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HİLMÎ VE CİDÂL-İ ŞÂH ESʻAD BÂ-VEZÎR ADLI MESNEVİSİ
Ramazan EKİNCİ
Öz
Yurt dışındaki yazma eser kütüphanelerinde birçok Türkçe elyazması
bulunmaktadır. Farklı zamanlarda ülke dışına çıkarılan bu eserlerin
katalogları uzun süre evvel hazırlanmış olsa da kataloglardaki eksiklik ve
yanlışlar birçok yazmanın gün yüzüne çıkmasına mȃni olmaktadır. Bu
çalışmada da yegâne nüshası Almanya Millî Kütüphane Ms. Or. Oct. 3681
numarada kayıtlı, ismi kataloglarda sehven “Bahs u Cedel” olarak bildirilen
ve Hilmȋ mahlaslı bir şaire ait olduğu söylenen Cidâl-i Şâh Esʻad bâ-Vezîr
adlı mesnevi ele alınacaktır. Metnin müellifinin hangi Hilmî olduğu
tartışılacak ve eserdeki ipuçlarından hareketle tespit edilmeye çalışılacaktır.
Sanat tarihi açısından da kıymeti haiz bu mesnevide, bağlama uygun olarak
yapılmış 6 minyatür bulunmaktadır. Konu itibariyle özgün bir hüviyete sahip
eserde, iç içe geçmiş iki hikȃye anlatılmaktadır. Çerçeve hikȃyede Buhara
sultanı Şah Esʻad’la vezirinin bir mecliste dünyada “dertsiz/gamsız” insan
olup olmaması üzerine münakaşaları, bunun neticesinde “gamsız” insanı
bulmak amacıyla yaptıkları seyahat; asıl hikȃyede de bu seyahat esnasında
tanıştıkları Şah Bȋ-gam’ın başından geçenler anlatılmıştır. Çalışmada eserin
şekil ve muhteva açısından değerlendirmesi yapıldıktan sonra
transkripsiyonlu metnine yer verilecektir.
Anahtar Sözcükler: Hilmî, Cidâl-i Şâh Esʻad bâ-Vezîr, Mesnevi.
HİLMÎ AND HIS MASNAVI CALLED CİDÂL-İ ŞÂH ESʻAD BÂVEZÎR
Abstract
There are many Turkish manuscripts in the manuscript libraries in abroad.
Although the catalogues of these works taken out of the country at different
times were written long time ago, the deficiency and mistakes in the
catalogues prevent many manuscript come to light. Its sole copy in this
studying is registered in numbered Ms. Or. Oct. 3681 in Germany National
Library, masnavi named Cidâl-i Şâh Esʻad bâ-Vezîr, the name of which is
informed as “Bahs u Cedel” in the catalogues and is said that it belongs a
poet nicknamed Hilmi, will be dealt. It will be discussed about which Hilmi
was the author of the text and will be tried to determine by starting from the
clues. In this mesnevi having value in terms of art history, there are 6
miniatures made appropriately to the context. In the work having unique
identification concerning the subject, intertwined two stories are told. In the
frame story, the discussions king of the Buhara Şah Esʻad and his vizier in a
council about whether there was a “carefree/lighthearted” human in the
world, and their journey in order to find “lighhearted” human at the end of
their discussions; in the original story, the experiences of Şah Bȋ-gam whom
they met with during this journey are told. After assessing in terms of the
shape and content of the work in this studying, transcribed text will be
included.
Keywords: Hilmî, Cidâl-i Şâh Esʻad bâ-Vezîr, Masnavi.
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Giriş

Bugün itibariyle dünyadaki en zengin Türkçe elyazmalarına sahip kütüphane,
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesidir. Türkçeyle alakalı en zengin koleksiyonlara sahip
kütüphanenin ülkemizde bulunması şaşırtıcı olmasa gerektir. Zira kendi dilimizde kaleme alınan
eserlerin kahir ekseriyetinin bu ülkenin kütüphanelerinde bulunmasından daha tabiȋ bir şey
olamaz. Ancak dikkate değer olan ise Türkçe elyazmaları hususunda Batı’daki kütüphanelerde
de azımsanmayacak kadar nadir eser kabilinden vesikanın bulunmasıdır. Çeşitli şekillerde yurt
dışına çıkarılan Türkçe elyazmaları, Batılılarca her devirde ilgiyle karşılanmış ve bu
yazmalardan müteşekkil zengin koleksiyonlar başta Avusturya, Almanya, Fransa, İngiltere,
Hollanda, Rusya ve Amerika’daki kütüphanelerde kurulmuştur. Daha Osmanlı asırlarından
itibaren Türkçe elyazmaları, Osmanlı ülkesine gelen seyyahlar, büyükelçiler, tâcirler ve kitap
meraklılarınca temin edilerek kendi ülkelerine götürülmüşlerdir. Kesin olarak bu elyazmalarının
ne zamandan itibaren Osmanlı coğrafyası dışına çıkarıldığı bilinmese de bazı Batılı seyyahların
hatıralarında hangi eserlerin satın alındığına dair bilgilere ulaşmak mümkündür. 1672-1673
yıllarında İstanbul’da bulunan Fransız Antoine Galland (ö. 1715), hatıralarında İstanbul’da
gördüğü ve almak için pazarlık yaptığı birçok kitaptan bahseder.1 Avusturyalı şarkiyatçı Joseph
Freiher von Hammer-Purgstall’ın (ö. 1856) İstanbul’da bulunduğu süre zarfında bilhassa
edebiyat ve tarih araştırmalarının en temel kaynaklarından olan vekȃyinâmeler, şair tezkireleri
ve Şakâyıku’n-Numâniyye zeyllerini gerek çoğalttırarak gerekse daha evvelden yazılmış olanları
satın alarak ülkesine gönderdiği bilinmektedir.2 Hammer gibi müsteşrikler bilinçli bir şekilde
kaynak niteliğindeki yazmaları toplamışlar; bazı kitap meraklıları ve seyyahlar ise tarihȋ
değerinin yanı sıra görsel zenginlik de ihtiva eden minyatürlü yazmaları tercih etmişlerdir.
Bugün itibariyle şahsî tedkiklerimizde tesadüf ettiğimiz birçok minyatürlü elyazması, padişah
albümleri, tezhipli Kurân-ı Kerîm’ler Batı kütüphanelerinin en değerli koleksiyonlarını
süslemektedir. Örnek verecek olursak Paris National Bibliothek’teki Talikȋzȃde Mehmed
Subhȋ’nin Firȃsetnȃme’si,3 Fuzȗlȋ’nin Leylȃ vü Mecnȗn’u4, Derviş Hasan Medhȋ’nin Şȃhnȃme
Tercümesi5, mütercimi bilinmeyen bir Kelile ve Dimne,6 altın varaklı bir Kur’ȃn-ı Kerȋm7;
Bu kitapların bazıları Azmȋzȃde Hȃletȋ Dȋvȃnı, Acȃibü’l-Mahlȗkȃt, Bostan, Gülistan, Şȃhnȃme, Manzum Pend-i
Attȃr Tercümesi, Leylȃ vü Mecnȗn, Lugat-ı Ferişteoğlu, Hüsrev ü Şȋrȋn, Baytarnȃme, Şakâyıku’n-Numâniyye,
Muzaffernȃme, Gülşen-i İrfȃn, Cȃmiü’l-Hikȃyȃt’tır. bk. Charles Scheffer (haz.), Antoine Galland, İstanbul’a Ait
Günlük Hatıralar, (çev. Nahid Sırrı Örik), TTK Yay. Ankara 1998, s. 35, 36, 37, 38, 45, 204, 215.
2 Hammer bu eserlerin çoğunu daha sonraları kaleme aldığı Osmanlı Tarihi ve Osmanlı Şiir Sanatı Tarihi’nde
kullanmıştır. Avusturya Millî Kütüphanesi Türkçe-Arapça-Farsça yazmalar kataloğunu hazırlayan Gustav Flügel,
eserinde yazmaların hangi tarihlerde temin edildiğine dair bilgiler verir. bk. Gustav Flügel, Die Arabischen,
Persischen und Türkischen Handscriften des Kaiserlich-Königlichen Hofbibliothek zu Wien, 3 Cilt, K.K.Hof und
Staatsdruckerei, Wien 1865-1867.
3 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84149903.r=turc.langFR
4 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84272029.r=turc.langFR
5 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8415006c.r=turc.langFR
1

______________________________________________
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 4/3 2015 s. 1074-1112, TÜRKİYE

Ramazan EKİNCİ

1076

Staatsbibliothek Berlin’deki Ahmedȋ’nin İskendernȃme’si,8 Revȃnȋ’nin İşretnȃme’si,9 müellifi
bilinmeyen Ahvȃl-i Kıyȃmet adlı bir eser;10 İngiltere Millî Kütüphanesinde Tulûî’nin
Paşanâme’si,11 Enderunlu Fȃzıl’ın Zenȃnnȃme’si12 ve Hüseyin Kefevȋ’nin Rȃznȃme’si13 gibi
yazmalar minyatürlü oldukları için sadece edebiyat ve tarih alanları için değil sanat tarihi
açısından da kıymeti haizdir.14 Bu yazmaların bir kısmı da ünik (tek nüsha) olduğundan paha
biçilemezdir. Elinizdeki bu incelemede de bugüne kadar üzerinde herhangi bir çalışma
yapılmamış, yegâne nüshası Staatsbibliothek zu Berlin’de bulunan ve kanaatimizce minyatürlü
olması hasebiyle yurt dışına çıkarıldığı düşünülen Cidâl-i Şâh Esʻad bâ-Vezîr adlı eser üzerinde
durulacaktır.
Eserin Müellifi
Cidâl-i Şâh Esʻad bâ-Vezîr adlı mesnevinin müellifi “Hilmȋ” mahlaslı bir şairdir.
Metnin birçok yerinde şair kendi mahlasını çeşitli vesilelerle bildirmiştir:
Ümmetüñden birisi Ĥilmi-i zār
Renc ü Ǿiśyān ile oldı bįmār (39)
Ĥilmi-i ħaste-dili şād eyle
Dil-i vįrānını ābād eyle (80)
Merĥabā ŧabǾuña ey Ĥilmi-i zār
Bāreka’llāh diyenüñ ĥaddi mi var (608)
Ne eserin zahriyesinde ne de yazmanın içinde Hilmȋ mahlaslı bu şairin hangi Hilmȋ
olduğuna dair her hangi bir bilgi verilmiştir. Klasik Türk edebiyatının temel kaynakları olan şair
tezkireleri, Şakâyıku’n-Numâniyye tercüme ve zeylleri, biyografik bilgi ihtiva eden tarihler,
muhtelif tarikat büyüklerinin hȃl tercümelerinin anlatıldığı eserler üzerinde yapılan ayrıntılı
incelemede Cidâl-i Şâh Esʻad bâ-Vezîr adlı bir mesnevi yazmış Hilmȋ mahlaslı bir şaire
rastlanmamıştır.

6

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84150034.r=dimna.langFR
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8432251h.r=turc.langFR
8 http://yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=85673
9 http://yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=125605
10 http://yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=125191
11 Metnin tanıtımı ve içinde bulununan minyatürlerin ikonografik analizleri için bk. Tülün Değirmenci, “Sözleri
Dinlensin, Tasviri İzlensin: Tulû‘î’nin Paşanâme’si ve 17. Yüzyıldan Eşkıya Hikâyeleri”, Kebikeç, 33, 2012, s. 127147.
12 http://yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=88901
13 http://yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=91578
14 Tülün Değirmenci İktidar Oyunları ve Resimli Kitaplar adlı eserinde Paris, Moskova, Londra, Berlin, Viyana, New
York’taki kütüphanelede bulunan minyatürlü Türkçe yazma eserler hakkında derli toplu bilgiler verir ve bunların
birçoğunun ikonografik analizlerini yapar. bk. Tülün Değirmenci İktidar Oyunları ve Resimli Kitaplar, Kitap
Yayınevi, İstanbul 2012.
7

______________________________________________
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 4/3 2015 s. 1074-1112, TÜRKİYE

Ramazan EKİNCİ

1077

Arapça bir kelime olan ve “tabȋʻat yavaşlığı, tabȋʻatta yumuşaklık ve sabır ve
tahammül”15 anlamlarına gelen “hilm” sözcüğüne nispet eki ilavesiyle oluşturulmuş Hilmȋ
mahlasını birçok şairimiz kullanmıştır. Edebiyat tarihi araştırmaların en sonuncusu ve
kapsamlısı olan Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü veri tabanında Hilmî mahlasını kullanmış 37
şair kayıtlıdır:16
1) Kadızȃde Hilmȋ (ö. 1569)17, 2) Moralı Abdülhalim Hilmȋ (ö. 1595)18, 3) Bakkalzȃde
Hilmȋ (ö. 1603)19, 4) Vahyȋzȃde Abdullah Hilmȋ (ö. 1609)20, 5) Bostan-ı Evvel Mustafa Hilmȋ
(ö. 1630)21, 6) Kınalızȃde Hilmȋ (ö. 1645)22, 7) Osman Hilmȋ (XVII. yy.)23, 8) Nisȃrȋzȃde Hilmȋ
(XVII. yy.)24, 9) Bostan Çelebi Hilmȋ (ö. XVII. yy.)25, 10) Mostarlı Hilmȋ (ö. XVII. yy.)26, 11)
Ördekzȃde Hilmȋ (1719)27, 12) Yusufzȃde Abdullah Hilmȋ (ö. 1753)28, 13) Abdullah Hilmȋ (ö.
1757)29, 14) Abdullah Hilmȋ Dede (ö. 1766)30, 15) Derviş Abdullah Hilmȋ (ö. 1769)31, 16)
Enderunlu Abdülhalim Hilmȋ (ö. XVIII. yy.)32, 17) Ahmed Hilmȋ (ö. 1824)33, 18) Hasan Hilmȋ

