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Öz

Abdülmecid Sivasî, Mesnevi ile ilgili birçok eser kaleme almış olmasına
rağmen Türk edebiyatında değeri pek anlaşılmamış önemli şahsiyetlerden
biridir. Sivasî (d. H. 971/ ö. H. 1049) , Cezire-i Mesnevi’nin ikinci şarihidir
ve İlmî Dede’nin şerhinden daha kapsamlı bir şerh metni ortaya koymuştur.
Bu durum,
Sivasî’nin pek çok eserinin henüz bir çalışmaya konu
olmamasıyla daha iyi anlaşılmaktadır. Doktora çalışmamızın konusu olan
Şerh-i Cezîre-i Mesnevi’de geçen Türkçe şiirlerle Divan’ındaki şiirler
karşılaştırıldığında bu şiirlerin -iki tanesi hariç- Divan’ında yer almadığı
tespit edilmiştir. Bu çalışmada Abdülmecid Sivasî tanıtıldıktan sonra Şerh-i
Cezîre-i Mesnevi’sinde yer alıp Divan’ında yer almayan Türkçe şiirlerine
işaret edilmiştir ve 7 mesnevi, 2 kaside, 3 gazel, 4 kıt’a, 3 nazm ve 11
müfredden oluşan 30 şiir transkripsiyonlu olarak neşredilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Abdülmecid Sivasî, Şerh-i Cezîre-i Mesnevi, gazel,
mesnevi, Abdülmecid Sivasî Divanı.
FROM THE POINT OF HIS ŞERH-I CEZIRE-I MATHNAWI THE
TURKISH POEMS NOT BEING IN DIWAN OF ABDULMECID
SIVASÎ
Abstract
Although Abdulmecid Sivasî wrote a lot of books he is an important
person whose value wasn’t understood in Turkish Literature. Sivasî, is
second commentator of Cezire-i Mathnawi and expouded this text more
comprehensive than İlmi Dede’s. This case is understood thorougly with
Sivasî’s works not being the subject of any study yet. Turkish poems in
Sivasî’s Şerh-i Cezire-i Mathnawi which is the subject of our phd dissertation
was compared with peoms in his Diwan. Thus it was determined that all
poems but two weren’t in Divan. In this study, primarily Abdulmecid Sivasî
was introduced. Then in spite of their absence in his Divan, Turkish poems in
Şerh-i Cezire-i Mathnawi were indicated. And 30 poems including in 7
mathnawis and 2 eulogies and 3 ghazels and 4 stanzas and 3 verses and 11
couplets are promulgated with transcription.
Keywords: Abdulmecid Sivasî, Şerh-i Cezire-i Mathnawi, ghazel,
mathnawi and Diwan of Abdulmecid Sivasî.



Arş. Gör.; KTU, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, subozaslan@gmail.com.

258

Seda UYSAL BOZASLAN
Giriş
Şemseddin Sivasî’nin yeğeni olan Abdülmecid Sivasî, önemli şarih ve edebi

şahsiyetlerimizden biridir. Hem zahirî hem de batınî ilimlerle ilgilinen Sivasî pek çok eser
kaleme almış olup Arapça ve Farsçayı o dillerde eser kaleme alacak kadar iyi bilmektedir.
Yirmiden fazla eseri olan Sivasî’nin birkaç eseri hariç diğer eserleri henüz yayınlanmamış yahut
bir teze ya da makaleye konu olmamıştır. Abdülmecid Sivasî’nin yayınlanmış eserlerinden biri
Divan’ıdır. Recep Toparlı tarafından 1984’te yayınlanan bu Divan, 2014’te yüksek lisans tezi
olarak Alper Ay tarafından sunulmuştur. Toparlı’nın yayınladığı Divan’da 79 gazele (3’ü na’t
olmak üzere) yer verilirken Ay’ın yüksek lisans tezi olarak sunduğu Sivasî Divan’nda 94 şiire
(3’ü Divan metninde bulunmamasına rağmen Ay tarafından teze dâhil edilmiştir) yer
verilmiştir. Divan’daki şiirlerin bazılarında Arapça ve Farsça gazel, beyit ya da mısraların
olduğu görülmektedir (Toparlı, 1984; Ay, 2014; Toparlı, 2015).
Abdülmecid Sivâsî’nin yayınlanan Divan’ı, Tefsîr-i Sûre-i Fâtiha’sı1 ve Meyâdînü’lFursân’ı2 dışında tespit edilebilen 36 adet eseri vardır. Bunların adları; Bidâ’atü’l-Vâizîn, Şerh-i
Hilye-i Resûl, Nasîhatnâme (Pendnâme), Kasîde-i Abdülmecid Sivâsî, Kasîde fî Medhi’n-Nebî
Aleyhisselâm, Dîvân, Uddetü’l-Müsta’iddîn, Müşkilât-ı Mesnevî, Şerh-i Kaside-i Mimiyye,
Şerh-i Cezîre-i Mesnevî, Şerh-i Mesnevî, Mektupları, Fir’avn İmânına Dâir Risâle, Kazâ ve
Kader Risâlesi, Makâsıd-ı Envâr-ı Gaybiyye ve Mesâ’id-i Ervâh-ı Tayyibe ve Ayniyye, Dürer-i
Akâid ve Gurer-i Külli Sâikin ve Kâid, Mi’yâr-ı Tarîk, Miskâlü’l-Kulûb, Letâifü’l-Ezhâr ve
Lezâizü’l-Esmâr, Risâletü’l-İslâm ve’l-Îmân, Risâletü’l-Kebâir ve Şerhuhâ, Şurûtu’s-Salât,
Keffâratu’l-Hams, Risâle-i Mufassala fî Hakki’l-Îmân ve’l-İslâm, Risâle-i Mufassala fî’s-Salât,
Şerh-i Hadîs-i Âfâk, Metin fî’n-Nahv, Risâle-i Mufassalâ fi’l-Ecnihâ, Risâle-i Hızır Aleyhi’sselâm, Beyânu Şerhu’l-Kebâir, Kerâhiyye, Metin fî’s-Sarf, Mufassal Şurûtu’s-Salât, Hadîs-i
Erba’în, Kitâb-ı Keffarât-ı Hams, Risâle-i Niyet ve Risâle-i Savm’dır.3
Çoğu divandaki bu eksiklikler göz önünde bulundurulduğunda divanların şairlerin bütün
şiirlerini ihtiva ettiğini söylemek imkânsızdır. Divan şairlerinin özellikle mecmualarda ve
kendisinin başka eserlerinde de şiirlerine rastlanmaktadır. Bunların bir araya getirilmesiyle de
şairin bütün şiirlerinin bir arada olduğu daha derli toplu divanlar elde edilebilmektedir. Örneğin
Sivasî’nin doktora tez çalışmamızın konusu olan Şerh-i Cezîre-i Mesnevi’sinde yer alan Türkçe
şiirlerinin çoğu divanında yer almamaktadır. Bunların bazıları tam bir şiir formunda bazıları da
beyitler halinde olup azımsanmayacak kadar çokturlar. Bu çalışmada öncelikle Sivasî ve

