‘Âşıka merhametün yok hele billâh senün 

Yâ elünden nice bir eyleyeyin âh senün

Tîğ-i ‘âşık-keş-i ğamzenle helâk eyle beni 

Şonra ey şûh-ı cihân yollara hâk eyle beni

3. Dûstum kâmet-i hem-vâruna kurbân olayın 

Hilkat-i şîve-i reftâruna kurbân olayın 

Sebze-gûn bî-ceş-i destâruna kurbân olayın 

< Anberîn kâkül-i pür-târuna kurbân olayın 

Tîr-i müjgân-ı siyeh-kâruna kurbân olayın
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Pür-cefâ nergis-i bîmâruña kurbân olayın 

Hande-zâ la‘l-ı şeker-bâruña kurbân olayın 

Cân-fezâ mu‘cize güftâruña kurbân olayın

Bu zamânuñdaki her kim saña kurbân olmaz 

Ger Mesîhâ ise de şanma peşîmân olmaz

4. Böyle tıfl-ı sitem-âmuz-ı debistân-ı kazâ 

Dâm-ı cevrinde esîr- itdi beni vâveylâ 

Câna resm itdi tebâşir-i ğamı ser-tâ-pâ 

Kıldı şo3ra anı şad pâre-i mikrâş-ı cefâ 

Sûzen-i hecr ile kirbâs-ı dili itdi kabâ 

Oldı âhir bu kabâ hil‘at-ı dârâ-yı belâ 

Şun‘dan oldı tenüm rişte-i bârik-âsâ 

Olmadı yine nem-i lutfı baña behre-serâ

(43a) Kime feryâd ideyin ol şeh-i bîdâdumdan

Kim aña yokdur eser nâle-i feryâdumdan

5. Üns-i derdüñe bunca sitem-i cân yeter 

Lutf ise ‘âşıkuña ey şeh-i hûbân yeter 

Yeter itdüñ bizi mahzûn-ı perîşân yeter 

Çekmek ise bu kadar ğuşşa-yı hicrân yeter 

Cevr-i kurbânuñ olam eyleme her ân yeter 

Bunca ser-geşte key-i vâdî-yi hırmân yeter 

Kalmadı çekmeğe tâb-ı dil-i nâlân yeter

Ki dil-i Mâlî-yi bî-tâk-ı firâk itdüñ sen 

Cür‘a âşâm-ı mey-i mey-kede-i derd u mihen
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[GAZELLER]
1. 

Mefâîlün/ Mefâîlün/ Mefâîlün/ Mefâîlün

(43b) 1. Düşerken turre-i âşüfte-i cânâna istiğnâ

Niçün eyler şabâ zülf-i ‘abîr-efşâna istiğnâ

2. Esîrim küşte-i tîğ-i teğâfül eyler itdükçe

O ser-mest-i mey-i nâzum gehî mestâne istiğnâ

3. Metâ‘-endûz-ı endûh eyledi ‘uşşâk-ı pür şûrım 

N'ola itsem kabûl-ı ğuşşa-yı devrâna istiğnâ

4. Ben ol lâ-ya‘kil-i şahbâ-keş-i câm-ı cünûnım ki 

Dil-i bed-mestim eyler ğamze-i hûbâna istiğnâ

5. Bir âfet şeh-levend-i şûha ey Mâlî esîrim ki 

Satar hüsn-i bülend-i Yûsuf-ı Ken‘âna istiğnâ

2. 

Mefûlü/ Fâilâtü/ Mefâîlü/ Fâilün

1. İtmem bu râz-ı ‘aşkı beyân olmayınca tâ 

Zânû-be-zânû hem-kadeh-i bezm-i dil-rübâ

2. Dil murğı k'oldı lâne-gîr-i tâk-ı uc-ı ‘aşk 

Şâha dahı belî dimedim olsa baykarâ

3. Yokdur tabîb sende ‘ilâc ol marîze kim 

Ola sakîm-i hasret-i cânân bu'l-hevâ

4. Kurtulmaz ol g0ñül ki düşe dâm-ı zülfüñe 

Kâfir de olmasun güzelim aña mübtelâ
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5. Tîrine Mâlî sînesi dâ’îm nişân gerek 

Ol kimse ko la  dîde-i hûbâna âşinâ

3. 

Mefâîlün/ Mefâîlün/ Mefâîlün/ Mefâîlün

!. Dem-i efkâr-ı hecrüñde baña ger olsa yem şahbâ 

‘Acebdür yine olur bâ‘is-i endûh-ı ğam şahbâ

2. Aña neş’et-i câm-ı la<lüñi göster meded sâkî 

Ki olsun reşk ile pâ-mâl-ı şahrâ-yı ‘adem şahbâ

3. Yine devr-i Cem-âsâ ‘âlem olsa ta‘nadan ‘ârî 

Kurulsa bezmler yer yer sürülse dem-be-dem şahbâ

4. Niçün ehl-i hıred reşk-âver-i Dârâ olur bilsem 

Gedâyı çün k'ider hem-‘ucb-ı şâh-ı muhteşem şahbâ

5. Behişte kim olur nezzâre ger Mâlî ki bir yerde 

(44a) Hem ol ser-sebz-i gülzâr-ı melâhat ola hem-şahbâ

4. 

Müfteilün/ Fâilün/ Müfteilün/ Fâilün

!. Zehr-i ğam-ı ‘aşk-ı yâr câm-ı şifâdur baña 

Girye-i hecri dem-i bezm-i şafâdur baña

2. Kâm-ı dile telh olur şerbet-i şehd-i sürûr 

Derd ile perverdeyüm ğuşşa ğıdâdur baña

3. Sanki derûnumda dil gül gül olan dâğıma 

Turfa-nağam bülbül-i bâğ-ı belâdur baña
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4. Bunca ğam-ı ‘aşkına hem-demüm ey şûh kim 

<Ayş-ı ferah bâ‘is-i renc-i ‘anâdur baña

5. Mâlî beni ‘aşkdır ğamze-i cevr iden 

Yoksa sitem itmeğe çarh ne kâdir baña

5.

Mefûlü/ Fâilâtü/ Mefâîlü/ Fâilün

1. Nev-zahm-ı tîrin itdi dil u câna âşinâ 

Gül ğonca oldı sanki hezârâne âşinâ

2. Ben şevk-i şem‘i hüsnüñe cân-sûz iken henüz 

Olmışdı [^ .]  şu‘leye pervâne âşinâ

3. Dîvân-ı ğamda hilkat-ı mihnet be-dûş olur 

Kim olsa şâh-ı ğamze-i hûbâna âşinâ

4. Mey bezmidür o meh-veşüñ elhâc-ı ehl-i ‘aşk 

Yârab ider mi la‘lini peymâne âşinâ

5. Bîgânelerle dıhk-ı mizâhat ider giçer 

Ne ‘âşık olmışım aña gûyâ ne âşinâ

6. Zülfüñ ki ola hûşe-i dil-rîz-i bî-dilân 

Bir de revâ mı etmek anı şâne âşinâ

7. Mâlî-veş olsun ol ki ider cevri ârzû 

Üftâde hâtır-ı büt-i bîgâne âşinâ
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Fâilâtün/ Fâilâtün/ Fâilâtün/ Fâilün

1. Dil-hırâş-ı ğuşşa-yı devrâna olmaz âşinâ 

Şafha-yı âyînedür sûhâna olmaz âşinâ

2. Câm-ı la‘linde mey-i bûsine cân ditrer ne sûd 

Şahş-ı serziş hâle pür peymâne olmaz âşinâ

3. Dilde dâ’îm ıztırâb eyler hayâl-ı rûy-ı yâr 

Bü'l-‘aceb gencînedür vîrâne olmaz âşinâ

4. Ârzû-kâr-ı şafâ-yı vaşlı olmak yâ niçün 

Çünki bir dil mihnet-i cânâna olmaz âşinâ

(44b) 5. H^od-perestüm şohbet-i bîgâneden fâriğ değül 

Ol sebebden Mâlî-yi nâlâna olmaz âşinâ

6.

7.

Mefâilün/ Feilâtün/ Mefâilün/ Feilün

1. Dili hemîşe bir âteşdür eyleyen pür-tâb 

Ki tâbı dûzahı eyler kafâ güzîn hicâb

2. Tegerg-bârî-yi derd-i sehâb-ı çarh-ı firâk 

Füsûs k'itdi zemîn-i dili harâb [u] yebâb

3. Beni yetürdi mahall-ı helâka âhir-i kâr 

Ğam-ı teğâfül ile ol şeh-i hüceste cenâb

4. İder nigâhuna ferdâ güvâhî-yi bîdâd 

Dil-i dü-pâre-i şemşîr-i tîz-i nâz-ı ‘itâb
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5. Rüsûm-ı dâğ-ı ğamunla helâk olan cânâ 

Olur çerâğ-ı şeb-i <arşagâh-ı rûz-ı hesâb

6. Dühûl-ı bezm-i behişt eylesem (de) dili sensiz 

Ne mümkün ola meserret-pezîr-i kevser-i nâb

7. Beyân-ı şerh-i ğam-ı ‘aşkun itse Mâlî-yi zâr 

Olurdı mâ-haşal-ı nazmı sad hezâr kitâb

8

Mefûlü/ Mefâîlü/ Mefâîlü/ Faûlün

1. Tâ dil ki bu mikdâr ola pür tâb-ı muhabbet 

Âyâ nic'olur kâbil-i esbâb-ı muhabbet

2. Vakf-ı ser-i sahrâ-yı cünûn bedr ol ey dil 

Reh-tâz-ı sûy-ı vâdî-yi âdâb-ı muhabbet

3. Âdem göremez ka‘be-i maksûd-ı murâdı 

Tâ itmeyecek secde-i mihrâb-ı muhabbet

4. Mâ’îlere girdükde olur ol felek-i nâz 

Berk-efken-i sad hırmen-i erbâb-ı muhabbet

5. Olsun o ki mehcûr-ı ğam-ı dehr olayın dir 

Mâlî gibi ser-mest-i mey-i nâb-ı muhabbet

9.

Mefûlü/ Fâilâtü/ Mefâîlü/ Fâilün

1. Mey içse âb-ı tâb ile ol şûh-ı mâh-tâb 

Ki ‘ârızında ‘ârız olur âb-ı kâh-tâb
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2. Künc-i te’evvüh içre dil-i nâle-perverüm 

‘Âlem getürmez eylese bî-perde âh tâb

3. Hasret-sitân-ı deşt-i dile tohm-i hüsn-i ‘aşk 

Şaçdukda bitdi misl-i zuhûr-ı giyâh-tâb

(45a) 4. Ey dîde raht-ı sûzî-yi nezzâre tâ-be-çend 

Her dem celâl-ı hüsne getürmez nigâh tâb

5. Mâlî bu germ-i ‘işmet ile vehm-i sûzdan 

Bir lahza hâtırumda getürmez günâh tâb

10. 

Feilâtün / Feilâtün/ Feilâtün / Feilün

1. ‘İşve bezmin kurup açıldı yine meşreb-i dûst 

Mey-i hand ile pür oldı hele câm-ı leb-i dûst

2. Çâre ne hükm-i şeh-i ‘aşk ile oldı gönlüm 

Vakf-ı âteş-kede-i hasret-i rûz [u] şeb-i dûst

3. Bî-temennâ-yı vişâl eylemişim kayd-ı ‘atâ 

Kâşk olsaydı metâ‘-ı dil [u] cân matlab-ı dûst

4. Oldı dil bâğçe-i hüsn-i melâhatda mihmân 

Ârzû-mend-i tufâh-ı tuhaf-ı ğabğab-ı dûst

5. Taleb-i bezm-i vişâl etmeden olmak yigdür

Mâlîyâ mest-i hayâl-ı mey-i la‘l-ı leb-i dûst
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Feilâtün / Feilâtün/ Feilâtün / Feilün

1. Yok vücúduñ gibi bir nâdir-i nâ-yâb-ı behişt 

Saña dirlerse n’ola ser-şaf-ı erbâb-ı behişt

2. Câm-ı hüsnüñde görüp bâde-i la‘lüñ cânâ 

Kankı kâfirdür ide fikr-i mey-i nâb-ı behişt

3. Üns bulmış o kadar dûzah-ı ‘aşku3la ki dil 

Mülk ile virseler olur yine rû-tâb-ı behişt

4. Asitânuñda görüp dîde-i hâl ile beni 

Zehr-i reşk ile olursa n'ola bevvâb-ı behişt

5. Mâlîyi sen de firâk âteşine yak ebedî 

Eğer itmezse cahîm ehline îcâb-ı behişt

12 

Mefûlü/ Fâilâtü/ Mefâîlü/ Fâilün

1. Destinde hançer ile gezer her müdâmı mest 

Bir kimse görmesün o şeh-i hoş-harâmı mest

2. Bezmüñde bâde kimseye bir neş’e virmedi 

İtmiş şarâb-ı la‘lüñ o deñlü ki câmı mest

3. Yine nakid-i cânumı dil ‘arz ider hemân 

Baña şunınca yâr leb-i bâde-fâmı mest

11.

4. Mülden özge çâresi yok ehl-i ‘aşkınun7 

Bin şîve birle itdüği demler kelâmı mest

7 Bu mısranın vezni kusurludur.
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(45b) 5. Mâlî su’âl-i yâre ne hâcet ki kandadur

Destinde hançer ile gezer her müdâmı mest

13.

Mefâilün/ Feilâtün/ Mefâilün/ Feilün

1. Ruhun safâdur ey meh-i sürûruma bâ‘is 

Ümîd-i câm-ı lebündür huzûruma bâ‘is

2. Senün tefâhür-i ‘aşkunladur bu denlü benim 

Muhabbet ehli içinde ğurûruma bâ‘is

3. Hemîşe mihr ola efzûn odur ki zerre gibi 

Gehî nihânuma gâhî zühûruma bâ‘is

4. Metâ‘-ı cânumı bir kerre bey<-i vasl itdüm 

Yolunda ancak ol oldı kusûruma bâ‘is

5. Ne söz kelâmıma Mâlî meğer ki zikr-i rakîb 

Gehî ola sühan-ı telh [u]şûruma bâ‘is

14.

Mefûlü/ Mefâîlü/ Mefâîlü/ Faûlün

1. Dünyâyı eğer dutsa eşirrâ-yı havâdis 

‘Aşk ehline yokdur yine pervâ-yı havâdis

2. Ben ‘aşkda fahr eylerüm âşüftelüğümle 

Ne dirse disün mağlata-gûyâ-yı havâdis

3. Çık devr-i çemenzâra şeref-bahş-ı bahâr ol 

Yer yer yine olsun ko hüveydâ-yı havâdis
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4. Bir kerre hırâm itmen ile oldı ser-â-ser 

Âfâka kadün bâ‘is-i imlâ-yı havâdis

5. Mâlî geçerüm şanma muhabbet hevesinden 

Bin kerre olursam dahı rüsvâ-yı havâdis

15. 

Mefûlü/ Mefâîlü/ Mefâîlü/ Faûlün

1. İtsün fiten-i hüsnün o sîmîn-ber ışlâh 

Mülkin ide gelmiş melik-i dâd-ger ışlâh

2. ‘Uşşâka cefâ itme olup hüsnüne mağrûr 

Kim şonra ğurûr ehlini gerdûn ider ışlâh

3. Cân nakdini virdim komadı ‘arz-ı niyâz[ım] 

Mâbeynimizi ide meğer sîm u zer ışlâh

4. Ğavvaş-ı yem-i mihr-i tabân oldı bu denlü 

Dil bulmadı bir gevher-i pâkîze ter ışlâh

5. Hûbâna nigâh etmeden etme göze tenbîh 

(46a) Ey Mâlî kabûl eylemez ol derbeder ışlâh

16. 

Feilâtün / Feilâtün/ Feilâtün / Feilün

1. Dutma sâkî vir o ser-germ-i mey-i nâza kadeh 

Olmasun ğuşşa keş-i telhî-yi hamyâze kadeh

2. Mey-i memlû-yı habâbından idüp çeşm-i hezâr 

Ser-be-ser oldı nazar ol büt-i tannâza kadeh
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3. Lutf olursa bize câm-ı leb-i la‘lünden olur 

Dil-i köhne ğamı yohsa idemez tâze kadeh

4. Sâkî-yi nâz ise öldürmek içün ‘uşşâkı 

Virmede ğamze-i mahmûr-ı sitem-sâza kadeh

5. Okusun tâze ğazeller kerem it sun sâkî 

Mâlî-yi lehçe-ver u tab‘î-yi ser-bâza kadeh

17. 

Fâilâtün / Fâilâtün/ Fâilâtün/ Fâilün

1. Bezm-i ehl-i hâli eyler gelse bir nâ-dân telh 

Olmamak mümkün mi şehd-i şohbet-i rindân telh

2. Bahr-ı cûd olsam yine nâ-dâna virmem katresin 

Eylerüm kendüm çü âb-ı lücce-i ‘ummân telh

3. İllere câm-ı şafâ-bahş olduğı yerde olur 

Bize geldükde mey-i peymâne-i devrân telh

4. Câ-be-câ te’hîrine ibrâm idün yoksa olur 

Sâkî-i gül-rû giderse meclis-i yârân telh

5. Bezm-i meyde olmadukça tâ ki bir dildâr-ı şûh 

İçdüğüm Mâlî olur câm-ı sürûr-efşân telh

18. 

Fâilâtün / Fâilâtün/ Fâilâtün/ Fâilün

1. Gül gül olmış tâb-ı meyden çehre-i pür-tâb sürh 

Ser-be-ser ol nergis-i âlûde-nâk-ı h^âb sürh
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2. Birbirine dâ’imâ ‘arz-ı safâ-yı renk ider 

‘Ârız-ı gül-gûn-ı sürh elde şarâb-ı nâb sürh

3. Şanma şekl-i bâde bağlar gördi ter ruhsârunı 

Şerm idüp oldı elünde kâse-i pür-âb sürh

4. Cism-i zârum germ-i bezmünle o hâle irdi kim 

Oldı ğark-ı hûn ile egnümdeki esbâb sürh

5. Şahn-ı gülşende bugün dildârı gördüm Mâliyâ 

Gül gül olmış tâb-ı meyden çehre-i pür-tâb sürh

19. 

Fâilâtün / Fâilâtün/ Fâilâtün/ Fâilün

(46b) 1. Şanma ‘âşık yârdan bûs-ı ham eyler ittihâz

Zahmına mecrûh-ı ğamdur merhem eyler ittihâz

2. Aldı ğamzen ‘akl [u] şabrum virmedi izn-i nigâh 

Ol hırâmı bilmezem dahı nem  eyler ittihâz

3. Teşne-diller kim olur girdâr-ı cûy-ı la‘l-i yâr 

Ka‘bede hüccâc gûyâ zemzem eyler ittihâz

4. Dil ne bulmış ğamda bilmem nakd-ı ‘ayşın sarf idüp 

‘Aşk bâzârında kâlâ-yı ğam eyler ittihâz

5. Her zamân Mâlî safâ-yı vasl iden ‘âşık ki vâr 

Rûz-ı ‘ömrün her deminde bin dem eyler ittihâz
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Fâilâtün / Fâilâtün/ Fâilâtün/ Fâilün

1. Kâmet-i ‘âlem-pesend-i serv-i bâğ-ı nâzdur 

Cümle hûbân içre cânânum büt-i mümtâzdur

2. Bir sipihr-i nâz-ı hûbî kim ki ra‘d-ı celâl 

Hırmen-i şabr-ı dil-i dünyâya berk-endâzdur

3. Âfet-i cândur mücerred şanma tîğ-i ğamzesin 

Çâk-sâz-ı perde-i halvet-serây-ı râzdur

4. Lâne küncâ-yı havâdis itdi murğ-ı râzımı 

Her nigâh-ı ‘âlem-âşûbı ki bir şehbâzdur

5. Sâz-kâr-ı hâtır-ı vîrâne-i ‘uşşâk olan 

Bezm-i bâğ-ı dilber [u] şahbâ vü sûz-ı sâzdur

6. Kuvvet-i sermâye-i tab‘umla dirsem vechi var 

‘Arşa-yı ma‘nâda Mâlî şâ‘ir-i ser-bâzdur

7. Nice tâb-ı tab‘ı olmaz Rüstem-i nazm ise de 

Tarz-ı şûhum reşk-i nazm-ı ‘Örfî-yi Şîrâz’dur

21.

Feilâtün / Feilâtün/ Feilâtün / Feilün

1. Fitne çeşmünde emîrim ki humâr-ârâdur 

Sebeb-i şûriş-i dünyâ-yı vü mâ-fîhâdur

2. Olma kurbânun olam turre bir efşânı ğadâr 

Ki dili ‘âlî iden ol girih-i sevdâdur

20.
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3. Olmasa muhteriz-i şohbet-i âğyâr n'ola 

Sevdüğüm dilber-i âşüfte-i bî-pervâdur

4. Vâ‘izâ pendi ko kim hâşa-yı rindân zîrâ 

Bir şurâhî mey u bir dilber-i müstesnâdur

5. Bü'l-‘acebdür ki olur ta<na-zen-i bezm-i sürûr 

Dil ki zehr-âb-keş-i meclis-i vâveylâdur

(47a) 6. Yine tebrîd-i tef-i tâb-ı dil-i zâr idemem 

Mâlî her dîde-i pür hûn ki bir deryâdır

7. Sebeb ibkâsına mellâhî-yi ğamdur yoksa 

Kulzüm-i ‘aşkda dil zevrak-ı nâ-peydâdur

22. 

Mefûlü/ Fâilâtü/ Mefâîlü/ Fâilün

1. ‘Uşşâka gerçi çeşm-i tabân dil-firîbdür 

Ammâ nigâhı emti‘a-sûz-ı şekîbdür

2. Olmaz fürû-yı rahş-ı cünûn dil ki kûh-ı ‘aşk 

Râh-ı belâ firâz u meşakkat-nişîbdür

3. Ağyâra zahm-ı tîr-i nigeh lutf iderse yâr 

Reşk etme dâd-ı Haka ki ey dil naşîbdür

4. Ser-hîz ğadâr-ı germ-i hicâb eyleyen güli 

Sûz-ı fiğân-ı rûz [u] şeb-i ‘andelîbdür

5. Hem-rütbe-yâb-ı Yûsuf-ı Mışr diyen meğer 

Dil-bend-i mû-sitânî-yi zülf-i habîbdür
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6. Remz âşinâ-yı ma‘rifete Mâlî şi‘rümün 

Metni ger âşinâ ise zımn-ı ğarîbdür

7. Kalmaz ‘Irâk'da dilemez mi bisât-ı şevk 

Tâ halkı mihr-güster-i merd-i ğarîbdür

23.

Feilâtün / Mefâilün / Feilün

1. Sühanum pâdişâh-ı ma‘nâdur 

Mülket-ârâ-yı câh-ı ma‘nâdur

2. Da‘vâ-yı fen-i fazla her ğazelüm 

Hüccet-i bâ-güvâh-ı ma‘nâdır

3. Tab‘uma âsumân-ı fen dirler 

Matla‘-ı mihr u mâh-ı ma‘nâdur

4. Efser-i pür-le’âl-ı eş‘ârum 

Târın efrûz-ı şâh-ı ma‘nâdur

5. Mâliyâ tıfl-ı turfa-yı nazmüm 

Zâde-i hânkâh-ı ma‘nâdur

24.

Mefûlü/ Fâilâtü/ Mefâîlü/ Fâilün

1. Her dem o şûh nâz ile reftâr ider geçer 

‘Uşşâk pây-mâl-ı dil-efkâr ider geçer

2. Hüsn-i hırâm ile gelür ammâ ne fâ’îde 

Giryem füzûn çeşmümi hûn-bâr ider geçer
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(47b) 3. Bir âfet-i zamâne ki Hızr olsa ‘âşıkı

Maktûl-ı tîğ-i ğamze-i ğaddâr ider geçer

4. Pâ-mâlî-yi vücûdımı yollarda görse âh 

Üftâde merhabâ dimeğe ‘âr ider geçer

5. Mâlî hacîl-i ğamze-i yâruz ki gâh gâh 

Bir zahm ile su’âl-ı dil-i zâr ider geçer

25.

Feilâtün / Mefâilün / Feilün

1. Nev-bahâr-ı cemâl rûyundur 

Gülleri la‘l-i turfa kûyundur

2. Nâfı şahrâlara şalan Mecnûn 

Leylâ-yi zülf-i müşg-bûyundur

3. Mâ’îl-i zulm iden seni cümle 

Ğamze-i mest-i kîne-cûyundur

4. Dil temennâ-yı câm-ı Cem itmez 

Hem-sifâl-ı sükân-ı kûyundur

5. Mâli’ye mihnet-i hezâr viren 

Zûri-yi gülsitân-ı rûyundur

26.

Feilâtün / Feilâtün/ Feilâtün / Feilün

1. Haste-i çeşmine kurbân ola bin cân yeridür 

Hem-fiten besmelegâhıdur o kurbân yeridür
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2. Câ-be-câ nakş olunan levha-yı sînemde be-peyk 

Zahm-ı tîr-i nigeh-i nergis-i fettân yeridür

3. Hasret-i vaşl ile akmazdı sirişküm böyle 

Kûşe-i çeşmümi bilseydi ki cânân yeridür

4. Nazar-ı ‘âşıka zülfün şalup etme hâ'îl 

Bilürüz ‘ârız-ı âlundaki zindân yeridür

5. Bunca demdür işiğün hâkinün üftâdesiyüm 

Mâliye merhamet it ey şeh-i hûbân yeridür

27. 
Fâilâtün / Fâilâtün/ Fâilâtün/ Fâilün

1. Gül-‘izâr üzre şabâ kim zülf-i cânân ditredür 

Her birinde bin dil-i ‘uşşâk-ı nâlân ditredür

2. Dil değül ancak hevâ-yı küfr-ı zülfün ey şanem 

Tâ taşavvûf gülşeninde berg-i îmân ditredür

3. Sürmesün meydân-ı mihre görmesün ‘uşşâk anı 

Yoksa pür-tâb-ı semend-i hışmı meydân ditredür

(48a) 4. Kaşr-ı ber-der-i yirim maktûl-ı tîğ-i ğamzeyüm 

Reşk-i katlum belki ervâh-ı şehîdân ditredür

5. Mâliya yârün hırâmunda ne hâletdür bu kim 

Serde ‘akl [u]dilde şabr u cismde cân ditredür
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Mefûlü/ Mefâîlü/ Mefâîlü/ Faûlün

1. Bî-vaşl-ı dilâ fikret-i hâmun ne belâdur 

Mihnetle geçer subh ile şâmun ne belâdur

2. ‘Uşşâk ki âlâyiş-i kaddün yeter âşûb

Ey şûh-ı cihân yâ bu hırâmun ne belâdur

3. Tâ niceye dek ‘arz idesin bûy-ı meşâmun 

Bilmez miyim ey turre ki dâmun ne belâdur

4. Var başuna çal defter-i mektûb-ı riyâyı 

Men‘-i mey içün sûfî kelâmın ne belâdur

5. Mâlî meni nevmîd-i visâl itdi çün ol yâr 

Yâ ‘âşık imiş söylene nâmun ne belâdur

28.

29.

Mefâilün/ Feilâtün/ Mefâilün/ Feilün

1. Lebün şarâbı gibi neş’e-i müdâm mı olur 

Bu zâr-ı teşne lebe öyle câm-ı kâm mı olur

2. Cihânı ser-be-ser itdün harâb n’eylersün 

[O] hiç perî bu kadar şîve-i hırâm mı olur

3. Meğer ki nakd-ı dil[u] cânı bey‘-i vasl idelüm

O hûnî yoksa bize degme sözle râm mı olur

4. Ne denlü hufte-i hâk-i hakâret olsa kişi 

Anun te‘arrüfüne ‘aşk gibi nâm mı olur
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5. Ne dirse ehl-i ğaraz nazmuma disün Mâlî 

Mezâmin-i sühan-ı şûhuma kelâm mı olur

30.

Mefâilün/ Feilâtün/ Mefâilün/ Feilün

1. Kadün gibi ne bir âfet-resân-ı cân bulunur 

Ne öyle velvele-i âhire'l-zamân bulunur

2. O çâr-sû-yı melâmet muhabbetündür kim 

Metâ‘-ı derd [u]belâ anda râygân bulunur

3. Bahâr-ı bâde vü pehlev-i yâr u bezm-i çemen 

Ger olsa da yine bir mâni‘-i zamân bulunur

4. Halâyık ülfet u gerdiş-güzîn-i dehr oldum

Ne câ-yı râhat [u] ne merd-i mihr-bân bulunur

(48b) 5. Cihânda cüst-i dem-i ‘işret etme nâdirdür 

Velîk tâlib-i ğamsın cihân cihân bulunur

6. Felek bırakdı bizi bir ğarîb ‘âleme kim

Ne var lisânumuz anlar ne tercümân bulunur

7. Seher tazarru‘ idüp Mâlî sür yüzün hâka 

Ki hâkda o mahal rûy-ı üns-i cân bulunur

8. Kef-i du‘â ile feth it der-i münâcâtı 

Kıyâs etme ki o derde pâs-bân bulunur
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31. 