Şemseddȋn Sȃmȋ, Kāmȗs-ı Türkȋ, Dersaʻȃdet 1317, s. 557.
Bu şairlerden bazıları aynı kişi olmasına rağmen, gözden kaçması sonucunda veri tabanına iki farklı şairmiş gibi
kaydedilmiştir. 12. ve 13. sıradaki şairlerin (Yusufzȃde Abdullah Hilmȋ ve Abdullah Hilmȋ) ikisi de aslında aynı
kişidir. 14. ve 15. sıradaki şairler de (Abdullah Hilmȋ Dede ve Derviş Abdullah Hilmȋ) aynı kişidir. Madde yazarları
ölüm tarihleri konusunda yanlışlık yapmışlardır.
17 Kadri Hüsnü Yılmaz, “HİLMÎ, Kadızâde Mustafa Hilmî Efendi”
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=2971
18 Beyhan Kesik, “HİLMÎ, Abdülhalim Hilmî Efendi”
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=3375
19 Kadri Hüsnü Yılmaz, “HİLMÎ, Bakkalzȃde Bostan Hilmȋ Efendi”
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=3536
20 Nagehan Eke, “VAHYÎ-ZÂDE, Abdullah Hilmî Efendi”
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1673
21 Necip Fazıl Duru, “HİLMÎ, Mustafa, Bostan-ı Evvel Çelebi”
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=2184
22 Nagehan Eke, “HİLMÎ, Kınalı-zâde Abdullah Çelebi”
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=2357
23 Alena Catovic, “HİLMÎ, Osman Bey”
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=6228
24 Mehmet Fatih Köksal, “HİLMÎ (ALİ NİSÂRÎZÂDE)”
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1295
25 İsmail Hakkı Aksoyak, “HİLMÎ, Bostan Çelebi”
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1253
26 Alena Catovic, “HİLMÎ, Mostarȋ”
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=6229
27 İsmail Hakkı Aksoyak, “HİLMÎ, Ördekzâde Osman Hilmî Efendi”
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1818
28 Aslı Gürsoy, “HİLMÎ, Yusûf-zâde Abdullâh”
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=2425
29 İsmail Hakkı Aksoyak, “HİLMÎ, Abdullah”
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=973
30 Nilgün Açık Önkaş, “HİLMÎ, Abdullah Hilmî Dede”
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=6323
31 Petek Ersoy İnci, “DERVİŞ HİLMİ, Abdullah”
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=5682
32 Mehmet Gürbüz, “HİLMÎ, Enderunlu Abdülhalim”
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=3951
33 Halil İbrahim Yakar, ”HİLMÎ, Ahmed”
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4446
15
16
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(ö. 1847) 34, 19) Feyzȋzȃde Hilmȋ (1854)35, 20) Ahmed Hilmȋ (ö. 1870)36, 21) Elmastıraşzȃde
Hilmȋ (ö. 1881)37, 22) Mehmed Emin Hilmȋ (ö. 1884)38, 23) Mahmud Kemȃleddin Hilmȋ (ö.
1888)39, 24) Hasan Hilmȋ (ö. 1896)40, 25) Osman Hilmȋ (ö. 1897)41 26)Yozgatlı Hilmȋ (ö. XIX.
yy)42 27) Derviş İbrahim Hilmȋ (ö. XIX. yy.), 28) Seyyid Muhammed Hilmȋ (ö. ?)43, 29) Âşık
Mustafa Hilmȋ (ö. ?)44, 30) Ahmed Muhtar Hilmȋ (ö. 1903)45, 31) Halil Hilmȋ (ö. 1903)46, 32)
Çerkeşli Mehmed Hilmȋ (ö. 1907)47, 33) Mehmed Ali Hilmȋ Dedebaba (ö. 1908)48, 34)
Dedezȃde Mehmed Hilmȋ (ö. 1913)49, 35) Dinibütün Mustafa Hilmȋ (ö. 1914)50, 36) Filibeli
Ahmed Hilmȋ (ö. 1914)51, 37) Gümülcineli Hilmȋ (ö. 1918)52.
Yukarıda ölüm tarihleri bildirilen Hilmȋ mahlaslı şairlerden hangisinin Cidâl-i Şâh
Esʻad bâ-Vezîr mesnevisinin müellifi olduğunu kesin şekilde tespit etmek güçtür. Ancak
eserdeki iki ipucu yukarıda bildirilen şairlerin hangilerinin bu eserin yazarı olamayacağını tespit
etme imkȃnı sunar. Eserin münȃcȃt kısmında şair, kaleme aldığı Hamse’siyle mesnevi sahasının

Gökçe Yükselen, “HİLMÎ EFENDİ, Hasan”
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1307
35 Mehmet Fatih Köksal, “HİLMÎ, Feyzî-zâde Hilmî Efendi”
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=493
36 Mehtap Erdoğan, “HİLMÎ, Ahmed”
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=3688
37 Mehtap Erdoğan, “HİLMÎ, Elmastıraşzȃde Mustafa”
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4930
38 İsmail Hakkı Aksoyak, “HİLMÎ, Mehmed Emin”
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=913
39 Mehmet Arslan, “KEMÂLEDDÎN/HİLMÎ, Mahmûd Kemâleddîn”
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=3454
40 Mehtap Erdoğan, “HİLMÎ, Hasan”
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=3702
41 Hilal Erdoğan, “Osman Hilmi”
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=7426
42 M. Öcal Oğuz, “HİLMÎ”
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1400
43 İsmail Hakkı Aksoyak, “HİLMÎ, Seyyid Muhammed Efendi”
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=2376
44 Mustafa Özkan, “MUSTAFA HİLMİ”
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=6997
45 Mehtap Erdoğan, “HİLMÎ, Ahmed Muhtar Hilmȋ”
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=3750
46 Emine Çakır, “HİLMÎ, Halil Dörtdivanlı”
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=6636
47 İbrahim Akyol, “ÇERKEŞÎ, Mehmet Hilmi”
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=131
48 Bülent Akın, “HİLMÎ (HİLMİ DEDE), Mehmed Ali Hilmi Dedebaba”
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=6099
49 Mehtap Erdoğan, “HİLMÎ, Dedezȃde Mehmed Hilmȋ Efendi”
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4931
50 Mehmet Fatih Köksal, “HİLMÎ, Dinibütün Mustafa Hilmi Paşa”
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=495
51 Ahmet Koçak, “HİLMÎ, Şehbender-zâde Filibeli Ahmed Hilmî”
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4126
52 Mehmet Arslan, “MEHMED HİLMÎ, Gümülcineli”
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=3042
34
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önemli simalarından olan Nevʻȋzȃde Atȃyȋ’yi (ö. 1634) anar ve onun Sohbetü’l-Ebkȃr adlı
mesnevisinden iki beyit alıntı yapar:
O ǾAŧāyį o maǾārif-kānı
YaǾni mülk-i süħanuñ sulŧānı
Bu iki beyti hemān ol üstād
Eylemiş śanki benümçün inşād
Luŧf-ı Ĥaķķ’a ne liyāķat ne ŧaleb
Ne bahāne gerek ana ne sebeb
Mülkinüñ ķāhiridür Rabb-i Ġanį
Yıķamaz kimse Ħudā yapduġını53 (74-77)
İlk ipucu Hilmȋ’nin, Sohbetü’l-Ebkȃr’ın yazılışı olan 1625-2654 senesinden sonra
hayatta olduğunun delilidir. Bu beyitlerin ardından ikinci ipucunu şair, eserin sebeb-i telȋf
kısmında zikreder:
ŞāǾir-i māhir idi ġāyetde
Yāver olmışdı baña ġurbetde
Ehl-i Ǿilm idi süħan-perver idi
Bir ĥaķįķatli güzel server idi
Aña olmışdı Naĥįfį maħlaś
Cümle yārümden ol idi aħlaś (177-179)
İkinci ipucu ise bizlere Hilmȋ’nin, varsa Nevʻȋzȃde Atȃyȋ’nin çağdaşı olan bir Nahȋfȋ’nin
zamanında şayet Nevʻȋzȃde Atȃyȋ’nin muasırı bir Nahȋfȋ yoksa, 1625-26 senesinden sonra
yaşamış Nahȋfȋ mahlaslı bir şair zamanında hayat sürmüş olduğu gösterir. Edebiyat tarihimizde
“Nahȋfȋ” mahlasını kullanmış dört şair bulunmaktadır. Bunlar Şemseddin Nahȋfȋ (ö. 1495)55,
Mehmed Nahȋfȋ Efendi (ö. 1609)56, Süleyman Nahȋfȋ (ö. 1738)57 ve Harputlu Nahȋfȋ’dir. (ö.
1756’dan sonra)58 Bu durumda Hilmȋ kesinlikle Nevʻȋzȃde Atȃyȋ’den sonra, XVIII. asırdaki

76. ve 77. beyitler Nevʻȋzȃde Atȃyȋ’nin Sohbetü’l-Ebkȃr adlı mesnevisinden alınmıştır. Bkz. Muhammet Yelten
(hzl.), Nevʻȋzȃde Atȃyȋ, Sohbetü’l-Ebkȃr, Kültür Bak. e-kitap s. 63.
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10707,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 01.01.2015]
54 Atȃyȋ, eserinin sonunda yazım tarihini bildiren “zihį nažm-ı pāk” tabirini tarih düşürmüştür. Hicrȋ 1035’e denk
gelen tabirin sayı değerinin milȃdȋ karşılığı 1625-26’dır. Bkz. Yelten, age, s. 199.
55 Gülçiçek Akçay, “NAHÎFÎ, Şemseddin”
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1571
56 Beyhan Kesik, “NAHÎFÎ, Mehmed”
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=3470
57 Murat Ali Karavelioğlu, “NAHÎFÎ, Süleyman”
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=2663
58 Emine Sıdıka Toptaş, “NAHÎFÎ”
53
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Nahȋfȋ mahlaslı şairlerin zamanında yaşamıştır. Yüksek ihtimal bu Nahȋfȋ, Manzum Mesnevi

Tercümesi’yle meşhur olan Süleyman Nahȋfȋ’dir. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesinde
Sultan I. Mahmud’un 1730’da tahta çıkışı münasebetiyle yazılan cülȗsiyelerin toplandığı bir
mecmuada hem Süleyman Nahȋfȋ’nin hem de Hilmȋ mahlaslı bir şairin şiirleri vardır.59
Hilmȋ’nin XVIII. asırda vefat etmiş olabileceğini delillendirdiğimize göre yukarıdaki
sıralamadaki 1-10. ve 17-37. sıra aralığındaki Hilmȋ mahlaslı şairlerin hiç biri bu mesnevinin
muhtemel müellifi arasında yer alamaz. 11-16. sıra aralığındaki sehven biyografileri mükerrer
yazılan şairleri çıkardığımızda geriye Ördekzȃde Hilmȋ (ö. 1719), Yusufzȃde Abdullah Hilmȋ (ö.
1753), Abdullah Hilmȋ Dede (ö. 1766) ve Enderunlu Abdülhalim Hilmȋ (ö. XVIII. yy) kalır.
Kanaatimizce Cidâl-i Şâh Esʻad bâ-Vezîr adlı mesnevinin yazarı bu dört Hilmȋ’den biri
olmalıdır.
Eserin Adı ve Yazılış Zamanı
Umȗmiyetle klasik dönem eserlerinde, bilhassa mesnevilerde kitapların isimleri metin
içinde bir beyitle bildirilir. Şairlerin bir kısmı da eserlerinin isimlerini metnin başında bir serlevha içinde belirtir. Makale konusu edinilen bu çalışmada, eser adı ne metin içinde özel bir
şekilde ne de metnin başında bir ser-levhada bildirilmiştir. Yazmanın zahriyesinde metnin adı
ve müellifine dair “Cidâl-i Şâh Esʻad bâ-Vezîr li-Hilmȋ” kaydı yer almaktadır.
Metnin konusu yukarıda bildirilen başlığı aynen yansıtmaktadır. Ayrıca mesnevideki şu
beyit de belirtilen başlığı teyid eder niteliktedir:
Giderek ħātıruma itdi ħuŧūr
Şāh EsǾad’la cidāl-i düstūr (187) (Giderek aklıma Şah Esʻad’la vezirinin çekişmesi
geldi.)
Bu adlandırmanın müellife mi yoksa müstensihe mi ait olduğunu tespit etmek güçtür.
Ancak metin içindeki ara başlıkları müstensihin kaleme aldığı ȃşikȃrdır. Türk mesnevi
edebiyatındaki eser isimleri tedkik edildiğinde Hilmȋ’nin metninden evvel buna benzer bir
adlandırmaya rastlanmamıştır. Hilmȋ’den sonra XIX. asır şairlerinden Üsküdarlı Sȃfȋ’nin (ö.
1901) bu adlandırmaya yakın bir eser kaleme aldığı bilinmektedir. Sȃfȋ, Saʻdȋ-i Şirȃzȋ’nin (ö.

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=6204
59 Fehmi Ethem Karatay, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Kataloğu, C. 2, s. 264. Bizzat tedkik
etme imkȃnı bulduğumuz bu mecmua, Sultan I. Mahmud’un doğumu, sakal bırakması ve tahta çıkması sebebiyle
düşürülmüş tarih manzumelerini ihtiva eder. Hem Süleyman Nahȋfȋ’nin hem de Hilmȋ mahlaslı bir şairin padişahın
cülȗsu üzerine tarih düşürmeleri, bu şairlerin arasında münasebet olabileceğini düşündürmektedir. Zira mesnevisinde
Hilmȋ, Nahȋfȋ’nin yakın arkadaşı olduğundan bahsetmektedir. Şayet bu ihtimal doğru kabul edilirse Cidȃl-i Şȃh Esʻad
bȃ-Vezȋr adlı mesnevinin muhtemel müellifleri üçe düşer; zira Ördekzȃde Hilmȋ, I. Mahmud’un tahta çıkış tarihi olan
1730 senesinden evvel vefat etmiştir.
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1292) Gülistȃn’ındaki bir hikȃyeyi Türkçe nazma çekip Cidȃl-i Saʻdȋ bȃ-Müddeʻȋ adında bir
mesnevi telif etmiştir.60
Klasik dönem şair ve yazarları manzum yahut mensur olsun eserlerinin yazılış
tarihlerini umumiyetle metinlerinin içinde düşürdükleri bir tarihle bildirirler. Kimi zaman da
kaleme alınan eserin adı aynı zamanda eserin tamamlanış tarihini bildirir.61
Hilmȋ’nin mesnevisinde ise her iki durum da söz konusu değildir. Şairin eserin yazım
tarihine dair metinde bildirdiği herhangi bir kayıt yoktur. Eserin yazılış tarihiyle alâkalı
söylenebilecek tek şey XVII. asrın sonunda veya XVIII. asrın ilk yarısında yazılmış
olabileceğidir.
Yazılış Sebebi
Şair eserini kaleme alma sebebini metnin 166-208. beyitleri arasında ayrıntılı şekilde
anlatmıştır. Şairin gönlünü bir gün hüzün kaplamış, kalbi üzüntülere gark olmuştur. Bir gece
yine üzgün vaziyette evine giderken yanında da sırdaşı, dostu Nahȋfȋ vardır. Eve geldikten sonra
Nahȋfȋ’yle sohbete dalmış ve acaba Osmanlı ülkesinde yahut bu dünyada dertsiz, kedersiz biri
var mı diye konuşurlarken aklına Şah Esʻad’ın veziri ile olan münakaşası gelmiş. Hemen
hikȃyeyi arkadaşı Nahȋfȋ’yle paylaşmış. Nahȋfȋ de ona hemen bu hikȃyeyi nazma çekmesini
söylemiştir. Sade bir dille bunu yazamayacağını, yazsa da güzel olmayacağını söylerek Hilmȋ,
Nahȋfȋ’den özür diler. Hilmȋ’nin özrünü kabul etmeyen Nahȋfȋ, Hilmȋ’ye hem genç hem de
gönlünün dolu olduğunu, doğruluk ve samimiyetle başlarsa Allah’ın ona yardım edeceğini
bildirerek şairi cesaretlendirir. Hilmȋ, eserini bu sebeple kaleme aldığını söyler.
Eserin Konusu ve Olay Örgüsü
Eser, konusu itibariyle özgün bir hüviyete sahiptir. Mesnevi literatürüyle alâkalı yapılan
kapsamlı çalışmalar ayrıntılı şekilde incelenmiş; bu mesnevide anlatılan konuyla aynı ya da
buna benzer olan bir metne rastlanmamıştır.62
Eserin konusunu Buhara sultanı Şah Esʻad’la ȃlim ve fȃzıl vezirinin bir mecliste
dünyada “dertsiz/gamsız” insan olup olmaması üzerine münakaşaları; bunun neticesinde
“gamsız” insanı bulmak amacıyla yaptıkları seyahat ve bu seyahat sonunda tanıştıkları Şah Bȋgam’ın başından geçenler teşkil eder.