1

Konuyla ilgili bilgi için bk. Kılıç 2005.
Konuyla ilgili bilgi için bk. Tan 2006.
3
Bu eserlerin nüshaları için bk. Gündoğdu 2000.
2
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çalışmamıza konu olan eseri tanıtılacak sonra da Şerh-i Cezire-i Mesnevi’sinde yer alıp
Divan’ında yer almayan Türkçe şiirlerine işaret edilecektir.
Abdülmecid Sivasî’nin (d. H. 971/ M. 1563-1564) (ö. H. 1049 Cemâziye’l-âhir/ M.
1639 Eylül-Ekim)4 müstakil eserlerinden olan ve çalışmamızın konusunu oluşturan Şerh-i
Cezîre-i Mesnevi, XVI. yüzyılın ünlü Mevlevî şairlerinden olan Yenicevardarlı Yûsuf Sîneçâk’ın Mesnevî’den 366 beyit seçerek oluşturduğu eserinin şerhidir. Eserde seçilen beyitte
geçen kelimenin mazi, muzari ve emir sığaları gösterilmiştir. Şerh etmeye geçmeden önce bu
kelimelerin anlamları (özellikle beyit içindeki anlamları) verilmiş ve beytin bütün anlamı izah
edilmiştir.

Sivasî, beyitleri şerh ederken ayet ve hadisler yanında mutasavvıfların ilgili

konudaki görüşlerini de aktarmıştır. Eserin 4 nüshası tespit edilmiştir. Bunlar şu şekilde
sıralanabilir:
1. Süleymaniye Ktp. Hacı Mahmud Efendi, nr. 2453, 19 st. 141 vr. (S1 nüshası)
2. Süleymaniye Ktp. Hacı Mahmud Efendi, nr. 2527/2, 21 st. 8-92 vr. (S2 nüshası)
3. Süleymaniye Ktp. Kasideci-zade, nr. 327, değişik st. 126 vr. (S3 nüshası)
4. İÜ Ktp. TY. (Nadir Eserler) nr. 196, 21 st. 3b-113a. (İstanbul Üniversitesi Nadir
Eserler Kütüphanesi Yazma Eserler Kataloğu’nda Şerh-i Mesnevî-i Şerîf liŞemsüddin Sivasî adıyla kayıtlı olmasına rağmen müellifimize ait bir eserdir.) (Ü
nüshası)
Tespit edilen 4 nüshasından en eski tarihli olanı (Süleymaniye Ktp. Hacı Mahmud
Efendi, nr. 2453, 19 st. 141 vr. H. 1011 (M. 1602) Cemaziye’l-ahirinde kaleme alınmıştır. Esas
alınan nüshanın yazım tarihi müellif hattınınkinden üç ay sonradır. Müstensihi Hasan b.
Kızılcûyî’dir.5 Eser mesneviden alınan beyitleri ve şârihin şiirlerini dışarıda tutarsak mensur bir
eserdir. Eserin aktarımında tenkitli metin yapılamamıştır. Çünkü müstensihler, S2 ve S3
nüshalarında sık sık ve Ü nüshasında ise daha nadir olmak üzere anlaşılmayan yerleri atarak
metni

kısaltmışlardır.

Dolayısıyla

eserin

aktarılmasında

bu

üç

nüshadan

çok

az

faydalanılabilmiştir.
Sivasî’nin Şerh-i Cezîre-i Mesnevi’sinde karşılaşılan “li-muharririhî” başlığı altındaki
şiirleri Divan’ındakilerle karşılaştırılmış ve bu karşılaştırma sonucunda bir gazel hariç diğer
şiirlerin Divan’ında yer almadığı tespit edilmiştir. Sivasî ’nin Şerh-i Cezîre-i Mesnevi’sinde yer
alıp Divan’ında bulunmayan Türkçe şiirleri şunlardır: 6

4

Buradaki bilgiler Gündoğdu’dan (2000) derlenmiştir.
Süleymaniye Ktp. Hacı Mahmud Efendi, 141b.
6
Bu bölümdeki Arapça ve Farsça kısımları (ayetler hariç) Türkçeye çeviren Öğr. Gör. Hülya Çakıroğlu’na teşekkür
ederim.
5
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Mesneviler
I
Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
ĶomaǾirfānile dānişden nişān
Bį-nişān ol maĥv içinde bul nişān
Nūr-i Ĥaķķ ŧutdı cihānı bi’t-tamām
Göz gerek açup göresin ey hümām[100b]
II
Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
Güft ü gūyı şeyħiyā kūtāh ķıl
ŞeyħįliķsüzǾazm-i rāh-ı şāh ķıl7
Kendüni maĥv iden ebdāl ü gedā
Cümle şeyde seyrider nūr-i Ħudā
Dįde-i bāŧın eger bįnā ola
Gizlü aňladuķlaruň peydā ola
Ŧālibā gel bu vücūddan pāk ol
Rāh-ı ĥaķda yek-dil ü çālāk ol
Bir göňül biň ārzū müşkil durur
Ārzūyı bir iden Ǿāķil durur [100b]
III
Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
Ey Kerįm ü Rāĥim ü Raĥmān Vehhābu’l-Ǿaŧā
Raĥmetüňüň niǾmetinüň8 ġarķıdur şāh u gedā
Baĥr-ı cūduň ġāyeti yoķ baħşişüň bį-imtinān
Ey Ǿivażsuz hem ġarażsuz eyleyen luŧfın feşān