Fâilâtün / Fâilâtün/ Fâilâtün/ Fâilün

1. Yâr kim ser-mest olup destârını yân döndürür 

Kendü dîninden bu tarzı çok müselmân döndürür

2. Çıksa cânum ârzû-yı vaşl ile gelse o şûh 

Makdem-i ‘Îsâ'sı hâk olsam yine cân döndürür

3. Tîğ-i cevr ile dilim şad pâre idüp ol perî 

Âteş-i hasretde sîh-i ğamla biryân döndürür

4. Dâne dâne şanma hûn-âb-ı sirişkümdür akan 

Ğam hesâbın etmeğe dil sebh-i mercân döndürür

5. Katre yokdur Mâliyâ ehl-i dile her çend ki 

Câm-ı ‘ayş-ı ‘âleme sâkî-yi devrân döndürür

32. 

Mefâîlün/ Mefâîlün/ Mefâilün/ Mefâîlün

1. Görenler şandılar ol yüzdeki zülf-i mu‘anberdür

O h^od gencîne-i hüsnün tılısmı iki ejderdür

2. Dil-i sehhâremüz tedbîr-i istiftâh ider ammâ

O bir şun‘-ı İlâhîdür ki keşfi haylî a‘serdür

3. Firâkun ‘âleminde ol gül-i bâğ-ı belâyum kim 

Şerâre şebnemümdür bülbülüm murğ-ı semenderdür

4. Serîr-i vaşlına ger nüh kubâbı zîr-i bâr itsen 

Temennâ-yı leb-i ‘âşık ulaşmaz yine bir terdür

5. Had-ı âlını ol mâhun koyup zülfüne meyl etmek 

Kabâhatdur mahaşşal Mâliyâ küfre berâberdür
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Feilâtün / Feilâtün/ Feilâtün / Feilün

1. Baña çarh etmedüğün ol meh-i ğurrâ eyler 

Günde biñ dürlü sitem cânuma peydâ eyler

2. Baña zehr-âb-ı ğam ağyâra irünce nevbet 

Gerdiş-i pür ‘arak-ı kâse-i mînâ eyler

(49a) 3. Ğamzesi ‘arşa-yı haşre olur âşûb-figen 

Sidre-i cennete ‘arz-ı kad-ı bâlâ eyler

4. Biñ belâ ile bugün deşne-keş-i katlum iken 

Tâli‘i gör ki yine va‘de-i ferdâ eyler

5. Mâliyâ kîse-i dînâra temennâ eyle 

Şanma ol itdüğini da‘vet-i esmâ eyler

34. 

Feilâtün / Mefâilün / Feilün

1. G0ñül endûh-h^âr-ı hasretdür 

Cân mahzûn-figâr-ı hasretdür

2. Nahl-i ümmîd-i perî ye’sim 

Der-dil-i hâk-sâr-ı hasretdür

3. Dâğ-zâr-ı feza-yı sîne değül 

Gülşen-i nev-bahâr-ı hasretdür

4. Gülsitân-ı belâda tâyir-i dil 

Hoş-nevâ bir hezâr-ı hasretdür

5. Bezm-i firkatda sâkî-i ğamdan 

Devr olan hep ‘ukâr-ı hasretdür

33
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6. Âteş-i ârzû-yı dil göreli 

Şâkir-i sûz-ı nâr-ı hasretdür

7. Lâyık-ı derd-i ‘aşk iden cümle 

Beni bu i‘tibâr-ı hasretdür

8. Beni ârâm iden şeb-i ğamda 

Dîde-i eşk-bâr-ı hasretdür

9. Hâşıl-ı intişâb-ı ‘aşk ideli 

Mâlî hâtır-figâr-ı hasretdür

35. 
Mefâîlün/ Mefâîlün/ Mefâilün/ Mefâîlün

1. Beni öldürdi ol câdû-yı mest-i bî-amân gözler

O câdû kim ne dâd anlar ne âh u ne fiğân gözler

2. Ne mümkün kişver-i haddun göre terk-i leb-i ‘âşık 

Ki ol iklîm-i ğamzen gibi bir şâhib-kırân gözler

3. Yeter takrîb-i sevdâ ile pâ-bend-i dilzâr ol 

Vatanda ey ğam-ı ğurbet beni bir nev-civân gözler

4. Harâb-âbâd-ı bî-derdi olur kalb-i şafâ hîzi

O kim meyl etmeğe ‘âlemde yâr-i mihr-bân gözler

5. Çıkanda kaşr-ı vaşle süllem-i mihnetle dil şandım 

Ki hadd-ı inkirâz-ı rîsmânın pehlevân gözler

(49b) 6. Şikâristan-ı ye’siyyetdür ey Mâlî bu dehr-i dûn

Ki her dem bunda şehbâz-ı ecel nahçîr-i cân gözler
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7. Ne ğafletdür ki pâs-ı bâb-ı hâcât itse dil her şeb 

Seherler çeşmin elbet âfet-i h^âb-girân gözler

36. 

Mefâîlün/ Mefâîlün/ Mefâilün/ Mefâîlün

1. Muhabbet gülşeninde bir gül-i hoş günümüz vardur 

Hezâr-âsâ anun'çün dîde-i pür-hûnumuz vardur

2. ‘Asîr itse ne denlü küfl-i künc-i vaşlını dildâr 

Kitâb-ı ‘aşkdan fethine bin efsûnumuz vardur

3. Yine turmaz cefâ eyler ‘aceb bilmez mi ol meh-rû 

Derundâ âh-veş sehm-i dil-i mahzûnumuz vardur

4. Görüp de sîne-i pür-şerhamız ta‘n itme ey zâhid 

Ki biz mecnûn-ı ‘aşkuz yılda bir kanumuz vardur

5. Telef mi dehre bezl-i gevher-i nâz eylesek Mâlî 

Tabî‘at gibi bir gencîne-i Kârûn'umuz vardur

37. 

Mefûlü/ Mefâîlü/ Mefâîlü/ Faûlün

1. Kıl bezm-i melâhatda emîrâne taşaddur 

Kim var yeri itsen ser-i hûbâna taşaddur

2. İnşâf mı sâğar getüre âlet-i ‘ayşe 

Bî-minnet ide la‘line peymâne taşaddur

3. Olmasa şeh-i ğamzen ezil memleketinde 

Küfr itmez idi muşhaf-ı îmâna taşaddur
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4. Bîgâne-i ‘aşkı nice kor meclise rindân 
Dut lâyık imiş eyleye yârâna taşaddur

5. Mâlî yeri var olsa ğam-ı ‘aşkla bülbül 
Zîrâ güli eyler ser-i hûbâna taşaddur

38.
Mefûlü/ Mefâîlün/ Mefûlü/ Mefâîlün

1. ‘Uşşâka ğam-ı mihnet ‘unvân-ı muhabbetdür 
İtme heves-i şâdî hüsrân-ı muhabbetdür

2. Devr ola ne hûbî ne dil kala ey ‘âşıkâ
Bir hâlde kalmaz bu devrân-ı muhabbetdür

3. Mey hûn-ı dil-i sâkî şahş-ı ğam-ı meclis ‘aşk
Ol meclise ârâyiş rindân-ı muhabbetdür

4. Gûyâ ki şeh-i ‘aşka bezl-i şaf-ı ‘akl içün 
Dil nakd-ı cünûn ile hemyân-ı muhabbetdür

(50a) 5. ‘Aşk-ı sitem istîlâ cevr itse saña ey dil
Şekvâ-yı ‘abes itme fermân-ı muhabbetdür

6. Kays olsa bu vâdîde olmaz baña hem-pâye 
Zîrâ ki o kim lehçe nâ-dân-ı muhabbetdür

7. Şarf-ı dür-i ma‘nâda taksîr niçün Mâlî
Tâ kim dil-i pür-cûşuñ ‘ummân-ı muhabbetdür
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Mefûlü/ Fâilâtü/ Mefâîlü/ Fâilün

1. Dûzah fürûğ-ı sûz-ı dilümden nümûnedür 

Her dâğ-ı menba‘-ı şereri bir heyûnedür

2. Bezm-i fenâdan ey gönül umma mey-i neşât 

Meclis harâba câm-ı felek bâz-gûnedür

3. Seng-i sitemle mağz-ı serüm olsa âşikâr 

‘Âlem bilürdi sır-ı melâmet ne günedür

4. Ey ‘aks-ı yârı câm-ı taşavvufda seyr iden 

Bu ihtiyâr-ı dil-dihî-yi hûb-rû nedür

5. Çâk eyle Mâliyâ şadef-i tab‘unı velî 

Gösterme her mürekkeb[i] bir cehl-i dûnedür

39.

40.

Mefûlü/ Fâilâtü/ Mefâîlü/ Fâilün

1. Feryâd olursa böyle süvâr-ı semend-i nâz 

Dünyâyı pây-mâl ider ol şeh-levend-i nâz

2. Devründe eyledün beni hem-nâke-i hezâr 

Ey la‘li nev-demîde gül-i nûş-hand-i nâz

3. Bî-tâb ider esîrini güftâr-ı nâz ile

Ol şûh-ı tûtî-yi hurûş-âmûz-ı kand-i nâz

4. Üstâd-ı çeşmi revnak-ı bâzâr-ı hüsn içün 

Olmış metâ‘-ı nâdire-bâf-ı perend-i nâz



202

5. Ger Yûsuf olsa ğamze-i şûhından itdürür 

Etvâr-ı cûy-ı hüsn u sirâyet pesend-i nâz

6. Cânâ cihân güzeşte-i tîğ-i nigâh olur 

Çeşmün bu resme ğamze ki eylerse pend-i nâz

7. İtdi helâk Mâlî'yi bu şîve-i hırâm

Ey serv-i gülşen-i fiten-i ser-bülend-i nâz

41. 

Fâilâtün / Fâilâtün/ Fâilâtün/ Fâilün

1. Gâh gâh ol meh çıkup tebdil-i süknâ eylemez 

Câ-be-câ ‘uşşâk pâ-mâli temâşâ eylemez

(50b) 2. Mürde-i hecr iken oldı dil şifâ-yâb-ı lebün 

İtdüğün ihyâyı billâhî Mesîhâ eylemez

3. Ol kadar fikr-i mey-i la‘lünle dil mest oldı kim 

Böyle kâr-ı neş’eyi câm-ı muşaffâ eylemez

4. Halkı sen bu hüsn ile itsen helâk-ı tîğ-i nâz 

Kimse ğamzenden anı mahşerde da‘vâ eylemez

5. Hem-dem-i âğyâr olup itdün beni teşhîr-i ‘âm 

İbtidâ h^od ‘âşık-ı ma‘şûkı rüsvâ eylemez

6. Tâ ebed gitmez dilimden şemme-i nâ-puhte ki

Ol ki mihre sînesin pür-dâğ-ı sevdâ eylemez

7. Degme ‘âşık terk-i nâmûs etmez ancak kimseden 

Mâlî-yi rind-i melâmetdür ki pervâ eylemez
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42. 
Müfteilün/ Müfteilün/Fâilün

1. Neş’ e-i ceyş derd-i ğam-ı mihnetüz 

Münker-i âsûdegî-yi sıhhatuz

2. Ber-güzer-i h^ân-ı visâlüz velî 

Leb-şiken-i nân-ı ğâm-ı hasretüz

3. Virmeziz âlâyiş-i ‘akla vücûd 

Mest-i mey-i câm-ı cünûniyyetüz

4. ‘Ârî-yi âzâdegî-yi deşt-i hûş 

Dil-figen-i dâmuna [biz] hasretüz

5. Kec-rev-i âşüfte nümâyüz velî 

‘Aşkla ser-tâ-be-kadem hâletüz

6. Bilmediler bahr-ı muhabbetde kim 

Biz ne sadefde dür-i zî-kıymetüz

7. Kuvvet-i efserde dilüz Mâliyâ 

Gerçi ğam-ı ‘aşk ile bî-tâkatüz

43. 
Fâilâtün / Fâilâtün/ Fâilâtün/ Fâilün

1. Hep rehâ-yâb-ı ğam oldı ben ğama râmım henüz 

Rûz [u] şeb cengâver-i baht-ı siyeh-fâmım henüz

2. Cümle ‘âlem der-i nâ-sâzında oldı ber-murâd 

Çarha ben n'itdim ki künc-i mihnet ârâmım henüz
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3. Herkes oldı şâd-kâm-ı ‘iyd-i vaşl ammâ ki ben 

Kûşe-i firkatde zâr-ı kâr-ı nâ-kâmım henüz

4. Bir kez oldım ‘âlem-i âzâlde ‘aşka âşinâ

Ol sirâyetdür ki rüsvâ-hâl-ı bed-nâmım henüz

(51a) 5. Sâllar vardur ki küfr-ı zülfüne dil-besteyüm

Yâ ne hikmetdür yine pâ-bend-i İslâmım henüz

6. Turfa nevmîd-i vişâlum k'eylerüm germ-i niyâz 

Yâr-i ‘ayn-ı ser-keşi ben mahz-ı ibrâmım henüz

7. Hem şarâb olmış işitdüm yâri iller bezmine 

Tâ o demden Mâlî derd-i hasret âşâmım henüz

44. 

Fâilâtün / Fâilâtün/ Fâilâtün/ Fâilün

1. Mâ’îlim bir şûha kim ahvâli anlar anlamaz 

Şûr tâ derd-i dil-i meyyâli anlar anlamaz

£. Çok sitem bilmez dahı nev-reste bir meh-pâredür 

Nic'olur ‘uşşâka tarz-ı âli anlar anlamaz

3. Yoksa meftûnın görüp ey dil nice ağmâz ider 

Ben dirim ki ‘âşık-ı pür-nâli anlar anlamaz

4. Zülfüne dil her zamân varur gelür bilmem niçün 

Reh-nişîn ol ğamze-i kattâlı anlar anlamaz

5. ‘Âşıkım ol hûnîye nice zamândur ‘aşkımı 

Ben de zârum bilmezüm ey Mâlî anlar anlamaz
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Feilâtün / Feilâtün/ Feilâtün / Feilün
1. Tâb-ı meyden olicak nergisi mestâne-i nâz 

Sâkî-i kevseri celb eyler o meyhâne-i nâz

2. Mülk-i hüsnündeki ol çeşm-i humâr ûlûdun 
Her biri bir şeh-i çâkerde-i kâşâne-i nâz

3. Dil nice tâkat ider buncılayın âfete kim 
Ğamzesi mest-i harâb-ı mey-i peymâne-i nâz

4. Görüb olurdı yem-i hüsne felek gevher-bâr 
Olmasa la‘lün eğer hâ’îl-i dürdâne-i nâz

5. Cümle ‘uşşâkı kırar yârün o dem ki Mâlî 
Tâb-ı meyden olicak nergisi mestâne-i nâz

46.
Mefâîlün/ Mefâîlün/ Feûlün

1. Dutalım câmı almış dest'ne nergis 
Müşâbih mi o çeşm-i meste nergis

2. Bilür mi söylen âyîn-i nigâhı
Bu fikre çün k'olur dil-beste nergis

3. Meded bir himmet it şâyed ki sâkî 
Gele bezme o şûh-ı haste nergis

(51b) 4. Ğurûr-efzâ-yı ezhâr-ı çemendür
Bırakmaz kadr-ı hüsnin piste nergis

45.



206

5. Bahârun tuhfesidür yâre gönder 

Olursa Mâliyâ bir deste nergis

47.
Mefâilün/ Feilâtün/ Mefâilün/ Feilün

1. Ger olmasa dil-i ‘âşıkda mu‘teber âteş 

Libâs-ı ‘aşk ile olmazdı ser-be-ser âteş

2. Hazer ol âfete ey dil ziyâde itme nigâh 

Sevinmez adımı aldukda bî-haber âteş

3. Vireydim âhıma ruhsat bulurdı tâ benden 

Firâr-ı kulle-i nüh-bârûya zafer âteş

4. Dedim ki bilmeyeler dilde ‘aşkımı ammâ 

Zücâc-ı cismüme her kim baka görer âteş

5. Güzîr-i pâşiş-i âb-ı visâle yok imkân 

Derûna eyledi her vechle eser âteş

6. Semender olsa buna Mâliyâ getürmez tâk 

Nedür bu dil ki ide tâb-ı sûz [_ ]  âteş

48
Mefâilün/ Feilâtün/ Mefâilün/ Feilün

1. Dem-i niyâzda ol dil-sitân olur hâmûş 

Libâs-ı nâza girüp bir zamân olur hâmûş

2. Dilâ hazer dem-i sohbetdür itme tûl-i niyâz 

K'o mest-i câm-ı teğâfül amân olur hâmûş
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3. Fiğân-ı nağme-güdâz-ı sürûşım eylese gûş 

Gürûh-ı mâ-halak-ı âsumân olur hâmûş

4. Hücum-ı ceyş-i hayâl-ı nigâh havfından 

Dilümde nâle lebümde fiğân olur hâmûş

5. Sütûd-ı kâmet-i bî-kâbil-i sitâyiş ki 

Gelince Mâlî-yi âteş zebân olur hâmûş

49. 
Mefâîlün/ Mefâîlün/ Mefâilün/ Mefâîlün

1. Gönül âyîne-i şûret-nümâ-yı hâl-i yâr olmış 

‘Ubûdiyyet-i şâhib resm-i dilde i‘tibâr olmış

2. Cefâ-yı yârdan olma melül ey dil ki evvelden 

Şekîb erbâb-ı ‘aşka cevr-i hûbân-ı şi‘âr olmış

3. Sehâb-ı çeşm-i imtâr-ı sirişk-i bâd-ı âhumdan 

Fezâ-yı sîne-i pür-verd-i dâğım nev-bahâr olmış

(52a) 4. Sezâ-var-ı helâk-ı derd-i ‘aşk olmazsa dil ey cân 

Helâk olsun bu yolda dut ki dil seng-i mezâr olmış

5. Metâ‘-ı derd içün dil zülf-i yâre vardı eğlendi

O tacirdür ki Çin'e ‘azm idüp terk-i diyâr olmış

6. Dime ‘âdet değil ‘uşşâka lutf - ı bûse sultânum 

Ki bâğ-ı fitnede çok servi gördüm mîvedâr olmış

7. Bu demde çeşm-i fettânunda ümmîd-i amân olmaz 

Ki hûnî ğamze mest-i câm-ı nâz-ı hoş-güvâr olmış
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8. Resûl-ı ‘aşkdır dil Yesrib-i mihnetde ey Mâlî

K'ana endûh-ı ye’s u hüzn-ı hasret hoş-güvâr olmış

50.
Mefâîlün/ Mefâîlün/ Mefâilün/ Mefâîlün

1. Ğam-ı ‘aşkunla ‘âşık zevki ğamdan eylemez teşhîş 

Şarâb-ı zehr-i hecrün câm-ı Cem'den eylemez teşhîş

2. Ne denlü gör gönül mecnûn-ı ‘aşk olmış ki cânânun 

Tavâf-ı kûyını Beyt'ül-Harem'den eylemez teşhîş

3. Görenler nice ki tâb-ı dilüm dûzahdan etmez fark 

Yine seyl-i sirişküm görse yemden eylemez teşhîş

4. Atıldukça belâ ucına kûy-âsâ şalar kendin 

Gönül çevgân-ı yâri zülf-ı hamdân eylemez teşhîş

5. Alır erbâb-ı dil zevk-i riyâz-ı nazmun ey Mâlî 

Şafl-yı şahn-ı gülzâr-ı ârâmdan eylemez teşhîş

5!.
Fâilâtün / Fâilâtün/ Fâilâtün/ Fâilün

1. Olmadım ‘âlemde sevdâ-yı muhâtardan halâş 

Bu hevâ-yı kâkül-i pür-pîç-i dilberden halâş

2. Reh-zen-i şâh-ı dil olma zülf içün ey çeşm-i yâr 

Kim bilürsün olmadı zulmet Sikender’den halâş

3. Cân metâ‘ın virmedükçe olmadım amâna sûd

Ol harâmî ğamze-i şûh-ı dil-âverden halâş
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4. <Arşa-yı ‘aşk içre n’eylersün olup ser-ma<reke 

Al başun var bir zamân ol ey gönül şerden halâs

5. Şimdi var mı silk ehl-i dilde ey Mâlî k'ola 

Darb-ı tîğ-i cevr-i gerdûn-i sitem-gerden halâs

52

Fâilâtün / Fâilâtün/ Fâilâtün/ Fâilün

1. Şem‘e bir kez eyler ancak sûzişin pervâne ‘arz

Eylerüm ben her dem ammâ yanduğım cânâne ‘arz

(52b) 2. Reşk ider ‘âşıklığın 8oñra cefâ eyler baña

İtme cânâ hüsnüñi mihr-i meh-i devrâna ‘arz

3. Şabrmız berbâd olur ol dem ki dest-i ğamzeñe 

Çeşmüñ eyler bâde-i nâz ile pür peymâne ‘arz

4. Kendü bilmez mi meğer hâl-i dil-i üftâdeyi 

Derdimi itmek ne hâcet ol şeh-i hûbâna ‘arz

5. Bir de bezm-i bâde olsa mest-i nâz oldukda yâr 

Mâlî bârî eylesem ahvâlimi rindâna ‘arz

53.

Fâilâtün / Fâilâtün/ Fâilâtün/ Fâilün

1. Seyr-i gül ancak değül ‘azm-ı gülistândan ğaraz 

Dil-rübâdür bâdedür gülzâr-ı seyrândan ğaraz

2. Kim ider yoksa rakîb anı hayâl-ı dilbere 

Yâre virmekdür nihâyet siklet-i cândan ğaraz
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3. Derd me’nûs-ı dil üzre derd olur itme tabîb 

Derdümi ışlâh ise ger vaz‘-ı dermândan ğaraz

4. Dâm-ı cevre kim düşer yoksa rızâ-yı nefsle 

Şevk-i ruhdur bend-i zülf-i ‘anber-efşândan ğaraz

5. Yâr nakd-ı vaşl içün Mâlî ne idi bilmezüm 

Evvel ihsândan ğaraz şonra peşîmândan ğaraz

54.

Fâilâtün / Fâilâtün/ Fâilâtün/ Fâilün

1. Eyledi zencîr-i zülfün gerden-i gerdûnı zabt 

Bü'l-‘acebdür itmedi hergiz dil-i mecnûnı zabt

2. Giryeden her bir gözüm bir mahrec-i tûfân olur 

Kimse yokdur ide seyl-i dîde-i pür-hûnı zabt

3. Var mı derd-i ‘aşka çâren dut ki etmişsün tabîb 

Kalbde şerh-i kitâb-ı ‘ilm-i Eflâtûnı zabt

4. ‘Arz-ı istiğnâda ol hâk-i kanâ‘im k'eylerüm 

Zîr-i pâyımda nice gencîne-i Kârûn'ı zabt

5. N ’eylesün bir yâr Mâlî bunca mest-i ‘aşkuna 

Bezm-i cûş-â-cûşda mümkün mi onı bunı zabt

55.

Fâilâtün / Fâilâtün/ Fâilâtün/ Fâilün

1. Mümkün olmaz derd-i ‘aşk ile dil eyler ihtilât 

Rişte-i ‘akl ile itsem de derûnda irtibât
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2. Zehr-i ğamdur içdüğüm bezm-i belâda her zamân 

İçmedüm dahı cihânda bir mey-i câm-ı neşât

3. Şûr tâ şekvâ-yı derd-i ‘âşıkun beyhûdedür 

Kim reh-i ‘aşka düşen etmez belâda ihtiyât

4. Dil şeh-i mülk-i belâ tâc-ı ser-i sevdâ-yı ‘aşk 

Âteş-i sûz-ı derûnum şûrına la‘lün bisât

5. Her deminde bin meşakkat çekse ey Mâlî yine 

Mümkün olmaz derd-i ‘aşk ile dil eyler ihtilât

56. 
Mefâîlün/ Mefâîlün/ Mefâilün/ Mefâîlün

1. Gönül ol denlü eyler derd-i ‘aşk-ı dil-rübâdan haz 

K'ider ne zevkden ne ülfet-i ehl-i şafâdan haz

2. Ayırmam hem-nişîn-i hâtırum bir dem derûnumdan 

Ben ehl-i derdüm itmem sûd-ı ma‘cûn-ı devâdan haz

(53a) 3. Çıkup şâh-ı güle haylî nağam-perdâz-ı derd oldı 

Çemende alçak itdün dün hezâr-ı hoş-nevâdan haz

4. Belâyı kim sever olmasa ‘aşkun ger belâ-âlûd 

Beni ey şâh-ı hûbân itdüren sensün belâdan haz

5. Mefâtin fırkasından dut ki idermiş günde yüz bin kan 

Yâ Mâlî itmesünler mi o şûh-ı meh-likâdan haz
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Mefûlü/ Mefâîlü/ Mefâîlü/ Faûlün

1. Hep oldı ruhun vasfına bî-tâb-ı telaffuz 

Tekmîl-i sükûd itmedi erbâb-ı telaffuz

2. Dutdun dil-i dem-beste-i hecr-i söze oldı 

Nutkun sebeb-i feth-i der-i bâb-ı telaffuz

3. Şûrîde niyâz itmeğe ger virse de yâr izn 

‘Âşıkda yine şartdır âdâb-ı telaffuz

4. Bülbüllere hem-nağme olurdı gönül ammâ 

Medhûş-ı ğama eylemez îcâb-ı telaffuz

5. Gördükde o mihr-i felek-i nâzı niyâza 

Mâlî nice âdem getürür tâb-ı telaffuz

57.

58.

Fâilâtün / Fâilâtün/ Fâilâtün/ Fâilün

1. ‘Akl [u] sabr u fikrümi (hep) kendümden itdüm imtinâ‘ 

Hâlî-yi ağyâr olup yâr ile itdüm el-vedâ‘

2. Firkat öyle dutdı gûşım penbe-i mihnetle kim 

Şît-i ‘işretle pür olsa ‘âlem itmem istimâ‘

3. Şonra bî-ârâmlıkdan aradım buldım hele 

Hâne-i dilde belâ vü derdi itdün ictimâ‘

4. Ol kadar cânumdan ikrâh eyledüm ğurbetde kim 

Düşmenüm mûr olsa katl olmakdan itmezdüm nizâ‘
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5. Ğam yemekle kalmasa ‘âlemde ğam Mâlî ne ğam 

Yine anı bu dil-i üstâdım eyler ihtirâ‘

59.

Fâilâtün / Fâilâtün/ Fâilâtün/ Fâilün

1. Dil nice eyler hayâl-ı ‘ârız-ı cânânı men‘

Sevk-i teşrîfiyle belki tenden eyler cânı men‘

2. ‘Aşk feyzinden ne hâlet oldı ‘ayn idrâk idüp 

Ey hoş ol ‘âşık ki eyler derdine dermânı men‘

3. İtmedükçe tâ temennâ-yı sifâl-ı mey-kede 

Mümkün olmaz ehl-i dil ide ğâm-ı devrânı men‘

(53b) 4. İsterüm Hak'dan ki handân-ı selâmet olmasun

Ol ki yârinden ider bir ‘âşık-ı giryânı men‘

5 Çok zamândur hâk-rûb-ı âsitânundur senün 

Dergehünden itme şâhâ Mâlî-yi nâlânı men‘

60.

Mefûlü/ Fâilâtü/ Mefâîlü/ Fâilün

1. Re’yimle midür itmedüğüm bâdeden ferâğ 

Kim kalmadı ğam-ı feleği çekmeğe dimâğ

2. Bir şûha mâ’îlim ki hemân tîğe dest-âver 

İznin tavâf-ı makdemine istesem ne çâğ

3. Haylî dem idi görmemiş idüm hırâmını 

Gösterdi kaddin urdı yine tâze dâğa dâğ
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4. Hecrün şebinde yandı gönül şubha irdi lîk 

Bî-sûd olur sabâha kalan şu‘le-i çerâğ

5. Mâlî bu demde ben yine ğam künci beklerüm 

Geldi bahâr açıldı gül irdi şafâ-yı bâğ

61.

Mefâilün/ Feilâtün/ Mefâilün/ Feilün

1. Dili dirim ki idem ‘aşk-ı yârdan fâriğ 

Ne sûd ğam yine olma o zârdan fâriğ

2. Gönülde gitdi cefâ-yı ğam-ı derûndan idem 

Rızâ ile kim olur hem-civârdan fâriğ

3. O ‘âşıkuz ki sakîm-i ğamuz velî oluruz 

Belâ yolu diseler i‘tizârdan fâriğ

4. Duyup teferrucunı cümle halk-ı seyrün içün 

Misâl-ı mevsim-i ‘iyd oldı kârdan fâriğ

5. Ger olmak ister isen Mâlî tîşe-i ser-i ğam 

Dem-â-dem olma mey-i hoş-güvârdan fâriğ

62

Mefûlü/ Fâilâtü/ Mefâîlü/ Fâilün

1. ‘İyd oldı çıkdı gülşene dilber taraf taraf 

Oldı bahâr şahn-ı münevver taraf taraf

2. Gülzâra virdi müjde seyirün nesîm-i şubh 

Bekler yolunda serv-i şanavber taraf taraf
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3. Bir şîve-i hırâm ile hep eyle pây-mâl 

‘Uşşâk-ı bî-nevâları yer yer taraf taraf

4. Çöz dest-i nâz ile girih-i kâkülün şehâ 

Düşsün ‘izâra zülf-i mu‘anber taraf taraf

(54a) 5. Sen dahı duhter-i rez-i al bir kenara çık 

Mâlî çıkınca bâğa güzeller taraf taraf

63.