Âlim Yıldız, Üsküdarlı Sâfî’nin Cidâl-i Sa‘dî Bâ-müddeî Mesnevisi, Üsküdar Sempozyumu Bildirileri, Kasım
2006, s. 587-607.
61 Bu konuda örnek olarak Ahdȋ’nin “Gülşen-i Şuʻarȃ”sı, Şeyhî Mehmed’in “Vekâyiʻü’l-Fuzalâ”sı ile Müstakimzâde
Süleyman Saʻdeddin’in “Tuhfe-i Hattâtîn”i gösterilebilir. “Gülşen-i Şuʻarȃ”nın yazım tarihi 971’dir, eserin adının
ebced değeri 971’dir. “Vekâyiü’l-Fuzalâ’”nın yazım tarihi 1130’dur, eserin adının ebced değeri de 1130’dur. “Tuhfei Hattâtîn”in yazım tarihi 1202’dir, ibarenin ebced hesabına göre sayı değeri yazım tarihi 1202’ye eşittir.
62 Âmil Çelebioğlu, Türk Edebiyatında Mesnevi (15. yy. Kadar), Kitabevi Yay., İstanbul 1999; İsmail Ünver,
“Mesnevi”, Türk Dili Dergisi, Türk Şiiri-Divan Şiiri, S. 415-416-417, Ankara 1986, s. 429-563; Ahmet Atilla
Şentürk, XVI. Asra Kadar Anadolu Sahası Mesnevilerinde Edebȋ Tasvirler, Kitabevi Yay., İstanbul 2002; Ahmet
Kartal, Doğu’nun Uzun Hikȃyesi: Türk Edebiyatında Mesnevi, Doğu Kütüphanesi Yay., İstanbul 2013.
60
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Bir gün işret meclisinde Şah Esʻad’la veziri sohbet ederlerken şah, vezirine birkaç soru
sorar. Dünyanın sayısız nimetlerine sahip olduğu halde bazı zamanlar hüzünlendiğini,
kederinden aklının başından gittiğini, bunun sebebinin ne olabileceğini sorar. Vezir, şaha
dünyada dertsiz kimsenin olmadığını, dünyanın bir adının mȃtemhane olduğunu söyleyerek
teselli etmeye çalışır. Vezirin sözlerine kulak asmayan şah sinirlenerek dünyada muhakkak
dertsiz insanın olduğunu, vezire sarhoş olduğu için ne dediğini bilmediğini söyler. Ertesi sabah
olur, yine aynı konu açılır ve şah vezire, “Dün sarhoştun, aklın başında değildi. Gel inad etme,
elbette dünyada dertsiz kimse bulunur.” der. Vezir sözünde ısrar ederek, aksine bilincinin
yerinde olduğunu, dünyada dertsiz insan olamayacağını söyler. Bunun üzerine şah, eğer
sözünde isabet edersen ülkenin yarısını sana vereceğim; eğer ben haklı çıkarsam boynun
vurulacak der. Bu teklifi kabul eden vezirle beraber tebdil-i kıyafet edip derviş elbiseleri giyerek
“gamsız insanı” aramak üzere yola çıkarlar.
Belli bir süre gittikten sonra huzur ve refah içinde Behcetȃbȃd adında bir ülkeye gelirler.
Burada yaşayan insanlar bolluk içinde mutlu bir hayat sürmektedir. Ülkenin hükümdarının adı
Bȋgam’dır. Şah Esʻad haklı çıktığını düşünerek vezirine söylenir. Vezir acele etmemesi
gerektiğini, biraz vakit geçirip vaziyetin nasıl olduğunu gözlemlemeyi teklif eder. Bir handa
geceyi geçirdikten sonra hükümdar Bȋgam’ın dergȃhına çıkarlar. Bu mecliste Bȋgam’ı dikkatli
bir şekilde seyreden Şah Esʻad’la veziri, kendi aralarında Bȋgam’ın adı gibi “dertsiz” olup
olmadığını müşavere ederken, Bȋgam bunların hȃl ve hareketlerinden derviş değil güngörmüş
kimseler olduğunu anlar. Bunlarla yaptığı özel sohbette Şah Esʻad ve veziri nereden
geldiklerini, ne aradıklarını tüm ayrıntısıyla anlatırlar. Bȋgam, bunlara her ne kadar adının
“dertsiz” olsa da aslında dünyanın en kederli kimselerinden biri olduğunu söyler. Hemen onları
haremine götürerek odadaki perdeyi aralar. İçeride çok güzel bir dilber ve yanında da çirkin,
kötü suretli bir zenci beraber zevk u safa içinde eğlenmektedirler. Duruma anlam veremeyen
Şah Esʻad’la vezirine Bȋgam başından geçenleri anlatmaya başlar.
Bȋgam, Behcetȃbȃd ülkesinin hükümdarının oğludur ve babası genç yaşta vefat edince,
devletin ileri gelenleri şehzȃde Bȋgam’ın yaşının küçük olduğunu, devlet idaresi için henüz hazır
olmadığını düşünerek Bȋgam’ın amcasını tahta geçirirler. Bȋgam en iyi hocalardan özel dersler
alarak büyür. Hükümdar olan amcasının çok güzel bir kızı vardır. Bȋgam’la bu güzel kız
birbirlerine ȃşık olurlar. Sevgilisi Bȋgam’a, tahtın asıl varisinin kendisi olduğunu, bunu gidip
amcasına söylemesi ve tahta çıkması yönünde telkin eder. Amcasının huzuruna çıkan Bȋgam,
artık belli bir yaşa geldiğini, devlet idaresi ve çeşitli konularda kendini yetiştirdiğini söylerek
tahta talip olur. Amcası, onu bir daha böyle bir istekle karşısına çıkarsa öldüreceğini söyleyerek
huzurundan kovar. Bȋgam’ın sevgilisi ve aynı zamanda amcasının kızı olan güzel, babasını
öldürerek tahta çıkması yönünde Bȋgam’ı ikna eder. Kız, babası gece yalnız başına uyurken
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Bȋgam’a haber verir. Bȋgam gizlice geldiği sarayda amcasını öldürür ve tahta çıkar. Belli bir
müddet mutlu ve huzurlu bir şekilde sevdiğiyle zevk u safa içinde yaşarlar. Günlerden bir gün
Bȋgam’ın sevgilisi evhama kapılır ve kendisine bir şey olursa Bȋgam’ın başka güzellerle birlikte
olacağı düşüncesiyle kederlenir. Sevgilisinin üzüntüsünün sebebini öğrenen Bȋgam, şayet
sevgilisi ölürse erkeklik uzvunu keseceğini ve asla başka bir kadına el sürmeyeceği yönünde
yemin eder. Kız da aynı şekilde yemin eder ve yine mutlu bir ömür sürmeye devam ederler.
Günlerden bir gün kız amansız bir hastalığa yakalanır ve hekimler kızın derdine derman
bulamaz. Sevgilisinin başında ümitsiz bir vaziyette bekleyen Bȋgam, onun öldüğünü düşünerek
haremine çekilir ve erkeklik uzvunu keser. Acıdan ve kan kaybından bayılan Bȋgam, ayıldığında
hizmetçileri kendisine müjdeli haberi verirler. Hastalığın etkisi azalmış ve sevgilisi gözlerini
açmış, iyileşmeye başlamıştır. Bu duruma sevineceğini mi üzüleceğini mi bilemeyen Bȋgam
yaptığından dolayı çok pişman olmuştur. Sevgilisi tamamıyla iyileşince tıpkı eski günlerde
olduğu gibi Bȋgam’la birlikte olmak istemiş; artık çaresiz kalan Bȋgam yaptıklarını anlatmıştır.
Sevgilisinden vefa ümit eden Bȋgam büyük bir hayal kırıklığına uğramış, sevgilisi erkekliğini
kaybetmesi sebebiyle kendisini tahkir etmiştir. Hüzün ve kedere boğulan Bȋgam, öz babasına
bile acımayan bu hilekȃr güzelin kendisine acıması beklemenin yanlış olduğunu anlar. Belli bir
süre sonra sevgilisinin yanına altın ve hediyelerle çıkan Bȋgam, isteğinin ne olduğunu sorar. O
da bütün hizmetçilerini yanına çağırmasını, aralarından beğendiğiyle birlikte olmak istediğini
söyler. Çaresiz kalan Bȋgam, kendinden istelineni yapar. Gönlünü kaplayan keder ve tasayla
tekrardan tahtına oturur. Sergüzeştinin tamamını Şah Esʻad’la vezirine anlatan Bȋgam, işte
haremde gördüğünüz o kara adam benim hizmetçim, yanındaki güzel kız da sevgilimdi, der.
Ayrıca Şah Esʻad’a hemen ülkesine dönüp devletinin başına geçmesini, dünyada asla dertsiz
kimsenin bulunmayacağını söyleyerek onları uğurlar.
Hikȃye burada sona erer. Şair Şah Esʻad’la vezirin durumuna değinmeksizin hȃtime
kısmına geçer.
Nüsha Tavsifi
Eserin bilinen yegȃne nüshası Almanya Millî Kütüphane Ms. or. oct. 3681 numarada
kayıtlıdır. Kütüphane kayıtlarında ismi sehven “Bahs u Cedel” olarak bildirilen63 yazma
190x125, 100x75 mm ölçülerinde olup tamamı 35 varaktır. Satır sayısı bazı yapraklarda
değişmekle beraber umumiyetle 11’dir. Kalın, aharlı ve koyu krem renkte bir kȃğıda taʻlik hatla
yazılan eserde, başlıklarda kırmızı kalan kısımlarda siyah mürekkep kullanılmıştır. Yazma koyu
kahverengi deri ciltlidir. Cildin üzerindeki şemse, salbek ve köşebendler kakma yöntemle
yapılmış, cedveller ise siyah renkle boyanmıştır.

63

http://yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=125546
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Cildin ön kapağından sonra ara kȃğıdı, ardından zahriye kısmı gelmektedir. Zahriyenin
sol üst köşesinde temellük kaydı, onun altında da mühür yer almaktadır. Temellük kaydında
“Mehemmed el-maʻrȗf bi-Süleymân Ağazâde” ibaresi yer alır. Hemen yanında biri eski, diğeri
yeni iki katalog numarası vardır. Zahriyenin ortasında eserin ve müellifin ismi şu şekilde yer
alır: “Cidȃl-i Şȃh Esʻad bȃ-Vezȋr li-Hilmȋ”. En alt kısımda ise Berlin Devlet Kütüphanesinin
mührü vardır.
Asıl eser 1b’de başlar. Metin, altın yaldızla çizilmiş ve iki sütun hȃlinde bölünmüş bir
çerçevenin içine yerleştirilmiştir. Yeşil ve mavi tığlarla süslenmiş kenarları mavi çiçek
motifleriyle süslü ser-levhanın içinde altın yaldızlı çiçek motifleri yer alır. Ser-levhanın
kenarları kırmızı mürekkeple çizilerek yaldızlı kısım ön plana çıkarılmıştır. 13b, 16b, 18b, 22a,
26b, 30a varaklarında metnin bağlamına uygun şekilde altı minyatür yapılmıştır. Mesnevi
35a’da biter. 35b’ye nüshanın tavsifini bildiren iki satırlık Almanca bir ibareye yer verilmiştir.
Metinde 4 yerde sahh kaydı bulunması ya müellifin veya eseri istinsah ettirenin kopya ettirdiği
nüshayla asıl eseri mukabele ettiğini gösterir.
Başı: 1b

Ĥamd ol Allāhu Ǿažįmü’ş-şāna
Nuŧķ ile virdi şeref insāna

Sonu: 35a

Buña mālik olan erbāb-ı hüner
Rūĥumı ħayr ile yād eyleyeler

Şekil Hususiyetleri
Cidâl-i Şâh Esʻad bâ-Vezîr adlı eser mesnevi nazım şekliyle kaleme alınmıştır. Metinde
aruzun feʻilâtün feʻilâtün feʻilün kalıbı kullanılmıştır. Tamamı 634 beyitten meydana gelen eser,
müstensih tarafından bölümlerine uygun gelecek şekilde başlıklandırılmıştır:64
-

Bu nažm-ı ŝüreyyā-nižām ol bülbül-i bāġ-ı belāġat ve gül-i ĥadįķa-i şefāǾat mefħar-i
ümmet Ǿaleyhi’ś-śalātü ve’t-taĥiyye ĥażretinüñ vaśf-ı Ǿālįleridür ki źikr olınur.

-

Bu eşǾār-ı bedāyiǾ-diŝār çār-yār-ı bā-śafā ve nūr-ı çeşmān-ı Muśŧafā ser-defter-i şühedāyı Kerbelā Ĥasaneyn-i saǾįdeyn rıđvānu’llāhi teǾāl‴ Ǿaleyhim ecmaǾįn ĥażarātınuñ
teymįnen vaśf-ı şerįfleridür.

Bu ayırma işleminin müstensihe ait olduğunu metindeki 2. ve 3. başlık ortaya koyar. 2. başlıktaki şu ifadede:
“Bu eşǾār-ı bedāyiǾ-diŝār çār-yār-ı bā-śafā ve nūr-ı çeşmān-ı Muśŧafā ser-defter-i şühedā-yı Kerbelā Ĥasaneyn-i
saǾįdeyn rıđvānu’llāhi teǾāla Ǿaleyhim ecmaǾįn ĥażarātınuñ teymįnen vaśf-ı şerįfleridür.” Hz. Hasan, Kerbelȃ şehitleri
arasında zikredilmiştir. Hȃlbuki Hz. Hasan, 28 Safer 49/7 Nisan 669’da eşi tarafından zehirlenerek şehit edilmiştir.
Kerbelȃ vakʻası ise 10 Muharrem 61/ 10 Ekim 680’dir. Eserinde hayırla yȃd ettiği, tazim ettiği Hz. Hasan’ın ne
zaman şehit edildiğini şairin bunu bilmemesi zor görünmektedir. bk. Ethem Ruhi Fığlalı, “Hasan”, DİA, C. 16,
İstanbul 1997, s. 283.
- 3. başlıktaki şu ifade de başlıklandırmanın müstensihin tasarrufu olduğunun delilidir: “Bu maķāl-i ĥaķįķat-meǿāl
şāǾirüñ dergāh-ı ķāđį’l-ĥācāt celle şānuhu ve Ǿammü nevālühü ĥażretine münācātıdur” Hiç bir şair kendi yazdığı
eserde “şairin münâcâtıdır” demez.
64
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-

Bu maķāl-i ĥaķįķat-meǿāl şāǾirüñ dergāh-ı ķāđį’l-ĥācāt celle şānuhu ve Ǿammü

nevālühü ĥażretine münācātıdur:
-

Bu eşǾār-ı riķķat-nümūn şikāyet-i rūzigār ve bį-vefāyį-i çarħ-ı ġaddār ve ebnā-yı
zamānuñ bį-merĥamet ve bį-ĥaķįķat olduķların müşǾirdür.

-

BāǾiŝ-i taĥrįk-i ħāme-i müşgįn-sāye ve sebeb-i nažm-ı ĥikāye.

-

Şāh-ı Buħārā EsǾad Şāh’uñ vezįr-i Ǿāķıl ile baĥŝ ü cedeli ve seyāĥatle Şāh Bį-ġam’a
vāśıl olduķlarında ilzām olduġıdur.