7
8

ķıl: ide S1, - S2, - S3.
niǾmetinüň: - S1, - S2, - S3.
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ٍ ما بكم من نعمتķaŧǾ itdi ki sensin hemān

9

NiǾmet ü raĥmet viren hem ĥamde lāyıķ bį-gümān
Zeyd ü ǾAmrı ālet-i Ǿirfān u iĥsān eyleyen
Yoķları var eyleyen cānsuzları cān eyleyen
Der-ĥaķįķat yoķdurur münǾim sivallāhu’l-eĥad
Mübdiǿ ü mubdiǾ durur yoķ kudretine Ǿadd ü sedd
Mümkin ü maħlūķ cūd itse diler aňaǾivaż
Yā ŝevāb yā medĥdür yoķise bir ġayrı ġaraż
Yoķsa raĥm eder faķįre ķalbde vardur riķķati
Yā taǾalluķdur ki źillet ķaddini bükmüş ķatı
Yā ĥasįs ü nā-kes adından utanur cūd ider
Ķalmaya yā ķalb evinde ĥubb-ı dünyādan keder
Bu Şeyħįnüň yine źerre eksük etmez rızķını10
Cūd-ı Ĥaķķ’a ħādim ü āletdür ancaķ ol ġanį
NiǾmet ü cümle vücūda aśl-ı evvel Ĥaķķ durur.
NiǾmeti vü menǾimi ħalķ iden ol muŧlaķ durur
Hem bizümdür ķıllet ü Ǿilletle źilletle cefā
Bį-vefāt u bį-Ǿazildür ol Ǿazįz ü ol Ħudā11
Źāt-ı vaśf u ĥikmetindeǾaķl-ı kāmil pür-cünūn
ǾĀlimūn ĥayretdedür Şeyħį ne bilsün cāhilūn [104a]
IV
Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
Senüňle her dem ider gizlü bāzār
9

Nahl, 16/53. Ayetin manası: “Size ulaşan her nimet…”
Mısranın vezni kusurludur.

10

11

ü ol Ħudā:

S1, - S2, - S3.
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Niķābından yaňılup olma āzār
İderken 12’ثمٍ وجه هللاı tekrār
ǾAcebdür gitmedi göňlüňden inkār [111a]
V
Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
ǾĀşıķ oldur kendi maķśūdın śala
Dost murādın iħtiyār ide ala
Varlıġından şol ki ol bį-zār ola
Vuślat-ı yār ile ber-ħurdār ola
Görme yoķdur şübhesüz ruħsār-ı yār
ǾĀşıķ olan nefsi içün ķılsa kār
Sen günehsin senden istiġfār ķıl
ǾAzm-i sūy-ı cānib-i ġaffār ķıl [114a]
VI
Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
Aśl olan ķalbi viren maĥbūbına
Sāyir aǾžā da gider maŧlūbına
Fehm ķıl ķulluķda Ǿużvuň biridür
Aňlayana bu semāǾuň seyridür [121b]
VII
Müfte’ilün Müfte’ilün Fâ’ilün
13

’فاستقمüň elfi durur ol elįf

Elf-i ilāh ile olupdur elįf
Ŧoġrı yolı anuň ile14 vardılar
Vaĥdeti bu ĥabli ŧutup buldılar

12

Allah’a yönelme tamamlandı.
Dosdoğru.
14
anuň ile: nuň ile S1, - S2, - S3.
13
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Ĥabl-i Ħudādur ŧutana Ǿāķıbet
Ĥadd-i eĥad mesken olur bį-cihet
Vuślat u Ǿilm ü şeref ü fażl u cūd
ǾAşķ u muĥabbetle taķarrüb sücūd
Sāye sürūrında ķazandı ķamu
Ķıldılar aňa dükeli ser-fürū
Şāhid-i sāŧıǾ dileriseň dilā
ĶaŧǾ ider iki elif-i enbiyā
Evvel ü āħirde olan kāmilān
Benden alupdur heme Ǿilm-i Ǿıyān
 بىki maǾiyyet sırınuň rāzıdur
15

 يسمع بى ينطق بىnāzıdur

Virmese Aĥmed aňa  بىremzini
Kim ŧuyadı maĥv ile ney remzini
İki elif bu sıra iki Ǿimād
Aňa nebį tekyelenüp buldı ad
Biri ezel biri ebed elfidür
Biri yüzi biri anuň zülfidür
Lafž-ı nebį aňa işāret ider
Olmasa  بىnūn nedür ey püser
Dāǿire-i şeş cihet olan cihan
Žāhiri ħalķ bāŧını sırr-ı nihān

15

Konuştuğunu duy.
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Nuķŧa-i nūn sırr-ı بىnüň şāhidi
Rūĥ-i iżāfįye gider rāh-idi
Keŝrete düşürdi sözi cāhilān
Cāhil içün söz uzadur Ǿālimān
Şeyħį de var mı gele ġammāz ola
Reml aňa remmāl ola remmāz ola [133b-134a]