Mefûlü/ Fâilâtü/ Mefâîlü/ Fâilün

1. İtmem muhabbetündeki da‘vâyı ber-taraf 

Dilde hevâyı serde bu sevdâyı ber-taraf

2. Erbâb-ı ‘aşk birbirine düşdi reşk ile 

Hattunda geldi itmedi ğavğâyı ber-taraf

3. Bir mû-yı zülfün olsa mezâd ey perî ider 

Bî-zâr-ı germ-i Yûsuf-ı ra‘nâyı ber-taraf

4. Ey hoş o kimse yâri çeke sîneye müdâm 

Bir sözle ide fırka-yı a‘dâyı ber-taraf

5. Ser-bahş-ı tîğ-i ‘aşkıyım ol şûh-ı dil-keşün 

Kimdür ki ide Mâlî-yi rüsvâyı ber-taraf

64.

Mefâîlün/ Mefâîlün/ Mefâilün/ Mefâîlün

1. Yakar ol kûhı kim ğamzen ide nâz-ı ‘itâb ancak 

K'ana bir halk döymez ‘âşık-ı bî-tâk-ı tâb ancak



216

2. Kemâl-ı tâb-ı şem‘-i ‘ârızın andan iderdi fehm 

Bileydi sûzişim ol dilber-i ‘âlî-cenâb ancak

3. İçüp bîgânelerle gülsitânda bâdeyi bensiz

Hemân koy k'idesün laht-ı ciğer-pârem kebâb ancak

4. Ola ağyâr dâmen-gîr-i zîr-i mîve-i vasluñ

Fakid benden midür ey nahl-ı nevber ictinâb ancak

5. Elüm dâmânına Mâlî o mâhu3 şimdi irmezse 

Meğer dest-i girîbân olayum rûz-ı hesâb ancak

65. 

Feilâtün / Mefâilün / Feilün

1. Olmışım mazhar-ı keşâkeş-i ‘aşk 

Men-i bî-tâb-ı tâb-ı âteş-i ‘aşk

2. Dil-i pür-dâğ-ı dest-i Mânî-yi ğam 

Kıldı bir levha-yı münakkaş-ı ‘aşk

3. Baña hem-ders olur kıyâs itme 

Kays-veş âbla müşevveş-i ‘aşk

4. Öz özin nice fehm ider ‘acabâ 

Olmayın câm-ı dilde mey ceş-i ‘aşk

5. Var mıdur ‘arşa-yı muhabbetde 

(54b) Şimdi Mâlî gibi belâ-keş-i ‘aşk
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Fâilâtün / Fâilâtün/ Fâilâtün/ Fâilün
!. Nic'olur tâ olmaya bir dil ki zehr-âşâm-ı ‘aşk 

Zevk-yâb-ı cür‘a-yı şahbâ-yı nâb-ı câm-ı ‘aşk

2. Tâb-ı te’sîr-i hayâl-ı şem‘-i hadduñla dili 

Eyledim bezm-i melâmetde çerâğ-ı şâm-ı ‘aşk

3. Tâyir-i dil pür-keşâ-yı ûc-ı istiğnâ iken 

Hizb-i hüsn itdi anı mihnet-güzîn-i dâm-ı ‘aşk

4. Hasret-i âğûşî-yi kaddüñle ey serv-i cemâl 

Kâmetum oldı kemân-âsâ ham-ı âlâm-ı ‘aşk

5. Herkesi bir hâl ile devrinde itdi bir mezâd 

Ancak ol şûh-ı cihân kıldı beni nâ-kâm-ı ‘aşk

6. Bâ‘is-i teskîn olur zencîr-i zülf-i yâr aña 

Iztırâb-ı derdden dil olsa bî-ârâm-ı ‘aşk

{. Şimdi rüsvâ-yı pezîr-i ‘arşa-yı sevdâ benüm

Olmasun bir kimsede Mâlî gibi bed-nâm-ı ‘aşk

67
Mefûlü/ Mefûlü/ Mefâîlü/ Faûlün

!. Bir ‘âlem idi kâmet-i dildâra sarılmak 

Mümkün eğer olsa idi dil-zâra sarılmak

2. Öldürdi beni hasret-i âğûşî-yi kaddi

Güçdür hele bir böyle cefa-kâra sarılmak

66.
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3. Menzilgehini eylemiş âfâk-ı melâhat

Hiç kimseye mümkün mi o meh-pâre sarılmak

4. Tenhâda görüp dilber-i ‘âşık ne şafâdır 

Öpüp elini yalvara yalvara sarılmak

5. Meydân-ı siyâset-kede-i ‘aşkda Mâlî 

Gelmiş baña Manşûr gibi dâra sarılmak

68 

Mefûlü/ Mefâîlü/ Mefâîlü/ Faûlün

1. Medhûş-ı ğamum zevk-i cihândan haberüm yok 

Âlûde-i derdüm ki şafâdan eserüm yok

2. Tâ ide dil-i zâr-ı bedîd-i çeh-i âlâm 

Öyle şeh-i ‘âlî nazar u dâd-gerüm yok

3. Dil görmedi rûy-ı şafak u şubh-ı sürûrı 

Bilmem ne ‘acebdür ki şebüm var seherüm yok

4. Bîmâr-ı firâkum vatanum kûy-ı belâdur 

‘Âlemde dahı ğayrı mekân u makarum yok

(55a) 5. Meyyâl-ı ğadâr u lebinüñ ey kad-ı şimşâd

Gülzâr-ı muhabbetde dahı huşk u terüm yok

6. Pervâne-i cân sûhte-i şem‘-i hayâlüm 

Esbâb-ı cemâlüñde ruhuñ tek yanarum yok

7. Âvîhte-i gûş-ı kabûl olmağa Mâlî 

Menşûb-ı hüner bir dür-i pâkîze terüm yok
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Mefâilün/ Feilâtün/ Mefâilün/ Feilün

1. Bir ehl-i hâle ki ‘aşk iktizâ ider ancak 

Reh-i muhabbetde cânın fedâ ider ancak

2. Tahammül idemez âşûb-ı ‘aşka her bî-hâl 

Özin mahall-ı belâ mübtelâ ider ancak

3. Ne bâk vâr dile dut çarh-ı tîğ-i bâr olmış 

Baña hatar-ı nigeh dil-rübâ ider ancak

4. Çok oldı gelmeyeli buy-ı zülf-i yâr meğer 

Meşâm-ı câna o lutf-ı sabâ ider ancak

5. Temeyyül-i fer-i dârât-ı dehr-i Mâlî ko kim 

Hemân şafâ-yı cihânı gedâ ider ancak

70

Mefûlü/ Mefâîlü/ Mefâîlü/ Faûlün

1. Gönlüm n'ola etmezse temennâ-yı vişâlü3 

Besdir ana firkatdeki ârâm-ı melâlü3

2. Olmış çemen-i fitnede gûyâ ki ser-efrâz 

Nev-bâde-i şîve kad-ı nev-reste nihâlü3

3. Ger levh-i nigâhında behişt olsa muşavver 

Hak eyler anı tîğ-i temâşa-yı cemâlü3

4. Hûn-pâşî-yi çeşmim şeb-i hasretde odur kim 

Kat‘ itdi ser-i hûbımı şemşîr-i hayâlu3

69.
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5. Ser-rişte kimi ‘aşk iledir oldığı hem-vâr 

Dür-i sühanı Mâlî-yi turfanda makâlun

71
Mefâilün/ Feilâtün/ Mefâilün/ Feilün

1. Dilâ ko ğaflet-i çeşminden ihtirâz gerek

O mest-i deşne-keşe dâ’îmâ niyâz gerek

2. Eğerçi lahzada ‘uşşâkı bî-vücûd eyler 

Yine hakîkate baksan güzelde nâz gerek

3. Gül ise istemez u zehhâra hem-nişîn olanı 

Bize kadi yüce bir serv-i ser-firâz gerek

(55b) 4. Ko bî-vefâsını dehrün olursa şûh hele

Muhabbet ehline bir pâre çâre-sâz gerek

5. H^od olmaz olmayacak yâr-ı bî-sitem Mâlî 

Vefasına göre ammâ hafâsı âz gerek

72.
Feilâtün / Feilâtün/ Feilâtün / Feilün

1. Ya nice söylemeyin setr-i Hudâ'dur hattun 

Kâti‘-i rişte-i ta‘n-ı süfehâdur hattun

2. Tîğ-i ruhsâruna gûyâ ki niyâm olmışdur 

Hak budur kim yine ol tîğe sezâdur hattun

3. N'ola kıymet-şiken-i ‘ıtrat-ı gîsû olsun 

Ki dimâğ-ı feleğe gâliye-sâdur hattun
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4. Vechi var söylese emdâhını erbâb-ı sühan 
Mevsûf-ı nâzım-ı pâkîze-edâdur hattun

5. Düşmene Mâlî yine tîğ-i belâdır kılmak 
Nice k'ahbâb-ı ğıdâ-bahş-ı safâdır hattun

73
Mefûlü/ Fâilâtü/ Mefâîlü/ Fâilün

1. Faşl-ı rebî‘dir bize bezm-i çemen gerek 
Şahbâ-yı nâb u sâkî-yi sîmîn-beden gerek

2. Gülşende yâr ile gice mestâne ‘âşıkı
Tâ subh-dem leb-â-leb u yek-pîrehen gerek

3. Meftûn eylemez idi her hoş hırâm-ı nâz
Ol serv gibi bir kad-ı mahz-ı fiten gerek

4. Tâ key olim helâk peşîmânî-yi helâk 
Eyle helâk eğer ki helâk eylesen gerek

5. Ve'l-hâsılı bu dâniş-i hâl-i muhabbete 
Bir rind-i bü-l-‘ukûl-ı hezârân-ı fen gerek

6. Her da‘vâ-yı ma‘ârif iden kasdım anlamaz 
Şi‘r-i dakîk-i Mâlî'ye ma‘nâ viren gerek

7. Ğurbetde gerçi ğussadan âsûdeyüz velîk 
İtsek nigâh aşl-ı hakîkat vatan gerek
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Müstefilün/ Müstefilün/ Müstefilün/ Müstefilün
1. Şahn-ı bahârı rûşen it gülzâra çık seyrâna gel 

Teşrîf-i mülk-i gülşen it tarf-ı çemânistâna gel

2. Bezm-i mey-i gül-fâmdur hengâm-ı devr-i câmdur 

Dil vaşla bî-ârâmdur ey âfet-i mestâne gel

(56a) 3. Âyîn-i erbâb-ı himem böyle değüldür ey şanem

Kılma meni pâ-mâl-ı ğam ol itdüğün peymâne gel

4. Ey ‘ar‘ar-ı sîmîn-ber v'ey tîr-i ‘aşk-ı cân-güzer 

‘Uşşâkı öldürdün yeter inşâf kıl îmâna gel

5. Mest olmış ol meh sîne çâk ruhsâr-ı meyden tâb-nâk 

Bu meclise bî-bîm bâk ey Mâliyâ dîvâna gel

75.
Mefûlü/ Mefâîlü/ Mefâîlü/ Faûlün

1. Ruhsâruna olmasa enîs âl karanfil 

Olmazdı bu sîmâ ile hoş-hâl karanfil

2. Zârîde imiş bunca zamân reh-güzeründe 

Olsun dil-i mehcûruma hem-nâl karanfil

3. Hem-reng-i ruh-ı yâr olamazsan ko ğurûrı 

Bin yılda açılsın eğer ey âl karanfil

4. Dildâr çemenzâra çıaınca hele bulmış 

Hâk-i kademe fırşat-ı rû-mâl karanfil

74.
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5. Mâlî nedir esbâb-ı cemâlüne müşâbih

‘Ârız gül u şaç sünbül [u] her hâl karanfil

76.
Mefâîlün/ Mefâîlün/ Mefâilün/ Mefâîlün

1. Sayar nakd-ı sirişk-i bülbül-i âvâre midür gel 

Metâ‘ın yine açmaz müşterînün bî-ğamıdur gel

2. Müsellemdür bahâr ezhârınun ser-tâcıdur cümle 

Ne denlü ser-firâzîliğler eylerse demidür gel

3. Cihân mest olmamak kâbil midür mülk-i çemen-zârun 

Elinde câm mâ-lâ-mâl gelmiş bir Cem'idür gel

4. Meğer bezm-i mey olmaz mı bahâr olmayacak nâ-dân 

Nihâyet meclis-i ‘ayşun bir özge ‘âlemidür gel

5. Şakın dahl itmesün Mâlî ğadâr-ı yâre gül hergiz 

Kim ol gül-berg-i bâğ-ı haddün ancak şebnemidür gel

77.
Mefâîlün/ Mefâîlün/ Mefâilün/ Mefâîlün

1. İder dil tâze tâze günde bin derd-i mihen hâsıl 

Firâkundan mı bahtumdan mı bilmem bu neden hâsıl

2. Yine ağyârsun bu hâlün üzre koymaz ey meh-rû 

Murâd itsem murâdum itmeğe her çendsin hâsıl

3. Değil destâr-ı sebze-zînet-i iklîli ol şâhun 

Cemâl ‘icâzıdur k'olmış gül üstünde çemen hâsıl
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(56b) 4. Gele ol şûh-ı Cem-tab‘ elde sâğar-ı bezim-ihyâ 

Ya olmaz mı şafâ-ender-şafâ-yı encümen hâşıl

5. Ne var şarf eyle Mâlî nakd-ı hemyân-ı dil u cânı 

Felekde sen de kıl bir Yûsuf-ı gül-pîrehen hâşıl

78.

Mefûlü/ Fâilâtü/ Mefâîlü/ Fâilün

1. Câm-ı cünûn-ı ‘aşk ile mestânedür gönül 

Şad çâk-ı ceyb-i hayret-i dîvânedür gönül

2. Bezm-i belâda kim mey-i ğam devr olur müdâm 

Sîne sebûdur ol meye peymânedür gönül

3. Olsamda pây-ı ham-kedede hâk eğer yine 

Mesned-güzâr-ı meclis-i meyhânedür gönül

4. Hâlâ ne bûmgâh-ı harâb-ı tahassürüm 

Bir ‘ömrdür ki hecr ile vîrânedür gönül

5. Da‘vâ-yı şu‘le nûşî-yi ‘aşk eylesem n'ola 

Şem‘-i cemâl-ı dilbere pervânedür gönül

6. Ser-pençe pîçî-yi ğam-ı gerdûna Mâliyâ 

Âşûb-ı ‘aşk olmasa merdânedür gönül

79.

Feilâtün / Feilâtün/ Feilâtün / Feilün

1. ‘Âlemi şahn-ı behişt eyledi hoş-bû sünbül 

Oldı revnak-figen-i sâhil-i her cû sünbül
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2. Virdi gül müjdesini teşne-i gülzâr oluna 

Bizden ol hîle ile buldı yine rû sünbül

3. Kays-ı şeydâ gibi şahrâları kılmış mesken 

Tâ olaldan berü sevdâ-ger-i gîsû sünbül

4. Ko hemân kendini yerden yere çalsun güzelim 

Olmasun turre-i müşgînüne hem-bû sünbül

5. Mâliyâ feyz-i kudûm ile cihân buldı ferâh 

‘Âlemi şahn-ı behişt eyledi hoş-bû sünbül

80. 

Mefûlü/ Mefâîlü/ Mefâîlü/ Faûlün

1. Ben nazmda ancak bu ki vaşşâf tebânum 

Vaşf etmede ser-tâ-be-kadem tab‘ u zebânum

2. Bir âfet-i ser-sebzün esîr-i kadiyüm ki 

Takrîb-i hevâ ile ser-efrâz-ı cihânum

3. Yârab beni dest-i ecele kılma havâle 

Cânânuma meb‘ûd-ı fedâ-sâzî-yi cânum

(57a) 4. Te’hîri ko fevt itme helâkumda ki yokdur 

Tîğ-i sitem-i ğamzene min-ba‘d bahânum

5. Ol mertebe mürd-i ‘aciz-i mihnetün oldım 

Kim k'olmadı tîr-i feleğe câ-yı nişânum

6. Bulmadı mey-i vaşlı leb-i huşk-ı temennâ 

Şan dîde-i baht-ı dilime h^âb-girânüm
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7. Sihr ise de bakmam sühan-ı köhneye Mâlî 

Tâ kim reviş-i tâzede i‘câz-beyânum

81.

Mefûlü/ Fâilâtü/ Mefâîlü/ Fâilün

1. Derd aña bend-i dâr-ı belâda mukayyedüm 

Ya‘nî esîr-i dilber-i serv-i sehî-kadüm

2. Zât-ı Mesîh olursa eğer etmem i‘tibâr

Ben cân-nişâr-ı makdem-i âl-ı Muhammed'üm

3. Tebdîl-i pây-gâh idüp ikdâmı görmedüm 

Tâ nerd-bânı ‘aşka başaldan berü kadem

4. Dil bir yetîmdür saña ısmarlarım anı 

Lâ-büd bu derd ider beni kim küşte-i ‘adem

5. Turmaz ö3ümde leşker-i a‘dâ-yı bed-kemân 

Feyz-i ‘alî-yi ‘aşkla Mâlî mü’eyyedüm

82

Mefûlü/ Fâilâtü/ Mefâîlü/ Fâilün

1. Ser-tâ-kadem ğarîk-i yem-i mihnet olmışım 

Hecrüñ olalı şanma ki bir lahza gülmüşüm

2. Tâ haşr olınca hâk-i derüñ etmezem ferâğ 

Kim rişte-i kemâlimi ‘aşku3la bulmışım

3. Seyl-âb-ı derd-i ğuşşa-yı firkat ö3ündeyüm 

Bir vâdîyim ki hâr u hâs-ı ğamla tolmışım
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4. Uc-ı visâl-ı yâre ne mümkün su‘ûd kim 

Şehbâl-ı bahtımı kef-i cirm ile yolmışım

5. Mâlî görür miyüm ‘acabâ sâhil-i ferah 

Ser-tâ-kadem ğarîk-i yem-i mihnet olmışım

83. 
Feilâtün / Feilâtün/ Feilâtün / Feilün

1. Neşve-yâb-ı çemen-i feyz-i Hudâ'dur sühanum 

Şüste ser-dâmen-i çirk-âb-ı riyâdur sühanum

2. Bezm-i ‘işretüne meyhâne-i fendür tab‘um 

Neş’e-bahş-ı dil-i erbâb-ı safâdur sühanum

(57b) 3. Bilemez kıymetin İskender-i nazm olmayacak 

Ki dür-i nâdir-i deryâ-yı bahâdur sühanum

4. Sehv idüp geç dahı dersem bu ‘acebdür ki yine 

Hased erbâbına şemşîr-i kazâdur sühanum

5. Zil-i ğarba n'ola indirse felek gûş-ı mehin 

Mâlîyâ bâ‘is-i tahsîn-i ‘alâdur sühanum

84. 
Mefûlü/ Fâilâtü/ Mefâîlü/ Fâilün

1. Mümkün midür ki bî-ser u sâmânun olmayum 

Âşüfte-nâk-ı zülf-i perîşânun olmayum

2. Eylersem ârzû-yı ferah-mend-i visâl 

Ey şûh lâyık-ı ğam-ı hicrânun olmayum
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3. Birden şehîd-i tîğ-i nigâh it beni ki tâ 

Muhtâc-ı zahm-ı nâvek-i müjgânun olmayum

4. Şemşîr-i tîr-i ğamze-i mestün ki gördü dil 

İnşâf ey perî nice kurbânun olmayum

5. Mâlî gibi idersen eğer ‘akla iltimâs 

Medhûş-ı sâğar-ı leb-i handânun olmayum

85.

Mefûlü/ Fâilâtü/ Mefâîlü/ Fâilün

1. Hûbân-ı ‘aşra şevket u şânsun Muhammed'üm 

Ser-tâ-kadem melâhat u ânsun Muhammed'üm

2. Hem-pâye-i cemâlüni görmüş değül felek 

Hüsn ile nev-zuhûr-ı zamânsun Muhammed'üm

3. Kalsa ‘aceb mi sâye-i hüsnünde hûriyân 

Tâze nihâl-ı bâğ-ı cinânsun Muhammed'üm

4. Hüsnün yanında zerre değül hayl-ı meh-veşân 

Kim âfitâb-ı tâb-feşânsün Muhammed'üm

5. Kurbânun olduğum kadüne olmışım esîr

Bir turfa ser u mûy-ı miyânsun Muhammed'üm

6. Dünyâyı dutdı leşker-i ‘uşşâk bî-hesâb 

Şadr-ı hasende şâh-ı cihânsun Muhammed'üm

7. Tercîh-i Yûsuf eylese Mâlî n'ola seni 

Hûbân içinde belli civânsun Muhammed'üm
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Mefâîlün/ Mefâîlün/ Mefâilün/ Mefâîlün
1. Muhabbetle olaldan âşinâ nâ-şâddur gönlüm 

‘İmâretgâh-ı âh u zâr-ı hüzn-âbâddur gönlüm

(58a) 2. Şadâ-yı şûr ile olmaz dem-i mahşerde de bîdâr 

Helâk-ı çeşm-i bî-rahm-ı büt-i bî-dâddur gönlüm

3. Şehâ ser-gerd-i nâz it tâ ki kurbân-ı nigâh olsun 

Perîziş-kâr-ı katl-ı ğamze-i cellâddür gönlüm

4. Fenâ-yâb-ı hücum-ı berk-i cevr-i çarh-ı dûn olmaz 

Ki seng-i ‘aşk ile âbâd ola bünyâddür gönlüm

5. Derûnımda ğamun mümkün mi tebdîl-i mekân etmek 

Kanunla tâ ezelden tıfl-ı mâder-zâddur gönlüm

6. Gürîz-i cûy-ı şıhhat-hâne-i ‘aşk olmazam Mâlî 

Ki zîrâ intizâc-ı derd ile mu‘tâddur gönlüm

86.

87.
Mefâîlün/ Mefâîlün/ Mefâilün/ Mefâîlün

1. Meğer re’yimle bu şehr-i harâb-âbâddan gitdüm 

‘İtâb-ı kînecû-yı ğamze-i bî-dâddan gitdüm

2. Bu şekvâ-yi ‘itâb-ı ğamzede efsâne-i dildir 

Hemân ikrâh-ı ta‘n-ı nükte-i azdâddan gitdüm

3. Gören levh-i ser-i derd-âverüm hâl-i dilüm bildi 

Midâd-ı mihr-i resm-i ser olan âbâddan gitdüm
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4. Be-her-sû mazreb-i seng-i ğam oldım yoksa ey Mâlî 

Meğer re’yimle bu şehr-i harâb-âbâddan gitdüm

88. 
Fâilâtün / Fâilâtün/ Fâilâtün/ Fâilün

1. Âb-veş itdim güdâzân âteş-i feryâddan 

Ğayra cârî oldı âhir ol dil-i fûlâddan

2. Şabr-ı te’hîr-i helâk ise eğer câna yeter 

‘Âciz oldım iltimâs-ı ğamze-i cellâddan

3. Şust-yâb-ı âb-ı lutfun ola yoksa tâ-be-haşr 

Gitmez erkâm-ı elîm levh-ı dil-i nâ-şâddan

4. Bî-ğam-ı fasla dili itdüm sabâya hem-neved 

Oldı gör ümmîd-i kaşdum öyle bir berbâddan

5. Mürğ-ı dil bî-bâk tîr-i ğamze meyl-i zülf ider 

Bir şikâr-ı turfadur itmez hazer sayyâddan

6. Kaşd-ı taklîd-i rüsûm-ı kâmetün itse düşer 

Hâme-i nakkâş dest-i Mânî-yi Behzâd'dan

7. Tuhfe kalsun fırka-yı nezzâm-ı Bağdâd'a bu nâz 

Mâlî-yi pâkîze eş‘âr u ğarîb îcâddan

89. 
Fâilâtün / Fâilâtün/ Fâilâtün/ Fâilün

1. Ey nihâl-ı sebze-i nev-hîz-i bostân-ı hüsün 

V'ey ser-efrâz-ı serîr-i kişveristân-ı hüsün
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2. Âteş-i ‘aşkunla koy olsun vücudun dâğ dâğ 

Tek hemân sen ol şehim ‘izzetle pâyân-ı hüsün

3. Dutalım engüşt-i mühre hâtim olmazsun hele 

Gâhî ‘arz-ı şu‘le kıl ey gevher-i kân-ı hüsün

4. Haşre dek kalsa ‘aceb mi perdede baş kaldırup 

Bir kez olsun hâvere pertev-nümâyân-ı hüsün

5. Var mıdur ‘âlemde Mâlî şimdi ol âfet gibi 

(58b) K'olsa rahş-ı nâz ile Dârâ-yı meydân-ı hüsün

90. 

Feilâtün / Feilâtün/ Feilâtün / Feilün

1. Görse tarz-ı reviş-i mestüni ey nâdir ten 

Olamaz hâk-i rehün olmamağa kâdir ten

2. Çeşm-i cellâdun önünde dil [u] cân âmâde 

Tîr-i müjgânuna karşu hedef-i hâzır ten

3. Hükm-i hüsnün ki ide nice Sikenderleri râm 

Seni gördükde nice ditremesün dir dir ten

4. Çıkdı cânum söze gel ey gül-i dem-beste-i nâz 

Bunca ’Îsâ demüne oldı tîr-i nâzır ten

5. Mâliyâ şad hased ol ‘âşıka kim koca müdâm 

Dil-rübâ sîm-i mücellâ gibi bir nâdir ten
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Fâilâtün / Fâilâtün/ Fâilâtün/ Fâilün

1. Ey dil istikbâle çık ol şûh-ı ra<nâdur gelen 

Bâğ-ı ümmîdünde serv-i gülşen-ârâdur gelen

2. Karşu varsun leşker-i ezhâr ile şâh-ı bahâr 

Seyr-i şahn-ı bâğa çıkmış bir temâşâdır gelen

3. Kaldırur <uşşâk-ı pâ-mâlı hırâmun hâkdan 

Tarf-ı gûristâna gûyâ [ki] Mesîhâ'dur gelen

4. Şehr-i ‘aşkundan dil-i tâcirle her dem başuma 

Kâkülün gibi metâ‘-ı tûl-ı sevdâdur gelen

5. Eşk-i çeşm akdukça nice nâle-perdâz olmaya 

Tâze zahm-ı sîneye şûr-âb-ı deryâdır gelen

6. Devr-i câm itdükçe sâkî sanki dest-i cevâd8 

Destime Mâlî rahîk-i cûy-ı me’vâdur gelen

91.

92.

Feilâtün / Feilâtün/ Feilâtün / Feilün

1. Mevsim-i tâze bahâr irdi güzellendi cihân 

Oldı meşşâta-ger-i rûy-ı zemîn dest-i zamân

2. Açdı her ğonca-yı dem-bestelerün hâtırını 

Hak bu kim kudret-i feyz-i reşehât-ı nîsân

8 Bu mısradaki ‘’cevâd’’ kelimesi divanda ‘’elif’’ harfi kullanılmadan yazılmıştır. ‘’Elif’’ harfi olmasa 
‘ ’cûd’ ’ şeklinde okunur. Ancak gerek mana gerekse vezin gereği ‘ ’cevâd’ ’ kelimesi daha uygun 
oluyor. Bu hatanın müstensih hatası olduğunu düşünüyoruz.
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3. Hâne ber-dûş olan erbâb-ı hevânun günidür 

Çıka her gün ide bir gûşeyi gülzâr-ı mekân

4. Fevt-i ‘ayş eyleme ey ehl-i şafâ vakt ola kim 

Gül de bülbül de gide bâğ ola mahzûn [u] hazân

5. Hased ol şahısa ki bir dilber ile dest-be-dest 

(59a) Mâliyâ her gün ola tarf-ı gülistâna revân

93. 

Feilâtün / Feilâtün/ Feilâtün / Feilün

1. Nice bir mâ’îl-i bî-dâd olasın ey gerdûn 

Sa<y kıl himmete mu‘tâd olasın ey gerdûn

2. Bes ki murğân-ı dile dâm-ı belâ-güster olup 

Dâne-i ‘aşk ile şayyâd olasın ey gerdûn

3. Cevri koy devr ola kim ğamzeye ruhşat vire yâr 

Ne gelüb hâtıra ne yâd olasın ey gerdûn

4. Gel debistân-nişîn-i nigeh-i hûbân ol 

Ki sitemde dahı üstâd olasın ey gerdûn

5. Hâşılı Mâlîyi berbâd-ı ğam itdün sende 

Âh ‘uşşâk ile berbâd olasın ey gerdûn

94. 