-

Şāh Bį-ġam’uñ cevf-i leylde kūy-ı maǾşūķaya Ǿazm ve Ǿammusın ķatl idüp kendi eliyle
tāc u taĥtı alduġıdur.
Eserde aruz kullanımı hususunda birkaç beyit dışında herhangi bir sıkıntı

görünmemektedir. Kafiye seçimi konusunda Hilmî rahat davranmış, birçok beyitte kafiye hatası
yapmıştır. Bu beyitlerde ahenk ve uyum redifle sağlanmıştır:
Seni bir daħi lisāna almaz
Alsa da ħayr ile nāmuñ añmaz (117)
Virme bįhūde taǾab cānuña sen
Çekecek derdi yine sensin sen (135)
Şeh buyurdı getürüp meydāna
Mey-i nābı ķodılar meydāna (238)
Biz daħi anı suǿāl itmedeyüz
İşte bir bį-ġam Ǿalemde bizüz (375)
Her ne kadar eserde kafiye kusurları bulunsa da metin, kafiye çeşitliliği açısından bir
hayli zengindir. Yarım kafiye, tam kafiye ve zengin kafiyeli beyitler oldukça fazladır. Çeşitlilik
arzetmesi bakımından cinaslı ve tunç kafiyelere şu örnekler verilebilir:
Zevraķ-ı bādeyi sür bāda göre
Dįdemüz bāri biraz bāde göre (232)
ŻaǾf ile döndi vücūdı nāle
Oldı kārı gice gündüz nāle (516)
***
Böyle mātemgedede sūr ola mı
Ser-nigūn kāse mey ile ŧola mı (251)
Şāh EsǾad didi luŧf ile aña
Ne yüzüñ var baķacaķ şimdi baña (274)
Ġayrı inkāruña ıśrār itme
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Giceki rāh-ı ħaŧāya gitme (275)
İķtiżā eyledi kim ķavl ideyüz
Senüñ ile bu cihete gideyüz (287)
Behcet-ābād idi nāmı anuñ
Cenneti idi fenā dünyānuñ (309)
Muhteva Hususiyetleri

Hilmȋ, metnini kaleme alırken hem klasik dönem eser tertibi hususiyetlerini hem de
mesnevilerdeki kalıplaşmış kaideleri göz önünde bulundurmuş, azamȋ derecede bu kurallara
uyma gereği hissetmiştir.
İslȃmȋ dönem eserlerinin hemen hemen tamamında olduğu gibi mesnevi mensur bir
besmeleyle başlar. Metnin ilk kapsamlı bölümü hamdele kısmıdır. 1-18. beyitler arasında yer
alan hamdele kısmında şair, hamd ve senȃnın yalnızca Allah’a mahsus olduğuna değinerek önce
kȃinȃtın sonra da Hz. Âdem’in yaratılmasına değinir. Kudretinin sınırları bulunmayan
yaratıcının hikmetini anlamakta insanoğlunun aklının aciz kalacağını beyan ederek bölümü
sonlandırır.
19-44. beyitler arasında mesnevinin ikinci bölümü olan salvele kısmı yer alır. Âlemlerin
övüncü ve ümmetinin şefaatçisi olan Hz. Peygamber’in bütün peygamberlerin şahı ve Allah’ın
habibi olduğu ifade edilir. Ayı parmağıyla ikiye bölmesi ve gölgesinin bulunmaması gibi
mucizelerine temas edilerek Hz. Peygamber’in vücudunun ȃleme bereket ve rahmet olduğuna
işaret edilir. Güzellik yönünden Hz. Yusuf onunla kıyas edilemez. İsimleri Kurȃn-ı Kerȋm’de de
zikredilen Eyyub, Yakub, Nuh, Süleyman, Davud, İsmail, Musa, İsa, Salih, Zekeriyya, Yunus,
İdris, İbrahim peygamber ve ismi dinȋ kaynaklarda geçen Cercis peygamber öne çıkan
vasıflarıyla anılarak hepsinin önderinin Hz. Peygamber olduğu belirtilir. Şair bu kısımda kendi
mahlasını da zikrederek şefaat temennisinde bulunur ve Hz. Peygamber’e salat ve selam
göndererek salvele bahsini tamamlar.
45-51. beyitler arası medh-i çehȃr yȃr-ı güzȋn ve medh-i Hasaneyn olarak da bilinen dört
halife ve Hz. Peygamber’in torunlarının övüldüğü kısma ayrılmıştır.
52-81. beyitler arasını Hilmȋ, Allah’ın kerem sıfatını öne çıkararak ondan bağışlanmayı
dilediği münacat kısmına tahsis etmiştir. Şair bu bölümde günahkȃr ve asi bir kul olduğunu,
vaktini ayş u işrette geçirdiğini ancak onun rahmetinden ümit kesilmeyeceğini, lütuf ve
merhametinin sonsuz olduğunu beyan eder. Bu kısmın sonlarına doğru Nevʻȋzȃde Atȃyȋ’yi
rahmetle anar ve onun söz mülkünün sultanı olduğunu bildirerek sanki kendisi için söylediğini
düşündüğü iki beytini nakleder. Şair tıpkı salvele kısmında da olduğu üzere yine mahlasını
zikreder ve bütün bağlılığının Allah’a olduğunu söyler. Viran olan gönlünü bayındır kılarak
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kendisini şad etmesini, ismet hareminin bir köşesine çekilmeyi ve iffet dergȃhının sakinlerinden
olmayı Allah’tan niyaz eder.
“Şikȃyet-i rȗzigȃr” olarak başlıklandırılan 82-165. beyitler arasında şair felekten şikȃyet
eder. İyi huylu kimselere düşmanlık ederken, alçak tıynete sahip olanlara feleğin gösterdiği izzet
ve ikramı sorgular. Gönül ehli üzüntülü vaziyette mihnet köşesinde otururken, devlet
kademelerinde zayıf karakterli kimselerin bulunmasını tenkit eder. Feleğin acımasızlığı ve
haksızlığını sorguladıktan sonra dünya nimetlerinin geçici olduğu, vakti eğlenceyle geçirmemek
gerektiği, ölümden kurtuluşun mümkün olmadığı ve buna hazırlık yapmanın lüzumu, öldükten
sonra hayırla yȃd edilmek isteyeninse cömert olması ve insanlarla iyi geçinmesi gerektiği
yönünde nasihatlar eder.
166-208. beyitler arasında şair metnini kaleme alma sebebini ayrıntılı şekilde izah
eder.65
209-601. beyitler arasında ise asıl konunun işlendiği ȃgȃz-ı dȃsıtan bölümü yer alır.
Mesnevinin konusunu teşkil eden bölüm ana hatlarıyla iki kısımdan oluşmaktadır.
209-412. beyitler arası çerçeve hikȃye olarak kabul edilebilecek Buhara hükümdarı Şah
Esʻad’la vezirinin macerasının anlatıldığı bölümdür. Bir akşam işret meclisinde eğlenen Şah
Esʻad, türlü nimetlere sahip olduğu hâlde neden üzgün olduğu konusunda veziriyle müzakere
etmektedir. Metindeki ilk minyatür bu meclisi resmetmektedir.
Dünyada “dertsiz/gamsız/üzüntüsüz insan” olup olmadığı hususundaki aralında bir
tartışma başlar. Meclis dağılır, ertesi gün olunca şah, vezirine akşamki düşüncesinde ısrarlı olup
olmadığını sorar. Aralarındaki münakaşa daha da şiddetlenerek bahse girer ve “dertsiz insanı”
aramak üzere yola çıkarlar. Buna göre eğer dertsiz birini bulabilirlerse Şah Esʻad vezirinin
boynunu vurduracak; bulamazlarsa Şah Esʻad ülkesinin yarısını vezirine verecektir.
Derviş kıyafetlerine girerek yola çıkarlar. Metindeki ikinci minyatür bu yolculuğu tasvir
eder. Behcetȃbȃd ülkesine varırlar ve kısa sürede ülkenin hükümdarı Şah Bȋgam’ın meclisine
dȃhil olurlar. Metindeki üçüncü minyatür bu tanışmayı resmeder. Şah Bȋgam’la olan sohbetleri
ilerler ve şah bunların derviş olmadığını anlayıp meselenin aslını öğrenmek ister. Daha sonra
Şah Bȋgam’ın bunları alıp makamlarına uygun şekilde giydirir ve haremine götürerek bir
perdeyi aralayıp burada zevk u safa içindeki bir güzelle çirkin bir erkeği gösterir. Metindeki
dördüncü minyatür bu ȃşıkların meclisini ve misafirlerine bu manzarayı gösteren Şah Bȋgam’ı
tasvir eder. Meselenin aslını öğrenmek isteyen Şah Esʻad’la vezirine Şah Bȋgam’ın kendi
hikȃyesini anlatmaya başlamasıyla çerçeve hikȃyeden 2. hikȃyeye geçilir.
Eserin yazılma sebebi kısmında ayrıntılı şekilde bu bölüme temas edildiğinden tekrara düşmemek adına burada
sadece bölüm adı zikredilmiştir.
65
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413-601. beyitler arası Şah Bȋgam’ın hikȃyesinin anlatıldığı kısımlardır. Bȋgam’ın
amcasının kızına ȃşık olması; kızın telkiniyle amcasını öldürmesi hikȃyenin girişini teşkil eder.
Metindeki beşinci minyatür bu öldürme hadisesini tasvir eder. Bȋgam’ın tahta geçmesi;
amcasının kızıyla mutlu ve güzel günler geçirmesi; kızın hastalanıp ölüm döşeğine düşmesi;
Bȋgam’ın erkeklik uzvunu kesmesi ve kızın iyileştiğini duyarak yaptığından pişman olması
hikȃyenin asıl bölümünü oluşturur. Metindeki altıncı ve son minyatür Bȋgam’ın üzüntüyle
erkeklik uzvunu kesmesini resmeder. Kızın iyileşerek Bȋgam’ı aşağılaması ve ayş u işretinde
yanına eş olarak Bȋgam’ın hizmetkȃrlarından birini seçmesiyle hikȃye neticelenir.
602-634. beyitler arası eserin hâtime kısmını teşkil eder. Okuyucusundan hata ve
noksanlarının hoş karşılanmasını, sade dille yazıldığı için ayıplanmamasını, anlattıklarının boş
laf olarak algılanmamasını temenni eder. Aslında söyleyecek çok sözü olduğunu ancak binde
birini söyleyebildiğini belirterek hüner ehli tarafından hayırla yȃd edilmeyi diler.
Sonuç
Türk mesnevi edebiyatı sahasında yapılan yeni neşirler, aslında mesnevi edebiyatımızın
sınırlarının ne denli geniş olduğunun göstergesidir. Şairlerimiz sadece Arap, Fars kaynaklı çift
kahramanlı aşk hikȃyelerinin anlatıldığı metinleri tercüme etmekle, bazı yiğitlik hikȃyeleri
anlatmakla, kimi tarikat büyüklerinin kerȃmetlerinin anlatıldığı menȃkıbnȃmeler kaleme
almakla kalmamış, bunlara ilaveten özgün konular da bularak yeni edebȋ mahsuller ortaya
koymuşlardır. Bu çalışmada da ele alındığı üzere tahminȋ XVII. asrın sonu XVIII. asrın
başlarında yaşayan Hilmȋ mahlaslı şair, kendinden evvel işlenmemiş bir konuyu başarılı bir
şekilde nazma çekmiştir. Şekil ve muhteva açısından tedkik edilen eserde aruz kusurları oldukça
az, anlatımsa gayet sade ve akıcıdır. Hilmȋ mesnevi nazım şeklini gayet iyi bilen ve bunu
eserine yansıtma hususunda dikkat eden bir şair olarak öne çıkar. Eserinde klasik mesnevi
bölümlerinin hemen hemen tamamına yer vermesi bunun delilidir. Metindeki hakȋmȃne edayla
verilen nasihatlar şairin hikmete önem verdiğinin göstergesidir. Kutadgu Bilig’deki
“Aytoldı”dan beri birçok siyasetnȃme türü eserde görmekte olduğumuz hakȋm, ȃlim, ileri
görüşlü vezir tipine bu mesnevide de rastlanır. Hilmȋ okuyucusuna vermek istediği “dünyada
hangi konuma sahip olursa olsun dertsiz kimse yoktur” ve “insanlar zahiren mesut görünse de
içlerinde büyük acılar barındırabilir” mesajlarını Şah Esʻad’ın bilge vezirinin ağzından
aktarmıştır. XVII. asırdaki hikȃye resimleme geleneğinin XVII. asrın sonu veya XVIII. asrın
başlarındaki manzum bir temsilcisi konumundaki Cidâl-i Şâh Esʻad bâ-Vezîr sahip olduğu
minyatürler sebebiyle sanat tarihimizin, işlediği konunun özgünlüğü hasebiyle de edebiyat
tarihimizin önemli eserleri grubuna dȃhil edilebilir.
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CİDĀL-İ ŞĀH ESǾAD BĀ-VEZĮR66
Bi’smi’llāhi’r-Raĥmāni’r-Raĥįm
1

Ĥamd ol Allāhu Ǿažįmü’ş-şāna
Nuŧķ ile virdi şeref insāna
maħlūķāta67

Ĥamd ol Ħāliķ-ı
Ĥamd ol śāniǾ-i maśnūǾāta

Eyle evśāf-ı Nebįye āġāz
Uġramaz Ǿaķla bu sırr-ı mübhem
Yine Allāhu TeǾāl‴ aǾlem
Bu nažm-ı ŝüreyyā-nižām ol bülbül-i bāġ-ı
belāġat ve gül-i ĥadįķa-i [2b] şefāǾat mefħar-i ümmet
Ǿaleyhi’ś-śalātü ve’t-taĥiyye ĥażretinüñ vaśf-ı
Ǿālįleridür ki źikr olınur.

Yoġ iken Ǿālemi itdi įcād
Giderek oldı ķuśūrı ābād
Ķurdı nüh ħaymeyi bir anda Ħudā
Bį-sütūn itdi bu ŧāķı peydā
5

Faħr-i Ǿālem o şefįǾ-i ümmet
ǾĀleme oldı vücūdı raĥmet
20

İki ĥarf ile68 cihān oldı Ǿayān
Başladı dönmege çarħ-ı gerdān

Maĥż-ı nūr idi o źāt-ı Medenį
Sāye-i raĥmet-i Hak’dur bedeni

İricek rūy-ı zemįn itmāme
Āsümān oldı kebūdį cāme

Kendi nūr olmaġın ol sulŧānuñ
Sāyesi olmaz anuñçün anuñ

Ķıldı ol cāmeyi Ħallāķ-ı beşer
Mihr ile māhı iki şemse-i zer

İtdi bir ĥamlede ol sāye-i Ĥaķ
Keffe-i māhı benānı ile şaķķ

Kevne mihr ile virüp zįb ü fer
Giceye encümi ķıldı zįver [2a]
Gündüzi gicede itdi pinhān
Giceyi gündüz ile ķıldı Ǿıyān
10

ǾĀleme oldı vücūdı berekāt
Rūĥ-i pākine hezārān śalavāt
25

Ħalķ idüp Ādemi ol Ĥayy u MuǾįn
Bir avuc ħāk ile ŧoldı bu zemįn

Gelicek maĥşere ol rāĥat-ı rūĥ
Baĥr-ı raĥmet nic’olur görsün Nūĥ [3a]

Ĥarf ü śavt itmege virdi ķudret
O bahāneyle olındı ülfet

Olup evreng-i şefāǾat de Ǿayān
Pāy-i taħt ola Süleymāna mekān

Cümlesi maĥv ola ancaķ ķala Ĥaķ
Źātıdur dāǿim ü bāķį ancaķ

15

Kimse ol rütbeye vāśıl olamaz
Ĥażret-i Yūsuf aña ŧartılamaz
Zaħmına merhem olup Eyyūbuñ
Dįdesi rūşen ola YaǾķūbuñ

Ķuvvet ü ķudretini itdi Ǿayān
ǾĀleme ĥikmetini ķıldı beyān

Bį-beķā olduġına saña cihān
Şāhideyn oldı bahār ile ĥazān

Muśŧaf‴ şāh-ı rüsül faħr-i cihān
YaǾni maĥbūb-ı cenāb-ı Sübĥān

Ümmetin eyle recā ol Maĥmūd
İşidilmeye śadā-yı Dāvūd
30

Ĥāśılı Ǿaķl-ı beşer uġrayamaz
Ĥikmet ü ķudretini añlayamaz

Ķulı ķurbānıdur ol iki ħalįl
Ĥażret-i Yūsuf ile İsmāǾįl
Kesüben ata Ǿaśāyı Mūs‴
Ola dem-beste görince ǾĮs‴

Oynamaz bunda semend-i efkār
Ĥayret-efzā olacaķ yerler var

Nūĥ keştįyi ķaraya çekdi
Göricek nāķayı Śāliĥ çökdi

Gele ey kilk-i ħoş-elĥāna niyāz

Zekeriyyāya nigāh itdi tamām
İki şaķķ oldı çü maġz-ı bādām

Mesnevideki bütün minyatürler okuyucuların görebilmesi
amacıyla transkribe edilen metne, yazmadaki yeri
gözetilerek konmuştur. Ayrıca metinde okunamayan bir
kelimenin orjinal şekli metne ilave edilmiştir.