Kasideler
I16
Müstef’ilün Fe’ûlün Müstef’ilün Fe’ûlün
Ey maħzen-i feżāǿil elŧāf-ı Ĥaķķa mažhar
Ey mecmaǾ-ı ħaśāǿil mecmūǾ-ı ħalķa rehber
Ey menbaǾ-ı mürüvvet ey maǾden-i fütüvvet
Ey aśl-ı feyż-i raĥmet cūd-ı vücūd-perver
Ħulķuň ķamudan ekmel ħalķuň ķamudan efđal
Rūĥuň ķamudan evvel cismüň ķamudan enver
Ey žulmetüň żiyāsı ey ħastalar şifāsı
Ey ġam[l]ular śafāsı luŧfuň śayar mı diller
Ey dürr-i baĥr-i vaĥdet mühr-i nigįn-i ķudret
Mihr-i semā-i ʿizzet serdār olanlara ser
Cismüňde sır şerįǾat rūĥuňda hem ŧarįķat
Sırruň hüve’l-ĥaķįķat hem ħānesin ü hem der
Ey ŧūtį-i ĥaķāyıķ [139b] ey bülbül-i daķāyıķ
Źātuň ķamuya fāyıķ dįnüň ķamudan ažher

16

Kasidenin sadece italik olan beyitleri Sivasî Divanı’nda yer almamaktadır. Konuyla ilgili bilgi için bk. Ay, 2014:
160-166.
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Ey dürr-i baĥr-i tevĥįd iķlįm-i Ǿaşķ-ı ferįd
Ey ĥıśn-ı şehr-i ümmįd müşkil senüňle eyser
Śıdķ u śafāya śuffe mihr [ü] vefāya ķubbe
Rūyuň diler eĥibbe ey ĥabb-ı hubbe beyder
Ey Muśŧafā-yı raĥman ey murtażā-yı insān
Ey muķtedā-yı her cān Ǿallām-ı sırr-ı ester
Ey şemǾ-i śurĥ-ı ħađrā mişkāt-ı bezm-i aǾlā
Miftāĥ-ı nūr-ı eclā miśbāĥ-ı ķalb-i ĥayder
Ķānūn-ı dįni vāżıǾ aǾlām-ı Ǿilmį rāfiǾ
Ey her belāyı dāfiǾ Ǿarş-ı ħudāya dilber
Ey rāfiǾ-i đalālet ey dāfiǾ-i cehālet
Müştāķ-ı ber-cemālet aǾrāż u cümle cevher
Ey seyyid-i civān-baħt şāh-ı cihān felek-taħt
Cān-baħş u hem cihān-raħt her zerre anı söyler
Keşşāf-ı sırr-ı evśāf Ǿaşkuňla śāf her śāf
Ķāfı muĥįŧ olan ķāf Ǿanķā-yı ķudret-āver

Ey raĥmetüň nesįmi ey cennetüň naǾįmi
Ey yoķlayan yetįmi şefķat eline dāver
Ŧıbb-ı ķulūb-ı eşbāĥ śabb-ı śabā-yı- fettāĥ
Feyż-i feżā-yı ervāĥ cümle saňa musaħħar
Ey seyyid-i memālik ey māniǾ-i mehālik
Ey mürşid-i mesālik ey reh-revāne rehber
Iślāh-ı her fesādį miftāĥ-ı her murādį
Sulŧān-ı Ǿadl ü dādį mennāǾ-ı śanǾat-ı şer
______________________________________________
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 5/1 2016 s. 257-279, TÜRKİYE

266

Seda UYSAL BOZASLAN
Sulŧān-ı her sipāhį ey cümlenüň penāhı
Eşyāǿ turā kemāhį aślile oldı manžar
Destān-serā-yı sulŧān ey bülbül-i ħoş-elĥān
Şāhįn-i dest-i ĥannān śayyād-ı hem-dilāver
Ne varsa žāhir ü ġayb nūruňdan oldı bį-reyb
Ĥūr u cināndaki zeyb senden durur muķarrer
Ey Ǿālemįne raĥmet nūr-ı hüdā-yı ümmet
Ey reh-nümā-yı vuślat esrār-ı hinde-server
Olunca rūz-ı maĥşer nefsi oķuya her ser
Ŧutıla cümle diller ancaķ hemān o söyler
Ey mihr-i Ǿālem-i dil ey pįşvā-yı menzil
Ey naķş-ı ĥātim-i kül senden ķamu muśavver
Ey rūĥı cümle cismüň ey genci her ŧılısmuň
Ķassāmı cümle ķısmuň bu’l-ķāsım-ı seħāger
Śarrāf-ı dürr-i Ǿirfān Ǿarrāf-ı sırr-ı subĥān
Vaśśāf-ı Ǿaşķ-ı raĥmān sulŧān-ı baĥr hem ber

[140a]

Ey şāh-ı sırr-ı vaĥdet salār-ı cümle millet
Şehbāz-ı dest-i ķudret śayyād-ı heft kişver
ǾUnvān-ı naśr-ı fursat mihmān-ı Rabb-ı Ǿizzet
Çevgān-ı ŧūb-ı devlet ey dü cihāna mefħar
Ķapuňda cümle sāǿil baġladı saňa maĥmil
ǾArż ide geldi müşkil cümle velį peyġamber
ǾAşķuňla döner eflāk nūruňla gül olur ħāk
Biter senüňle her çāk ey her şikeste şeh-per
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Ey mevc-i baĥr-i bį-ĥad sırr-ı vücūd-ı ebced
Mürseller içre Aĥmed ey cümle başa efser
Ey aśl-ı lafž u maǾnā bįħ-i dıraħt-ı ŧūbā
Ǿİlm-i ledünne dānā çeşm-i cihāna gevher
Ey aśl-ı Ǿaşķ u ġavġā maĥbūb-ı leyl-i isrā
Pāyüňde Ǿarş-ı aǾlā kemter gedāsı mihter
Ey Ǿāśiyāne eşfaǾ luŧfuň ķamuya maŧmaǾ
Ey mühr-i Ǿayn-ı maŧlaǾ ķapuňda mihr çāker
Feyyāż-ı Ǿilm-i raĥmān miftāĥ-ı genc-i Ǿirfān
Ey ħaste-gāna Loķmān ġassāl-ı her mükedder
يا سيد السريه يا اشرف البريه
يا ملبس العريه قسام حوض و كوثر
يا معطى المواهب يا مرشد المراتب
يا فاتح المطالب عالم ترا مسخر
شوقى اليك غالب دمعى لديك ساكب
يا نور نجم ثاقب هم ماه و مهر انور
روى توقبلهٍ دل كوى تو نعم منزل
حّلل جمله مشكل اى بى بدل سحنتور
اى قطرهٍ تويم بود عمان همچو نم بود
بى توجهان عدم بود عالم زتومنور
عرشست پايهٍ كم درسيرت اى مكرم
لوحست مايهٍ كم يك كاغدى زد فتر
عّلم علم اسما اى اسم آن مسما
فتاح سرٍ موال كشاف رمز هردر
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سر چشمهٍ معارف سررشتهٍ عوارف
17