Fâilâtün / Fâilâtün/ Fâilâtün/ Fâilün

1. Tâli‘im göstermedi bir gün dil-i şeydâya rû 

‘Âkıbet döndürdi bir âmâlı çok sevdâya rû
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2. Harbet-i mülk-i dili gördükde hep dirdim velî 

Doymadı söyleşmeğe ol mâh-ı dil-ârâya rû

3. Makşadun ey şâh-ı hûbân kesret-i ‘uşşâk ise 

Virme bir de ğamze-i cellâd-ı cevr-efzâya rû

4. Varıcak ol kutb-ı dehr-i hüsne benden de dilâ 

Sür tavâf-ı ka‘be-veş gîsû-yı ‘anber-sâye rû

5. Değmede olmazdı reh-yâb-ı güzîr-i vaşl-ı yâr 

Urmasaydı Mâlî-yi üftâde hâk-ı pâye rû

95. 
Mefûlü/ Mefâîlü/ Mefâîlü/ Faûlün

1. Der-dâmen-i dil-dâde-i hûbân cezîre 

Âzire-i endûh-ı firâvân cezîre

2. Olduk nice gün gerçi tebân ile ferah-mend 

Ammâ yine dil oldı peşîmân cezîre

3. Reşk-i gül-i handân iken âhir dil-i şâdı 

Bir lahzada çarh eyledi giryân cezîre

4. Bir bende ki mahşûş ğazabdur ider Allâh 

Efkende-i mihnet-kede-i hân cezîre

5. Ni‘met bize şükrâne-i şıhhat gibi yokdur 

Olsak n'ola şermende-i ihsân cezîre

6. Şerh eyler idim vâki‘-i ahvâlimi ammâ 

Mecmû‘a-yı dil oldı perîşân cezîre
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(59b) 7. Âzâde dil-i ğuşşa-yı devrân olamazsın 

Tâ olmayacak Mâlî gürîzân cezîre

96. 

Mefâilün/ Feilâtün/ Mefâilün/ Feilün

1. Ne dem ki sem‘e gelür hây-hûy-ı meyhâne 

İder firâk ile cân ârzû-yı meyhâne

2. Hoşâ o rind k'ola meclis-i ehibbâya 

Sebû-yı bâde-be-kef kûçe-pûy-ı meyhâne

3. Piyâle şohbetidür yokdur özge efsâne 

Olursa da meselâ güft-gû-yı meyhâne

4. Şehâ revâ mı beni zehr-nûş-ı hasret idüp 

Rakîble olasın hem-kedû-yı meyhâne

5. Benüm o zâr-ı harâbât k'olurum her şubh 

Sirişk-i çeşmüm ile râh-şûy-ı meyhâne

6. ‘Aceb mi mâye-i şahbâ-yı kevser olsa meyi 

Behişti geçdi kudûmunla kûy-ı meyhâne

7. O mest-i hûnî ile Mâlî bir kez olmam var 

Helâk iderse de hem-râh-ı sûy-ı meyhâne

97. 

Feilâtün / Feilâtün/ Feilâtün / Feilün

1. Adamun ‘aklı gider görse seni mestâne

Serde keyfiyyet-i şahbâ vü be-kef peymâne
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2. ‘Ârızun üzre değül hâl-ı siyeh kalmışdur 
Taraf-ı şem‘de bir sûhte ten pervâne

3. Gerçi dûrız ğam-ı gerdûndan âmâcüz lîk 
Sitem-i ğamze-i pür-tîz-i kazâ bîgâne

4. Leşker-i ‘aşk-ı hıred mülkine şeb-hûn idecek 
Reh-i dü-şehr-i cünûn oldı dil-i dîvâne

5. Mezheb-i ‘aşkda hem-câhlı hem-zâr etme 
Ketm-i hâl it ki budur kâ‘ide-i ferzâne

6. Çehre-sâ-yı der-i bismilgeh-i derd-i ‘aşkuz 
Oluruz şevk ile kurbân-ı ğam-ı cânâne

7. Var mı bir ‘âşık-ı turfanda ki ey Mâlî 
Bezm-i ‘aşka gire mestâne çıka rindâne

98. 
Mefûlü/ Mefâîlü/ Mefâîlü/ Faûlün

1. Çeşm-i siyehi kim ola meyhâne-i ‘işve 
Cibrîli ider mest o mestâne-i ‘işve

(60a) 2. Adam mı turur ğamze-i hûn-rîz-i önünde 
Eylerse eger nûşiş-i peymâne-i ‘işve

3. Âsûde olur şûriş-i âşûbdan âfak
Ol lahza ki çeşmi ola bîgâne-i ‘işve

4. Bin nâle-i dil fâş ola her mûy-gehünden 
Hak saklasun alursa ele şâne-i ‘işve
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5. Bir mâha esîrüm ki Hak etmiş anı Mâlî 

Taşvîr-i mu‘allâ-yı şeref-hâne-i ‘işve

99.

Müfteilün/Mefâilün/ Müfteilün/ Mefâilün

1. Hû çekelüm bu lîki bu bezme o nev-civân gele 

Merde vücûd-ı şohbete makdemi birle cân gele

2. Tevbe-şikenlik etmemek nice olur bu demde kim 

Elde kadehle üstüne sâkî-i dil-sitân gele

3. Tâcir-i ‘aşk olan disün kim o perî-i meh-veşün 

Var mı metâ‘-ı hüsnüne birisi dahı yân gele

4. Gûşe-nişînî-yi mihen ‘ârî-yi ehl-i ‘ayş olur 

Faşl-ı ezel bahâr ola mevsim-i gülsitân gele

5. Virme şafâ-yı vaşl ile gönlüne Mâliyâ ğurûr 

Dil dahı dil-rübâ dahı hep gide bir zamân gele

100.

Fâilâtün / Fâilâtün/ Fâilâtün/ Fâilün

1. Künc-i ğamda sâğar-ı gül-fâm geldi hâtıra 

Habbezâ ol şûh-ı rûh-endâm geldi hâtıra

2. Bend-i ğam dutmaz beni sâkî bahâr eyyâmıdur 

Geşt-i deşt-i bâğ devr-i câm geldi hâtıra

3. Mâ’îl oldum cân u dilden gerçi hâl-i zülfüne 

Dâneyi fikr itdüm ammâ dâm geldi hâtıra
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4. Dil hayâl-ı hadduñ itdi soñra fikr-i kâkülüñ 

Tâcir-i Rûm'um metâ‘-ı Şâm geldi hâtıra

5. Nice giryân olmasun Mâlî şeb-i hicrüñde kim 

Zevk-i vasluñla geçen eyyâm geldi hâtıra

101.

Mefûlü/ Fâilâtü/ Mefaîlü/ Fâilün

1. Birden ki böyle kat‘-ı emel geldi hâtıra 

Ammâ sebeb nedür ne halel geldi hâtıra

2. Ey bî-vefâ göñülmi virirdim saña velî 

Gamzeñle ‘ahd-ı rûz-ı ezel geldi hâtıra

(60b) 3. Ey hoş o dem ki zemzeme-i şubh-ı vaşl idi 

Firkat şebinde yine kesel geldi hâtıra

4. ‘Aşkdan evvel etmiş idim tevbe-i naşûh 

Nâçâr-ı câm-ı ğuşşa kesel geldi hâtıra

5. Gördüm nigâh-ı kînegerüñ kıldım ihtirâz 

Gûyâ ki lerz-i bîm-i ecel geldi hâtıra

6. Mâlî iderdi şerh-i ğam-ı ‘aşk-ı biñ kitâb 

Ammâ hadîs-i kall ve delle geldi hâtıra

102.

Mefûlü/ Mefâîlü/ Mefâîlü/ Faûlün

1. Hurşîd-i ruhuñdan kılalı dûr benefşe

Bir günde mi görmüşdür o mehcûr benefşe
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2. Bir pister-i hadrâyı döşetmiş yolun üzre 

Bekler seni sıhhat bula rencûr benefşe

3. İfşâ-yı muhabbet ideli kaddüne oldı 

Rüsvâlığ ile herkese manzûr benefşe

4. Bir özge şafâ virdi gülistâna muhaşşıl 

Şehr-i çemeni eyledi ma‘mûr benefşe

5 Mâlî gibi olmazdı nigûn-sâr muhabbet 

Olsaydı eğer vaşl ile mesrûr benefşe

103.

Mefâilün/ Feilâtün/ Mefâilün/ Feilün

1. Ne gelse ‘aşkla ‘uşşâk-ı bî-dilân başına 

(onunda şanma ki gelmez o dilberân başına

2. Mücerred itme değül hâfızân-ı muşhaf-ı ‘aşk 

Felekde şimdi yemîn eyler o nev-civân başına

3. Hayâl-ı la‘lün ile kim ki nûş ider bir câm 

Çalar piyâle-i hurşîdi âsumân başına

4. Olur ‘uyûnuma her nîşi meyl-i kuhl-ı cilâ

O gül ki ola sezâ-vâr-ı dil-sitân başına

5. ‘Urûc-ı bâm-ı vişâline sen de cehd itme 

Ki kimse çıkmadı Mâlî o nerd-bân başına
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104.

Mefûlü/ Fâilâtü/ Mefâîlü/ Fâilün

1. Hâk-i derinde eşk ile dîdem gerek çıka 

Dildâr gülmeden baña ebkem gerek çıka

2. Dut kim hezârı bekler imiş ‘arz-ı hâl içün 

Ammâ içerden ol şeh-i gül-fem gerek çıka

(61a) 3. Bahs-ı belâ-yı ‘aşkda her şahşı diñlemem 

Ser-sellem-i muhabbete âdem gerek çıka

4. Yoksa hicâb-ı bâde harâb ehlin öldürür 

Cem gibi dehre bir şeh-i a‘zâm gerek çıka

5. Kaşd itse yâr kanma Mâlî ne söyleyin 

Zîrâ görüp cemâd olacak dem gerek çıka

105. 

Mefûlü/ Fâilâtü/ Mefâîlü/ Fâilün

!. Dilber gerek ki ‘âşıka her dem cefâ vire 

‘Aşık da seng-i cevrine püşt-i rızâ vire

2. Yâr olmadukça bezmde la‘net o zevke kim 

Erbâb-ı ‘aşka sâğar-ı hâtır-güşâ vire

3. Tîz geçmez idi böyle zamân-ı vişâl-i yâr 

Ammâ ki müdde‘îlere Hak biñ belâ vire

$. Bir gün tamâm olmadı bu çarh-ı dûn baña 

Asâyiş üzre neş’e-i zevk-i şafâ vire
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5. Dest-i niyâzı açma der-i vasl-ı yârda 

Mesdûd-ı hecrdür yüri Mâlî Hudâ vire

106. 

Mefâilün/ Feilâtün/ Mefâilün/ Feilün

1. Şabâh olunca gönül zikr-i hüsn-i yâr itdi 

Gelünce bahs-ı hata kışşamuz karâr itdi

2. Hurûş-ı lücce-i tûfân-ı Nûh eylemedi 

Cihâna anı ki bu çeşm-i hûn-nisâr itdi

3. Yer eyledi dile derd-i tahassür-i vuslat 

Cefâ-yi hecr ise vardukça câna kâr itdi

4. Şafl-yı ülfet-i âlâm-ı ‘aşk-ı cânâna 

Tamâm-ı çeşmime zevk-i cihânı cevr itdi

5. Vişâl-ı bezmine hem-câm iken füsûs anı 

Misâl-ı hâtır-ı ‘uşşâk târ [u] mâr itdi

6. İrişdi vü dâmî-yi emn muhabbete o kim 

Belâ-yı firkatı Mâlî-veş ihtiyâr itdi

107. 

Fâilâtün / Fâilâtün/ Fâilâtün/ Fâilün

1. İdesin taşvîr-i hâlî tâ-be-key îcâd hey 

Şekle reng-i şîve bir ehl isen ey Behzâd hey

2. Şafha-yı hüsn-i bütânda bu nakış-ı azdır 

Şun‘una şad âferîn olsun zihî üstâd hey



242

(61b) 3. Ben o şayyâdun esîr-i dâmıyum ki tâ ebed

Bilmez ol dâm içre şayd-ı pâ-be-kayd âzâd hey

4. Zulme başdurdı cihânı ğamzen ol mikdâr ki 

Eyledi ne menzil eflâk-ı tay-ı bî-dâd hey

5. Âfet-i şad hân-mân-ı cân nigâhundur k'olur 

(arşar-ı hışmıyla diller bî-be-pey berbâd hey

6. Feyz-cûy-ı mürşid-i ğayr olma kim ğâfil beni 

Eyledi meyhânede bir câm-ı mey irşâd hey

7. Nazm-ı vaşf-ı hüsn-i meh-rûyân ile her beytüni 

Eyle Mâlî şem‘-i bezm-i tab‘-ı feyz-âbâd hey

108. 

Mefûlü/ Fâilâtü/ Mefâîlü/ Fâilün

1. Girmiş libâs-ı tâzeye dilber mübârekî 

Dünyâ disün o şâha ser-â-ser mübârekî

2. Gidermiş aña Hak hıla‘-ı hüsni tâ-be-tâ 

İtmiş cihânda şimdi güzeller mübârekî

3. Ol şûha meylimi işidüp didiler baña 

Ey ‘âşık-ı fütâde belâlar mübârekî

$. ‘İyd-i vişâl olur mı ki erbâb-ı ğam benüm 

Teşrîf-i ‘iydime diye yer yer mübârekî
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5. Fevt itme Mâliyâ yüri sen de it bugün 

Girmiş libâs-ı tâzeye dilber mübârekî

109. 

Feilâtün / Feilâtün/ Feilâtün / Feilün

1. İki ruhsârunı Hak muşhaf-ı âyât itdi 

Sende üstâd-ı ezel şan‘atı ısbât itdi

2. Zülfüni beyt-i siyeh-pûş-ı murâdât kılup 

Dilleri anda hep îstâde-i hâcât itdi

3. Düşürüp hîle-i envâ‘ ile kâfir o yine 

‘Âkıbet şâh-ı dili âl-ı ruhun mât itdi

4. Gönlümü ‘aşk-ı hadeng-i ğama kıldı âmâc 

Cânumı mazreb-i âlât-ı beliyyât itdi

5. Tâ ki hâr-ı sitemi görmiyecek ey Mâlî 

Kim reh-i ‘aşkda tahîl-i murâdât itdi



244

[Muhammes]

Feilâtün / Feilâtün/ Feilâtün / Feilün

1. Her şunuldukça o meh-peyker-i tannâza kadeh 

Fitneler itdirir ol nergis-i şeh-nâza kadeh

(62a) Lebi içün dutalım düşdi ise âza kadeh

Lutf idüp virmeyüz ol ğamzesi ğammâza kadeh 

Belki vâkıf ola la‘linde olan râza kadeh

2. Oldı hayrân ol âfet-i sebebinden sâkî 

Bî-haber oldı görüp rûz [u] şebinden sâkî 

Kaldı hem-sâğar-ı hâlî talebinden sâkî 

Eser-i neşve-i güftâr-ı lebinden sâkî 

Sunamaz mest olup ol dilber-i mümtâza kadeh

3. Câm şun ol mehe ey sâkî-i ser-mest-i ğurûr 

Tâ-be-key ola lebinden dil-i sâğar mehcûr 

Kerem it eyleme câmı leb-i dilberden dûr 

Nice bir hasret-i la<li ile missâl mahmûr 

Ola leb-rîz-i şarâb u çeke hamyâze kadeh

4. Sâkîyi eyledi ğış tal<at-ı mahsûnı ile 

Bezm-i hayretde kodu çeşm-i pür-efsûnı ile 

Hıdmete turdı piyâle dil-i pür-hûni ile 

Demidür bûse-i câm-ı leb-i mey-gûni ile 

Eyleye neşve-i zevki dilini tâze kadeh

5. Hûblar bâğa çıkup eyleseler bezm-i şemîm 

Şöyle bir bezm ki reşk itse aña zevk-i na‘îm 

Varsa ol meclise hem Mâlî-yi hoş-tab‘-ı nazîm 

Meclis-i ‘işveyi kursa nigeh-i çeşm-i fehîm 

Dil-i şûhım sunar ol mest-i mey-i nâza kadeh
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[R U B A İL E R  V E  N A Z M L A R ]
1.

[r u b Aİ]

Mefulü/Mefâilün/Mefûlü/ Feûl [1. ve 4. Mısra] 

Mef’ûlü /Mefâ'ilün/ Mefâ'îlün/ Fa' [2. ve 3. Mısra]

Ey pîş-rev-i gürûh-ı ehl-i şafa 

V'ey rütbe-ver-i memalik-i istiğnâ 

Der-gûş-ı terahhum it beyân-ı nazmum 

Gör n'itdi men ğarîbe bu çarh-ı cefâ

2.
[r u b Aİ]

Mef’ûlü /Mefâ'ilün/ Mefâ'îlün/ Fa' [1. 2. ve 4. Mısra]

Mefulü/Mefâilün/Mefâîlü/ Feûl [3. Mısra]

Âmid'de ğarîb u bî-kesüm sultânum 

Hâk-i der-i derde meknesüm sultânum 

Göster baña hâme-kân-ı germ-i ferahı 

Kim sevb-i ğama mülebbesüm sultânum

3.

[r u b Aİ]

Mef’ûlü /Mefâ'ilün/ Mefâ'îlün/ Fa'

(62b) Âğişte-i kahr-ı mihnetüm sultânum

Ser-geşte-i şehr-i zilletüm sultânum 

Ref< it beni hâkdan gerek it (beni) pâ-mâl 

Ki üftâde-pâ-yı himmetüm sultânum
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4.
[RUBÂİ]

Mefulü/Mefâilün/Mefâîlü/ Feûl [1.ve 2. Mısra]

Mef’ûlü /Mefâ'ilün/ Mefâ'îlün/ Fa' [3. ve 4. Mısra]

Ey gevher-i tâc-ı himmet u pâk nihâd 

Lutfuñla çoğını eyledüñ şâd murâd 

Yaz defter-i lutfuñ(l)a benüm de ismüm 

Vîrân dilüm it kitâb ile âbâd

5.
[RUBÂİ]

Mef’ûlü /Mefâ'ilün/ Mefâ'îlün/ Fa'

Her çend ki kesir-i kûşişi bendendür 

Ammâ yine yârab-ı ‘atâ sendendür 

Bir bendeye lutf iderse ger pür bende 

Senden anı bilmez ise gövdendendür

6.
[RUBÂİ]

Mef’ûlü /Mefâ'ilün/ Mefâ'îlün/ Fa' [1. 2. ve 4. Mısra]

Mefulü/Mefâilün/Mefâîlü/ Feûl [3. Mısra]
Mâlî ki esîr-i çâh-ı ğamdur hâlâ 

Nâm-efgen-i vâdî-yi ‘ademdür hâlâ 

Yârab aña lutfuñla bâdî-yi necât 

Kef-dâde-i sürûr-ı keremdür hâlâ
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Mef’ûlü /Mefâ'ilün/ Mefâ'îlün/ Fa' [1. ve 4. Mısra] 

Mef’ûlü /Mefâ'îlü/ Mefâ'îlün/ Fa' [2. ve 3. Mısra]

Ağyâra metâ‘-ı vaşlun ihsân itdün 

Hecrünle beni Kays-ı beyâbân itdün 

Olsam n'ola cümle ‘âlemün menfûrı 

Devründe habîbüm beni hicrân itdün

[NAZM]

1.

Müstefilün/ Müstefilün/ Müstefilün/ Müstefilün

1. Bir gün kazâ ten mülkini şehr-i harâba döndürür 

Âhir fenâ mihmânını dâr u vücuda döndürür

2. Bu bezm-i hüzn-âbâddır yanmaz çerâğı şubha dek 

Neyler ‘aceb bâd-ı ecel şem‘-i hayâtım söndürür

[NAZM]

2. 

Mefâilün/ Feilâtün/ Mefâilün/ Feilün

(63a) 1. Sürüldi kalmadı gitti kadîm-i âdemler 

Kanı o şohbet-i dîrîneler o ‘âlemler

2. Derûn yâda gelür bir hayâl-i h^âb gibi

Selâmet-i pederümde ol itdüğüm demler

7.

[RUBÂİ]
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Mef’ûlü /Mefâ'ilün/ Mefâ'îlün/ Fa' [1. 2. ve 3. Mısra] 

Mefulü/Mefâilün/Mefâîlü/ Feûl [4. Mısra]

Oldum yeñiden muhabbete sevdâ-ger 

Ya‘nî ki esîr-i ‘Abdî-yi Âhen-ger 

Çekdi nigehi niyâm-ı çeşminden tîr 

Öldürdi beni ol âfet-i fitne-nazar

8.

[RUBÂİ]

[NAZM]

3.

Fâilâtün / Fâilâtün/ Fâilâtün/ Fâilün

1. Ol habîr-i ‘aşkum ey müfzâd-ı ğâret-bân-ı dîn 

Mahv-ı tîğ-i ğamzeñ oldı hat-ı bürhân-ı dîn

2. Cilve-gâh-ı dîv-i cezbüñden taşavvuf sâhası 

Neylesün da‘vâ-ger-i ‘aşku3da yâ îmân-ı dîn

9.

[RUBÂİ]

Mef’ûlü /Mefâ'ilün/ Mefâ'îlün/ Fa'

Sevdâ-yı muhabbetüñle bed-nâm oldım 

Amâc-ı sihâm-ı ta‘nâ-yı ‘âm oldım 

Âhir yine iller aldı vaşlu3dan kâm 

Ancak ben idüm ki böyle nâ-kâm oldım
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Mef’ûlü /Mefâ'ilün/ Mefâ'îlün/ Fa'

Bir âfet-i meh-nümûne meyyâl oldım 

Envâ‘ belâ-yı derde pâ-mâl oldım 

Dil virdi metâ‘-ı ‘aşka nakd-ı ‘aklı 

Abdâl-ı hevâ-yı ‘aşk-ı âbdâl oldım

11.
[RUBÂİ]

Mef’ûlü /Mefâ'ilün/ Mefâ'îlün/ Fa' [1. 2. ve 4. Mısra]

Mefulü/Mefâilün/Mefâîlü/ Feûl [3. Mısra]

Gerdûn beni tâ kim saña meyyâl itdi 

Terkîbümi mürde-sân-ı şad sal itdi 

Pâkîze ‘ayâr seng cereb olsa n'ola 

Sîm-i dili pûte-i ğamu3 kâl itdi

12.
[RUBÂİ]

Mef’ûlü /Mefâ'ilün/ Mefâ'îlün/ Fa' [1. 2. ve 3. Mısra]

Mef’ûlü /Mefâ'îlü/ Mefâ'îlün/ Fa' [4. Mısra]

Cânâ dili hâk-i ğamda pâ-mâl itdüñ 

Deşt-efgenî-yi cünûn u bed-hâl itdüñ 

(63b) Aşla yoğ iken liyâkat-ı timsâlüm

ismüñ gibi âhir beni abdâl itdüñ

10.

[RUBÂİ]
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13.
[r u b Aİ]

Mef’ûlü /Mefâ'ilün/ Mefâ'îlün/ Fa' [1. ve 2. Mısra]

Mef’ûlü /Mefâ'îlü/ Mefâ'îlün/ Fa' [3. ve 4. Mısra]

Devrüñde koma cihânı handân olsun 

Mâlî gibi koy ki cümle giryân olsun 

Şal mecma‘-ı zühhâdda kâküller key 

Ğâret-zen-i şad hırmen-i îmân olsun

14.
[r u b Aİ]

Mef’ûlü /Mefâ'ilün/ Mefâ'îlün/ Fa' [1. 2. ve 4. Mısra]

Mefulü/Mefâilün/Mefâîlü/ Feûl [3. Mısra]

Sensiz baña mülket-i Cezîre cânâ 

Her çend ki bir cezîre âteşdür câna 

Beyhûde değül saña gö3ül virmedüğüm 

Zîrâ ki g0ñül nazîre-i âteşdür cânâ

15.
[r u b Aİ]

Mef’ûlü /Mefâ'ilün/ Mefâ'îlün/ Fa' [1. 2. ve 3. Mısra]

Mef’ûlü /Mefâ'îlü/ Mefâ'îlün/ Fa' [4. Mısra]

Kalmadı cefâ-yı hecre tâb-ı cânum 

Öldür ki saña helâl olsun kanum 

Âhir nefesümde eyle hâneme teşrif 

Koyma beni mahrûm ebed îmânum
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[NAZM]
4.

Mefâîlün/ Mefâîlün/ Mefâilün/ Mefâîlün
1. Revâ mıdür çeke derd-i firâkı ‘âşık-ı zârı 

Koca küstâh-ı cüzdân sîne-i sîmîn dildârı

2. Tahammül eylemezken bir nigâha hâtır-ı ‘uşşâk 

Şad istihân aña kim yakmaz anı vaşlu3 nârı

[NAZM]
5.

Mefûlü/ Fâilâtü/ Mefâîlü/ Fâilün
1. d ^ iti 0^

^  Jj ^  ■‘t

2. ^ "■ ^  ^Aİĵ

Jj^ d ‘  J^ ^  ̂Û ■'t ö j^

[NAZM]
6.

Fâilâtün / Fâilâtün/ Fâilâtün/ Fâilün
1. j j1 1jj jl ĵ d ^ ^  -̂ 1j

£ d ^ ^  d d  ̂Jj d ^  Jd ^  j

2. j j j  j t  jJ  ^ j j j  j l  ftlj*  ̂ j1

ĵ £d ^ ^  j  ^ j j j  ^1 ®j/̂  -̂1 j l j t  j  d
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[MUFREDLER]
1.

Mefûlü/ Mefâilün/ Fa'ûlün

(64a) 1. Beyhûde lakab-keş olma ‘âşık 

Cüzdâna virildi sîne-i yâr

2.

Mefûlü/Mefâîlün/Mefûlün/Fa'

1. Kandîl-i der-âvihte-i iflâsüz

Şevk efgeniyüz bezmüne idbârun

3.

Feilâtün / Mefâilün / Feilün

1. İrdi cüzdân vişâle itmen ile 

Rişte-i rezle ‘arz-ı za‘f  u şafâ

4.

Feilâtün / Mefâilün / Feilün

1 Sen de Mâlî vişâle tâlib isen 

Dâ’im ol derd-i ‘aşk ile bîmâr
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[TARİH]
Mefâîlün/ Mefâîlün/ Mefâîlün/ Mefâîlün

1. Melik-kudret cenâb-ı Muştafâ Pâşâ-yı ‘âli-şân 

Ki bezm-i devletinde bir çerâğın itdi efrûzân

2. O şem‘-i nev-fürûz-ı bezm-i devlet kim revâ olsa 

Fürûğ-ı tab‘ı şevk-endâz-ı zulmet-hâne-i ‘irfân

3. Zamânun nükte fehmi ya‘nî İbrâhîm Efendi kim 

Ola şadr-ı selâmetde şafâ-yı hâl ile pâyân

4. Kitâbet manşıbın çün itdi Pâşâ makdem-endâzı 

Hemân Mâlî dahı târihini resm eyledi ol an

5. Çü ‘adli tarh olup altıyı aldukda budur târîh 

Dediler öldi İbrâhîm Efendi kâtib-i dîvân (1078)
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[MESNEVİLER]

1. 
Feilâtün Mefâilün Feilün

(1b) 1. Bismillahîdür derîce-ı fen
Bismillahîdür nuhust-i sühan

2. Bismillahîyle iden âğâz 
Kâr-ı endîşeye ider mi niyâz

3. Feyzden dest-i tab‘a câm alalum 
(oñra ser-rişte-i kelâm alalum

4. Mutaşaddî-i hasb-ı hâl olalum 
Nâzır-ı kîse-i hayâl olalum

5. Andan itlâf-ı sîm zer idelüm
Tâ ki bir nazm-ı mu‘teber idelüm

6. Vire tab‘a şafl revâna ğıdâ 
Ola her satrı tuhfe-i lâ>-i lâ

7. O Hakuñ bahr-ı cûd-ı kârından 
Ebr-i eltâf-ı feyz-i bârından

8. Fi'l-mesel çeşm-i zâr olup tab‘um 
Şadef-i dür- nisâr olup tab‘um

9. Tab‘dur kân-ı cevher-i insân 
Tab‘dur nazmda per-i insan
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10. Tab‘dur berdegân-ı nakş-ı hayâl 

Tab‘dur dür-fürûş-ı sûk-ı kemâl

11. Tab‘dur rişte-yâb-ı şi‘r-i ‘adem 

Tab‘dur üstâd-ı cehd-i kalem

12. Tab‘dur kâşif-i rumûz-ı ‘abîr 

Tab‘dur fazl-ı ehl-i fazla zahîr

13. Ğâlî-i genc-i tab‘ olan medhûş 

Gûyiyâ müflisi palâs-be-dûş

14. Olmaduk Hakka şad hezâr sipâs 

Hufte-i zıll-ı hayme-i iflâs

(2a) 15. Feyz-i Hak kıldı bizi kâbil-i nazm 

Eyledi mihr-i tab‘ı mâ’il-i nazm

16. Mazhar-ı feyz-bâr-ı Hak olduk 

Nakd-ı lutfına müstahakk olduk

17. Cümle der-cûy-ı kân-ı feyzidür 

Sâ’il-i nân-ı hân-ı feyzidür

18. Olmasa lutf-ı hazret-i Mevlâ 

İrmese tab‘a nazret-i Mevlâ

19. Rişte-i fenni kimse bulmaz idi 

Kâbil-i nazm-ı hûb olmaz idi

20. Katarât-ı sehâb-ı lutfı gelür 

Yem-i tab‘a kamûsi gevher olur



256

21. Her biri dâne-i semîn olur 

Dâne-i gevher-i berrîn olur

22. Ol ki kadr-ı kemâl-i a‘lâdur 

Mazhar-ı lutf-ı Hak Te‘âlâdur

23. Lutf-ı Hak’dur bizi mükemmel iden 

Cümlesinden şerîf-i efzal iden

24. Dile hâşşiyyet-i kelâm viren 

Bile ‘aşkı ana müdâm viren

25. Viren erbâb-ı nazma kuvvet-i ‘aşk 

İden insânı ehl-i hayret-i ‘aşk

26. Zü'l-celâla bihâr-ı lutfuñdan 

’Âmme rahmet-nisâr-ı lutfuñdan

27. Himmet it tab‘a isti‘ânet it 

Kerem it lutf it himâyet it

28. Men-i mahzûn ğam-güsâr-ı firâk 

Kim vatan oldı baña dâr-ı firâk

29. Dâ’imâ kârum oldı olma hazîn 

Eylemek yârüm oldı âh [u] enîn

30. Dâğ-ı ğam dilde yer yer oldı nükûş 

Mürğ-ı şâdândan oldı misl-i vühûş

31. Görmedüm şâdlık içinde meni 

Bulmadım zevkden bir encümeni
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32. Cümle gönlüm gibi elîm firâk 

Vahşî-i mesken ve mukîm-i firâk

33. Heman ey Hayy [u] Kâdir [u] dânâ 

Bahr-ı lutfuñdan eyle lutf baña

(2b) 34. Dil-i nâşâdımı cilâlandur 

Feyz-i şem‘i ile ziyâlandur

35. Tâ ki ahvâlimi beyân ideyin 

Bunı bir tarz-ı dâstân ideyin

36. Nûr feyziyle nazmı doldurayın 

Girye-kârân bezmi güldüreyin

37. Gele her mışra‘ı havâşa pesend 

Dile her tarafı ola mâye-i pend

38. Her biri güfte-i latîf ola 

Her biri nükte-i zarîf ola

2.