66

67
Bu mısra metinde “Ĥamd ol Ħāliķ-ı mevcūdāta”
şeklindedir. Kenarda bulunan sahh kaydında ise yukarıdaki
hâli yer almaktadır.

Burada iki harften maksat Kurȃn-ı Kerȋm’de birçok sȗrede
geçen “kün” “ol” emridir.

68

Yūnusa baķıcaķ ol nūr-ı Ǿuyūn
Śıķılup oldı hemān noķŧa-i nūn
35

DaǾvet olınca o bezme Cercis
İgnesin başına śoķdı İdrįs
İtdi pervāne o şehler şāhı
ŞemǾ-i ĥüsnine Ħalįlu’llāhı
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Mefħar-i ħayl-i peyām-berdür ol
Böyle luŧf idici serverdür ol

40

Serverā senden umar ħāś ile Ǿām
Ki meded eyleyesin rūz-ı ķıyām [3b]

Yā İlāhį beni ħalķ itdüñ sen
Baña luŧf eyleyecek sensin sen

Ümmetüñden birisi Ĥilmi-i zār 69
Renc ü Ǿiśyān ile oldı bįmār

Yā İlāhį keremüñ efzūndur
Nice yıllar dilimüz maĥzūndur

Senden olmazsa şefāǾat baña ger
Vāy aĥvālüme ey ħayr-ı beşer

Beni dünyāya Ǿademden getüren
Sensin ey Ħāliķ u MaǾbūdum sen

Ŧutmadum sünnetüñi aślā ben
Eskidi çirk ile bu cāme-i ten

55

Şāhlar luŧfuña muĥtāc senüñ
Mücrim ü Ǿāciz içündür keremüñ [4b]

O şehi vaśf ide bi’ź-źāt Ħudā
Ben nice vaśfın idem anuñ edā

Sañadur rabŧ-ı derūnum yā Rab
Kerem eyle baña çekdürme taǾab

Yarın isterseñ eger cennet ü ĥūr
İtme bu beyti zebānuñdan dūr

Bāb-ı luŧfuñ ķoyuban ķanda gidem
Ħˇān-ı iĥsānuña nāžır dįdem

Muśŧafānuñ ola tā rūz-ı ķıyām
Rūĥ-i pākine śalāt ile selām

Yoķdur Ǿiśyānuma yā Rabbi Ǿaded
Meded eyle baña Allāh meded

Bu eşǾār-ı bedāyiǾ-diŝār çār-yār-ı bā-śafā ve
nūr-ı çeşmān-ı Muśŧafā ser-defter-i şühedā-yı Kerbelā
Ĥasaneyn-i saǾįdeyn70 rıđvānu’llāhi teǾāl‴ Ǿaleyhim
ecmaǾįn ĥażarātınuñ teymįnen vaśf-ı şerįfleridür.
45

Bu maķāl-i ĥaķįķat-meǿāl şāǾirüñ dergāh-ı
ķāđį’l-ĥācāt celle şānuhu ve Ǿammü nevālühü
ĥażretine münācātıdur:

Bulamam saña yarar aǾmālüm
Nic’olur rūz-ı cezā aĥvālüm
60

BaǾdü aśĥab şeh-i her-dü-cihān
Çār-yārān-ı saǾādet-Ǿunvān

Dāǿimā kār u ħayālüm Ǿiśyān
Ben de aĥvālüme oldum ĥayrān
Gün-be-gün artmadadur noķśānum
Baķma eksikligüme sulŧānum

Ki Eb‴ Bekr-i ǾAtįķ ile ǾÖmer
Daħi ǾOŝmān-ı Zekį vü Ĥayder [4a]

Hįç ķuśūr eylemezem meyde müdām
Böyle ķalursa işüm oldı tamām

Nūr-ı çeşmān-ı nebiyyü’ŝ-ŝaķaleyn
O şehįdeyn-i saǾįdeyn Ĥasaneyn

Serve baķsam ķad-i dil-ber śanurum
Lebini bāde-i aĥmer śanurum

Eglenür neşveleriyle göñlüm

Rađiya’llāhu teǾāl‴ Ǿanhüm
Sāǿir aśĥāb-ı güzįni daħi Ĥaķ
Eyleye raĥmeti envārına ġarķ
50

Meclis-i vaǾža giderse yārān
Meygede semtini özler dil ü cān
65

Baĥr-ı elŧāf-ı seħāvetdürler
Encüm-i çarħ-ı saǾādetdürler

Her işüm maĥż-ı ħaŧādur yā Rab
Senden ümmįdüm Ǿaŧādur yā Rab
Māl-i ħulyāyıla evķāt geçer
Cümle efkār ise vaśl-ı dil-ber [5a]

Böyle ķıl rūĥ-ı śaĥābeye nidā

Raĥmetu’llāhi Ǿaleyhim ebedā

Allah Allāh ne belādur bu belā
Senden olur yine bu derde devā
Yā İlāhį baña sensin reh-ber
Luŧf idüp rāh-ı necātı göster

69
Bu mısra metinde “Ümmetüñden biri Ĥilmį-i nā-çār”
şeklindedir. Yukarıdaki hâli der-kenârdaki sahh kaydında
yer almaktadır.

Müstensih Hz. Hasan’ın da Kerbelȃ’da şehit edildiğini
düşünerek bu başlığı koymuştur. Hȃlbuki Hz. Hasan, 28
Safer 49/7 Nisan 669’da eşi tarafından zehirlenerek şehit
edilmiştir. Kerbelȃ vakʻası ise 10 Muharrem 61/ 10 Ekim
680’dir. Bkz. Ethem Ruhi Fığlalı, “Hasan”, DİA, C. 16,
İstanbul 1997, s. 283.
70

Ķalmışam bādiye-i Ǿiśyānda
Ķanda ben rāh-ı selāmet ķanda
70

Yolum azdı n’ideyüm nā-çārum
Cürm ü Ǿiśyānla ġāyet zārum
Luŧfı çoķdur ķuluña Mevlānuñ
Yoķ vezįri vü şerįki anuñ
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Gerçi vardur felegüñ teǿŝįri
Bir ŧarafdan da vezįr ü mįri

Ġam yime Ĥaķdan irer saña meded
NiǾmet ü luŧfı Ħudānuñ bį-ĥad
90
Ķıl tevekkül ķapusında nāle
Ķāmetüñ benzeyicek tā nāle

Bir alay nekbeti-i bį-raġbet
Bir alay bį-ħaber ü nev-devlet

O ǾAŧāyį o maǾārif-kānı
YaǾni mülk-i süħanuñ sulŧānı
75

Bir bölük ehl-i maǾārif düşmen
Ķavli fiǾli gibi nā-müstaĥsen

Bu iki beyti hemān ol üstād
Eylemiş śanki benümçün inşād

Her biri rükn-i rekįn-i devlet
Kendüden ħalķa veliyy-i niǾmet

Luŧf-ı Ĥaķķa ne liyāķat ne ŧaleb
Ne bahāne gerek ana ne sebeb

Olmaya pādişehüñ idrāki
Yıķalar rüşvet ile eflāki

Mülkinüñ ķāhiridür Rabb-i Ġanį
Yıķamaz kimse Ħudā yapduġını71 [5b]
95
Nedür āyā bu tehālük bu ġażab
Neyi müntic ola bu şūr u şeġab

Ħalķ-ı Ǿālem yana žulm ile tamām
Eksigüm ne diyü źevķ eyle müdām [6b]

Ĥilmi-i ħaste-dili şād eyle
Dil-i vįrānını ābād eyle

Biricik Ǿāķıbetüñ fikr eyle
Mevti de gāhice bir źikr eyle

Kūşe-gįr-i ĥarem-i Ǿiśmet ķıl
Sākin-i zāviye-i Ǿiffet ķıl
Bu eşǾār-ı riķķat-nümūn şikāyet-i rūzigār ve
bį-vefāyį-i çarħ-ı ġaddār ve ebnā-yı zamānuñ bįmerĥamet ve bį-ĥaķįķat olduķların müşǾirdür.

Ey geçen ġaflet ile şām u seĥer
Ĥāy hūyıla iden Ǿömri güźer
100

Merĥabā ey felek-i sifle-nevāz
Dūr olur devrüñ ile ehl-i niyāz

Ķanı ol Ǿāleme sulŧān geçinen
Ķandadur ol şeh-i şāhān geçinen

Seni alçaķ görene luŧf idesin
Her zamān ħˇāhişi üzre gidesin

Ķandadur ķanda o Behrām-ı zamān72
Anı da gūra yetürdi devrān

Ehl-i dil kūşe-i miĥnetde ĥazįn
Śadr-ı devletde ola cümle mehįn
Bu mıdur resm-i mekārim-sāzį
Bu mıdur ķāǾide-i ser-bāzį [6a]

Vaķtini ġāǿib iden śoĥbet ile
Miĥneti śatın alan minnet ile
Bu mıdur merd olanuñ aĥvāli
Neye müncer olacaķdur ĥāli

Ehl-i ŧabǾa bu Ǿadāvet ne içün
Ya edānįye bu Ǿizzet ne içün

85

Şāh olan ola reǾāyā-perver
ǾĀlemüñ ĥāline vāķıf ister
Yoħsa sen kendi śafāñ eyleyesin
Źevķ u şevķ ile güle oynayasın

Yā İlāhį sañadur rabŧ-ı dilüm
Ġayra ümmįd ile açdurma elüm
80

İtmede cevr ü cefā bį-efzūn
Dāǿim itmekde cihānı maĥzūn

Var mı tūşeñ Ǿaceb ol yola senüñ
Seni bir gün śıķa ġāǿib kefenüñ
105

Ķanı ol ħalķa ġurūrāne ħiŧāb
Münkirįne yaramaz öyle cevāb

Dūn olan śadr-ı saǾādetde ola
Ehl-i dil ħāk-i meźelletde ķala
İl ide źevķ u śafā gülşende
Ehl olan ķala gide külħende

71
76. ve 77. beyitler Nevʻȋzȃde Atȃyȋ’nin Sohbetü’l-Ebkȃr
adlı mesnevisinden alınmıştır. Bkz. Muhammet Yelten
(hzl.), Nevʻȋzȃde Atȃyȋ, Sohbetü’l-Ebkȃr, Kültür Bak. ekitap
s.
63.
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10707,metinpdf.pdf
?0 [erişim tarihi: 01.01.2015]

Sâsânî hükümdarı Behrâm-ı Gȗr (ö. 438) I. Yezdicerd’in
oğlu ve halefidir. Sürekli olarak yabaneşeği avına çıktığı
için adı yabaneşeği mȃnȃsındaki “gȗr” sözcüğüyle birlikte
Behrȃm-ı Gȗr şeklinde bilinir. Taberî’nin rivayetine göre
gizlice Hindistan’a giden Behrâm burada Deybül, Mekran
ve Sind’e sahip olmuş, ülkesine döndükten kısa bir süre
sonra da yaban merkebi (gûr) avı sırasında bir çukura
düşerek kaybolmuştur. Ayrıntılı bilgi için bkz. Enver
Konukçu, “Behrâm-ı Gȗr”, DİA, İstanbul 1992, C. 5, s. 356;
Nimet Yıldırım, Fars Mitolojisi Sözlüğü, Kabalcı Yay.,
İstanbul 2006, s. 148-150.
72
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Ķanı ķarşuñda duran ħuddāmuñ
Bir pula degdi mi gör encāmuñ

Devleti baña śorarsañ nicedür
Hele ben añladuġum böylecedür

Ey Süleymān geçinen ehl-i ġurūr
Bedenüñ olsa gerek ŧuǾme-i mūr

Mātem itmek gerek Ǿizzet bulana
Merŝiye dimeli manśıb olana

Ŧaġılup bu cesedüñ eczāsı
Ķalmaya dād ü dihiş sevdāsı [7a]

Bu mıdur manśıb u cāhuñ nişānı
Hey denį ķanı bunuñ iĥsānı

Rūĥuñ olduķda mekānına revān
Maĥv ola ĥükm-i Ǿanāśır ol ān
110

Niye geldüñ niye dünyāya Ǿaceb
Ne içündür çekilen bunca taǾab

Naķd-i cismüñi felek eyleye güm
Zįr-i ħāk ola yerüñ çün gejdüm

Ħunfesā gibi śoķulma māla
Ĥaźer it beñzemeden ĥammāla

Seni gūra ķoyalar aĥbābuñ
Göresin dāħilini ol bābuñ

Gice gündüz ġam-ı māl ü evlād
Ĥubb-ı dünyā seni itdi berbād

Vay eger olmaz ise ħayr-ı Ǿamel
Dįde-i cāna ire renc-i sebel

Ķadrüñi añla eger kāmil iseñ
Düşme ŧūl-i emele Ǿāķıl iseñ
Virme bįhūde taǾab cānuña sen
Çekecek derdi yine sensin sen
Bir gün olur ki yoġ olur varuñ
Neşvesi gibi olur esrāruñ

Bir zamān śoĥbetüñe ŧālib olan
Şevķ ile meclisüñe rāġıb olan

Böyledür çünki cihānuñ ĥāli
Merd iseñ bile götür emvāli

Seni bir daħi lisāna almaz
Alsa da ħayr ile nāmuñ añmaz

Gerçi birķaç gün idersen śoĥbet
LaǾnet ol Ǿayş u śafāya laǾnet

Zįnet-i Ǿāleme maġrūr olma
Ħalķuñ iķbāline mesrūr olma

İstiķāmet didügüñ cümle riyā
Añlar Ǿārifler anı eyle ĥayā
140

Fuķarā cümle Ǿıyālu’llāhdur
Anlaruñ śāĥibi ħod Allāhdur

LaǾnet ol devlete kim āħir-i kār
Seni medmūm ide birķaç dįnār

Anlaruñ ĥālini bilmek lāzım
Anlara merĥamet itmek lāzım [8b]

Kör ola dįdelerüñ devlet ile
İlde nāmuñ añıla laǾnet ile

Seni ol Ħāliķ-ı ferd-i bįçūn
Bunuñ içün mi yaratdı hey dūn

Celb-i māl eylemedür her Ǿamelüñ
Ħaberüñ yoķ ki irişdi ecelüñ

Ki geyüp egnüñe dįbā vü ĥarįr
İdesüñ ħalķ-ı cihānı taĥķįr

Olasın māl-i Ǿaķāra meftūn
Ay başın gözedesin hey mecnūn

Aġla Ǿaķluñ var ise bį-çāre
Dūzaħį itdi seni emmāre

CemǾ-i māl itmedesin sen elden
Gitdi sermāye-i Ǿömrüñ elden
125

135

Bir daħi ardına baķmaz yārān
Saña yārān ola anda mārān

Ǿİzzet oldur idesin luŧf u Ǿaŧā
Ħalķ-ı Ǿālem ideler saña duǾā [7b]
120

Sen de vir merd iseñ ey bį-Ǿizzet
Ķudemā gibi seħāya ruħśat [8a]

Düşücek berg-i vücūduñ ħāke
Ķāmetüñ dönse gerekdür tāke

Zįr-i ħāki idicek cāy-ı ķarār
Śıķılursuñ bilürüm bir miķdār
115

130

145

ǾĀķıl ol vaķtüñi żāyiǾ itme
Çıķmayan yola ĥaźer ķıl gitme

Śaķın ey dil bir alay žālimden
… … …73
Ĥācetüñ Ĥażret-i Ĥakdan iste
Dili ķıl luŧf-ı Ħudāya beste

Gezme bįhūde yere eyle ķarār
ǾAķluñ irişmedügi yerler var
73

Bu mısra okunamayacak kadar silik vaziyettedir.
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Devletüñ var ise memdūĥ olasın
Anları maĥż-ı vefāda bulasın