سردار جمله عارف اى اصل مايه ونر
ŞerǾüň durur müǿebbed źātuň durur müǿeyyed
Yapduň binā müşeyyed muĥkem durur musevver
Sırr-ı cemāl ü Ǿizzet remz-i celāl ü heybet
Ġamz-ı kemāl-i ķudret cümle saňa muķarrer
Feyżüňden aldı ǾĮsā mevtāyı ķıldı iĥyā
Beyżā yed old[ı] Mūsā nūruň ile ser-ā-ser
 جمله ذى راى18ازكحل خاك آن پاى چشم آچدي
ازنطق شكر افزاى پرمصر دين بسكر
از مكر چشمت آهو در كهوه كفته ياهو
19

از زلف توسيه رو افتاده مسك معطر

Ķāvs-ı ķāżā-yı ebrū ķurulıdur be-her sū
Ol mūy-ı Ǿanberįn-bū Ǿaķl alur ādem avlar
Yek-dāne ħāl-i dil-cū anuňla dām iken mū
20

در نزد چشم جادو طوپ قضاي كمتر

Ey śāĥib-i meŝānį Yūsuf ola mı ŝānį
Kim ola saňa ŝānį maĥbūb-ı Rabb-i ekber

17

Ey orduların efendisi, ey insanların en şereflisi, ey örten, emaneti koruyan Kevser havuzu. Ey ihsan veren ey
mürşitlerin en yücesi, ey istenileni fetheden dünyayı ele geçiren. Neşem sana yenik, gözyaşım senin yanında akar, ey
parlayan yıldız, ışığı hem güneş hem aydan daha parlak. Senin yüzün gönlün kıblesi, senin sözün evin nimeti, sen
tüm sorunların çözümüsün ey eşsiz aydınlatıcı. Senin yanında bir damlayım ve Umman Denizi nem gibidir, sensiz
dünya yoktur âlem senden ışık alır. Ey efendi gökler senin karşında düşük kalıyor, tüm kâinat senin karşında
defterden koparılmış kâğıttır. Bütün ilimleri bilen ey o isimle isimlenmiş, Sen ilahi sırların anahtarı ve her kapının
açanısın. Ey marifetlerin ve iyiliklerin kaynağı, ariflerin başkanı ve ey erkek ve dişinin temeli.
18

 آچدي:ٍ آجدÜ, -S1, -S2.

19

Senin toprağına ayak basan bütün düşünce sahiplerinin gözü açıldı. Tatlılık dolu, ikna edici konuşmandan sarhoş
oldum. Ey o mecliste konuşan ahu gözlü hilekâr, senin gür saçların miskten daha güzel kokuyor.
20
Cadı gözün yanında kaza topu (bile) itibarsızdır.
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ǾĀşıķ aňa Züleyħā saňa cemįǾ-i eşyā
Belki Ħudā teǾālā ey enbiyāya server
Olmasa idi nūruň ĥüsni olmazdı ĥūruň
Ey aślı her sürūruň cümle śafāya maśdar
21

اى رويكه ضحي دم نيكان بنزد توكم

Şeb zülfüňe göre ħam nūr-ı celāle mažhar
Ey muķtedā-yı ervāĥ ey nūr-ı žıll u eşbāĥ
Ey muġleķāta miftāĥ ey kāyināta mihter
Görmese bunda rūyuň görmez ĥaşirde būyuň
Ŧutmasa güft ü gūyuň yoldan azar melekler
Ǿİlmüň ķadar ilāhį taǾžįm ķıl mekāhį
Ol şāh cümle şāhį ki_oldur cemāle mažhar
Aśĥāb necm-i hādį bulsun bi-külli nādį
Rıđvānile murādı olunca rūz-ı mahşer

Lā-siyyemā ol aǾlām ol çār rükn-i islām
Bulsun hezār ikrām yā Rabb bi-külli maĥżar
Śıddįķ-i yār-ı gāruň hicret yolunda yāruň
Ol şāh-ı nām-dāruň ķıl ravżasın muǾanber
Fārūķ-ı dįnį yā Rabb ķapuňda ķıl muķarreb
Ķıl ravżasın müheźźeb Ǿizzet vir aňa berber
ǾOŝmān-ı źü’l-ĥayāyı ol maǾden-i vefāyı
Ol maħzen-i śafāyı nūruňla eyle eźher

21

Ey kuşluk vakti (gibi parlak olan) yüz! İyiler senin yanında (sana nazaran) kötüdür.
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Ol ehl-i هل اتاyı ol ĥāmilü’l-livāyı
Ol menbaǾ-ı seħāyı Ǿizzetle eyle ber-ter