Kıt‘a-yı Evvel Eyzan 
Feilatün Mefâilün Feilün

1. Bâ‘is-i nükte-hâl gerdişdür 

Cümle bu kîl u kâl gerdişdür

2. Baña gerdişdür ittiren eş‘âr 

Râz-ı derd-i derûnımı izhâr

3. Tab‘ olup feyz-i beyn-i hâlet geşt 

Mazhar-ı reşha-yı kerâmet geşt
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4. Gerdiş oldı bu denlü şi‘re sebeb 

Sebeb oldı küşâd-ı tab‘uma hep

5. Tab‘uma rişte-yâb olup gerdiş 

Sebeb-i feth-i bâb olup gerdiş

6. Gerdiş ifşâ-yı genc-i râz itdi 

Tab‘-ı fenâgâhı turfe sâz itdi

7. Hâşılı gerdiş oldı elde sened 

Şerefünden irişdi tab<a meded

3.
Kıt‘a-yı Sânî Eyzan Berây-ı Hurûc-ı Gurbet 

Feilatün Mefâilün Feilün
1. Nice gerdiş ki dil-rübâlardan 

Firkat el virdi âşinâlardan

2. Dâr-ı Dârü's-Selâmdan geldün 

Nice eyyâm hânede kaldun

3. Nice eyyâm olup mekîn-i kân 

Devr-i âlâm hoş-nişîn-i mekân

4. Bekledüm gûşe-i kanâ‘atimi 

İhtiyâr eyledüm ferâğatımı

5. Geldi oldım dile hevâ-yı sefer 

Oldı gûyâ ki müktazâ-yı sefer

(3a) 6. Gönül ârâmlıkdan oldı beri

Çeşm-i cân kesdi vakfdan nazarı
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7. Bizi haylî ıraka şaldı kader

Ya‘nî şahn-ı firâka şaldı kader

8 Ne firâk idi k'oldı erre-i rûh 

Ğurbet itdi dil-i yemîn-i naşûh

9. Dil-tırâş oldı tîşe-i mihnet 

Bâ-huşûş âteş-i ğam-ı firkat

10. Meni nash itdi âdemiyyetden 

Ser-fürû itdi kader-i rif<atdan

11. Kıldı pâ-mâl şad cevâhil-i dûn 

Oldı ham kahrdan kad-i mevzûn

12. Bâ‘is-i cevr oldı bu lâkin 

Eyledi cûş-ı cehlimi sâkin

13. Vaz‘-ı nâ-puhte Koymadı bende 

Tab‘uma oldı bedr-i tâbında

14. Her kim ister tamâm-ı cümle-i hâl 

K'eyleye fenn-i dehri istikmâl

15. Tâ ola şaf-der-i ahâli-yi fen 

Vâkıf-ı hâl-ı râz-ı zevk-i mihen

16. Olsun ol bâde-i h^arezm-i firâk 

Eylesun bir zamân ‘azm-ı firâk

17. Kim ola her ziyân-ı nef^a habîr 

Sonra kendine zihnen ide zahîr
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18. Gerçi âh-ı derûndur ğurbet 

Bâ‘is-i ser-nigûndur gurbet

19. Ğurbet insânı eyler ehl-i kemâl 

Dil-i jengînesin zücâc-misâl

20. İçürür tab‘a âb -ı hayvânı 

Döndürür tarz-ı ğayra inşanı

2!. Kim ki ğarîb olsa devr-i vatan 

Âlâm-alûd bî-huzûr-ı vatan

22. Olur ol cür‘a-nûş bâde-i feyz 

Belki dârende-i kılâde-i feyz

23. Hâlet-i gerdiş özge ‘âlemdür 

Bâ‘is-i keşf tab‘-ı âdemdür

24. Şûr tâ gerçi sûz-ı sevdâdur 

Lîk ma‘nâda bir temâşâdur

(3b) 25. Olınur her-i ğamda ünsî-yi yâr 

Bulınur her birinde bir dildâr

26. Her yerün ‘işretinde ‘âlem var 

Her erün ülfetinde bir dem var

27. Bilme bir sohbetini her yârün 

Şunma bir lezzetini her bârun

28. Her hüsünde birer halâvet var 

Her gönülde birer muhabbet var
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29. Her gönül bir hevâya sâkin olur 

Her güzel bir edâya mâlik olur

30. Her mekân bir kemâl ile ma‘rûf 

Her mekîn bir hışâl ile ma’lûf

31. Böyledür tarz-ı vâdî-yi hicrân 

Böyledür sûd-ı gerdiş-i yâbân

32. Böyledür intihâb-ı terk-i mekân 

Böyledür tabh-ı âteş-i hicrân

33. Bunca şâhib-kemâl ehl-i fünûn 

Bunca hem-pençe kân-ı Eflâtûn

34. Cümlesi ğam-çeşîde-i ğurbet 

Cümlesi dâne-çîde-i ğurbet

35. Cümlesi bu hevâlara uymış 

Cümle bir bir bu taşa baş koymış

36. Bulmış anunla her kemâlâtı 

Olmış anunla pür-hüner zâtı

37. Hem olup şahş-ı bî-kuşûr-ı ‘ukûl 

Şâdır-ı şadr şad kusûr-ı ‘ukûl

38. Böyle insânı zî-fünûn eyler 

Bu ‘âlî ile hem-füsûn eyler

39. Eyler ahvâl-ı ‘âleme mazhar 

Dahı şâhib-şafâ vü ehl-i nazar
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40. Neş’esi zevk-i bî-hisâb virür 

Dile pek dürlü âb [u] tâb virür

41. Lîk neste çok var bu hâlde kim9 

Sakın olma ol ihtimâlde kim

42. Cümleye geşt-i ğurbet itmez sûd 

Cümle almaz bu kâmdan makşûd

43. Ba‘zısına mudıll-ı rif'at olur 

Ba‘zıya bâ‘is-i naşîhat olur

(4a) 44. Olur ol ba‘za mûcib-i idbâr

Mûcib-i yûzegî-i cevr-i hezâr

45. Kim k'olur sûde dem-i şuğl-i hevâ 

Olur ol geştekâr-ı şahn-ı fenâ

46. Kanda varsa olur hazîn [u] elîm 

Hedef-i sehm-i nüktegân-ı le’îm

47. Gerçi biz çok kazâ-yı ğam gezdük 

Lîk çok yerde müğtenem gezdük

48. Görmedük rûy-ı -zilleti şonra 

Bulmadık esbâb-ı rif'ati şonra

49. Böyle böyle cihânı seyr itdük 

Tarz-ı şahş-ı zamânı seyr itdük

9 Bu mısranın vezni kusurludur
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50. Böyledür hâl-ı geşt-i vâdî-yi ğam

Böyledür kadr-i vakf-ı renc-i kadem

4.
Kıt‘a-yı Salis Velehü Eyzan 
Feilatün Mefâilün Feilün

1. Hâlimi yine eyleyin tafşîl 

Ger olursa da bâ‘is-i tatvîl

2. Bunca seyr-i memâlik itdüği 

Terk-i mesken idüpde gitdüği

3. İdeyin şerh-i pâre-i kâğıd 

Ola şo3ra ahâliye vârid

4. Ola mecmu<a-yı ehil yârâne 

Dahı bezm-i gürûh-ı ‘irfâne

5. İtmeden sır bu deñlü tûl-ı kelâm 

Yeğdür itmek netîceyi i ‘lâm

6. Hâşılı itdük intihâ-yı ‘azm 

Hele gitdi ğam-ı ezâ-yı ‘azm

7. Ne ise dürlü zahmeti çekerek 

Hecr ile derd-i mihnet-i çekerek

8. Neyledi gör ki şo3ra hükm-ı kazâ 

Bedel-i mihnet oldı bize şafâ



264

Kıtâ-yı Râbi‘ Velehü Eyzan Berâ-yı Medh-i Cezîre-i Sakız 
Feilatün Mefâilün Feilün

1. İrdi dil bir irem nazîresine 

Akdeniz'de Sakız cezîresine

2. O şafâ-güster-i ferah-câya

O ferahgâh kutb-ı deryâya

(4b) 3. Ne Sakız kim nümûne-i cennet 

Mesken-i hûb-rûy-ı meh-tal‘at

4. Mecma‘-ı zî-ma‘ârik-i kâbil 

Meclis-i ehl-i hâl-ı şâhib-dil

5. Hak bu kim zübde-i cezâyirdür 

Tâ bu denlü mekân-ı fâhirdür

6. Mefhar-ı Rum il-i ‘Üsmân'dır 

Sedd-i tarfeyn-i kâfiristândır

7. İdemem vaşf-ı pür-şafâsın anun 

Vaşf-ı gülzâr-ı bî-bahâsın anun

8. Tarafı hep hadâyık-ı ra‘nâ 

Hep gülistân-ı ‘ayş-ı zevk-efzâ

9. Çıkmış ol demde ordu-yı gülzâr 

Renîn olup haymelerle şahn-ı bahâr

10. Her ağaç hayme-i münakkaş olup 

Her biri zevkgâh-ı dilkeş olup

5.
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11. Her dırahtun dibinde pek seyrân 

Seyrine çeşm-i çarh olur hayrân

12. Cem‘ olup ‘ar‘a‘r-ı sehî-kadlar 

Sîm-tenler latîf emredler

13. Bî-külâh elde câm-ı mey serhoşlar 

Sîneler çâk turralar berdûş

14. Câ-be-câ bezmler döşenmekde 

Kâse-i mül tolup boşanmakda

15. Şâm tâ şubh subh tâ şâma 

Baş koyarlardı ‘işret-i câma

16. Hâşılı zîb-i hüsn ile tolmış 

Gûyiyâ her yeri behişt olmış

17. İdemez dür-şinâs sûk-ı şafâ 

Güher-i ‘işretine kat‘-ı bahâ

18. Bârekallâh ey cezîre-i Rûm 

Ey ferah-bahş ey mesîre-i Rûm

19. Ey ser-efrâz-ı hâk-ı kişver-i Rûm 

Ey dür-i pâk-efser-i ser-i Rûm

20. Söyle bu cây-ı ‘işret-âbâdın 

Sebebi kim güm itdi bünyâdın

21. K ola her fevk-i kaşr-ı bir nice kât 

Her biri ser-keşîde-i tabakât



266

(5a) 22. İtmeye bunı şan‘at-ı şeddâd

Yapmaya dahı böyle bir bünyâd

23. (anma Nemrûd bildi üslûbı 

(anma itdi bu âziş-.i hûbı

24. Hâşa Allah ki çâre ide buña 

Şad hezârân cihâd-ı tonanma

25. Oldı bu nîş-i dîde-i düşmen 

Dâne-veş kelle-çîde-i düşmen

26. Buña a<dâ ger inse pek gün çeng 

Düşmeye bir yerinde pâre-i seng

27. Gelmeye kahr-ı tûb-ı rezm aña 

Belki hem-darb-ı dâne-i sevdâ

28. Pâkı yok hîç sûy-ı düşmenden 

Yana olur ğulûvv-ı düşmenden

29. Böyle bir câ-yı zi-metânetdür 

Anda her dem bu hâl ‘âdetdür

30. Kankı evşâf-ı hüsn-ı hâli idem 

Kankı etvâr-ı nîk-i hayâlin idem

# 1. Oldı tahkîk bunuñ evşâfı 

Vakfe-i her tabî‘atı şâfı

32. [Ki] gören haşre dek unutmaz anı 

Dahı kalmaz muhabbet-i vatanı
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33. Giderür zevk-i dilden âlâmı

Zerre kalmaz hem hîç ğamın nâmı

6.

Kıtâ-yı Hâmis Velehü Eyzan
Feilatün Mefâilün Feilün

1. Ol mahalde muhâfız idi aña 

Der-i devletden İbrahim Pâşâ

2. Biz dahı ol dilîr-i devrâne

Ol ‘adâlet-fürûz-ı zî-şâne

3. Zeyl olup hıdmetine virdük eli 

Didük ol yerde ol kerîme beli

4. Kûşiş-i hıdmetinde öldük ahın 

Sâye-i devletinde kalduk anuñ

5. Kaderin didüği olur elbet 

Yoksa bî-sûd idi aña hıdmet

6. Hâşılı anda çok şafâ itdük 

Halkına biz de iktidâ itdük

(5b) {. Oldı [ol] bir esîr-i şûh-ı Fireng 

Eyledi bir zamân anuñla dîreng

8. Nâgehân bend-i dâm-ı ‘aşkı olup 

Cür‘a-h7âr-ı müdâm-ı ‘aşkı olup
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9. Ne Fireng dildi ol be-hak-ı şabûr 

Levh-ı hüsnünde müncelî idi nûr

10. Küfr-ı zülf-i siyâhı sank'anuñ 

Ğâret eyler metâ‘ını cânuñ

11. Ol cilâ kim yüzündedür peydâ 

Şanma âyîne içre var o şafâ

12. Câm-ı nâza uridi bir kez dest 

Lahza eylerdi ‘âlemi ser-mest

13. Böyle bir şûha gitmiş idi göñül 

Cûy-ı câvîde yetmiş idi göñül

14. Gerçi bir şâh-ı hüsndür ammâ 

Lîk bir mâhdur el irmez aña

15. ‘Akl u fikrim kamûsi gitdi bile 

‘Aşkı her vechle yer itdi bile

16. Ben ki tahcîr-i dâm-ı ‘aşk oldım 

Bâde âşâm-ı câm-ı ‘aşk oldım

17. Mest olup çıkdı yâddan dünyâ 

Kıldı ancak yerinde bir sevda

18. Bir gün ol dil-firîb-i ‘uşşâkın 

O tabîb-i habîb-i ‘uşşâkın

19. Biñ belâ ile göfflin aldım ele 

Çün getirdim tarîk-i mihre hele
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20. Pek tazarru<la <arz-ı hâl itdüm 

<Arz-ı esbâb-ı imtilâl itdüm

2!. Tâ ki bir seyr-i gülsitân idelüm 

Def<-i endûhe-i cihân idelüm

22. Kıldı yâr haddüñi baña ‘az u cel 

Koldum eltâf-ı yâra kadd-i mahal

23. Hem-râh olduk anuñla gülzâra 

Tarf-ı gülzâr-ı cennet-âsâra

24. Kûşe-i gülsitâna kılduk <azm 

Olduk ol kûşede aña hem-bezm

25. Geldi ol demde yâda ‘işret-i câm 

Ğâlib oldı dile muhabbet-i câm

(6a) 26. Câm imiş çünki ğam-zidâ-yı tubû‘ 

O imiş bâ‘is-i şafâ-yı tubû‘

27. Taleb-i ‘işret-i müdâm itdük 

Gülmeğine çok ihtimâm itdük

28. Hâsılı geldi araya şahbâ 

Yâr ile ‘âlem eyledük tenhâ

29. Buldık esbâb-ı ‘aşî âhir-i kâr 

San şitâ-i dil oldı tâze bahâr

30. Câm-ı gülzâr-ı yâr bî-ağyâr 

‘Itrat-ı verd bî-mezerrat-ı hâr
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31. Bî-mihen oldı bu müyesserümüz 

Bu rehe îzed oldı rehberümüz

32. Biz ki âğâz-ı câm-ı kâm itdük 

İllet-i ‘ayşı kim tamam itdük

33. Bezmimüze şükûfeler geldi 

Edebâne birer birer geldi

34. Her biri bir libâs-ı turfe ile 

Geldi bir bir niyâz-ı tuhfe ile

35. Her biri ‘arz itdi hâletini 

Aşl-ı mikdâre-i muhabbetini

36. Soyunup ğonca döndi ‘üryâna 

Ağız açdı du‘â-ı cânâna

37. Eyledi şöyle kim du‘â-yı hazîn 

Dedi cümle şükûfeler emîn

38. Gelicek ‘andelîb-i nağme-serâ 

Gördi ma‘şûki ‘âşık-i şeydâ

39. Külli ya‘nî esîr-i yâr olmış 

Heves-i dilber ile zâr olmış

40. O dahı bend-i yâr-ı yâr oldı 

Bir iken derdi şad hezâr oldı

41. Geldi ol demde lâle-i hûnîn 

Eyledi hasret ile âh [u] enîn
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42. Hele itdi ezel ta‘arruz-ı câm 

Şonra izhâr-ı dâğ-ı hûn-endâm

43. Haylî hecrinden eyledi şekvâ 

Zâr-ı derd-i derûnını ifşâ

44. Ağladup hep ter itdi dîdeleri 

Eşk ile bî-fer itdi dîdeleri

(6b) 45. Geldi sünbül terennüm eyleyerek 

Ğazel-i bûy-ı zülfi söyleyerek

46. ‘Itratın ‘arz-ı zülfi yâr itdi 

Anı destinde ber-güzâr itdi

47. O da itdi kemâl-ı hasreti ‘arz 

Hep derûnındaki muhabbeti ‘arz

48. Ş onra geldi ferahla nergisl er 

Elde zerrîn kadehle nergisler

49. Bezme anlar da ihtirâm itdi 

Leb-i cânâna ‘arz-ı câm itdi

50. Hep benefş oldı ferş-i reh-güzeri 

Yolına koydı cümle can [u] seri

51. Kadhım itdi selâm cânâna 

Turdı hep ihtirâm cânâna

52. Geldi serv urdı hâk-pâyine yüz 

Hâk-pây-ı ‘abîr-i sâyine yüz
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53. Kaddini gördi oldı şermende 

O dahı oldı cân ile bende

54. Kaldı itmâm bezme dek ber-pâ 

Bendelik ‘arzasını itdi aña

55. Göre geldi kamûsi ol güzeli 

Gülsitânın ne ise mâhaşali

56. Cümle hâlince geldi vü gitdi 

Resm-i kânûn-ı ‘izzeti itdi

57. Görmedük kalmadı anı ezhâr 

Özlerin bir bir itdiler izhâr

58. (oñra gözitdi çarh-ı geç-gerdân 

Cesed-i zevkimizde koymadı cân

59. İki sâ‘at komadı şâd olalum 

Şahn-ı ğamdan ğarîb-i yâd olalum

60. Çarh n'etsun Hakuñ her itdüğidir 

Zü'l-celâlin mukadder itdüğidir

61. Olmaz imiş bahâr böyle mukîm 

Kalmaz imiş bu zevk-i bezm-i kadîm

62. Mest-i mahmûr olurmış âhir-i kâr 

Olmaz imiş müdâm şohbet-i yâr

63. ‘Âkıbet ‘işret intihâ itdi 

Girü dönmekliğe kazâ itdi
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(7a) 64. Zâr-ı bülbül-veş oldı dil pür-ğam 

San gülistâna irdi şar şar s(i)tem

65. Dil gibi bezm târ [u] mâr oldı 

Yine çeşm ehl-i intizâr oldı

66. Dest-i ğam peyde-tâz-ı yâne olup 

Zor ile râh-gîr-i hâne olup

67. Yârün endîşe-i vişâli kalup

O dem ki dilde bir hayâli kalup

68. Hâşılı k'el-mukaddem oldı zamân 

Ki dem-i vaşl ki ğam-ı hicrân

69. Hele nice zamânda eğlendük 

O mekân-ı civânda eğlendük

70. Heves-i zülf-i yâra bağlanduk 

Bu şafâ böyle bâkîdir şanduk

71. Sonra gözitdi çarh-ı geç-gerdûn 

Çarh-ı hem-şun<-ı zât-ı bûkâlemûn

72. Bûy-ı hicrânı virdi kâmımıza 

İrmeğe ma‘nâ oldı kâmımıza

73. Bu firâk özge bir hevâ oldı 

Hân nâ-hân muktazâ oldı

74. O mahal kim bu hâl el virdi 

Dil-i mahzûna çok kesel irdi
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75. Yâr ile dürlü şohbet üzre iken 

Mesned-i < ayş-ı vuşlat üzre iken

76. Yoğ iken dâr-ı dilde zerre-i ğam 

Dil iken cümleden beri-yi elem

77. Ol zamân gör ki hazret-i pâşâ 

O kemâl ehli zübde-i ‘ukalâ

78. Çağırup bize itdi hükm-i sitîz 

Şöyle kim itdi hükm-i telh-âmîz

79. Göndere tâ ki bizi manşıbına 

İntifâ‘-ı levâ’-yı matlıbına

80. Bedel-i nef< olaydı baña zehr

Tek heman olmayaydı hecr ile kahr

81. Gelmeyeydi bugüne kûşe-i edâ 

Olmayaydı bugüne renc-i ezâ

82. Sûzine kılmadım muhâlefeti 

Kalmağa bulmadım münâsebeti

(7b) 83. Bu hayâli tahayyül eyleyerek 

Sûz-i hecri te’emmül eyleyerek

84. Kendüme firkati muhakkak idüp 

Varak-ı fikr-i vuşlatı şak idüp

85. İki gün kaldım anda ser-gerdân 

Başıma teng oldı cümle cihân
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86. Bilmedüm kendümi ne hâldeyim 

Kankı eşğâlde hayâldeyim

87. Kim ne bilsün hayâl-ı ğam-dânım 

Bu hayâlât-ı beytü'l-âhirânım

88. Ki benim ber-devâm oldı ğamım 

Haşre dek degme gide bu elemim

7.

Kıtâ-yı Sâdis Velehü Eyzan
Feilatün Mefâilün Feilün

1. Bugün ol gündür eyyuhe'l-‘uşşâk 

Eyyuhe'l-‘âşîkûn ve'l-müştâk

2. Bî-vücûd oldı çeşmime dünyâ 

Hep ser-â-pâ bu dehr-i mâfîhâ

3. Gördi bu demde bu dil-i rencûr 

Kendine kevni misl-i hâne-i mûr

4. Vakt-ı rûz-ı kıyâmet oldı baña 

Ğam-ı ‘âlem kamûsi toldı baña

5. Gitdi dilden hayâl-ı zûd mey-i vaşl 

Tîğ-i hicrân idelden irem-i fazl

6. Kanı oldum ki dûr idem ğamdan 

Pür dil idem şafâ vü hürremden
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7. (ohbetüñle dem-i şaflda idim 

Gül-i hüsnün gibi küşâde idim

8. Saña ağyârdan yoğ idi kelâm

Ne selâm ne h^od-ı ‘aleyke's -selâm

9. Sâde vaşluffla şâd idem cânâ 

Böyle ehl-i vedâd idem cânâ

10. Vâdî-yi hicre şimdi gör ki meni 

Dûr idüp senden itdi çarh-ı denî

11. Çarhdur baña gösteren bu güni 

Gördi mi idecek mihen bu güni

12. Çarhdur ğam-güsârıma bâ‘is 

Dahı terk-i diyârıma bâ‘is

(8a) 13. Meni derd aña çarh etmedi şâd 

Dil-i vîrânım etmedi âbâd

14. Gülmedüm sâyesinde bir dem ahın 

Olmadum bir deminde hürrem añxn

15. Meni pâ-mâl-ı eşk-i hûn itdi 

Dâ’ima zâr-ı ser-nigûn itdi

16. Virmedi bir mey-i ğümûm-ı kesel 

Ki baña virmeye hezâr kesel

17. Hedef-i tîr-i mihneti oldım 

Sûz [u] âh-ı firâk ile kaldım
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18. Dahı nûş olmadın ecel câmı 

Geçdi ‘ömrün ğam ile eyyâmı

19. Yine itdi cünûnımı tâze 

Dâğ-ı derd-i derûnımı tâze

20. Dilerim hayfımı benim cânâ 

Komaya zimmet-i felekde Hudâ

2!. Pes hemân ey şeh-i diyâr-i hüsn 

Ey meh-i şâhib-iştihâr-ı hüsn

22. Başdan eşdi elem vedâ‘ idelüm 

Reh-i hicrâna ayrılub gidelüm

23. Çün k'ider çarh bizi senden ırâk 

İdelüm bari ‘azm-ı şahn-ı firâk

24. El-vedâ‘ ey şeh-i vilâyet-i hüsn 

Mâlik-i mülket-i melâhat-ı hüsn

25. El-vedâ‘ olsun işte ben gitdüm 

Seni bâr-ı Haka sipâriş itdüm

26. Seni itdüm sipariş ol settâra 

Bizi ol yokdan eyleyen vara
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Kıt‘a-yı Sâbi‘ Velehü Eyzan Vasf-ı Şehr-i Muğla
Feilatün Mefâilün Feilün

1. Sehm-i derd-i ğama nişâne olup 

Hâsılı mansıba revâne olup

2. Hele irdük o şehr-i bu'l-‘acebe 

Kim göre halkını kalur <ucbe

3. Kendüsi gerçi bir ferah sahrâ 

Hep ahâlisidür sütûr-ı dü-pâ

4. Şehr-i Muğla diyâr-ı Menteşe'dür 

Pür hamâkatla başdan başadur

(8b) 5. Bir haristân ki mecma‘-ı etrâk 

Hep vühûş-ı fezâgeh-i idrâk

6. Hep kabîhü'l-libâs ikrah nâs 

Hâsılı görmedüm bir eşbeh nâs

7. Görseler hâkim ademini eğer 

Kûşe-i mûşı mesken eylerler

8. Cümle ki ola bir hamakatdur 

Ne külâh-efser-i belâhatdur

9. Hoşcadur efzeyiş-i müte‘âl

Bu değül mi mine'l-‘acâyib hâl

8.
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10. Sözleri hep zemîn-i Türkîde 

Lîk bi'l-cümle nâ-pesendîde

11. Harfını kimse fehm eyleyemez 

Ve dahı dillerince söyleyemez

12. Böyle eşhâş içre kalduk çün 

Lenger-i keşti anda şalduk çün

13. Anda ol Âsimî-i Hakkâri 

Şan<at-ı nazmımuñ mededkârı

14. Anı Bârî baña enîs itdi 

Kendü hücremde hem-celîs itdi

15. Hecre dâîm iderdi tesliye-dâd 

İlhak eylerdi gönlümi ol şâd

16. Bu ‘ömürde bir âşinâ buldım 

Derde anuñ gibi devâ buldım

17. Tab‘ına halkına hisâline söz 

Bulmadım dahı her kemâline söz

18. Al-i ‘abbâs ism-i ‘abbâs 10

Hak bu kim gördüm anı hayrü'n-nâs

19. Hak Te‘âlâ anı mu‘amer ide 

Cümle ahvâlini muzaffer ide

10 Bu mısranın vezni kusurludur.
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20. Hâşılı kalduk anda nice zamân 

Eğlenüp ol zamânda nice zamân

2!. Var idi bâ‘is-i direng anda 

Yoksa dil olurdı teng anda

22. Mütesellim-i kıdve-i ümerâ

O kerem şâhibi Muhammed Ağa

23. Ola meh-veş ziyâda dâ’îmâ 

Dahı bir şâhib-i yed-i tûla

(9a) 24. Bâr-ı hak ‘ömrini füzûn itsün

Düşmenin cümle ser-nigûn itsün

25. O kerîmün kitâbetinde idük 

Hidmetinün ikâmetinde idük

26. Haylî esbâb-ı mâl virdi bize 

İntifâ‘-ı kesîri irdi bize

27. Himmetini bize mu‘în itdi 

Dahı çok kimseye karîn itdi

28. Sâyesinde idindik ahbâbı 

Nice ahbâb-ı şûh-ı meh-tâbı

29. Zikrin itsem berîn-i ehibbânun 

Rûşen olurdı bezm-i yâranun
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Kıt‘a-yı Sâmin Velehü Eyzan
Feilatün Mefâilün Feilün