150

Çarħ yüz döndürür ise senden
Hįç vefā umma birisinden sen

Gele ey ħāme-i müşgįn-erķām
Aġla aĥvālüñi yārāna tamām

Āşinālıķ ider iseñ baķmaz
Bir işüñ düşse de śāĥib çıķmaz

Bir zamān irmiş idi ķalbe melāl
Alup eŧrāfumı evhām u ħayāl

Seni şeyǿ cerrine geldi añlar
Çarħ elinden o da iñler aġlar

Kār idüp miĥnet-i dünyā cāne
Eyledi ķalbümi mātem-ħāne

Kime kem ĥālüñi Ǿarż itseñ sen
Başlar āh itmege aĥvālinden

Her ŧarafdan idüp ekdār hücūm
Ħalķa benden yayılur oldı ġumūm

İki gün ħānesine varma hemān
Döndürür yüzini senden ol ān [9a]

155

Cümle yārāna iderken iķbāl
Başladum eylemege istiŝķāl
Müsteriĥ olsa dilüm bir pāre
Ĥāżır olurdum o dem efkāra

Śoñra gördükde tecāhül eyler
Śoĥbet-i ġayra temāyül eyler

Her kime itdüm ise rabŧ-ı derūn
İtdi evżāǾ-ı derūnum pür-ħūn

Uġramaz bir daħi yanuña senüñ
Naķl-i bįhūde olur her süħenüñ

Baķdum aĥvāline ħalkuñ yek-ser
Cümlesi ĥayrete ġarķ olmışlar [10a]

Her sözüñ olsa eger dürr-i yetįm
Śadef-i gūşına almaz o leǿįm

Giceyi farķ idemezler günden
Günleri ġālib olurdı [tünden]75
175

Bir gece meskenüme Ǿazm itdüm
Bir Ǿaceb ĥüzn ü elemle gitdüm

Anlaruñ meclisine dil virme
Göz göre nār-ı caĥįme girme

Var idi baña münāsib bir yār
Maĥrem-i rāzum idi leyl ü nehār

Baġlayup anları ĥayvān yerine
Merd iseñ varmayıgör yanlarına

ŞāǾir-i māhir idi ġāyetde
Yāver olmışdı baña ġurbetde

ǾĀrif ol anları seyr eyle hemān
Yoķdurur fāǿidesi cümle ziyān

Ehl-i Ǿilm idi süħan-perver idi
Bir ĥaķįķatli güzel server idi

Ķulına luŧf idici Mevlādur
Bende ol bende sana evlādur

Aña olmışdı Naĥįfį maħlaś
Cümle yārümden ol idi aħlaś

Yā İlāhį baña sen eyle meded
Ķalmaya tā ki derūnumda ĥased

165

170

Ķanı ol şemǾ ile pervāne olan
Senüñ ile bile yanup yakılan

Yār-i śādıķ didügüñ yārānuñ
Eñ eşeddi gibidür mārānuñ

160

BāǾiŝ-i taĥrįk-i ħāme-i müşgįn-sāye ve
sebeb-i nažm-ı ĥikāye

180

Geldüm ol yār ile ġam-ħāneye ben
Ħānede bir ol idi bir daħi ben

Beni her ķanda isem ac itme
Böyle žālimlere muĥtāc itme [9b]

Uyarup meclise bir ħūb çerāġ
Yaķduķ ol şemǾ ile ķalbe niçe dāġ

Ķaddümi itme kemān nādāna
Oķ gibi atma beni yābāna

ǾĀlemüñ miĥnet ü derdin añduķ
ŞemǾaveş ĥālimüz añduķ yanduķ

Ķıl Ǿaŧā bendeñe ķaldum bį-tāb

Araduķ devlet-i ǾOŝmānįde
Belki miĥnetgede-i fānįde

Rabbenā inneke ente’l-Vehhāb74

Bulunur mı Ǿacebā bir bį-ġam
Biz miyüz yoħsa cihānda pür-ġam [10b]
Bu kelime metinde “giceden” şeklinde yazılmıştır. Kafiye
gereği kelimenin “tünden” olması gerektiği için metin tamiri
yapılmıştır.
75

Kurân-ı Kerîm, Âl-i İmrân Sûresi 3/8, “Rabbimiz! …
Lütfu en bol olan sensin.”
74
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Sāǿiri eyleye Ǿayş u Ǿişret
Bizde mi ola bu derd ü miĥnet

Birazın süfte ķılup aldum anuñ
Zįveri itdüm Ǿarūs-ı süħanuñ [11b]

Ĥālden ķāle gelüp niçe nikāt
Bu siyāķ üzre uzandı kelimāt

Eylemez kim ki anı ala żarar
Hep śuyında durur ol gevherler

Giderek ħātıruma itdi ħuŧūr
Şāh EsǾadla cidāl-i düstūr

Umarum kim ola kāruñ āsān
Yoluñ açıķ ide feyż-i Sübĥān

Baĥŝ idüp bu cedel üzre bisyār
Mülzem olduġı şehüñ āħir-i kār

Şāh-ı Buħārā EsǾad Şāhuñ vezįr-i Ǿāķıl ile
baĥŝ ü cedeli ve seyāĥatle Şāh Bį-ġama vāśıl
olduķlarında ilzām olduġıdur.

Didi ol yār-i śadįķum baña
Yine iş düşdi birāder saña
190

Nažm idüp bu düreri himmet ile
Ħayruña dillere tesbįh eyle

Var idi şehr-i Buħārāda meger
Bir şehenşāh-ı memālik-güster
210

Didüm ol yār-i ĥaķįķįye hemān
Tįr-i hecre siperüm ben her ān

Nice şeh şāh-ı hümāyūn-sāye
Sāyesi oldı saǾādet-māye

Miĥnet-i çarħ-ı denį ben zāra
Hįç liyāķat mi ķodı eşǾāra

ǾAdl ü dādıyla felekde meşhūr
Sāyesinde heme Ǿālem mesrūr

Sāde mıśrāǾa muvaffaķ olamam
Söylesem de yine ĥüsnin bulamam

Ħayli Ǿālį idi ol şāh-ı benām
Nāmı Ǿālemleri ŧutmışdı tamām

İtmedi Ǿöźrümi maķbūl benüm
Girmedi gūşına aślā süħenüm
195

Didi himmetdür iden her kārı
Śıdķ u iħlāś ile başla bārį [11a]

Māǿil-i Ǿayş u śafā idi müdām
Gözine olmış idi uyħu ĥarām [12a]
215

Ĥamdü li’llāh ki derūnuñ pürdür
Gencsin ĥaķķ bu ki genc-i pür-dür

ǾAyş nūş ile ider śubĥ ile şām
Geçdi böyle nice māh u eyyām

Luŧf-ı Mevlāya tevekkül eyle
Ķalbüñe her ne gelürse söyle

Bir vezįri var idi ol şāhuñ
Hem nedįmi idi ol dergāhuñ

Ola Allāhu TeǾāl‴ yāver
Yayıla Ǿāleme hemçün ħāver
Ķamaşup dįdeleri ĥussāduñ
Görmeye Ǿaybını sen nā-şāduñ

ǾĀlim ü fāżıl idi ġāyet ile
ŞiǾr ü inşāsı dinilmezdi hele
220

Başla bi’smi’llāh ile itme Ǿinād
Ķıl süħan şehrini firdevs-ābād

Şeh yanından anı itmezdi baǾįd
Giderek oldı belāġatda ferįd

Baña da geldi hemān bir iķbāl
Eyledüm nažma cesāret fį’l-ĥāl

İltifāt ādemi kāmil eyler
Rütbe-i Ǿāliye nāǿil eyler

Büyütüp genc-i dili āħir-i kār
Buldum anda niçe dürr-i şehvār
Bulmamış düzd-i keder aña žafer
Ķalmış anda yıġılup ħayl-i güher

Niçe tārįħi alup ezberine
Fihris itmişdi göñül defterine
Cümle fenni bilür idi aǾlā
Yoġ idi bilmedügi fen aślā

Nuśĥ u pend eyledi baña o hümām
Böyle diyüp sözini itdi tamām

205

ǾAyş ile śubĥa dek olup bįdār
Zer-i ħāliś gibi olmışdı Ǿiźār
Śoĥbet-i bāde-i nāba ŧālib
Ekŝeri Ǿayş u śafāya rāġıb

Kimseden almalu degül süħanı
Gel cidāl itme hemān bį-maǾnį

200

Şāh-ı źį-ĥaşmet-i ced-ber-ced idi
Nām-ı nāmįsi anuñ EsǾad idi

Şāhlar luŧf u Ǿaŧā eylemese
Ħayr ile nāmını añmaz kimse
225

Bir gün Ǿayş itmege oldı tedbįr

______________________________________________
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 4/3 2015 s. 1074-1112, TÜRKİYE

Ramazan EKİNCİ

1095
Başladı śoĥbete şāh ile vezįr [12b]
Ķurdılar meclis-i bezmi fāħir
Sįm-ten muŧrib ü sāķį ĥāżır
Şevķ ile āśaf-ı76 şįrįn-güftār
Oķudı bezme münāsib eşǾār
Didi ey sāķi-i ferħunde-ķadem
Muntažırdur saña şāh-ı Ǿālem
Ħalķ öperken ayaġını anuñ
Ayaġuñ öpmege müştāķ senüñ
230

Bezme sür bāde-i gül-fāmı birez
Alsun aġızlıġını duħter-i rez
Ŧutma ol çaķırı elde bir ān
Ķondur ortaya śurāĥįyi hemān
Zevraķ-ı bādeyi sür bāda göre
Dįdemüz bāri biraz bāde göre
VāǾiži daǾvet idüñ söyleşelüm
İşte meydān-ı śafā elleşelüm
Zāhidüñ gizli olan Ǿayşından
Bildi sāķį ayaķ alışından

235

Yoķ keder sende gerekdür inśāf
Sāķiyā Ĥaķ bu ki āyįneñ śāf
Mürde-i derd ü ġamı eflāküñ
Gözi yaşıyla dirilür tāküñ [13a]
Oķuyup şiǾri ħamūş oldı vezįr
YaǾni ol Ǿālim-i bį-miŝl ü nažįr
Şeh buyurdı getürüp meydāna
Mey-i nābı ķodılar meydāna
Olup esbāb-ı neşāŧ āmāde
Kāsede döndi kümeyt-i bāde

240

Şöyle sürüldi o şeb duħter-i rez
Ayaġın eşheb(?)-i mey çekdi birez
Olmasun diyü şeh āzürde-mizāc
İtdiler nūş-ı benefşeyle Ǿilāc
ŦabǾ-ı pākine keder ħavfından
Meclis-i Ǿayşa nažar ħavfından [13b]

“Âsaf” kelimesi burada özel değil, vezir manasında cins
isimdir. Bundan dolayı küçük harfle başlatıldı.

76
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Muŧrib ü neyzene emr eyledi şāh
Oķuyup üfürür idi her gāh [14a]
Giderek śoĥbet uzandı nāgāh
Şeh vezįre didi kim ey āgāh
245

Böyledür böyle cihānuñ kārı
Bu fenānuñ çekilür āzārı [14b]
255

Şāh olam bende nedür böyle melāl
Hep yerinde niǾam ü manśıb u māl

Diñledi cān ile çün kim EsǾad
Geldi bir ķavli vezįrüñ ebǾad

Gāh olur kendümi ġamdan alamam
Gāh olur Ǿaķlı yerinde bulamam

Didi ben bu söze ķāǿil olamam
Böyle bįhūde kelāmı bilemem

Bį-ġam insāna nihāyet yoķdur
Bu elem bende ne yüzden çoķdur

Vardur elbette cihānda bį-ġam
N’ola olsun

Baña luŧf ile77 tesellį eyle
VāķiǾ-i ĥāli kerem ķıl söyle
Şāh EsǾad idicek böyle ħiŧāb
Virdi bu gūne vezįr aña cevāb
250

260

Bį-ġam ādem mi olur Ǿālemde
Ħande olsun mı şehā mātemde

Gel Ǿinād itme bu ķavle zinhār
Olma bįhūde maĥall-i āzār
Bu siyāķ üzre geçüp ol śoĥbet
İrdi yābāna o şeb cemǾiyyet
Añlanılmadı sözüñ evlāsı
İrteye ķaldı bunuñ aǾlāsı

Ne biter āteş-i sūzān içre
ǾAyş u źevķ ola mı zindān içre

Çün śabāĥ oldı güzellendi cihān
Her kişi kārı içün oldı revān

Beñzedürler felegi zindāne
İsminüñ biri de mātem-ħāne

Bu kelime “eyle” şeklinde de okunabilir.

pür-ġam

Mestsüñ söyledügüñ bilmezsüñ
ǾAynuña Ǿālemi hįç almazsuñ

Böyle mātemgedede sūr ola mı
Ser-nigūn kāse mey ile ŧola mı

77

Herkese ĥiśśe olupdur mātem
Olamaz kimse cihānda bį-ġam

Göz gözi gördi gidüp žulmet-i şām
Ķazıdı ħaŧŧ-ı siyāhı Behrām
265

Ħāmesin aldı debįr-i eflāk
Defter-i şāmı beyāż eyledi pāk [15a]
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Eyleye vaķtüñi dāǿim meymūn
Yayılup Ǿāleme nūr-ı ħūrşįd
ǾAselį cāmesini itdi sefįd

280

Çıķdı taĥta yine ol şāh-ı benām
Şāh EsǾad şeh-i hūrşįd-ġulām

Günüñi günden eyü ide Ħudā
İdemem merĥamet ü cūdun edā

Geldi erkān-ı düvel ħıdmete
Dāħil oldı niçeler śoĥbete

Bir kerem kānı şeh-i Ǿālemsin
Luŧfı çoķ pādişeh-i ekremsin

Śoñra geldi o vezįr-i maķbūl
Ķalķdı ayaġa hemān śaġ ile śol
270

ǾArż olan Ǿizz-i ĥużūruña bu şeb
VāķiǾ-i ĥāl-i cihāndur ol hep

Gelüp ādāb ile yer öpdi hemān
Pādişāhuñ yanına oldı revān
Devletüñ pįr ü civānı yek-ser
Oldılar luŧfına şāhuñ mažhar

Doġrusı böyle idi geldi dile
Śanma kim neşve-i bādeyle ola
285

İrüp itmāma umūr-ı devlet
İtdiler ħānelerine ricǾat

İķtiżā eyledi kim ķavl ideyüz
Senüñ ile bu cihete gideyüz [16a]

Şāh EsǾad didi luŧf ile aña
Ne yüzüñ var baķacaķ şimdi baña

Sözde śādıķ çıķar ısañ ger sen
Devletüñ nıśfını virem saña ben

Ġayrı inkāruña ıśrār itme
Giceki rāh-ı ħaŧāya gitme
Mest idüñ ġāyet ile bu gice sen
Ħaberüñ yoġ idi senüñ senden [15b]
Fehm olınmazdı hele her süħenüñ
Eylerüm Ǿöźrüñi maķbūl senüñ
Şāh idince aña bu vech ħiŧāb
Böylece virdi suǿāline cevāb

Çekme nāmını mey-i gül-fāmuñ
Ne ola neşvesi birķaç cāmuñ
Şāh işidüp didi aña derĥāl
Şimdicek böyle midür bu aĥvāl

Ķaldı tenhā yine şāh ile vezįr
İtdiler giceki baĥŝi taķrįr

275

Ĥaķ TeǾāl‴ seni itsün dāǿim
Taĥt-ı devletde olasın ķāǿim

Eyleyüp ikisi de ķavl ķarār
Ķalmadı ġayrı maĥall-i inkār
290

Ben bulursam bu cihānda bį-ġam
Keserüm başuñı hįç raĥm itmem
ĶaŧǾ olup rişte-i daǾvā āħir
Ola bu kār-ı nühüfte žāhir
Ārzū düşdi bu iki cāna
Girdiler heyǿet-i dervįşāna [16b]

Seni Mevlā ide ġamdan meǿmūn
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295

300

Tāc u ĥırķayla müzeyyen idiler
Pāk dervįş idi ġāyet kendiler78

Kimi bir mehveşe meftūn olmış
Arayup şehri belāsın bulmış

Eyleyüp niçe ķaśįde ezber
Böylece girdi ŧarįķa iki er [17a]

Kiminüñ gerçi ki vāfir māli
Źātı da manśıbı da ħoş Ǿālį

Śubĥ olup gün gibi çıķdı iki yār
Gezdiler meh gibi çoķ şehr ü diyār

305

Mülki maǾmūr u firāvān esbāb
Mālinüñ fikri ile ĥāli ħarāb [17b]

Her kimi buldılar ise ħandān
İkisi śoĥbetine vardı hemān

Aradılar nice yıllar iki yār
Bulmadı ikisi bir bį-ġam u zār

Söz açup ĥāl-i felekden vāfir
Söyledürlerdi faķįri āħir

ǾĀķıbet bir gün irüp bir şehre
Cümle ħūbānı anuñ gül-çehre

Başlar aĥvālini taķrįre faķįr
Eylemiş çarħ-ı denį ħōr u ĥaķįr

Resmi ġāyetde muśannaǾ merġūb
Ādemi cümle nažįf ü maĥbūb

Kimi māl içün olup zār u ĥazįn
Kimi evlād ü Ǿıyāle ġamgįn

Behcet-ābād idi nāmı anuñ
Cenneti idi fenā dünyānuñ

Kimisi ħaste kimi medyūn
Kimisi śaġlıġı içün maĥzūn

310

Bāġ u bostānı ķatı ħurrem idi
Şāhınuñ nāmı daħi Bį-ġam idi

Kiminüñ ķaddini ġam itmiş yay
Kimisi ħaste ŧutalum kim bay

Didi ol demde vezįre EsǾad
Gerçi olmışdı seyāĥat mümted

Kimi rızķı içün eyler efġān
Kimisi ĥāline olmış ĥayrān

Ĥamdü li’llāh ki bulundı bį-ġam
Gerdenüñ būs ide gibi ġamġam
Bize bįhūde taǾab virdüñ sen
Ol zamān daħi bilürdüm bunı ben

78

Mısranın son tefʻilesinde vezin aksamaktadır.