O mecmaǾ-ı śafāyı serdār-ı ’ال فتاyı
Bula ebed rıżāyı ĥayy-ı (…)22
Derdile yanmışidi cāndan uśanmışidi
Hem fānį olmuşidi der ĥayy-ı bāķį ĥayder
Ķanın ķurıtmışidi cismin çürütmüşidi
Yaġın eritmişidi diri diriydi ĥayder
يا شافع المعاصى اشفع وكن مناصى
23

اذ ياخذ النواصى عبد ضعيف افقر

Mücrim ķatı düşüpdür yolın daħi şaşupdur
Ĥadden günāh aşupdür [141a] ķaldı ĥaķįr ü mużŧar
Śınķun dil ü şikeste zencįr-i ġamla beste
Süst ü naĥįf ü ħaste ĥayrān u deng ü serser
Bir ķatre aňa kāfį belki cihāna vāfį
Yā şāfį yā muǾāfį ĥastaňdur ey şifāger
Ey cümle başın tācı źerreň cihān ħarācı
Şeyħį düşüpdür acı acuňdur etmek ister
II
Fe’ilâtün Fe’ilâtün Fe’ilâtün Fe’ilün24
Ey ĥabįb- iǾArabį nūr-ı ilāhį medenį
Seg-i bābuň şeh olur her ne ķadar olsa denį

22

bu kısım okunamamıştır.
Ey günahlara şefaat eden şefaat et ve sığınak ol. Günahkâr kullar götürüldüğünde şefaat et, sığınak ol.
24
Manzumede bazı tef’ileler fâ’ilâtün çıkmaktadır. Bunlar dipnotlarla gösterildi.
23
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ǾAşkuň ile evliyā ħayline25 şāh olmadı mı
Olmuşiken rāǾį-yi üştür26 Üveys el-Karanį
Toz [u] topraġile yollarda döner bād-ı śabā
Ħāk-i pāyuň dileyü saňa ķılur devresini
Sāĥanuň ŧaşınaǾāşıķǾAdenüň içi ŧaşı
Bu ĥayādan surħreng old[ı]27 Ǿaķįķ-i Yemenį28
Ş[ā]hlıķ bendeligüňde idügin ŧuyduġiçün
ŞerǾüňe cān ile ħıdmetler ider şāh seni
Çöpçe gelmez sensüzin serv-i29 çemen gözlerime
Maķśadım bu merĥabā ide30 muġaylān dikeni
Dü cihān perverişi nuŧķ-ı faśįĥüňden alur
Ĥükemā cümle virür şerbetüňe cān u teni
Saňa virildi ķemāl ile maǾallāh śıfatı
İrāde śıġmadı kes cümle kesüpdür süħanı
Eŝerüň şemm idenüň şemm iden āŝārından
Şāmmesi ŧuymaz anuňǾanber ü misk-i Ħoteni
İsteyüp ĥabl-i metįn ile dilā ĥıśn-ı ĥaśįn
Rāh-ı Ǿaşķına girüp boynuma ŧaķdım reseni
Źillet ü ķılletile ķaldım ayaķda kerem it
Yerde ķalsun mı sevenler seni ey şāh seni

25

evliyā ħay: Tef’ile fe’ilâtün olması gerekirken fâ’ilâtündür.
rāǾį-yi üş: Tef’ile fe’ilâtün olması gerekirken fâ’ilâtündür.
27
surħreng ol: Tef’ile fe’ilâtün olması gerekirken fâ’ilâtündür.
28
Mısranın vezni kusurludur.
29
sensüzin ser: Tef’ile fe’ilâtün olması gerekirken fâ’ilâtündür.
30
merĥabā i: Tef’ile fe’ilâtün olması gerekirken fâ’ilâtündür.
26

______________________________________________
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 5/1 2016 s. 257-279, TÜRKİYE

272

Seda UYSAL BOZASLAN
Ķıl cemālüňle müşerref vir beķā baǾde31 fenā
Ol ĥayāt-ı dil ü cānı ķuluna göstereni
MenbaǾ-ı Ǿilm ü kerem mecmaǾ-ı Ǿirfān u edeb
Maħzen-i ĥüsn ü şiyem keştį-i dįnüň dümeni
MaǾden-i fażl u kemāl mažhar-ı nūr-ı müteǾāl
Māhį-i žulm-i žalem ehl-i Ǿināduň reseni
Ĥāmį-i dįn-i metįn māĥį-i küfrān-ı đalāl
Śādıķu’l-ķavl ü emįn bāġ-ı cihānuň semeni
Bende-i cūd u seħāsı dü-cihān ħalķı ķamu
Ķuvvet ü faħr-i cihān oldı anuň āmedeni
Maŧar-ı raĥmeti ŧāǿirdür anuň aķŧārda
Sırr-ı Ǿaşķile Ħudā nūr ider anı seveni
BāǾiŝ-i Ǿaşķ-ı Ħudā vāsıŧa-i ħalķ-ı cihān
Merkez-i devr-i vücūd kān-ı vefā baħr-i ġanį
Žıll-ı Ĥaķķ şems-i hüdā şaǾşaǾa-i nūr-ı Ħudā
Ħulķı ħoş źātı güzel leb śadef ü diş ǾAdenį
Luŧfı çoķ ŧatlu dili mažhar-ı ķudretdür eli
MüźnibeǾafv u ħarābātaǾimāret vaŧanı
Müflise luŧf idici daħi yetįme şefķat
Düşmüşüň destin alan dāfiǾ-i ġamm u miĥenį
Senlügüň ĥaķķı ki maħlūķa odur aśl-ı uśūl
Virdi bu Şeyħį ķuluň sende fenā eyle beni [141a-141b]