1. Çok görürken bu çeşm-i çarh anda 

Kalsa bir nâ-ehil-i harbende

2. Böyle iken o yerde zâhir olup 

Bir fünûn ehli şahs-ı sadir olup

3. Çârsû-yı hünerleri ma‘mûr 

Vü kemâl-i ‘ulûm ile meşhûr

4. Ya<ni hem-nâm-ı hazret-i Fettâh 

Ülfetinden ğıdâ alur ervâh

5. Nüktesi nedret üzre şâyi‘dir 

Belki sermâye-i tabâyi‘dir

6. Dile virür kelâmı neş’e-i zevk 

Ğam dahı eylemez o gûşede ‘avk

7. Sohbetine esîr idi ‘âlem

Sâhil ‘âme virirse mevce-i dem

8. Böyle bir rûy-ı şâd ehl-i vedâd 

Görmemiş bu sarây-ı bî-bünyâd

9. Sanki olmış o rûh-ı cümle-i kes 

Gül gibi mânde-i miyâne-i has

9.
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10. Haşletin kankısın beyân ideyin 

Kankısın şerh-i levh-i cân ideyin

11. Rüstem-i sâha-i sahâvetdür 

Bir kerem issî zî- ‘adâletdür

12. Kim o fettâh-ı küfl-ı hâne-i cûd 

Zâtına nakşdır nişâne-i cûd

(9b) 13. Şimdi oldur serîr-i devletde 

Pâyegâh-ı kemâl-ı rif<atda

14. Şıla bahşây-ı zümre-i şu‘arâ 

Himem-efzâ-yı fırka-yı ğürebâ

15. Hem-‘inân olmaz aña hâtim-i tay 

Ki görünmez gözine ‘âlem-i şey’

16. Şöhret-i olsa devr-i Hâtem'den 

İsm-i Hâtem giderdi ‘âlemden

17. Yokdurur böyle zât-ı pâk-ı nihâd 

Görmedüm misli dahı bir cevvâd

18. Vâ dirîğâ ki böyle ehl-i sühâ 

Kim ola anlar ile hem-süknâ

19. Bâ huşûş ol birâderi anuñ 

Kıdvesidir huyûl-ı hûbânuñ

20. Ya‘nî bu bikr kim had-i gül-i âl 

Gül-i nev-hîz-i gülsitân-ı celâl
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21. Cesedi sank'anuñ ğabîta-i sîm 

Sîm-iksîr-i mu‘cizât-ı kelîm

22. Bakamaz kimse hüsnüne zîrâ 

Mihre envâr-ı hadd-i ‘arza-nümâ

23. Her görenler o şûhı hû dediler 

Kerremallâhü vechehu dediler

24. Belki bûy-ı nesîm-i cân-bahşâ 

Ğabğabındandırır anuñ peydâ

25. Nigehi ‘âlemi harâba şalar 

Hayl-ı ‘uşşâkı ıztırâba şalar

26. Buldı hep mübtelâ vü meftûnı 

Devr-i hüsnünde resm-i mecnûnı

27. Hatm olunmış kemâl-ı hüsn anda 

Kaldı derd aña firkat-i cânda

28. Böyle bir gül-ruh u sitem-pîşe 

‘Ârî-yi vaşf-ı fenn-i endîşe

29. Görmemiş dîde-i sipihr dahı 

Böyle zînet fezâ-yı dehr dahı

30. Dîde-i âfitâba ol mehtâb 

Bulsa zerrâtı eyler idi hicâb

31. Pâk- dâmenlik içre yok bedeli 

Görmemiş hoşca kimse ol güzeli
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(10a) 32. Kadr-ı hüsnin çok ide Hak anun 

Giçer ola du‘âsı yârânun

33. Hâsılı şâh-ı zî-keremdirler 

İkisi dahı muhteşemdirler

34. Bize ‘izzet binâye eylediler 

Lutf-ı mâlâ-nihâye eylediler

35. Şahn-ı devletde ber-devâm olalar 

(adr-ı ğam üzre müstedâm olalar

34. Mâlî'dür anların senâ-h^ânı 

Ahlaşü'l-mahlaş-ı du‘â-h7ânı

35. O derün dahı mazhar-ı keremi 

Hem-zebân-ı ahâlî-yi haremi

36. Şanma kaşd-ı duhûl-ı dîdiyedür 

Kurbet-i şadr-ı çarh-ı mertebedür

38. Cüste-i bahr-ı cûd-ı dilberdür 

Haste-i bî-vücûd-ı dilberdür

40. Koyduran anı bende dilberdür 

İtdiren bunda bende dilberdür

41. Yoksa bir gün karâr etmez idi 

Ğurbeti ihtiyâr etmez idi

42. İderüm ben du‘â ile medhi 

Kim küşâde ola der-i fethi



285

43. Rûşen-i rif^atine irmeye târ 

Şâdır-‘izz ola o ‘aliye şi‘âr

44. Dâ’imâ lutf-ı Hak ola yâri 

Yine eltâf ola anun kârı

10.

Kıt‘a-yı Tâsi‘ Velehü Eyzan
Feilatün Mefâilün Feilün

1. Ne revâdur ki hâşılı anda 

Ola dehrün bu kâmil-i mânde

2. Ola kim geşte-i miyân-ı hazân 

Kim budur kâr-ı çarh-ı geç- gerdân

3. Nice eyyâm kalduk anda direng 

Kalmadı hîç dilde zerre-i jeng

4. Ne direng ol kes-i hüceste bizi 

Dâm-ı mihr içre kıldı beste bizi

5. Oldı her vechle dil-i ârâmım 

Giçürür dem anunla eyyâmım

(10b) 6. Bir zamân gerçi anda ‘avk itdük 

Lîk cândan kemâl-ı zevk itdük

7. Nice zevk itmeye dil-i Mâlî 

Zihn-i tab‘ı nic’olmaya ‘âlî
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8. Meclisi hep ahâli-yi mâhir 

Her biri fehm-i nükteye kâdir

9. Her biri kâbil-i sühan-perver 

Her biri kâmil-i latîf-i siyer

10. Cümleden Bahtî-yi zarîf-lisân 

Kim odur kutb-ı şâ‘irân-ı zamân

11. Özidür bir latîf-i şahş-ı nedîm 

Sözidür rişte-i hayât-ı kadîm

12. Nağmesi bülbüli ider hâmûş 

Seng-dil-i gülleri şalır medhûş

13. Var idi nice böyle şâhib-eser 

Nağme-sencân çârsû-yı hüner

14. Meclis olurdı bunlar ile tamam 

Bunlar ile iderdi dil ârâm

15. Bezm-i ‘ayş içre zevk-i demde idük 

Gûyiyâ şadr-ı taht-ı Cem'de idük

16. Gelse bu bezme çarh-ı devvârı 

Kılsa zer tâs ile kadehkârı

17. Tek getürse o bedr-i hâverini 

Bilse mikdâr-ı kadr-ı hâverini

18. ‘Arz içün yerde itmesün belli 

Çeksün anlara perde-i hacli
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19. Tâ bu deñlü bizim hazîn idi

Anda her gün bu dem mu‘ayyen idi

20. Gören ol mâh-ı burc-ı rıf<ati kim 

O dür-i bahr-ı pür-muhabbeti kim

2!. Kim budur resm-i cezb-i fettâhı 

Getürür bezme nice ervâhı

22. Nice hem-pençe-i Felâtûnı 

Nice dânâ-yı çarh-ı gerdûnı

23. Nice kutb-ı efazıl-ı dehri 

Nice üstâd-ı kâmil-i dehri

24. Getürür cezbesi enîs eyler 

Kendüsi ile hem-celîs eyler

(11a) 25. Hâşılı geldi bir hüner issi 

Ya<ni şâ<ir zamâne Dürrîsi

26. Kıldı cân u dil aña istikbâl 

Buldı anuñla nakş-ı bezm-i kemâl

27. Kodılar hep ö3ine rûy-ı niyâz 

Herkes itdi ‘alî kader i<zâz

28. Bu meğer niyyet-i haremde imiş 

Niyeti hâk-ı muhteremde imiş

29. Biz de teşrifine berây-ı niyâz 

Nice beyt eyledük münâsib az
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Kıt‘a-yı ‘Âşir Velehü Eyzan
Feilatün Mefâilün Feilün

1. Dürrî-yi dür-nümâ şafâ geldün 

‘Akd-ı müşkil-güşâ şafâ geldün

2. Hamdulillâh ki ey latîf-i zarîf 

Eyledün hâk-ı Muğla'yı teşrîf

3. Ne ‘aceb bast ola ruh-ı şu‘arâ 

Yoluna ey şeh-i şaf-ı fuzalâ

4. Bizi mest-i mey-i vişâl itdün 

Hâşılı def^-i pür-melâl itdün

5. Eyledi dilleri vişâlün şâd 

Dest-i âlâmdan dahı âzâd

6. Ğam ki bizde mekîn olmış iken 

Ğam ile hep derûn tolmış iken

7. Şimdi gör kim dile ğam itse hutûr 

Kendüsin dâr-ı ğurbet içre şanur

8. Böyle def'-i ğama sebeb olduk 

Çeşm-i yârâne müstehab olduk

9. En‘amüllah ‘aleyke ey Dürrî 

Ey bihâr-ı zarâfetin dürri

11.
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10. Nice günden olup sefine-süvâr 

Beyt-i ma<mûra itmeğe imrâr

11. N ’idelüm beyti faşl-ı dilberdür 

Beyt-i ma<mûr-ı vaşl-ı dilberdür

12. Bir zamân dehrüñ ile ‘işretini 

Dûr-ı kalb itme hûb lezzetini

13. Sedd-i erbâb-ı ‘ayşdur o vatan 

Dahı olmaz vişâl-ı veche hasen

(11b) 14. Koyma kalbüñde hîç fikret-i râh 

Kim Hudâ’dur ğafûr-ı ehl-i günâh

15. Nice gün bunda ‘âlem eyleyelüm 

Zevk-i efzûn ğamı kem eyleyelüm

16. Habbezâ ol kerîm-i mihmângâh 

O muhabbet-nümây u cây-ı penâh

17. Cümleden ya‘nî hazret-i Fettâh 

Sohbetinden ğıdâ alur ervâh

18. Görse bir sen şına‘at-sühan-dânı 

Nükte-fehm u nedîm-i yârânı

19. Hâne-i cânda aña mesken ider 

Cânı gibi o cânı der-ten ider

20. Firkatin tîz-âbu3 revâ görme 

Meclisinden özü3 cüdâ görme
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2!. Dâ’imâ bezmine celîs ola gör 

Vü hatında hemân enîs ola gör

22. Kim ki anuñla olsa hem-şohbet 

Bulur elbet fazileti rif<at

23. Bâ huşûsâ ki Mâlî-yi mahzûn 

Şûh-veş saña olmış ol meftûn

24. Añla hâl-ı dilin terehhum kıl 

Ârzû-yı dili nedir anı bil

25. Ki müdâm ister ülfetüñle ola 

Lezzet-i zevk-i vuşlatu3la ola

27. Sen h^od itsen gerek ‘azîmet-i râh 

Aña ancak kalursa hüzn ile âh

28. Hemân ikbâl ile müdâm olasın 

Şadr-ı ‘izzetde müstedâm olasın

29. Bir dahı vaşlı Hak müyesser ide 

Bir dahı bu demleri mükerrer ide 11

29. Baña bunca du‘â kifâyetdür

Hak virür ise çok ‘inâyetdüel-vedâ‘r

11 Bu mısranın vezni kusurludur.
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Kıt‘a-yı Vahid-i ‘Aşr Velehü Eyzan
Feilatün Mefâilün Feilün

1. Hazretine bu nice nüktemi ‘arz 

İtmek erbâb-ı nazma idi çü karz

2. Biz dahı eyledük edâsun anun 

Ba‘dehü istedük rızâsın anun

(12a) 3. Hâşılı oldı anun ile de dem

Kaldı beş gün velî ne bîş ne kem

4. Şonra ‘azm eyledi bu câlardan 

Ayrılup gitdi âşinâlardan

5. Oldı mihr ehlinün yamân hâli 

Sanki cân gitdi kaldı ten hâli

6. Çekdi dil nice gün ğam-ı hecrin 

Dutdı yârân mâtem-i hecrin

7. Gördük efsânedür bükâ‘-i firâk 

Bu imiş ‘âdet-i vefâ-yı firâk

8. Bezm-i ‘ayşa yine idüp âğâz 

Oldı bir dahı encümen-i mümtâz

9. Bir zamân zevk itdi böyle mürûr 

Eyledik anlar ile ‘ayş [u] huzûr

!2.



292

Kıt‘a-yı Îsnâ-‘Aşer Velehü Eyzan Elveda‘-ı Muğla
Feilatün Mefâilün Feilün

1. Gör bu kâr-ı sipihr-i devvârı 

Gör bu şâhib-dilâne ğaddârı

2. Koymadı bir zamân dem eylemeğe 

Hayl-i yârânla ‘âlem eylemeğe

3. İrmiş iken bu denlü yârâna 

Bunca bezm gürûh-ı ‘irfâna

4. Hecr ile çarh-ı çarhımı bozdı 

Bunca ahbâbdan meni urdı

5. Eyledi pây-mâl-ı hâk-ı firâk 

Dil-i zâr-ı hazînimi ihrâk

6. Hecr ile dâğlar kodı sîneme 

Virdi haylî ğubâr âyîneme

7. Nice hicrân ki ‘azl-ı câh oldı 

Rûşen-i bahtımız siyâh oldı

8. Hep olup mürğ-ı ser-perîde-şıfat 

Çekdik efkâr-ı hecr ile mihnet

9. ‘Azl imiş der-güşâ-yı hâne-i derd 

‘Azl imiş kel'me-i bahâne-i derd

13.
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10. ‘Azl imiş efser-i siyâh-ı firâk 

‘Azl imiş kalbe bâ‘is-i ihrâk

11. ‘Azl imiş reh-nümâ-yı vâdî-yi hecr 

‘Azl imiş dillere münâdî-yi hecr

(12b) 12. Hâsılı bu ğam-ı ‘azil gitmez 

Tûl-ı güftâr dahı sûd itmez

13. Hemân ahbâba el-vedâ‘ idelüm 

Ba‘de yolı dutalum u gidelüm

14. El-vedâ‘ ey derîçe-i ‘alîyâ 

El-vedâ‘ ey mekân-ı mâ-fîhâ

15. El-vedâ‘ ey sadır-nişîn-i kemâl 

Şeh-i dârende-i nigîn-i kemâl

16. El-vedâ‘ ey müsenned-i hassen 

Kim ide Hak seni mü’eyyed-i hüsn

17. El-vedâ‘ ey nazîm-i şi‘r-i latîf 

Ya‘nî Bahtî-yi zî-fünûn-ı zarîf

18. Ferd ferd el-vedâ‘ cümlesine 

Menteşe'sine dahı Muğla'sına

19. Eşk-i âlûde-hûn ile gitdük 

Bunca derd-i derûn ile gitdük

20. Bu yerün gitdi faşl-ı gülzârı 

Faşl-ı gülzâr-ı cennet-âsârı
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2!. Biz de hemrâh-ı gülsitân olduk 
Taraf-ı âhire revân olduk

22. Nice gün hecr ile elîm olduk 
Zahmet-i râhdan sakîm olduk

23. İderük fikr-i firkat-ı yârân12 
Oluruk çeşm-i cân dil-i giryân

24. Bin belâ ile vaşl-ı menzil idüp 
Hele bir pâre râhat-ı dil idüp

25. Ĥ od dahı dil o râhatı göremez 
O ferâhî-yi vuşlat-ı göremez

26. Menzil ancak bize penâh oldı 
İstirâhat-fezâ-yı râh oldı

14. 
Kıt‘a-yı Şâliş-i ‘Aşr Velehü Eyzan Vaşf-ı Şehr-i İzmir

Feilatün Mefâilün Feilün
1. İrdük ol demde şehr-i İzmir'e 

Evvel-i câ-yı rûşenâ-gîre

2. O levâ-i latîf-i devrâna
O fezâ-yı feruh-nümâyâna

3. Nice İzmir bir sevâd-ı ‘azîm
Bir müferreh mekân-ı zât-ı na‘îm

12 Bu mısra Dîvân'da ''firkat-ı fikr-i yârân'' şeklinde yazılmıştır. Ama, bunun müstensih hatası 
olduğunu düşünerek, hem vezin hem de anlam gereği düzelttiğimiz şekilde olması gerektiği 
kanaatindeyiz.
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(13a) 4. Şehr-i Sakız anun mesîresidür 

Belki bir sifle-i nazîresidür

5. Câ-yı der-bend-i Hind [u] Mışr [u] Tatâr 

Menba<-ı kâr-ı mecma<-ı tüccâr

6. Ekser-i halkı mün<im u tâcir 

‘İlm-i kesb-i ticârete mâhir

7. Hâşılı bir mekân-ı havâşândur 

Tuhfe-i mülk-i il-i ‘Üsmândur

8. İki gün eyledük karâr anda13 

Cân gibi zevk eyledük anda

9. Hâcı Ahmed ki ‘ömr-i devletini 

Pâyidâr ide Hakk rif<atini

10. Mazhar-ı ‘avn-ı Hak ola dâ’îm 

Şadr-ı ikbâlde ola kâ’îm

11. Kim o cevvâdda olup mihmân 

İtdüği bize lutf ile ihsân

12. Bize i‘zâz u lâ-yu<ad kıldı 

Dil-i jengîni lutf ile sildi

13. Mihr-i yârânı dilden atdurdı

Ol hevâyı hevâya satdurdı

13 Bu mısra Dîvân'da '' İki gün karâr eyledük an d a ' şeklinde yazılmıştır. Ama, bunun müstensih hatası 
olduğunu düşünerek, hem vezin hem de anlam gereği düzelttiğimiz şekilde olması gerektiği 
kanaatindeyiz.
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!$. Hâtıra geldi çünki <azm etmek

Reh-i maksûda yüz dutup gitmek

15. Güzer itdi yine o meskenden 

Geşt-i bülbül gibi o gülşenden

!&. Çünki meşhûrdur bu söz bî-şek 

Denilür kim yol ehli yolda gerek

!{. Biz de reh-gîr-i sûy-ı deşt olduk 

Belki ser-4ayl-ı ehl-i geşt olduk

![. İrişüp nefs-i şehr-i Bursa'ya 

Sanki irdük harîm-i me’vâya

!]. Nice Bursa ki tuhfetü'l-emlâk

Hâkine benzemez anıanunn bir hâk

20. Anatolun sefîd-i rûsîdür 

Belki bir nâzenîn ‘arûsidür

21. Pây-ta4t-ı şehenşeh anda olur 

Hûbluk cevher-i o kânda olur

22. Andadur 0ab<a 8ayqal-ı şu<arâ 

Andadur 4ayl-ı ekmel-i şu<arâ

(13b) 23. Andadır kâm-rânî-yi dünyâ 

Andadur mâye-i nukûd-ı safa

24. Evvelâ o latîf ılıcaları

Ki sarar günde sîneye neleri
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25. Nice tâc-ı Sikender-i hüsni 

Nice serdâr-ı kişver-i hüsni

26. Göricek kankı şâh-ı hûbânı 

Çeküp ağûşına alır anı

27. Böyledür anda tarz-ı hûbânî 

Tarz-ı hûbân-ı ‘uzv-ı şûyânî

28. Cümlesi âbda bürehne beden 

Etmede cümle ‘arz-ı sîmîn-ten

29. Dü şarâb içre tâb tâb üzre 

İçülür yâsemendir âb üzre

30. Dem iderlerdi bî-ğam-ı âğyâr 

Dem-be-dem anda zevqi leyl [u] nehâr

3!. Melekûtun kim oldı billahî 

Rûzen-i mihrime nazargâhı

32. Vereler bunların temâsını 

Keşf-i esrâre-i tecellâsını

33. Ki neler halk idermiş ol Mevlâ

O kerîm [u] o kâdir u dânâ

3$. Odurur vâdî-yi hoşca seyrân

Menba<-ı zevk u mecma‘-ı şûhân

35. Dâ’ima anda varır ehl-i safâ 

Olunur bezm-i ‘âlem-i sahbâ
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36. Gûyiyâ çârsû-yı ‘işretdürr 

Satılan anda hep muhabbetdür

37. Mu‘ciz-i hüsn ile münevver ola 

Âbı kevser u hâki ‘anber ola

38. Nice gün eyledük o yerde karâr14 

Eyledik zevki anda leyl [u] nehâr

39. Dilberânı enîs hem müştâk 

Cümlesi akreb-i dil-i ‘uşşâk

40. Cümlesi erham-ı mefatinidür 

Cümlesi hemdem-i mefâtinidür

41. Cümle yârân perest-i şûh-levend 

Cümle yârânına muhabbet-i bend

(14a) 42. Şâd idi her dem anda dil-i ‘uşâk15 

Yoğ idi vaşla hâ’îl-i ‘uşşâk

43. Yâr ile bî-tekellüf etmekde 

Şohbet u seyr-i bâğa gitmekde

44. Hîç olmaz dahı o yerde bu hâl 

Ta‘n-ı âğyâr dahı neng-i vişâl

14 Bu mısra Dîvân'da '' Nice gün o yerde eyledük karâr' şeklinde yazılmıştır. Ama, bunun müstensih 
hatası olduğunu düşünerek, hem vezin hem de anlam gereği düzelttiğimiz şekilde olması gerektiği 
kanaatindeyiz.
15 Bu mısra Dîvân'da '' Şâd idi anda her dem dil-i ‘uşşâk' şeklinde yazılmıştır. Ama, bunun müstensih 
hatası olduğunu düşünerek, bunun, vezin gereği düzelttiğimiz şekilde olması gerektiği kanaatindeyiz.
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45. Gitdi dil dilberâlere elden 

Ol habîb-i âşnâlar[ın]dan

46. Bilmedüm kankıya enîs oldı 

Kankısı ile hem-celîs oldı

47. Ki kamû lutf-ı bî-nihâyet ider 

Dili herkes alup ri<âyet ider

48. Böyle bir mesken-i muhabbetdür 

Böyle bir turfe-cây-ı ‘işretdür

49. Kalmadı nakş ‘âlem eylemede 

Her biri ile biñ dem eylemede

50. Cümlesini Hudâ mu‘amer ide 

Hüsn-i şûretlerin mükerrer ide

5!. Habbezâ ol Muhammed-i zâtı 

Ğarka-i <ilm-i fazldur zâtı

52. Zâtî-yi vakt-ı bî-nazîr-i zamân 

Kim aña yok kemâlde akrân

53. Kılsa âğâz-ı nazm-ı hûb eğer 

Ğarazü'l-‘aynda hezârın ider

54. Böyle zât ile âşinâ olduk 

Şûh-veş aña mübtelâ olduk

55. Nice gün şohbet itdük anuñ ile 

Cândan ülfet itdük anuñ ile
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56. Olup ol bize reh-nümâ-yı safâ 

Rûha hoş [^.]  ğıdâ-yı safâ

57. Geşt itdirdi bize Bursa'yı 

Dahı gösterdi haylî ra‘nâyı

58. Câm-ı dildâr [u] mesken-i tenhâ 

Bize mensûb idi bu subh [u] mesâ

59. Ol civân-merdden ola Hak râzı 

Dahı eyyâm-ı ‘ayşla mâzi

15.

Kıt‘a-yı Erba‘-ı ‘Aşr Velehü Eyzan
Feilatün/ Mefâilün /Feilün

(14b) !. Yine geldi dile hevâ-yı sefer 

Oldı gûyâ ki muktazâ-yı sefer

2. Ne sefer kim baña bu seyrândur 

Sanki ‘azm-ı vişâl-ı cânândur

3. Tûf-yâb-ı ‘aliyyedür seferüm

Hâk-ı Kostantiniyye'dir seferüm

4. Seferüm ol behişt-i a‘lâdur

O şafâgâh-ı halk-ı dünyâdur

5. O fezâ-yı ferah-nümâyândur

O levâ-yı fuhûr-ı devrândur
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6. Varayum ol mekân-ı zî-şâna

O mekân-ı sipihr-i ‘unvâna

7. Şahn-ı şahrâsına yüzüm süreyin 

Tarz-ı nâdîde nic'olur göreyin

8. Göreyüm anda görmediklerümi 

Taşına yasdanub koyam serümi

9. Her zamân anda ilticâ ideyin 

Seng [u] hâkine ittikâ ideyin

10. Şeref-i hâki ola tab‘a kemâl 

Tâb-rez-i dilde ola vahş-ı melâl

11. Göreyüm anda şâh-ı devrânı

O şeh-i sânî-yi Süleymânı

12. O melek-lehçe mâh-rûlardan

O cefâ-pîşe pârs-hûlardan

13. Varak-ı ‘arz-ı hâl idüp şekvâ 

İdeyüm dahı râzımı ifşâ

14. Ki neler çekdi yollarında bu dil 

Sitem-i cevri bu dil-i mâ’îl

15. Bir yana fikr-i firkat-i dildâr 

Bir yana derd-i vuşlat-ı âğyâr

16. Bir yana h^od bu çarh-ı nâ-hemvâr 

Çarh-ı dûn perver-i havâş-ı azâr
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17. Dili hasretle hûn itmededür 

Hecr ile ser-nigûn itmededür

18. Meni bir lahza itmedi handân 

Virmedi bir müdâm ğuşâ bir an

19. Dâ’îma hecr ile elem-zedeyüm 

Bilmezem yerde gökte niredeyüm

(15a) 20. Bir bir ol şâha hâlimi diyeyin 

Sebeb-i imtilâlimi diyeyin

2!. Kim dil-i pür-melâle rahmet ide 

Dîde-i lutfi ile nazret ide

22. Tâ göre tûb-ı hecre bu dil-i teng 

Olmaya pâre pâre ide direng

23. Ben ki çekdim bu ğamları zîrâ 

Döyemez âdem oğlı hîç baña

24. Bile hâlâtımı tefekkür ide 

Tâkat-ı zâtımı taşavvur ide

16.
Kıt‘a-yı Hams-i ‘Aşr Velehü Eyzan Medh-i Bursa

Feilatün Mefâilün Feilün

1. Hâşılı bâbgâha yüz dutduk

Hâk-ı şâhib-‘azâma yüz dutduk
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2. Mîhmângâh-ı şehr-i Bursa'dan

O mekân-ı şaf-ı ehibbâdan

3. Beş güne nefs-i Üsküdar'a irüp

0  sevâ-yı felek-medâra irüp

4. İrdük o şehr-i ‘işret-efzâya 

Şehr-i zeyn-i kenâr-ı deryâya

5. Îzed ikbâle mâ’il itdi bizi

01 mekâna ki vâşil itdi bizi

6. Mahv olup gitdi cümle-i âlâm 

Kâmına irdi bu dil-i bî-kâm

7. Mürğ-i dil şöyle bâğa irdi ki san 

Gelmemiş hergiz aña havf-ı hazân

8. İdemem dürr-i zînetine bahâ 

Bulmadum görmedüm aña hemtâ

9. Şehir envâ‘-ı tarz ile zîbâ 

Şehrisi hoş libâs ile ra‘nâ

10. Böyle bir yer(dür) ki mislini devrân 

Görmemişdür dahı bu ehl-i zamân

11. Dilber-i nâzik u ter-i ra‘nâ 

Cümlesi âfet-i hûbân-rübâ

12. Cümlesi pâk-rûy-ı tâze zuhûr 

Cümle erbâb-ı ‘ayş-ı ehl-i huzûr
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13. Cümle şâhib-dil u kemâl ehli 

Şâhib âsâr-ı fenn-i hâl ehli

(15b) 14. Mihr iderler ğarîb-i k'el-<ademe 

Dâhil eylerler anı bir demde

15. Her biri dürlü bir nevâziş ider 

Hâtır olur murâd dilce gider

16. H^od değül birbirine hep mânend 

Bed de çokdur var ise yig her çend

17. Hamdulillâh ki şad hezâr sıpâs 

İtmedük ihtilât-ı süfle-i nâs

18. Görmedük hergiz anları kat‘a 

Virmedük birisine rûy-ı vefâ

19. Bildüğüm cümle ehl-i dil gördük 

Ehl-i dillerle durduk oturduk

20. Hâşılı anda ‘âlem itdi gönül 

Faşl-ı gülşende nice kim bülbül

21. Bezm-i yârâna koymaduk nâ-dân 

Mâye-i ‘ayşa virmeye hüsrân

22. İtmeye siklet-i sebük rûhân 

Olmaya rahş-ı tab‘a bâr-girân

23. ‘Âlem itdük bugüne bî-âğyâr

Her demün zevki zevk-i rûz-ı hezâr
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24. Vaşf olunmaz şafa vü zîbi anun 