Ecelünmiş bizi bunda getüren
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315

Śanma kim bu işi ola senden

Ŧutdı ezhār-ı bahāruñ būyı

Didi Şāh EsǾada ol demde vezįr
Eyleme ben ķulına hįç taǾźįr

Çıķdılar ŧaşra ol iki hem-rāh
Ķandadur ķanda diyü dergeh-i şāh

Žannum oldur laķabuñ Ǿaksidür
Bodura ķāmeti dimek gibidür [18a]

Vardılar bāb-ı hümāyūna hemān
Gördiler gelmededür pįr ü civān

Görelüm ĥālini bir kez anuñ
Raĥmı yoķdur bilürüm dünyānuñ

Göz diküp ķapuya hemçün ħalķa
Baķdılar söylemiyorlar ħalķa

Bize lāzım degül ižhār itmek
Bilürüz derdini elbet göricek

320

325

Aralıķ virdi birez keŝret-i nās
Girdiler ikisi bį-vehm ü hirās

Ben ķıyās eylerüm ey pāk-nijād
Cümleden derdi bunuñ ola ziyād

Vāśıl olınca o māh-ı bedre
YaǾni Bį-ġam şeh-i vālā-ķadre

Vardılar ħān-ı şerįfe iki yār
İtdiler śubĥa degin anda ķarār

Gördiler şāh-ı cihānı ħandān
Almış eŧrāfını ħayl-i ħūbān [18b]

Śubĥ olup güldi cihānuñ rūyı

Ķurdı dįvānı o şāh-ı Ǿālį
Görilüp her kişinüñ aĥvāli [19a]

Kimini eyledi ĥabs-i zindān
Herkesüñ ĥāline vāķıf oldı
Ehl-i derd olana ħiffet geldi

Başladı ĥükm-i Ħudāyı neşre
Döndi keŝretle śabāĥ-ı ĥaşre
330

Seyr idüp ikisi de el-ĥāśıl
EsǾada didi vezįr-i Ǿāķıl

Cezr ü medd itmede mānende-i āb
Tār u pūd oldı iyāb ile zihāb
335
Oldı mažlūma kemāliyle Ǿaŧā
İtdi ķānūn ile şerǾi icrā
Kimine cevr ü kimine iĥsān

Serverā saña da olsun maǾlūm
Görmedüm ben buña beñzer maġmūm
Cümleden derdi bunuñ efzūndur
Hecr ile dįdeleri pür-ħūndur
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Baķma sen şevķına anuñ hergiz
Ĥāline vāķıf olursaķ bileyiz

İsterüm ĥikmetini bu kāruñ
Ŧutmayuñ rāhını hįç inkāruñ

Bu işāretde iken iki refįķ
Şāh Bį-ġam anı itdi taĥķįķ

Çünki fehm eyledi şāh Bį-ġam
Āşikār oldı bu sırr-ı mübhem

Göricek anları ol ehl-i nažar
Bildi dervįş degüldür bular [19b]
340

EsǾadı aldı hemān yanına şāh
Dil-nevāzlıķlar idüp itdi nigāh [20b]

DefǾ olup ġāǿilesi dįvānuñ
Keŝreti gitdi biraz eyvānuñ

Emr idüp ķarşusına ķoydı serįr
Geçdi oturdı emįrāne vezįr

Ħalvet-i ħāśśına gitdi Bį-ġam
DaǾvet olındı ol iki hem-dem

DaǾvet olındı o sāǾat gencūr
Getüre şāha libās-ı semmūr

Vardılar meclis-i ħāśśa iki yār
YaǾni āvāre-i etbāǾu diyār

Giydürüp EsǾadı Şāh Bį-ġam
Oldı tāc u kemeriyle mükrem
Gelicek śoñra vezįre nevbet
Giydürüp aña daħi bir ħilǾat
Ġarķ-ı dįbā vü ĥarįr eylediler
Yeñiden şāh u vezįr eylediler

Devletüñ Ĥażret-i Ĥaķ dāǿim ide
Taĥt-ı devletde seni ķāǿim ide

Oldı çün resm-i riǾāyet itmām
Buldılar rāĥatı bā-vefķ-ı merām

Kerem ü luŧf ile Rabb-i Mecįd
ǾÖmrüñi devletüñi ide mezįd

Şāh Bį-ġam idüp anlara suǿāl
Bu taǾabdan nedür āyā ki meǿāl

İtdiler ħayr duǾāyı vāfir
Oldılar śoñra cevāba nāžir

Ĥikmetin śordı ol iki yāra
Didi vāķıf olalum esrāra
370

Geldi meydāna hemān şāh u vezįr
İtdiler vāķiǾ-i ĥāli taķrįr

Diñledi sözlerin idüp diķķat
Bildi görince o śāĥib-fıŧnat [20a]

Pįş-i şāha ķodılar her ne ki var
Ketm olınmadı arada esrār

Ħalvet emr itdi hemān şāh-ı benām
Eyledi bunlara nice ikrām

Şāh vāķıf olıcaķ aĥvāle
Didi ol iki perįşān-ĥāle [21a]

ǾĀķıl ü Ǿārif idi ġāyet ile
Şöhre-i Ǿālem idi himmet ile

Ne Ǿaceb olmayacaķ sevdādur
Hele bir bitmeyecek daǾvādur

Baķdı imǾān ile EsǾad Şāha
Mā-ĥaśal ol şeh-i Ǿālį-cāha

Vāśıl olmaķ bu murāda meŝelā
Ele girmek gibidür murġ-ı hümā

Didi luŧf eyleyüp itmeñ inkār
Ne içündür Ǿacebā terk-i diyār
355

365

Didiler ey şeh-i şāhān-ı zamān
ǾAdl ü dāduñla olur ħalķ-ı cihān

Bunları şeh göricek fehm itdi
Hem nezāketle birez söyletdi
350

Ġayrı ketm itmege olmadı mecāl
İtdi iķrār ikisi de derĥāl

İķtiżā eyledi bunlara suǿāl
Didi olmaķ gerek elbet bir ĥāl

Girdiler ikisi de bį-pervā
İtdiler şarŧ-ı rüsūmı icrā
345

360

375

Biz daħi anı suǿāl itmedeyüz
İşte bir bį-ġam Ǿalemde bizüz

Salŧanat cünbişi vardur sizde
Bulınur cüzǿ-i firāset bizde

Ħalķ yañlış bilür itmez iźǾān
Bā-ġam-ı Ǿālemüz ey şāh-ı cihān

Luŧf idüp muħliśe olmañ dil-gįr
Bu daħi žannum odur ola vezįr

Ġamdan āzāde olur mı ādem
Tevǿemāndur feraĥ ile mātem

BāǾiŝ-i seyr ü seyāĥat ne içün
Böyle bįhūde ķabāĥat ne içün

Sālim olmadı keselden kimse
Geçemez ŧūl-i emelden kimse
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Biri birine śıķışmış śımśıķ
Sizi çeküp getüren bunda hemān
Nāmımuzdur gibi ey şāh-ı cihān
380

385

İķtiżā eyledi şimden śoñra
Ĥālimüz añlana bundan śoñra

Girde bālįn ile zeyn olmış idi
Perde-i aŧlās ile dolmış idi
Çāk idüp perdeyi Şāh Bį-ġam
Didi gör nice olurmış Ǿālem

Aldı çün şāh u vezįri Bį-ġam
Oldılar Ǿāzim-i vādį-i ĥarem

Baķdı şāh ile vezįr ol ĥāle
Vāķıf oldılar o dem aĥvāle

Giderek vardılar üç dāne žarįf
Bir güzel ħāneye kim pāk ü nažįf [21b]

Gördi ammā ki ne gördi ikisi
Śanasın ziftli ķaŧran gemisi

Zer ü zįverle döşenmiş cümle
Sūzenį maķǾad u ķāliçe ile

Bir ǾArab ġāyet ile bed-manžar
Aña nisbetle Zuĥal bir gül-i ter [22a]

Her ŧaraf dolı dü-ħāvį yaśdıķ

390

Zişt idi ġāyet ile ol murdār
Görse Mirrįħ anı eylerdi firār [22b]

O zebānį aña nāz itmekde
O melek-rū elini öpmekde

Bir siyeh cānavara beñzer idi
Dudaġı devrek ü ferbih-ser idi

Girdi Bį-ġam içerü Ǿaşķ itdi
Kendiden ĥüzn ü elemle gitdi

Gözleri kāse-i faśśād gibi
Nefesi kūre-i ĥaddād gibi

İtdi bānū şehe ol demde ħiŧāb
Niye gelmez bize bādeyle kebāb

Her ķaçan aġzını açsa ol eşek
Bį-tekellüf irişür gūşına dek

Durma var bāde vü nuķli al gel
Nice çeksün çelebüm böyle kesel

Ĥāśılı bedligine yoġ idi ĥad
O pelįd olmış idi bedden bed
395

Yanına almış o dįv-i bed-ħū
Bir melek-çehre nigār-ı ħoş-bū

400

Böyle diyüp sözi ħatm itdi nigār
Döndi Bį-ġam girüye āħir-i kār
Geldi maĥzūn didi EsǾad Şāha
Kim döyer böyle ġam-ı cāngāha [23a]
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Gördüñüz mi bu olan aĥvāli
Kimse görmiş mi bu gūne ĥāli

Devletüñ ĥāline āgāh oldı
ǾAmmumuñ ķızı idi bu murdār
Olmış idi benüm içün iķrār [24a]

Çıķdılar ŧaşra ol iki ġam-gįn
Bir de āhū-yı Ħoten ol miskįn

Giderek geldi baña istiǾdād
Başladı eylemege Ǿaķl imdād

YaǾni Bį-ġam geçinen şāh-ı zamān
Nice Bį-ġam şeh-i maġmūm-ı cihān
425
405

Olup evreng-i saǾādetde Ǿayān
EsǾadı da yanına aldı hemān

Taħt-ı devlet sana lāyıķ oldı
Şāhlık vaķt ü zamānın geldi80

Anlara bürc-i Esed oldı maķar
İctimāǾ eyledi şems ile ķamer

Ben de mesrūr u feraĥnāk oldum
Dil-i āşüftede ħˇāhiş buldum

İki şeh oldı serįr üzre Ǿayān
Śan iki ġonce-i verd-i ħandān

Oldum ādāb u ħuşūǾyla revān
ǾAmmuya varduķ edeblerle hemān

Didi Şāh EsǾad aña luŧf eyle
Görilen ĥāl-i Ǿacįbi söyle

ǾAzm idüp dergehine bį-pervā
Babamuñ evi gibi girdüm aña

Biz de vāķıf olalum aĥvāle
Sebebi ne ise gelsün ķāle
430
410

Şāh Bį-ġam didi luŧf ile hemān
Keşf ola ta bu muǾammā-yı nihān

Nūr-ı çeşmüm feraĥ-ı sįnemsin
Benüm oġlum u ciger-gūşemsin

Yüz ŧutup anlara ol şāh-ı benām
Eyledi böylece tafśįl-i kelām [23b]

Beni aldı yanına luŧf itdi
Bu siyāķ üzre niçe gün gitdi

Pederüm şāh idi bu iķlįme
Beni ħod virmiş idi taǾlįme

Bir vaķit Ǿammuyı buldum ħālį
Söyledüm kendüye mā-fi’l-bāli [24b]

Niçe yıllar şeh-i Ǿādil oldı
ǾAdli āvāzı cihāna doldı
435
Çün maĥal irdi eceldür geldi
Doldı peymāne leb-ā-leb öldi79

Bir daħi görmeyeyüm bunda seni
Egnüñe biçme elüñle kefeni

Ķoydılar ĥaķķına çün kim pederi
Döndiler mātem ile bendeleri

Durma şehr içre görinme baña
Ġażabum tįġı irişür saña

Ŧıfl-ı nev-sāle bulınmaġla faķįr
Ķıldılar böylece reǿy u tedbįr

Gūşuma irdi ķaçan kim bu śadā
Ne śadā cāna belā-dāde nidā

İķtiżā itdi bir Ǿāķıl ādem
Żabŧ u rabŧ eyleye mülki muĥkem
440
Var idi bir mütedeyyince ĥarįf
ǾAmmum idi benüm ol źāt-ı şerįf

79

Bu kelime “oldı” şeklinde de okunabilir.

Āh idüp aġlayaraķ Ǿazm itdüm
Ķanda ben berr ü beyābān gitdüm
Nice gün gezdüm idüp āh u fiġān
Bir bükā itmiş aşūb-ı cihān

Aķrabāmuz anı gördi maǾķūl
Aña degdi bu mekān-ı memlūl
Nice eyyām şehenşāh oldı

Nice kim benden işitdi bu sözi
Ŧaşt-ı ħūn oldı o dem iki gözi
Döndi didi baña ol bed-ŧıynet
Neye lāyıķ saña taĥt u devlet

Murġ-ı cān Ǿazm idicek eflāke
Düşdi ol dem ķafes-i ten ħāke

420

Gördüm Ǿammum oturur devlet ile
Vüzerā vü nüdemāsıyla bile
Didi ħoş geldüñ oġul luŧf itdüñ
Ne Ǿaceb böyle bizi unutduñ

Çāre yoķdur bu belāya n’ideyüm
Evvel ü āħirini naķl ideyüm

415

ǾUteķā-yı pederüm geldi baña
Didiler geldi źekā ġayrı saña

Bu mısra asıl metinde “Şāhlıķ eyle zamānuñ geldi”
şeklindedir. Der-kenârdaki sahh kaydında yukarıdaki hâli
yer almaktadır.
80
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YaǾni Ǿammum ķızı ol mekkāre
ǾAşķı itmişdi beni āvāre

Şāh Bį-ġamuñ cevf-i leylde kūy-ı
maǾşūķaya Ǿazm ve Ǿammusın ķatl idüp kendi eliyle
tāc u taĥtı alduġıdur.