31

vir beķā baǾ: Tef’ile fe’ilâtün olması gerekirken fâ’ilâtündür.
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Gazeller
I
Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
Cemre-i Ǿaşķ-ı ezelden āteş aldı çün bahār
Oldı yer ħoş-reng ü ħoş-bū mįve-dār u gül-Ǿizār [19b]
Nūş ķıldum nām-ı maĥbūbile ħamr-ı bį-ĥumār
Yaradılmadın devek serħoşı idüm bį-ķarār [35a]
BurķaǾını ruħ śanan ķaldı piyāde şāh-māt
Ķanı bir fe[r]zāne ki ferdāne baka der-şumār [93b]
II
Fe’ilâtün Fe’ilâtün Fe’ilâtün Fe’ilün
Niçe ey zāhid-i pākizeǾamel ķāl u maķāl
Ne ola daħi beter k’olmayasın vâkıf-ı ĥāl
Şeh perüň Ǿaşķla yaķ tā uçasın kim Cibrįl
Sidreyi geçemedi olmadı çün fāriġ-i bāl
Ġam-ı māl ile niçün beste-dil ü nālānsın
Diňle ney nālesini sürme dem ez-māl-i menāl

Bį-nemekdür derdsüz ŧāǾatuňuň çesnisi yoķ
Zāhid ol ǾamelüňǾaşķ śayar cürm ü vebāl32
Pāye oldur ki ķamu ayaġa rū-māl olasın
Ayaġuňa sürüne cümle ser ü manśıb u māl
Şeyħiyā niçe ħayālile muĥālātį-i ŧaleb
Śanma bu egri ħayālüňi olur Ǿıyda hilāl [92a]

32

Mısranın vezni kusurludur. Gazelin italik olarak gösterilen bu beyti Abdülmecid Sivasî Divanı’nda yer
almamaktadır. Konuyla ilgili bilgi için bk. Toparlı, 1984: 45-46; Ay, 2014: 236.
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III
Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün
Tecerrüd pādişāhluķdur girįzān olmamaķ yigdür
TaǾalluķ bendle ħarbān u şekbān olmamaķ yigdür
Murāduňsa taǾalluķ Ǿaşk zencįrine śun boynuň
Ulaşup şāh-ı Ǿaşķa śoň peşįmān [olmamak yigdür]
Dilersen yāri görmek kendüzüň görme gözüňden śav
Ĥarābį śūret-i ħāke nigehbān [olmamak yigdür]

Dedi 33 العين حقĤaķķ resūli key śaķın gözden
Śaķın yaǾnį gözüňden kişi şeyŧān [olmamak yigdür]
Ķabā ile ħayālüň ölmeden ölmek yaraġın ķıl
Bu levŝ ile gelüp gitmekden insān [olmamak yigdür]
Gedālık iħtiyār eyle şehen-şāh olmak isterseň
Ĥużūr ehli olup Şeyħį perįşān olmamaķ yigdür [95a-95b]
Kıt’alar
I
Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
Ķalbi ħālį itmeyen işitmedi āvāz-ı dost
Fāş ider bu maǾnį çeng ü ney mizmār-ı Ǿaşķ [6b]
Çün ĥaķįķat źāt-ı ġaybį bāŧınimiş hū direm
Vaśfile žāhir iken hāźā dimez şettār-ı Ǿaşķ
Pādişeh śūret degişmiş gösteren maġżūb olur
Görmez ü bilmezlenürler gö[s]terenler bār-ı Ǿaşķ [15a]
ǾAşķa Cālįnūs maraż dimiş marįż olduġiçün
Cāna śıĥĥatdür ölüler dirgürür dārū-yıǾaşķ
33

Hak gözü.
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İrmek isterseň eger dār-ı şifāya ħasta ol
Ŧuymamış śaġ śıĥĥati ķapmış ķamu śayru-yıǾaşķ
Meskenümdür manžarumdur Ǿabherümdür Ǿanberüm
Kūy-ı Ǿaşķ u rūy-ı Ǿaşķ u mūy-ı Ǿaşķ u būy-ı Ǿaşķ34 [111b]
Āb u gildür mürdedür nā-merddür Ǿaşķsuz kişi
Žikr ü fikrüň Ǿaşķ gerek hem ħˇāb Ǿaşķ bįdār Ǿaşķ [116b]

Keyf-i bį-keyfiyyedür fe[t]vā kitāb irmez aňa
Her dile düşmek yazıķdur eyleme inkār-ı Ǿāşķ [117b]
II
Fe’ilâtün Mefâ’ilün Fe’ilün
Baķuben ŧaşa ŧaşa ŧaş dimegil
Ki çıķar nicesinden āb-ı ĥayāt
Cevher-i sįm ü zer var içinde
Ŧaşa baķma içinde kor ĥālāt
Ŧaġ u ŧaşa Ħudā dedi evtād
Ħāneye ŧaş u ŧopraķ oldı ķanat
Ħāke alçaķ nažarla baķma gözüm
Güneş aňa yüzin sürer evķāt
Olmasa āb u āteş olmazdı
Pāklik daħi niǾmet ü leźźāt
Ķadriňi bil ħalįfe bir ħalef ol
Şeyħiyā niçe şaŧĥile ŧāmāt [29b]

34

Kūy-ı Ǿaşķ u rūy-ı Ǿaşķ u mūy-ı Ǿaşķ u būy-ı Ǿaşķ: Kūy-ı Ǿaşķ u rūy-ı kūy-ı Ǿaşķ u rūy-ı Ǿaşķ u mūy-ı Ǿaşķ S1, - S2,
- S3.