Habbezâ şûh-ı dil-firîbi anun

25. Şad hezâr emr u muhibb-i müdâm 

Müttekî-yi kenâr-ı hubb-ı müdâm

26. Tâze-i bâde-nûşlar ya<nî 

Mest-i ‘işve-fürûşlar ya<nî

27. Şeb u rûz anda mest-i câm-ı şarâb 

Cümlesi birbirinden ehl-i harâb

28. Perveriş-yâb dest-i dâye-i zen 

Ya<ni neğzân-ı zî-vücûh-ı hasen

29. Zevkgâhı bu yer bu meskendür 

Bu hadîk-i ârâm bu gülşendür

30. Demine hâşılı bahâ yokdur 

Fevk-i zevkinde bir şafl yokdur

3!. Hâkine oldı çok muhabbetimiz 

Oldı beş gün velî ikâmetimiz

#2. Kalkup andan dahı sefer kılduk 

Vast-ı bahreynden güzer kılduk

(16a) 33. Hele şehr-i Sıtanbul'a gitdük 

Câna fersûde ten gibi yetdük

3$. Yetdük ol şahn-ı ‘âlem-ârâya 

Cûy-ı câvîd-i rûh-bahşâya
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35. Ne Sıtanbul kim der-i hâcât 

Şekl-i eşğâl-ı ‘âleme mi’rât

36. Hâk-ı Rûmeligâh-ı ‘âlemdür 

Âbı muhyî-giyâh-ı ademdür

37. Mâliş-i rûy-ı hâkı qadre sebeb 

Raşha-i âb-ı lutfi sadre sebeb

3[. Rütbe dârân âsim-i kübrâ 

Mîr-i mîrân fırka-i vüzerâ

3]. Cümle hüddâm-ı hak-ı pâkîdür 

Vesme cûyân-ı gird-i hâkîdür

$0. Cümle ol âstânenün kûlıdur

O dür-i bî-bahânenün kûlıdur

4!. Hep olur anda vâsıl-ı rif<at16 

Der-güşâ-yı hazâne-i devlet

42. Milletü'l-nâs anda hep mevcûd 

Her biri dürlü tâlib-i maksûd

43. Kimisi bî-dev-i münâsibdür 

Kimi sûd-ı bî ‘ilme tâlibdür

44. Zevkine kimi pâ-yi bend olmış 

Sitem-i cevr ile kimi tolmış

16 Bu mısra Dîvân'da '' Hep anda olur vâsıl-ı r if 'a t ' şeklinde yazılmıştır. Ama, bunun müstensih hatası
olduğunu düşünerek, bunun, vezin gereği düzelttiğimiz şekilde olması gerektiği kanaatindeyiz.
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45. Şahn-ı gülşende kimi yâri ile 

Kimi kalmış firâk-ı zârı ile

46. Kimi olmış kemâl-ı devlete ğark 

Çeşm-i bahtında kiminün yok fark

47. Ğayrı dünyâ bir özge ‘âlemdür 

Özge bir vâdî-yi mu‘azzamdur

48. Menba<-ı fazl [u] mecma<-ı ‘ulemâ 

Ma<den-ı ‘ilm u mesken-i fuzalâ

49. Bu hişâl [u] bu şahş anda olur 

Bunca dürr-i kemâl o kânda olur

50. Andadur şad hezâr âhâlî-yi hâl 

Andadur şâhib-ihtirâ‘-ı kemâl

51. Andadur vâşılın şahış-ı güzîn 

Andadur fâzılın muhabbettü'd-dîn

(16b) 52. Kankı vaşfın bunun beyân ideyin 

Kankısın enkaş-ı hubân ideyin

53. Yem midâd olsa hâme cümle şecer 

Belki ola kemâl-ı vaşfı meğer

54. Meğer ol feyz-i hazret-i Allah 

Kola  nâ-dân-ı tab‘uma hem-râh

55. Şonra âğâz-ı medhin eyleyeyin 

Makûl-ı ebkemimle söyleyeyin
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56. Şöyle kim tarz-ı şan‘-ı hâlikdür 

Şad hezârân vaşfa lâyıkdur

57. Nice evşâfa lâyık olmaya kim 

Nûr-ı zînetle tolmaya ke’sîm

58. K'andadur bedr-i şadr-ı ‘âlî-câh 

Sâye-i Hak şeh-i cihân-penâh

59. Ser-firâz-ı mülûk-ı ‘âlem-gîr 

Kim Süleymân-ı ‘aşr-ı hâtem-gîr

60. Şâh-ı kişver-güşâ Mehemmed Hân 

Mâh-ı şadr-ı ‘alâ münîr-i zamân

6!. O mekîn-i serîr-i ‘Üsmânî 

Hâfız-ı hâtem-i Süleymânî

62. Tîğ-i bürrânın etse a‘dâ yâd 

Haşre dek dillerine gelmez şâd

63. Devr-i ‘adlinde her za‘îfe-i mûr 

Oldı kuvvet-kesîr ile mürûr

6$. Kıllet ‘ayş ile dehri çekmedi kes 

Hâşılı zerre kahrı çekmedi kes

65. Teng-i destân u girye-kâr-ı elem 

Cümle şâhib ğınâ olup hürrem

66. Cümle ehl-i dil-i fütâde-i çarh 

Zehr âşâm-ı câm-ı bâde-i çarh
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67. Cümle esbâb-ı rif'ati buldı 

Pâye-i ‘izz-i rağbeti buldı

68. Dilerüz ol şeh-i ‘alâ şadru3

Ol şehenşâh-ı nüh felek kadrüñ

69. Sâl-ı ikbâlin artura Bârî 

Her deminde ola mededkârı

70. Olmasa bunda zikri anuñ adı 

Dutmaz idi bu nazm bünyâdı

(17a) 71. ‘Álemüñ ol ki dîde-bânıdur 

Nazmımuñ da şeref-nişânıdur

72. Lâ-cerem iren aña kadre irer 

Her tarîkiyle ‘izz u kadre irer

73. Kanda Kostantiniyye bu zînet 

Kanda bulurdı hüsn ile şöhret

74. Şerefi hâkine ki yetmişdür

Her yerin şahn-ı cennet etmişdür

75. Eylemiş her yerin mesîre-i dehr 

Reşk-bahş-ı nukûş-ı tâk-ı sipihr

76. Aña taklîddür edâ-yı cihân 

Zerre-i zevkidir şafâ-yı cihân

77. Görmeyin şehri görmüşüm deyüsün 

Böyle bir şehri görmüşüm deyüsün



110

78. Evvelâ anda mecma‘ü'l-bahreyn 

K'eylemiş ser-be-ser o vâdîyi zeyn

79. Eylemiş bir mesîre-i devrân 

Bir ferah-bahş-ı zevkgâh-ı cihân

80. Bir nişâne-nümây-ı rûz-ı kıyâm 

Sâha-yı câyı haşr-ı cümle-i <âm

8!. Bahrıdur hep ferah fezâsı anuñ 

Bahrıdur bâ‘is-i şafâsı anuñ

82. Evvelâ bu ne zîb [u] kudretdir 

Bu ne ârâyiş [u] ne zînetdir

83. Şöyle kim yer yer anda mihrubân 

Olsa memlû-yı zevrak-ı gerdân

84. İtseler geşt-i şahn-ı deryâyı 

Hüsnden <arza-yı tecellâyı

85. Rûy-ı deryâ san âsumân görinür 

Ki <ukûs-ı firiştegân görinür

86. Görinür anda dürlü hâletler 

Dürlü dürlü füsûn-ı tâkatlar

87. Reşk ider encüm encümenlerine 

Mâh-ı h^od şûh-ı dil-şikenlerine

88. Cümle pîrâmeni şuhûr-ı ‘azîm 

Gûyiyâ her biri misal-ı na‘îm
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89. Her biri bir levâ-yı ‘ayş-âmîz 

Bir letâfet-fezâ-yı zevk-engîz

(17b) 90. Varur anlara dâ’îm ehl-i şafa 

Olur âzâde-i ğam-ı dünyâ

91. Olur elbet elemden ol mehcûr 

Neş’esinden bulur vücûdı sürûr

92. Her birinden bir özge hâlet var 

Özge hâlet bir özge zînet var

93. Cümleden şehr-i Hazret-i Eyyûb 

Geldi cân u dile ‘aceb merğûb

94. Rûh-ı pâkine çok selâm olsun 

Himmeti ‘âma ber-devâm olsun

95. ‘Aceb oldı vücûda rûh-efzâ 

Gördük ol yerde bir eser Hakkâ

96. Eser-i şun‘-ı hazret-i Mevlâ 

Şun‘-ı hallâk-ı cümle-i eşyâ

97. Buni tahkîk eyledim k o l rab 

Ay(i)ne etmiş kemâl-ı şun‘ını hep

98. Şadr-ı hüsne birini şâh etmiş 

‘Âlemi aña hâk-ı râh etmiş

99. Eylemiş ‘âl emi aña bende 

Dâm-ı cezbinde çekdirüp bende
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100. Ki kamû aña bende eyleyeler 

Halefine muhabbet eyleyeler

101. Hâşılı gördük anda bir mâhı 

Mülk-i hüsn içre bir şahenşâhı

102. Bir kerem-kârı şâh-ı devrânı 

Bir emîr-i nazîr-i Ken‘ânı

103. Neş’esi şaldı gönlüme fikret 

Virdi el hâlet-i cünûniyyet

104. Şöyle kim kalmadı revân bende 

Şıhhatımdan dem u nişân bende

105. Nice mîr-i nazîr-i Ken‘ân kim 

Nice emlâk-ı hüsne sultân kim

106. Kûşe-i kâh-ı medhine şâ‘ir 

Olamaz hîç vechle kâdir

107. Kanda ben kanda vaşfın eyleyeyin 

Hak-ı hüsnünde nükte söyleyeyin

108. Virdiğim bunca izni lâl-ı dile 

Bir tesellâdırır bu ğamlı dile

(18a) 109. Hüsni evşâfdan müberrâdur 

Matla‘-ı nûr-ı Hak Te‘âlâ>dur

110. Bir serây içredür anı bî-şek

Görmemiş yerde ins [u]gökde melek



111. Hâdım-ı zengî bir nice derbân 

Genc-i hüsnünde pâs-bândır sân

! 12. Kankı sehhâr-ı ‘aşk aña irişür

Kankı cânından el yumış girişür

113. Vaşl-ı pâ-bûsına mahâl irmeñ 

Her dil-i pür-ğam-ı melâl irmen

114. Böyle iken kazâ-yı Hak nâ-geh 

Bir kez eylerken ol fezâya nigeh

115. Rast geldi o dem gözine gözüm 

Vâkı‘ oldı hemân bugüne sözüm

116. Ey Hudâ sen ki buni yaratduñ 

Nakd-ı cân-ı cihâna mı satduñ

117. Kim ide cümle ‘arz-ı rûh-ı nizâr 

Rûhdan özge dahı her ne ki var

118. Nigehi güne hep harâb vire 

Şarkdan ğarba ıztırâb vire

119. Pertev-i berk-i ûc-ı ruhsârı 

Dil-i ‘uşşâkı mahv ide varı

120. Bu nedir âfet-i cihân mıdır 

Hikmetüñden yâhûd nişân mıdır

121. Yohsa bir dahı Yûsuf itdi zühûr 

Kıldı dünyâya hüsnüni meşhûr
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!22. Kâf-tâ-kâf eğer denilse şılâ

Bulmaya kimse hüsnüne hemtâ

!23. Nice eyyâm olup hazîn-i firâk 

Nâr-ı hicrân dilim idüp ihrâk

!24. Meni bir hâle koydı firkati kim 

Fikret-i ârzû-yı vuşlatı kim

!25. Cism-i zâr oldı mûy-veş bârîk 

Vecdet-i rûha eyledüm teşkîk

!26. Bulmadum vaşlına netîce-güzîr 

Görmedüm hîç kâr-ı çâre-pezîr

!27. Kaldım âh-ı derûn ile giryân 

Hâk-ı râhına oldum eşk-feşân

(18b) !28. Gördüm efsânedür tazarru‘-ı vaşl 

Yoğ imiş çün baña tamattu‘-ı vaşl

!29. El çeküp geçdi dil bu sevdâdan 

Kendini hâka şaldı a‘lâdan

130. Oldı nâçâr pây-mâl oldı 

N ’eylesün kâtı‘-ı hayâl oldı

131. Dil değül başa bir belâdur bu 

Bir ‘aceb derd-i bî-devâdur bu

! 32. Bî-nevâya bütüñ ‘azîm olmaz

Böyle bir müşkül-i ‘azîm olmaz
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133. Dil-i pest ola bend-i dâm-ı ‘alâ 

Bulmaya vaşla çâre aña rehâ

134. Hüzn [u] âh ile künc-i ğamda kala 

Hecr ile ğuşşa vü elemde kala

135. Özge bir derddür ne çâre buña 

Dil ki ola esîr-i bend-i belâ

136. Bir de eylerse Hak dil-i zârı 

Bir latîf em[i]rüñ giriftârı

137. Dergehindan budır ricâm ezeli 

Sevdirirse baña ki ol güzeli

138. Her ne istersem aña yok dimeye 

Ârzûmende az u çok dimeye

139. Dâ’îmâ ola yâr-ı ğam-h^ârım 

Ve nevâzende-i dil u zârım

140. Baña bir böyle ehl-i hâl gerek 

Böyle bir yâr-ı hoş-me’âl gerek

141. Yoksa çokdur cihânda ‘âşık-i yâr 

Lîk yokdur o didüğüm bâzâr

142. ‘Âşıka yâr eğer ki yâr olur 

Aşl-ı mihrine istivâr olur

143. İrür elbet bir özge hâlete ol 

Lutf-ı Hak ile bir hidâyete ol
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144. Yoksa bir gün kemâl-ı ‘işret-i vaşl 

Dahı ferdâ miyân-ı mihr ola faşl

145. Nice bilün reh-i hakîkatını 

Neş’e-i şerbet-i muhabbetini

146. Harbet-i tarf-ı mihre yüz dutar ol 

Ve çıkarmazdı hakâyıka yol

(19a) 147. Dil-i ‘âşık ki kârı zâr ola 

Dâ’îmâ ehl-i intizâr ola

148. H^od irür menzil-i makâşıda ol 

Nice meşhûr der ki iste vü bul

149. Haylî mihnet çeker irince velî 

Katre-i bahr-ı sırr-ı feyze eli

150. Feyzdür makşad-ı keşâkeş-i ‘aşk 

Bunca k'olmış esîr-i âteş-i ‘aşk

151. Şöyle kim sûz-ı bî-fürûğdur 

Ahkerinden derûnlar pürdür

152. Olmasa fikr-i istifâde-i ‘aşk 

Kim olurdı revân nihâde-i ‘aşk

153. Hâşılı ‘aşkdan budırır ma‘nâ 

İçeyin sırr-ı hâlimi ya‘nî

154. İçeyin râzım âşikâr ideyin 

Bağrı hûn çeşmi hûnbâr ideyin
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!55. Men-i mahzûn ki bend-i dâm-ı ğamım 

Bî-şu‘â‘-ı çerâğ-ı şâm-ı ğamım

!56. Dem-i vaşl eylemem behişte vefâ 

Hecri görsem cahîmden pervâ

!57. Âh ol şahş-ı bî-güzîrim kim 

Mihr-i dâmında ol esîrim kim

!58. Yetmez iken mukaddem itdüğümüz 

Reh-i vâdî-yi ‘aşka gitdüğümüz

!59. Şimdi gör kim esîr-i yâr olayın 

Olmadın vaşl-ı ğam-güsâr olayın

160. İrmedi çün kef-i tahassür aña 

Yandırır dilde bunca âh [u] şadâ

161. Bunca cevr itdiren baña dildür 

Bâ‘is-i mihnet-i ezâ dildür

!62. Dildür evzâ‘-ı dûnıma bâ‘is 

Bâ huşûsâ cünûnıma bâ‘is

163. Göreyin dil seni harâb olasın 

Bî-vücûd olasın neyâb olasın

164. Sen seni yetmez itdüğüñ ihrâk 

Meni de eyledüñ harîk-i firâk

!65. Görmeyin buni hâl görmiş mi 

Küfl-ı genc-i ğama el urmış mı
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(19b) 166. Hardur ol kimse olmaya aşlâ 

Ki habîr-i ğam-ı dem-i dünyâ

167. Nedür elden gelen k'o rabb -ı ğanî 

Bir belâdur ki virdi baña seni

168. Kanda gördükse bir cefâkârı 

Olacaksun anuñ giriftârı

169. Bense hem-şun‘ bu ‘alî değülüm 

Yâ ğanî zor ile ‘alî değülüm

170. Anı der-bend-i dâm-ı râm ideyin 

‘Aşka tâ irtifâ‘-ı kâm ideyin

171. Kalurın böyle bî-güzîr [u] hazîn 

Bulamam ğayrı çâre n’eyleyeyin

172. Meni ser-geşte eyleyen sensün 

Zâra şâyeste eyleyen sensün

173. Cünbiş-i ‘aşkuñ olmasaydı dilâ 

Olmasan sâlik-i tarîk-i hevâ

174. Olsa gör nice Yûsuf-ı ra‘nâ 

Satmaz idi metâ‘-ı hüsni baña

175. Söylesem çok hikâyetüñ uzanur 

Bunca şerh-i nüzûma kim uzanur

176. Kim ider şerh-i nazm-ı etvâruñ 

Yâhûd ifşâ-yı râz-ı tûmâruñ
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177. Hemân Allah'a ide istimdâd 

Yoksa güni hep eyledük berbâd

178. İstirâhatda koymaduk bir cân 

Kimseyi kâmı üzre rû-handân

179. Olmaduk birine esîr kanı  

Bulayım etmeye elîm meni

180. İtmeye baña nice dürlü ‘azâb 

Virmeye hâtıra ğübâr ‘ünnâb

181. Dilden el-hâşılı elem-kedeyüm 

Haylî âzürdeyüm ta‘ab-zedeyüm

182. Söylesem cümle şekvesin bir bir 

Eylesem şerh-i mihnetin bir bir

183. Olur idi kitâb cild-i hezâr

Dahı müstahsen-i şaf-ı ğam-h^âr

184. Bunca Mâlî yeter tatâvul-i nazm 

Çün yetürdüñ bu şûre de gül-i nazm

(20a) 185. Bu kez âğâz-ı hasb-ı hâl eyle 

Hâlini nazmla pür-me’âl eyle

186. Bu melâlı çıkar derûnuñdan 

Bu hayâli gider cünûnuñdan

187. Dest-i ğamdan şikâyet ise yeter 

Gerdişüñden hikâyet ise yeter
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188. Hâl-ı âhir nic’oldı söyle hemân 

Nice oldı tamâmın eyle beyân

189. Ne tarîk ile Amid'e gitdün 

Nice dâr-ı selâmete yetdün

190. Nice ahbâba hep selâm itdün 

Haklarında nice kelâm itdün

191. Şerhini cehd ile mufassal kıl 

Bârî dîbâceden mükemmel kıl

17.

Kıt‘a-yı Sitt-i ’Aşr Velehü Eyzan
Feilatün Mefâilün Feilün

1. Çünki Kostantiniyye'de kalduk 

Her deminden belâ kuşûr alduk

2. Kalmadı seyrine tahassürümüz 

Yoğ iken dilde bir tefekkürümüz

3. Nâ-gehân göhlüm oldı pejmürde 

Oldı gurbet ğamından âzürde

4. Oldı ser-geşte-i fezâ-yı firâk 

Eser itdi aña cefâ-yı firâk

5. Bende geçdüm şafâ vü hürremden 

Yüz çevirdüm bu yâd-ı ‘âlemden
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6. Var iken şimdi bir nicedür dem 

Giderük sad hezâr artar dem

7. Hânede bâri hoş-nişîn olalum 

Varalum nice dem mekîn olalum

8. Çekeyin ceyb-i vahdet içre seri 

Keseyin zîb-i dehrden nazarı

9. Bu hayâl oldı nakş-ı levh-i revân 

Dile şan şaldı âteş-i sûzân

!0. Hâsılı lâzım oldı gitmeğümüz

Bir gün evvel mahalle yetmeğümüz

!!. Kılduk esbâb-ı ‘azmi hep hâzır 

Çeşm-i cân oldı gitmeğe nâzîr

(20b) 12. Çünki tahkîk oldı ‘azm itmen

Geşt-i ğurbetden el çeküp gitmen

!3. Hâtır oldı o dem perâkende 

Kalmadı neş’e-i ferah bende

!4. Ki nice el vire bu firkatlar

Çekmen efkâr-ı zevk-i vuşlatlar

15. Hîç getürsün mi bu dil-i müştâk 

Dâğ olsa bu dâğ-ı firkata tâk

!6. Böyle hicrânların hayâl itdüm 

Her hayâlinde bin melâl itdüm
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17. El irişmez ki el-vedâ‘ ideyin 

Mümkün olmaz o yerlere gideyin

18. Dilse virmez revânıma râhat 

Rûz [u] şeb çekmede ğam-ı firkat

19. Bu hayâle u'

Bulmadım bir tarîkle imkân

20. Anı bul(ma)dım ki yâda itdi hutûr 

Ya‘nî bir nâme-i hücete sütûr

21. İdüp inşâ vü eyleyin irsâl 

Varup ol hâka tâ ola rû-mâl

22. İdeyin hâlimi ezel terkîm 

Şonra teslîm-i dest-i bâd-ı nesîm

23. Virüp anun iline göndereyin 

Ya‘nî cânân iline göndereyin

24. Mâliyâ var şabâya eyle niyâz 

Anı kıl cümle râzuna enbâz

25. Tâ ki dîbâcesinden âhire dek 

Çeke vaşl-ı der û diyâra emek

26. Hâk-i ahbâba bir nefesde ire 

Gördiğine kamû selâm vire

27. Yetmeyup vuşlatına yetdük ki 

Gerek üç gün muhabbet itdük ki
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28. İde îşâl-ı râz-ı hâl-ı dilüñ 

Diye hep bâ‘is-i melâl-ı dilüñ

29. Hemân elden şabâyı koymayalum 

Sâ‘iy-i pâk edâyı koymayalum

30. Kılalım aña çok temennâlar 

Dahı eş‘âr-ı vaşf-ı ra‘nâlar

(21a) 31. Tâ (ki) ola bir nümâ-yı beyt-i ümîd 

Bahtımı târ-ı ğamdan ide bedîd

32. Vire âyîne-veş cilâ göhle 

İre bülbül gibi o ğonca güle

33. Andan özge nice ehibbâya 

Nice ahbâb-ı şûh [u] ra‘nâya

34. Uğrayup bir bir ihtirâm ide 

Men-i mehcûrdan selâm ide

35. Aña cümle sipâriş eyleyelim 

Râz-ı hâl-ı derûnı söyleyelim

36. Gelberü ey nesîm-i şâhib-i tay 

Bu dil-i mürdımı benim kıl hay

37. Göñlümüñ ğoncasin küşâd eyle 

Eser-i lutfuñ ile şâd eyle

38. Ki men üftâde-i fezâ-yı ğamım 

Hecr-i yâr ile mübtelâ-yı ğamım
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39. Gelberü sende râza ol hem-râz 

Taleb itdüklerimde ol dil-sâz

40. Baña lutf eyleyüp ne hâlüñ di 

Neden oldı ğam u melâlüñ di

41. Ki saña cümlesin beyân ideyin 

Her ne gönlümde var ‘ayân ideyin

42. (oñra makşûdum añla eyle ‘amel 

(alma bir vechle derûna kesel

43. Şimdi zîrâ hevâ-yı hânedeyüz 

Mürg-veş fikr-i âşiyânedeyüz

44. ‘Azmimiz vâye idelim te’hîr 

Tâ ki ahvâli idelüm takrîr

45. Nice takrîrdir ki söyleyeyin 

Saña bir bir mufaşşal eyleyeyin

46. Gördüğüm ya‘nî geşt-i ğurbetde 

Dâm-ı mihnet dem-i selâmetde

47. Cümle yârândan eviddâ‘dan 

İtdüğüm dûst-i pest-i bâlâdan

48. Kaldı hep yerlerinde benden ırâk 

Kıldı âteşleri beni ihrâk

49. Senden ancak şabâ ricâm budur 

Gönlümün istediği kâm budur
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(21b) 50. Gidesin ol ferah fezâ yire sen

Benden ahbâba hep haber viresen

51. Her birine selâmımı diyesün 

Ne demişsem kelâmımı diyesün

52. Şu kadardur saña heman sözüm 

Ey e<azz-ı vücûdum iki gözüm

53. Evvelâ budur ibtidâ-yı sipâr 

İbtidâ-yı ‘urûze-i güftâr

54. Şehr-i Kostantiniyye'den çıkacak 

Yoluñ üstidir uğra Burşa'ya çık

55. Uğra ol şahn-ı ‘âlem-ârâya

O şafâgâh-ı ‘işret-efzâya

56. Anda gör zâtî-yi habîbimizi

O zarâfetli dil-firîbimizi

57. O şadâkat-nümâ-yı yârânı

O zarâfet-fezâ-yı ‘irfânı

58. Cân [u] dilden ezel selâm söyle 

Şonra ahvâlden kelâm eyle

59. Di ki Mâlî seni te’emmül ider 

Zevk-i lutfuñ hemân tahayyül ider

60. Hâlimizden su’âl idersen eğer 

Bizi bir kez hayâl idersen eğer
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61. Şahn-ı şıhhatdedur vücûd-esenüz 

Hamdulillâh ki şâd [u] bî-mihenüz

62. Beni hergiz göñülden eyleme dûr 

Kalbime itme çeşm-i kalbini kûr

63. Ki men üftâde-pâ-yi ‘irfânum 

Dâmen-âvîze-i sühan-dânum

64. Görmeyelden seni dil-i ğam-gîn 

Deşt-i hayretde kârı âh [u] enîn

65. Dâ’îmâ virdim oldı ezkâruñ 

Nakş-ı levh-i dil oldı güftâruñ

66. Geçdi ‘ömrüm seni buluncaya dek 

Saña tâ hem-nişîn oluncaya dek

67. Bizi dilden revâsa eyleme yâd 

Eyle düşdükçe zikr-i hayrla yâd

68. Hemân ey verd-i gülsitân-ı kemâl 

Ey dür-i bî-nazîr-i kân-ı kemâl

(22a) 69. Artura kadr-ı fazlını Mevlâ

Ola nazmın fahûr-ı şâh [u] gedâ

70. Saña dilden şadâkat üzre du‘â 

Eylerüm hak bilür şabâh u mesâ’

71. Ki kamûdan muhabbet-i şadıkuñım 

Bende-i mihr-bân-ı müşfiküñim
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72. Sonra var ey sabâ-yı bezm-âmîz 

Ey mihir-sâz-ı iştiyâk-engîz

73. Taraf-ı kıdve-i cezîreye var 

Ya‘nî ol mefharü'l-müfâhire var

74. Anda maksûd-ı matlab-ı dili gör 

Kandasa meskenin bulub bili gör

75. Ya‘nî dildâra uğra bâd-ı sabâ

O sitem-kâra uğra bâd-ı sabâ

76. Uğra ol mâh-ı çarh-ı Ken‘âna

O meni bend iden bu hicrâna

77. O meni sûz-ı firkata salana 

Bir nigâh ile ‘aklımı alana

78. Uğra ol şâha çok selam eyle 

Bir bir ahvâlimi dahı söyle

79. Uğ[ı]ra şadr-ı hayl-ı hûbâna

O hûbân-sâz-ı şûh-ı devrâna

80. O behiştün gül-i nişânesine 

Yem-i hüsnün dür-i yegânesine

8!. Ey benim bâğ-ı ‘ömrümün güli yâr 

Dil-i mest-i harâbımın müli yâr

82. Kim senün men muhibb-i sâdıkunım 

Bende-i mihr-bân u müşfikünim
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83. Men-i mehcûr mest-mend-i firâk 

Men-i mağbûn derd-mend-i firâk

84. K'eylemiş âteş-i kemâl-ı firâk 

Dil-i ğam-gîn ‘âşıkı ihrâk

85. Gülmedüm firkatun zühûr ideli 

Olmadum şâd ayrılub gideli

86. Dil-i vîrân-ı çarh etmedi şen 

Görmedüm kendümi ğamından emîn

87. Meni oldum ki senden itdi cüdâ 

Eyledi mazhar-ı hezâr belâ

(22b) 88. Giderek verd-i tâli‘im soldı 

Sa‘ddan rûy-gîr-i nahs oldı

89. Şimdi teftîş-i hâl idersen eğer 

Firkatundan su’âl idersen eğer

90. Câm-ı ğamdan müdâm nûş iderin 

Turma hâ şubh [u] şâm nûş iderin

91. Kâse-i çeşm-i hûnım oldı şarâb 

Nâr-ı hecrünle ciger oldı kebâb

92. Nâleler oldı mutrib-i hoş-hân 

Sîne dest-i ğama def oldı hemân

93. Bunları gûş idüp içer câmın 

Giçürür böyle vakt-ı eyyâmın
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94. Hecr bezminde dilin budur kârı 

Budurur kâr-ı mihnet-âsârı

95. Neylesün saña itdi Hak müştâk 

Olmadı fikr-i firkatinden ırâk

96. Gice gündüz seni te’emmül ider 

Firkatuñ fikrini tahayyül ider

97. Giçer evkâtı âhla her dem 

Âh-ı derd-i siyâhla her dem

98. Hemân ey şâh olasın dâim 

Şadr-ı mülk-i cemâlde kâim

99. Dil senin ehl-i ihtiyâcuñdur 

Hamse-i vaktde du‘âcuñdur

100. Kadriñi bâr-ı Hak küşâde ide 

Der-i ikbâlini küşâde ide

101. İrmeye tab‘ına keselden eser 

Hâşılı zerre-i emelden eser

102. Bâr-ı Hakdan budur du‘âm ey yâr 

Bendenüñ istedüği kâm ey yâr

103. Tek hemân bir de vaşluña yetsem 

Ğamımız dem eğer olup gitsem

104. ‘Acabâ ol demi görür mi göñül 

Pâyine bir de yüz urur mı göñül
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105. Yoksa böyle firâk ile kalayın 

Cigeri tîğ-i ğamla pâreleyin

!06. Hemân ey mâh-ı çarh-ı hüsn-ı safâ 

Şeh-i mülk-i melâhata cânâ

(23a) !07. Ğâyıbı çokca iste hâzırdan 

Ya‘nî bizi çıkarma hâtırdan

!08. Olmaz isem yine seni bulurın 

Yine vasluna pür-sürûr olurın

!09. Bulur elbet seni dil-i nâ-şâd 

‘Âşıka dir uzak değil Bağdâd

18.