______________________________________________
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 5/1 2016 s. 257-279, TÜRKİYE

276

Seda UYSAL BOZASLAN
III
Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
Yitüren yoġı öz varını buldı
Sözin kesdi vü siňdi rāĥatı var
Bıraġup muŧlaķı ķayda düşenüň
Kitāb-ı Ǿaşķda eydür reddeti var [33a]
Söz ancaķ Ĥaķķ sözidür dār-ı dilde
Öz anuň yüz anuňǾayniyyeti var
Olan Mecnūn-ı Leylā-yı ĥaķįķat
Ĥaķįķat Leylā Mecnūn śūreti var
Vücūd-ı aślı gören ferǾi yaķdı
Yoġı varı seçipdür vaĥdeti var
Gözüňle baķma baķ nūr-i ĥakıla
Şaşar şaşı baķanuň şirketi var35 [111a]
Śafā vü Ǿilm ü ĥüsnüň muķsimidür
Şu kim bü’l-Ķāsım ile künyeti var [129b]
Dimişken ceddimiz 36وجهت وجهى
Niçün nefsüň sivāya  وجهتىvar [132b]
IV
Mef’ûlü Fâ’ilâtü Mefâ’îlü Fâ’ilün
Geçdi ħıŧāda nāfe gibi Ǿömr-i nāzenįn
Mūy-ı sefįd žāhir ü ķalb-i siyāhımız
Yā Rabbi KaǾbe ĥaķķı maĥiv it sevābitin
Her sūda tā ki vechüň ola ķıble-gāhımız [69a]

35
36

var: - S1, - S2, - S3.
En’âm, 6/79. Ayetin manası: “…yüzümü çevirdim…”
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Nazmlar
I
Fe’ilâtün Mefâ’ilün Fe’ilün
Çünki cümle cihān geldi gider
Gidecek mülki ķoyma ķalbe gider
Ĥāl-i Ǿālem miŝāl-i vāķıǾadur
Sen de gördüm śay ol ħayāli peder [29a]
II
Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
ǾĀşıķuň ger sįnesi tennūr ola
Evvelā cān ŝāniyā ten nūr ola
Nūr-ı vaĥdet ķablayup külliyetin
Geh cüneyd ola gehį ŧayfūr ola [114a]
III
Fe’ilâtün Mefâ’îlün Fe’ilün
ǾAşķ-ı Ǿummānį oldıçün mevvāc
Oldı mirǿāt u mažharı emvāc
Mevc ü deryā ĥaķįķāten birdür
Şaşı baķan şaşup śanur ezvāc [117a]
Müfredler
I
Fe’ilâtün Mefâ’ilün Fe’ilün
Muħtelif yüzle keŝrete düşme
37

[جمله يُسقى بماء واحدنا7b]
II

Fe’ilâtün Mefâ’ilün Fe’ilün
38

ليس فى الدير شىٍ االهو

üz g çAň cānuňı uyar yā Hū [13b]

37
38

Ra’d, 13/4. Ayetin manası: “…Aynı su ile sulanır…”
Dünyada O'ndan başka bir şey yok.
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III
Mef’ûlü Mefâ’îlün Mef’ûlü Mefâ’îlün
LaǾl-i leb-i gülgūnı reng virdi ķamu kevne
Ķızıl delüdür ĥattā ol meygededen mey-nāb [19a]
IV
Müfte’ilün Fâ’ilün Müfte’ilün Fâ’ilün
Her ki ķoya kendüzin yāra olur āşinā
Her kim aradan çıķar śāfį müselmān olur [98a]
V
Mef’ûlü Fâ’ilâtün Mef’ûlü Fâ’ilâtün
Dimiş bu egri eksük ŧoġru vü ķāmilüm ben
Bāŧıl sözi ĥaķimiş noķśānda ķāmilimiş [99b]
VI
Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
Cān-ı Şeyħį saňa bundan özge irşād olmaya
İşidür  انى انا هللاmaĥv iden ünsiyyeti [111a]

VII
Fe’ilâtün Fe’ilâtün Fe’ilâtün Fe’ilâtün
Dü cihān perverişi nuŧķ-ı Muĥammedden alur
Ĥükemā cümle virür şerbetine cān u teni [112a]
VIII
Fe’ilâtün Mefâ’ilün Fe’ilün
Meşreb-i Aĥmedi çü buldı göňül
Varluġum oldı dįde vü dįdār [114b]
IX
Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
Yazmamışlardur kitāba hįç Ǿaşķuň sırrını
Seyr ider ķalbden ķulūba bir güherdür ķıymeti [122a]
X
Mef’ûlü Mefâ’îlün Mef’ûlü Mefâ’îlün
Men Ǿaşķ-ı hezār nāmem geh bülbül ü geh gülven
GehǾāşıķ u geh maǾşūķ geh serħoş u geh mülven [131b]
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XI
Fe’ilâtün/Mefâ’ilün/Fe’ilün
Var yār u libās-veş aġyār
Ġayra varlıķ ķomadı ġayret-i yār [131b]
Sonuç
Bu çalışma, “Şeyhî” mahlasıyla şiirler yazan Abdülmecid Sivasî’nin Şerh-i Cezîre-i

Mesnevi’sinden hareketle Divan’ında yer almayan Türkçe şiirlerini ihtiva etmektedir.
Sivasî’nin Şerh-i Cezîre-i Mesnevi’de 7’si mesnevi, 2’si kaside, 3’ü gazel (Bir gazelin sadece
bir beyti Divan’ında yer almamaktadır.) 4’ü kıt’a 3’ü nazm ve 11’i müfred olmak üzere 30
Türkçe şiir bulunmaktadır. Bu şiirlerin pek çoğu eksik olup tarafımızdan nazım şekillerine göre
başlıklar altında toplanması onların nazım şekillerini gösterme amacına hizmet etmektedir.
Ayrıca şiirlerde anlam, kafiye ve vezin bakımından uygun olanlar eserde farklı sayfalarda yer
alsa bile bir araya getirilerek aynı şiirin beyitleri olabileceğine dikkat çekilmiştir. Bu şiirler ya
da beyitler mecmualara ve Sivasî’nin diğer eserlerine bakılarak yeniden oluşturulduğunda daha
derli toplu bir Abdülmecid Sivasî Divanı meydana getirilebilecektir. Bu nedenle eserlerinin
çoğu henüz gün yüzüne çıkmamış Sivasî ’nin başka çalışmalara da konu olması önem arz
etmektedir.
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