Kıt‘a-yı Sab‘-i ‘Aşr Velehü Eyzan
Feilâtün Mefâilün Feilün

1. Didiğim sözleri deyince şabâ 

Cümle tafşîl eyleyince aña

2. Bu kez andan dahı ‘azîmet kıl 

Olasın tâ mahalle dek vâşıl

3. Ne mahal kim budur nuhust-i sipâr 

Lahzada turma şehr-i Muğla'ya var

4. Turma var ol mekân-ı zî-şâna 

Cevher-i fazl ile pür ol kâna
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5. Anda ol şadr-ı çarh-ı ‘unvâna

O mekîn-i serîr-i ihsâna

6. Göricek şehr-i dehr-ârâyı

O behişt-i cihete sîmâyı

7. Rû-be-hâk eyleyüp var ol bâba 

Bâb-ı tâb-ı huyûl-ı ahbâba

8. İricek südde-i sa‘âdetine 

Meskenetgâh-ı pür-letâfetine

9. Pâyine düş yüzüñ sür it ikrâm 

Men-i bî-çâre senden eyle kelâm

10. Di ki ey kıdve-i şaf-ı fuzalâ 

Ey ser-efrâz-ı fırka-i şu‘arâ

11. O hakîrin saña du‘âlar ider 

Der-i ikbâline senâlar ider

12. Şad hezârân selâm ider cândan 

Şekvesi var velîk hicrândan

13. Sende çokdur anuñ ‘alâka-i dil 

Sırr-ı hâlât-ı iştiyâka-i dil

14. Dâ’imâ eşkdirir anuñ zikri 

Hasret-i vaşlınuñdırır fikri

15. Böyle söyle cenâb-ı hazretine 

Böyle sür rûyı hâk-i ‘izzetine
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(23b) 16. Şonra soñra bizi sorarsa o şâh

Di ki şıhhatdedur bi-hamdulillâh

17. Gerçi şıhhatdedur dil-i zârı 

Dil-i nâşâd girye-îşârı

18. Zerre-i fikr-i firkatuñ gelse 

Göñlünüñ hânesinde yer kılsa

19. Dağıdur leşker-i şafâsını hep 

Olur efkâr-ı i‘tikâfa sebeb

20. Hâl-i dil-h^âstemi söyleyecek 

Hazretine mufassal eyleyecek

21. Yine ikrâm idüp senâ eyle 

Kef ber-âverde-i du‘â eyle

22. Dergehine o deñlü eyle niyâz 

Kola  tekmîl hıdmet-i i‘zâz

23. (oñra var ol Bekir efendîmize

Ol efendi-i dil-pesendimize

24. Varuben sor hâtırın eyle selâm 

Âhir-i hıdmetini eyle tamâm

25. Di aña ey şeh-i serîr-i cemâl 

Ey habîb-i meh-i münîr-i cemâl

26. Nicesin hoş mısın nedür hâlüñ 

Nice devrân ider meh-i vişâlüñ
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27. Ne ile hâtıruñ olur ârâm

Ne dem ile mürûr ider eyyâm

28. ‘Acabâ kimdirir bugün yâruñ 

Kimdir âyâ enîs-i ğam-h7âruñ

29. Kimler ile şafâda handânsun 

Kime dil-dâde kime cânânsun

30. Bizi bir kez hayâl ider misin 

Dil-i zârı su’âl ider misin

31. Hemân ey şûh müstedâm olasın 

(adr-ı ‘izzetde ber-devâm olasın

32. Ey şabâ şo3ra var hep ihvâna 

Cümle ahbâba yâra yârâna

33. Men-i mehcûrdan selâm eyle 

Cümleye ‘arz u ihtirâm eyle

34. Ba‘de Bahtî'ye var eyle selâm 

Aña da k'el-mukaddem it ikrâm

(24a) 35. Uğra ve'l-hâşıl kamûya şabâ

Kıl kamûsına ‘arz-ı mihr [u] vefa

36. Ki men anlaruñ üftâdesiyim 

Yollarında revân-nihâdesiyim

37. Şöyle lutf eyle ey şabâ-yı nesîm 

Bendden olmaya merd-i dûn-ı elîm
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38. Cümle bir bir uğ[ı]ra hâtırın al 

Sor su’âl ile söyle çün ahvâl

39. Sözlerim hep saña tamâm itdüm 

Eyle tevdî‘ ki işte men gitdüm

40. Hâşılı eyledük mürûr-ı vatan 

Eyledük ‘azm-ı cânib-i mesken

41. Dâhil olduk netîce hânemize 

Kadem itdük öz âşiyânemize

42. Râhatı eyledük penâh-ı beden 

Geçdi şadr-ı şafâna şâh-ı beden

43. Hâne râhat fezâ-yı rûh oldı 

Rûy-ı turşînimiz hele güldi

44. Gitdi ol ğam ki ğurbet içre idi 

Vâdî-yi derd-i firkat içre idi

45. Baña bir gün gelürdi biñ güne iş 

Derd-i ğamla hazîn idi dil-rîş

46. Gelelüm gör ki hâneye hoş şâğ 

Olalum müttekî-i kehf-i ferâğ

47. Ey Hudâ lutfuñ idemem inkâr 

İdemem şükrini anuñ her bâr

48. Çâh-ı ğamdan meni bedîd itdüñ 

Ta‘ma-h7âr bir ümîd itdüñ
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49. Lutfuña bî-şomâr şükrüm var

Her demimde hezâr şükrüm var

19.
Cevâb-ı Emîrî Der Hak-ı Şâhib-i Divân 

Mefûlü/Mefâilün/Fe 'ûlün 
Mefûlün/Fâilün/Fe 'ûlün

1. Ey Emîr-i şûh-cân Mâlî 

Dürcünde dür-i girân Mâlî

2. Ahbâb yümünde ey dür-i pâk 

Ey nükte-şinâs-ı pâk-idrâk

3. Ol hâlimüñ ehl-i ıttılâ‘-ı 

Ey müşkilime mahall-ı sâ‘i

(24b) 4. Râz-ı dil-i zârıma habîr ol

Dânende-i mâ-hüve'l-zamîr ol

5. Senden ki dûn-ehl-i firkat oldum 

Azürde-i derd-i mihnet oldum

6. Ğamhâneme geldim oldım üftân 

Derd [u] elem oldı baña yârân

7. Her biri baña muşâhib oldı 

Şahş-ı dil u câna nâsib oldı

8. Âlûdeyüm ol kadar ki ğamdan 

Gûyâ ki mürettebüm elemden

9. Ve'l-hâşılı ğamla ülfet itdüm 

Cânımda anı siyânet itdüm
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!0. İl pister-i râhat içredür hâb

Men derd-i nûş-ı câm-ı zehr-âb

!!. Şeb-tâ-seher oldı dîde giryân 

Her katresi oldı reşk-i ‘ummân

12. Eş‘âr ile dil-direng oldım

Bahtımla da rû-be-ceng oldım

!3. Olmasa eğer kalem kelîmim 

Mahv olur idi dil-i elîmim

!4. Hoş bil sühanum hoş eyle nefyim 

Tâ olmaya tûl-ı şerh-i terkîm

15. Kim bâ‘is-i der-i ğuşşâm oldur 

Ve'l-hâsılı cümle kıssam oldur

!6. Ol gördüğümüz hırâm-şîve

Ol ğonca-i gülsitân şîve

!7. Ol serv-i çemensitân şîve

Ol sâhib-i ihtitâm şîve

!8. Ol dilber-i bî-selâm şîve

Ol mehveş-i lâ-kelâm şîve

!9. Kays itdi meni hele o hâlet

Ol tarz-ı reviş o kadd u kâmet

20. Her vechle kalbe tâb virdi 

Dil kişverine harâb virdi
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21. Öldürdi meni o şâh-şîve 

Olsam n'ola hâk-râh-ı şîve

22. Teskîn idemem dili muhaşşıl 

Bir hâl ile olmuyor mübeddil

(25a) 23. Ol vakti hemân tahayyül eyler

Ol şîveleri te’emmül eyler

24. Bilmem baña neyledi o câdû

Ol câzib-i dil-rüba vü dil-cû

25. Ol hazık-ı beste-i muhabbet

Ol hâris-i melik halâvet

26. Kim ‘aşkı beni cünûn eyler 

Tarzı gibi ser-nigûn eyler

27. Zeyn olsa cihân behişt-âsâ 

İtmez yine göhlüme tecellâ

28. Yâ rab baña bir belâ mı virdüñ 

Yâ tab‘uma bir şafâ mı virdüñ

29. Hâşâ ki şafâ-yı tab‘ ola bu 

Kim ğamla ola derûn memlû

30. Def'in sen idersün ancak

Ey cümle şey’e hıdîv-i mutlak

31. Ahvâlimi yîg bilürsün îzed 

Kim n'itdi baña o şûh-i Amed
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32. Yağma-ger kadd-i fitne-kârı 

Kâlâ-yı şekîbim aldı varı

33. Oldı ğam-ı ‘aşk-ı derd-i dil-kâr 

Dilde komadı ferahdan âsâr

34. Dil virdüm o şûh-i şîve-kâra

Ol tîr-i cefâsı cân-güzâra

35. Bir gün baña itmedi tebessüm 

Yâ lutf-i ğazabla bir tekellüm

36. Tursam güzerinden şad hezâr âh 

Virmez yine bir selâmı vallâh

37. Bilmem kime ben şikâyet itsem 

Ahvâlimi hem hikâyet itsem

38. Yine kereminden ola mercû 

Söylersem eğer men-i du‘â-gû

39. Ya’nî diyeyin o şâha hâlim 

Ahvâl-i derûn-ı pür-melâlim

40. Şâyed baña eyleye terahhum 

Alûde ğazab yâ bir tekellüm

41. İtmezse de kendü şâğ olsun 

Bezm-i düvele çerâğ olsun

(25b) 42. Biz şıhhatın isterüz o şâhuñ 

Hıfzında ola hemân ilahuñ
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43. Âyâ nice söylesem bu râzı 

İtsem ne tarîkle niyâzı

44. Ol mest-i şarâb-ı câm-ı ‘işve 

Dem-beste vü lâ-kelâm ‘işve

45. ‘Aşkıyla ben ise hayret-âlûd 

Vahşet-zede lâl-kâr u bî-h^od

46. Bu hâle meğer Hak ide yâver 

Yoksa işimiz olur mükedder

47. Ey dilber-i ser-efrâz-ı Âmid 

V'ey âfet-i fitne-sâz-ı Âmid

48. >İsî gibi cân-fezâ-yı Âmid 

Yûsuf gibi dil-rübâ-yı Âmid

49. Sen hâtem-i ‘arşa-yı sahâvet 

Ben sâ’il-i ğam-fürûz-ı zillet

50. Sen bir şeh-i mülk-i lutf-i ihsân 

Ben bende-i kemterin-i fermân

51. Gel başuñçün baña kıl efsûs 

İtme meni bu sitemle me’yûs

52. Ahvâlime bak tekâsül itme 

Oldum kerem it teğâfül itme

53. Âhir beni öldürür teğâfül 

Mikdârımı bildirür teğâfül
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54. Tâ haşre kalur mi bu teğâfül 

Olmaz bu teğâfüle tahammül

55. Dâd ey şeh-i diberân-ı Âmid 

Ey dürr-i nihân-ı kân-ı Âmid

56. İndüñ yeter ehl-i ‘aşk-ı giryân 

Öldürdi beni bu derd-i hicrân

57. ‘Âşık dili bir rakîk-i şey’dür 

Hicrâna kemiyet vaşla haydur

58. Sen de baña it nazar kıl insâf 

Kim eylemeyüm sirişkim itlâf

59. Kurbânuñ olam teğâfül itme 

İndüñ yez it tecâhül itme

60. Öldür meni tek nigâh ile 

Baş çiğne vü hâk-râh ile

(26a) 61. Dil-dâde-i tîğ-i ‘aşkuñ oldım

Ser-tâ-be-kadem ğamuffla toldım

62. Dut râh-ı talebde bî-naşîbim 

Red itme meni ki men ğarîbim

63. Sûk içre olup misâl-ı dellâl 

Âmâl-ı muhabbetüñle pâ-mâl

64. Allah da rahm ider ğarîbe 

Üftâde-i ‘aşk-ı dil-firîbe
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65. Gerçi değilüm ğarîb-i mesken 

Amma ki ğarîbün olmışım ben

66. Ğurbet-keş-i kişver-i vişâlım ben 

Hem bâğ-ı belâda bir nihânım

67. Mecnûn fezâ sitân-ı ‘aşkım 

Ve'l-hâşılı bî-nişânı ‘aşkım

68. Bâzâr-ı hecirde ğam-sitânım 

Mışr-ı ilime nigâh-bânım

69. Derd u elem oldı yâr-ı ğârım 

Hem nâliş-i girye oldı kârım

70. Bir kere meni su’âl eyle 

Bülbül gibi gül kelâma söyle

7!. Ol nükte k'olurdı nigârum 

Tâ haşre dek olur iftihârum

72. Kesmek nazarı revâ mı benden17 

Ey Yûsuf-ı mülk-i hüsn-i gül-ten

73. Dil-dâduñ olana dil-nüvâz ol 

Vaşluñ ni‘amı ile pür-niyâz ol

74. Hengâm-ı keremde olma mincel 

Ey şûh cefâya olma mâ’îl

17 Bu mısra Divanda ’ ’ Kesmek nazarı revâ mı benden’ ’ şeklinde yazılmıştır. Ancak bunun müstensih 
hatası olduğunu düşündük. Gerek vezin gerekse kafiye açısından mısranın, düzelttiğimiz bu şekilde 
olması gerekir.
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75. Hüsn issi olan sahi gerekdür 

Vaşlında kerem dahı gerekdür

76. Vaşluñ kereminden etmem ümmîd 

Olmaz bilürin fevâkîh-i bîd

77. Bârî kerem eyle iltifât it 

İfşâ-yı hazîne-i nikât it

78. Gâhî nazar it bu derd-mende 

Men vâle-zâr-ı mest-mende

79. Her nükteñ olur vücûda biñ rûh 

Bâb-ı sühanuñ kim ola meftûh

(26b) 80. Giryân olurın seni görünce 

Bî-cân olurın saña irince

81. Her vechle saña ‘âşıkım ben 

Bir bende kemîn-i müşfikim ben

82. Âsâr-ı muhabbetüñle şâdım 

K'olur baña müstefîd her dem

83. Her dem baña söyledir cevâhir 

Kıldı beni bir tamâm şâ‘ir

84. Oldum o kadar ki tab‘-ı çâlâk 

Dirsem n'ola sözlerimi bî-bâk

85. Her söyledüğüm söz ola mevzûn 

Her biri dür-i semin-i meknûn
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86. Çok mu bu kemâl devletünde 

Bu denlü hüner muhabbetünde

87. ’Aşk adamı ser-efrâz eyler 

Tab‘ın dahı turfe-sâz eyler

88. Derlerse eğer gürûh-ı yârân 

Şehr-i hünere olanlar erkân

89. Bu nazm-ı latîf tuhfe-âsâr

Kaç günde olup kim etmiş eş‘âr

90. Vallahi ki bir şeb oldı fikrim 

Bu nazm olunan zikrim

91. Var ise eğer kuşûr-ı pür-şûr 

Yârân-ı şaflda ola ma‘zûr

92. Ben kanda dimek bu nazm-ı nâ-pâk 

Ammâ komadı dil-i heves-nâk

93. ‘Aşk oldı mübâşir-i ‘aşâ-dâr 

Tab‘ımda dedi bu nazm-ı nâçâr

94. Yoksa kim iderdi bunca tatvîl 

Yâ her sözi ‘aynı ile tağaşşül

95. Ve'l-hâşılı olmasa muhabbet 

Kim eyler idi bu nazma dikkat

96. (Ey) Emîrî-yi dil-güşâ-yı Mâlî 

Ey mülk-i kemâle şadr-ı ‘âlî
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97. Ol nükteye lutf it itme ihmâl 

Eyle bu sözi bugün beher hâl

98. Tafşîl-i sühan saña ne hâcet

Ol sözlere bir bir eyle himmet

(27a) 99. ‘Aşka o ki olmaya giriftâr

Bilmez <arz-ı kelâm-ı zinhâr

100. Bilmez ne çeker muhabbet ehli

Ol râhı bilür yine o rehli

101. Sen dahı o râha hıdmet itdüñ 

Her vechle hâl-ı ‘aşka yetdüñ

102. Hâlâ niye var serüñde âsâr 

Ya‘nî ki hevâ-yı ‘aşk-ı dildâr

103. Hâlüñ gibi fikret eyle hâlim 

Bak göhlüne gör nedür melâlim

104. Ve'l-hâşılı hâlim aña söyle 

Men evvela mufassal eyle

105. Ağyâra bu râz-ı dil mebâdâ 

Olmaya kim ola âşikâra

106. Ahvâlimi cümle fâş iderler 

Dil virdi deyu savaş iderler

107. Em(î)rî sakın el-hazer bu râza 

Kim itmeyeler nazar bu râza
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108. H^od kim çekinür o dûnlardan

Ol ‘aybla ser-nigûnlardan

109. Ammâ ki bulunca ‘aşkı şöhret 

Bu kere olur muhâl vuşlat

110. Herkes beni aña düşmen eyler 

Hakkımda nice yalan söyler

111. Olsam da eğer ki zât-ı Cibrîl 

Elbetde ider vedâdı tafşîl

112. Budur hazerim hazer kıl Em(î)rî 

Makşûdımı añla hoş bil Em(î)rî

113. İkbâli saña eyleye yâr 

Her ‘izzete olasın sezâ-vâr

114. Tek bu sözüme tahallüf itme 

Benden şakın ol te’essüf itme

115. Dahı saña söylemek ne hâcet 

Lutf it hemân itme kesr-i himmet

116. Cân muntazır-ı kelâmuñ olmış 

Dil-beste-i ‘ahd-ı tâmuñ olmış

117. Bundan dil u cânımı halâş it 

Var şo3ra reh-i sa‘âdete git
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(27b) Der Hakk-ı Emîrî
Mefûlü/Mefâilün/Fe'ûlün
Mefûlün/Fâilün/Fe'ûlün

1. Ey Mâlî-yi nûr-çeşm-i Emîrî 

V'ey rûh-ı revân-ı cism-i Emîrî

2. Ey matlab-ı yâr-ı ğâr Emîrî 

Rûşen-ger-i tab<-ı târ Emîrî

3. Ey nâ-senc-i tarz-ı köhne eş‘âr 

Ey tâze reviş hücete güftâr

4. Ey bülbül-i gülsitân-ı ma‘nâ 

Ey dür-i latîf-i kân-ı ma‘nâ

5. Bezme virir itdiğün sühan şân 

Erbâb-ı zamîre tâze bir cân

6. Makdûr-ı beşer değil bu idrâk 

Bir kimsede yok bu tab<-ı çâlâk

7. Ger olsa vezân nesîm-i tab‘un 

Dünyâyı düter şemîm-i tab‘un

8. Hep nâzım-ı şâ‘irân-ı Âmid 

Fi'l-cümle sühan-gerân-ı Âmid

9. Nazm ile kelâm söyleyenler 

Eş‘âra muhabbet eyleyenler

20.



547

10. Tefhîm idemez nikât-ı nazmuñ 

Pür-şöhret-i kâ’înât-ı nazmuñ

11. Ammâ n'ideyin ki tâli‘üñ yok 

Göñlüñde be-her cihet ğamuñ yok

12. Zîrâ ki firâk ile ğamînsin 

Şahrâ-yı belâda derd-çînsin

13. ‘Aşk ile ‘aceb belâlaruñ var 

Her vechle tâb-ı âzerüñ var

14. Kim sîneñe koydı tâze dâğı 

Kim eyledi rûşen ol çerâğı

15. Feryâdı saña kim itdi mu‘tâd 

Kim hırmen-i şabruñ itdi berbâd

16. Kim itdi seni bu deñlü bî-hûş 

Bir câm-ı muhabbet ile ser-hoş

17. Derd aña elîmisin o şâhuñ 

Gerdûn-ı cemâlde o mâhuñ

18. Bir vechle vasla yok güzîrüñ 

Dahı mutavassıt-ı zahîrüñ

(28a) 19. Sen eyleme baña <arz-ı nâle 

Her vechle vâkıfım bu hâle

20. Sen dime sakın bu hâli bilmez

Ammâ nideyin ki mümkün olmaz
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21. Ne deñlü olaydı renc-i zahmet 

Eylerdüm anı bu câna minnet

22. Bilseydüm eğer olaydı imkân 

Derdüñe iderdüm anı dermân

23. Teshîri eğer olaydı kâbil 

Eylerdüm o şûh-ı saña mâ’îl

24. Baña kala idi ger bu tedbîr 

İsterdüm ola saña dil-gîr

25. Ol çeşm-i siyâh fitne-sâzı

Ol mest-i nigâh ‘işve-bâzı

26. Her demde saña nigâh ideydi 

Lutfını saña penâh ideydi

27. Mestâne nigeh şitâb-ı reftâr 

Vallâhi beğim olunmaz inkâr

28. Ol serv-i çemensitân gül-ten 

Üstüñe olaydı sâye-efgen

29. Olaydı bezmüñde sâkî her dem18 

Reşk-âver olaydı câm ile Cem

30. Çekse seni sînesine her an 

İtse seni ber [u] bahre sultân

18 Bu mısranın vezni kusurludur.
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31. Ol dilber-i çâre-sâz-ı ‘uşşâk

Ol meh-veş-i dil-nüvâz-ı ‘uşşâk

32. Her demde işi tecâhül etmek 

Gördükde seni teğâfül etmek

33. Asla saña eylemez nigâhı 

Olsan da eğer hâk-râhı19

34. ‘Uşşâka cefâ-nümâdur ol şûh 

Ve'l-hâşılı bir belâdur ol şûh

35. Yağma-ger-i nakd-ı dîndür ol şûh 

Bir âfet-i mahz-ı kîndür ol şûh

36. Cellâd-ı kazâ-nişândur ol şûh 

Cân almada bî-âmândur ol şûh

37. Ger ehl-i hıred olaydı ol yâr 

Vallâhi saña olurdı dildâr

(28b) 38. Her dem saña olur idi enis

Meydân-ı muhabbetüñde fâris

39. Ammâ ki özi cünûn-‘işve

Ol âfet-i ser-nigûn-‘işve

40. Cibrîl olursa nâz eyler 

Andan dahı ihtirâz eyler

19 Bu mısranın vezni kusurludur.
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41. Böyle olicak ne mümkün ey yâr 

Ey bâr-ı ezel muhibb-i ğam-hâr

$2. Geç bârî hevâ-yı kâkülünden

Ol bâğ-ı ruhundaki gülünden

43. Başdan gider ol hevâ-yı ‘aşkı 

Dilden çıkar ibtilâ-yı ‘aşkı

44. Ey Mâlî-yi zâr-ı derd-perver 

Kıl kendüni bir hecre mazhar
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SONUÇ
Mâlî’nin hayatı, edebî şahsiyeti, eseri, divanının metni ve metnin 

incelemesini ihtiva eden bu çalışmamızdan özet olarak şu sonuçlar elde edilmiştir:

1. Mâlî’nin mahlası, Latin harflerine transkribe edilmiş bütün kaynaklarda 

‘’Me’âlî’’ olarak geçmektedir. Ancak, Dîvân’ı üzerinde yaptığımız çalışma 

neticesinde bu bilginin yanlış olduğu kanaatindeyiz. ‘’Me’âlî’’ ile‘’Mâlî” 

kelimesinin Arap harfleriyle yazılışları aynıdır. Bu iki kelime arasındaki tek fark, 

‘’Me’âlî’’ kelimesinde ‘’mim’’ harfinden sonra gelen ‘’elif”  harfinin üstünde 

‘’hemze’’ bulunmasıdır. Dîvân’da, şairin mahlasının geçtiği hiçbir beyitte ‘’elif” 

harfinin üstünde ‘’hemze’’ bulunmamaktadır. Ayrıca şairin mahlasının geçtiği bütün 

beyitleri, vezin bakımından inceledik ve ‘’Me’âlî’’ mahlasının, hiçbir surette nazım 

şekillerinin yazıldığı vezinlere uymadığını tespit ettik. Bu incelemelerden yola 

çıkarak şairin mahlasının ‘’Me’âlî’’ değil, ‘’Mâlî’’ olduğu kanaatindeyiz.

2. Şairle ilgili şu<ara tezkirelerinde sınırlı bilgi bulunması dolayısıyla, sadece 

bilgilere bağlı kalınmayıp, eserlerinin incelenmesiyle elde edilen bilgiler de verildi. 

Bu bilgiler, şair hakkında yeteri kadar aydınlatıcı olmasa da önemli ölçüde fayda 

sağlamaktadır.

3. Şair Diyarbakır'da doğmuş olup, işi gereği gurbete çıkmış gurbette uzun yıllar 

sıkıntılar çektikten sonra tekrar Diyarbakır'a dönmüş ve burada ölmüştür. 

Kaynaklardaki bilgilerden hareketle 1674 yılında öldüğü kesin olmakla birlikte, 

doğum tarihi bilinmemektedir.

4. Şairin bilinen bir eseri vardır. Bu eseri de divandır ve bizim bu çalışmamızın 

konusudur. Şair bu divanı 1668'de bitirmiştir ve ismini bilmediğimiz bir müstensih 

tarafından1682’de istinsah edilmiştir.

5. Üzerinde çalıştığımız bu divanda; 20 mesnevi, 8 kaside, 1 kıt'a-ı kebire, ! terkib-i 

bend, 109 gazel, 1 muhammes, 6 nazm, 15 rubâi, 4 müfred ve 1 tarih manzumesi 

bulunmaktadır.

6. Şairin Arapça ve Farsça kelime ve tamlamaları yoğun olarak kullandığını 

görmekteyiz. Türkçe kelimeleri ve fiilleri ise sık sık geçen deyimlerde kullandığını 

görmekteyiz.
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7. Şair, divanında tasavvufî tarzda şiirler yazmamıştır.

8. Şair, diğer divan şairleri gibi birçok edebî sanat kullanmıştır.

9. Divandaki şiirlerde şair aruz ölçüsünü kullanmıştır. Aruz ölçüsü kullanımında, ye 

yer aruz hataları göze çarpmaktadır. En fazla “Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün” 

kalıbının kullanıldığını görmekteyiz.

10. Kafiye, redif kullanımında redif daha çok kullanılmıştır. Özellikle ek ve 

kelimelerle yapılan redifler daha ağırlıktadır. Redifsiz kafiye kullanımına az yer 

verilmiştir.

11. Divanda 5 beyitli gazellerin yoğunlukta olduğu ve en fazla 9 beyite kadar 

gazellerin bulunduğu görülmüştür.

12. Şairin Bâkî, Şeyhülislam Yahya, Nâ’ilî, Fehîm-i Kadîm gibi şairlerden 

etkilendiği; bunlardan özellikle Bâkî'nin şair üzerinde etkisinin çok olduğu 

şiirlerinden anlaşılmaktadır.

13. Divan şairlerinde, aşkın işlenişi çok önemli olduğundan şairimizin de bu yöndeki 

güzel ve dikkati çeken beyitleri seçilerek şairin aşk anlayışı tespit edilmiştir.

14. Divanda, âşık-mâşuk-rakîb ilişkisine ayrı bir önem verildiği görülmüş ve konuyla 

ilgili beyitlerle bu ilişki yansıtılmıştır.

15. Mâlî Divanı'nın Klasik Türk şiirinin 17. yüzyıldaki durumunu ve şairin edebi 

kişiliğini, önemli ölçüde yansıttığı görülmüştür.
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