İşidüp baña olan aĥvāli
Olur anuñ da mükedder ĥāli

Çün siyeh cāmesini giydi sipihr
Dįdeden ġāǿib olup gitdi mihr

Başlar āh eylemege leyl ü nehār
Yuġ olur güni anuñ Leylį-vār
445

Göz gözi görmez olup irdi žalām
Eyledüm ben de hemān Ǿazm-i merām

Bir ŧarafdan o da āh itmekde
ǾÖmrimüz böyle gelüp gitmekde [25a]

Vardum ol cāygeh-i maǾhūda
İntižār üzre imiş bānū da

Göre bāzįçe-i çarħ-ı devvār
Ne oyun gösterecek āħir-i kār

Bir resen aśılı ġāyetde ħayāl
Ne resen cedvel-i evrāķ-ı viśāl

Yine bir gün gezer iken tenhā
Yanuma geldi biri didi baña

465

Seni şu pįre-zen ister buyuruñ
Belki bir işiñüz ola görüñ

Kemer-i himmete ķıldum anı bend
Śaldum āhum gibi eflāke kemend

Ben de baķdum duruyor bir ħatun
Bu cevābı beni itdi memnūn
450

Çāh-ı ġamdan bu dil-i dįvāne
Çıķıcaķ delv-miŝāl eyvāne

Didüm ol pįre-zene n’eylersüñ
Beni dįvāne mi žann eylersüñ

Düşdi maǾşūķa ayaġuma hemān
Aġlayup didi eyā şāh-ı cihān

Bir sözüñ var mı baña söyle hemān
Ĥācetüñ her ne ise eyle Ǿayān
Didi söz söylenecek mi bu maĥal
Oķı şu kāġıdı da eyle Ǿamel

Pederüm pister-i rāĥatda yatur
Al şu tįġ ile mekānına yetür
470

Kāġıdı virdi dönüp gitdi hemān
Gözüm öñinden ola düşdi nihān

Žulm idüp itdi seni ħōr u ĥaķįr
Žālimi tįġ ile eyle taǾźįr
Destüme tįġı alup Ǿazm itdüm
Ser-vaķitine ġażabla gitdüm

Kāġıda baķdum açup ol ānda
Nām-ı maǾşūķayı gördüm anda
455

Ne resen ħıŧŧa-i āmāle delįl
Ne resen mesned-i iķbāle delįl [26a]

Ferş ü bālįn ile varmış ħˇāba
Geldi rāĥat bu dil-i bį-tāba

Yazmış ol nāmeye evvel Ǿunvān
Eylemiş śoñra mezāyāyı beyān

Lāyiĥ oldı dil-i zāra o maĥal
Nükte-i küllü muđirrin yuķtel81 [26b]

Şöyle maǾlūm ola kim şeh-zādem
Āteş-i Ǿaşķuñ ile berbādem [25b]
Çekemem hecrüñi bir sāǾat ben
Döyemez ĥasretüñi cān ile ten
Maķśaduñ memleket ü devlet ise
Bu gice her ne ķadar zaĥmet ise
Ķaśruñ altına gelüp şükr idesin
Tāc u taĥtı elüñ ile alasın
460

Bize lāzım olanı itdük edā
Bāķi hemvāre saǾādet bādā

Hadis-i Şerȋf: “Her zarar veren öldürülür.” Bkz. Mehmet
Yılmaz, Kültürümüzde Âyet ve Hadisler, Kesit Yay.,
İstanbul 2013, s. 390.
81
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Dāl şemşįr olup ol demde hemān
Ser-i bį-devletin itdüm ġalŧān [27a]
475

İki cānibde Ǿalāķa çoġ idi
Ŧaşrada durmaġa cānum yoġ idi [27b]

Der-Ǿaķab şevķ ile taĥta çıķdum
Devlet erkānını daǾvet itdüm

Ben anı görmesem olmam her bār
O da bensiz olamazdı nāçār82

Didüm anlara ki ey serverler
Bize lāyıķ ola mı bunca keder

Bir gün Ǿayş itmege itdük āġāz
Ortaya geldi yine nāz u niyāz

Şöyle melǾūn-ı ħıyānet-kāruñ
Olduñuz bendesi ol ġaddāruñ

Yād idüp bunca geçen derd [ü] ġamı
Oydı ķānūn-ı meyüñ zįr ü bemi

Neye virildi bu deñlü ruĥśat
Baña mįrāŝ-ı pederken devlet

Nār-ı Ǿaşķuñ giderek teǿŝįri
Yaķdı yandırdı iki dil-gįri

Yüz sürüp didiler erkān-ı düvel
İtme [ey] şāh bizi āzāra maĥal
480

485

490

İşleyüp iki ŧarafdan āteş
Başladı aġlamaġa ol mehveş

Şāhımuzsuñ bize eyle iĥsān
Ķuluñuz cümlemüz ey şāh-ı cihān

Didi ey pādişeh-i devr-i zamān
Hecr ile oldı tenüm berg-i ħazān

Elimüzden ne gelür nāçāruz
ǾAfv idüñ cürmimüzi bed-kāruz

Gözüme uyħu ĥarām oldı benüm
Nāle döndi ħaberüñ var mı tenüm

Diñledüm sözlerini hep maǾķūl
Eyledüm Ǿöźrlerin ben de ķabūl

Fikrümi ĥālümi hįç śormazsuñ
Çekdügüm derd [ü] ġamı bilmezsüñ

Geçdi bu ĥālet ile niçe zamān
ǾAyş u nūş olmada idi her ān

Mey-i Ǿaşķuñ beni ġāyet aldı
Bu mısra asıl metinde “O da bensiz olamaz leyl ü nehār”
şeklindedir. Der-kenârda ki sahh kaydında ise yukarıdaki
hâli yer almaktadır.
82

Oldı bānūyıla ülfet bisyār
Başladı Ǿişveye çeşm-i seĥĥār
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Ġam-ı hecrüñ ne ħayāle śaldı
495

515

Ben ölürsem senüñ Ǿaşķuñla eger
Olur elbette mekānum ķara yer

ŻaǾf ile döndi vücūdı nāle
Oldı kārı gice gündüz nāle

Yerümi farķ mı itmezsüñ sen
Alasın ķoynuña bir sįmįn-ten [28a]

Ķanı ol serv-i ser-efrāz-ı viśāl
Mū miyānı gibi olmışdı ħayāl

Śarılup śubĥa degin źevķ idesin
ǾĀşıķ-ı śādıġuñı unudasın

Ķanı ol serv ķad ü lāle Ǿiźār
Oldı çeşmi gibi mest ü bįmār [29a]

Zįr-i ħāk ola baña cāy-ı ķarār
Sen güle oynayasın leyl ü nehār
Tāze maĥbūbe ile Ǿayş idesin
Bir daħi adumı añmaz gidesin
500

Ķanı ol Ǿişveger ü māh-ı cemāl
Ebruvānı gibi olmaķda hilāl
520

İşte fikr ü elemüm bundandur
Baña tā böyle cefā sendendür

Giderek ölmede ol gül-ruħsār
Ķuvvet-i żaǾf ile āzürde vü zār

Didüm ey şemǾ-i şebistān-ı vefā
Baña göstermeye ol ħāli Ħudā

Ķalmadı görmege ŧāķat bende
Bir ramaķ ķalmışıdı hem anda

Benden evvel saña irerse ecel
Şāhid olsun buña Ĥaķķ Ǿazze ve cell

505

Āh idüp aġlayaraķ Ǿazm itdüm
Ħāne-i ħāśśuma doġrı gitdüm
525

Bir ķarış boyına raĥm eylemeyüm
Ölüsün ħāk-i siyāha gömeyüm

Ħabere muntažır oldum anda
Bir bıçaķ ĥāżır idi yanumda

Kesilüp ālet-i źevķ u ülfet
Gelmeye ħāŧıra ķaŧǾā vuślat [28b]

Bir zamān geçdi ne gördüm şāh
Ħādim efġān iderek geldi gāh

İşidüp sözlerüm ol mekkāre
Geldi cānı yerine bir pāre

510

Yanuma almış idüm bir ħādim
Ħaber-i fevtine ħod nāžır idüm
Didüm ol ħādime var bekle hemān
Nice olursa baña ķıl ĥāli beyān [29b]

Laĥm-i zāǿidden olup āzāde
Kimseye olmayayum dil-dāde

Didi Ĥaķ bekleye ey şāh-ı cihān
Sen de eylerseñ eger Ǿazm-i cinān

Ĥāśılı ol gül-i raǾnā śoldı
ŻaǾf ile Ǿilleti ġālib oldı
Ĥükemā cemǾ olup itdükce Ǿilāc
Oldı günden güne āzürde-mizāc

İşidüp sözlerin ol fettānuñ
Sįnemi yaķdı bu vażǾı anuñ

Terk idüp laĥm-i recüliyyetümi
Keseyüm kendi elümle etümi

Śoldı gül gibi o şįrįn-güftār
Berk yıġılu ķara döndi ruħsār

Didi ey şāh-ı şehenşāh-ı zamān
Yerde yatduķça o bānū-yı cihān
530

Ben daħi aşaġumı ķaŧǾ ideyüm
Destesüz hāven-i sįmi n’ideyüm

Devletüñ eyleye Mevlā efzūn
Olmaya ŧabǾ-ı şerįfüñ maĥzūn
Geçdi böyle imiş çekme keder83
Ölmiş ardınca yoķ ölmiş dirler

Berkidüp ķavl ü ķarārı āħir
ǾAhd ü mįŝāķ ara yerde vāfir

Bānu yatduķça yer altında şehā
Saña śıĥĥat vire Ĥaķ celle Ǿalā

Geçdi bu vech ile niçe meh ü sāl
Ǿİşret [ü] Ǿayş u śafā źevķ u viśāl

Oldı ĥavrā-yı behişte mülĥaķ
Raĥmeti baĥrine ġarķ eyleye Ĥaķ [30a]

Bir seĥer gördüm o nāzik bedenüñ
Var mizācında taġayyür anuñ
Bir iki gün geçicek ol Ǿillet
İtdi teǿŝįr o perįye ġāyet
83

Bu mısrada vezin aksamaktadır.
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Gūşuma bu ħaber irdükde hemān
Bıçaġı destüme aldum ol ān
535

ĶaŧǾ idüp ālet-i maǾhūdı o dem
Śıçradı ortaya fevvāre-i dem [30b]

İtdi bānū-yı cihān Ǿazm-i cinān
Virme bįhūde keder hey nādān
545

Ser-nigūn oldum o sāǾat anda
Ķalmadı cāndan eŝer bu tende

Ġāyet-i żaǾf ile gelmiş bir ĥāl
Yine refǾ olmış o ĥālet fi’l-ĥāl [31a]

Bend idüp zaħmumı ħādim ol ān
Ķalmışum üç gün o ĥāl üzre hemān

Śaġdur bānu-yı Ǿālem el-ān
Muntažırdur saña ey şāh-ı cihān

Gözüm açdum baķup eŧrāfa o dem
Ħādimi gördüm oturmış pür-ġam

Gūşuma çünki irişdi bu ħaber
Aldı eŧrāfumı evhām u keder

Oldum itdügüme ġāyet nādim
Cān atup yanuma geldi ħādim
540

Didi bānū śoruyor üç gündür
Göreliden yüzüñüz maĥzūndur
Şāh dir şāh işidür her sāǾat
Sizi görseydi bulurdı śıĥĥat
Gerçi śaġlıġına ħandān oldum
İşidüp bu sözi ĥayrān oldum
Didüm Ǿaķluñ yoġ imiş hey melǾūn
Şübhe ķalmadı ki olduñ mecnūn

Didi ħādim baña müjde şāhā
Zindedür bānu-yı Ǿālem ĥālā

Ħādimi yanuma daǾvet itdüm
Śordum ol ĥālini diķķat itdüm
550

Var mı bu ĥādiŝenüñ hįç eŝeri
Söylediler mi Ǿaceb bu ħaberi
Didi keşf olmadı aślā esrār
Gelmesün pādişehüm ŧabǾa ġubār
Buyuruñ bānuyı taŧyįb eyleñ
Meclis-i Ǿişreti tertįb eyleñ
Ŧutar ey şeh seni cānından eǾazz
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Cānı gelsün yerine söyle biraz
Ben de biñ zaĥmet ile Ǿazm itdüm
Ķaśr-ı bānūya elemle gitdüm
555

Ĥālini śordum idüp Ǿarż-ı niyāz
İtdi vāfir arada Ǿişve vü nāz

ǾAzm idüp meskenine vardum anuñ
Śordum aĥvālin o gül-pįrehenüñ

Gün-be-gün geldi o māha śıĥĥat
Başladı olmaġa yine Ǿişret [31b]

Eyledüm Ǿarż-ı müdārā derĥāl
Didüm ey şemǾ-i şebistān-ı viśāl

Gerçi var Ǿayş u śafā būs u kenār
Geçdi bu ĥālet ile leyl ü nehār

Senüñ Ǿaşķuñla bu kārı itdüm
İşte bu Ǿāleme geldüm gitdüm [32b]
580

Her ne emr eyler iseñ eyle baña
Eyleyem ħıdmeti śıdķ ile sana

Ķanı evvelki olan Ǿayş u śafā
Bize şimdi ne sebebden bu cefā

Tāzesin Ǿayş u śafā eyle müdām
Her ne maķśūduñ ise ola tamām

Ĥaźer eyle śaķın alma āhum
Çekemem ben bu firāķı şāhum

Kimi yanuñda dilerseñ olsun
Tek yüzüñ ey gül-i raǾnā gülsün

Cürmümi söyle nedür bu vaĥşet
Yoħsa ġayrıya mı oldı ülfet

Bögrüne naķd döküp melǾūnuñ
Yüzi güldi biraz ol maĥzūnuñ

Söyle elbette nedür buña sebeb
Virme bįhūde baña böyle taǾab

Didi ķullaruña söyle gelsün
Cümlesi ķarşuma ĥāżır olsun
585

Göreyüm eglenicek var mı bana
Söylerüm istedügüm śoñra saña

Şerm ile didüm o mekkāreye ben
ǾAhd ü mįŝāķı unutduñ gibi sen

Biz de emr eyledük uşaġımuza
Geldiler cemǾ oluban yanımuza

Gūş idince bu sözi ol fettān
Neye uġraduġını bildi hemān

Cümlesin öñüne gönderdüm anuñ
Gözi ŧutmış birin ol civānuñ

Püşt pāyıyla beni eyledi red
Didi hey nekbeti menĥūs-ı ebed

Çıķdılar ŧaşraya cümle ħuddām
Ķaldı ancaķ içerüde Ǿakkām

Bilmedüñ ķadrüñi pür-derd olduñ
Ĥayf idüp kendüñe nā-merd olduñ [32a]

Añladum ĥālini ol murdāruñ
Bu imiş maķśadı ol mekkāruñ

Sen de erlikden Ǿalāmet ancaķ
Ķaldı bir ķabża śaķal hey aĥmaķ
570

Pedere raĥmi yoġ iken anuñ
Var mı raĥmi baña ol fettānuñ
Elimüzden gide diyü devlet
İķtiżā itdi müdārā elbet

Bulmadı çāre dil-i pür-yare
Ķıśśayı naķlden özge çāre
565

575

Gördüm ol ġonce-i ter açılmış
Gül-i ruħsāra biraz ķan gelmiş

Baķdı yoķ yine viśāle raġbet
Didi maǾşūķa bulınca ruħśat
560

Mużŧarib ola o dem bu dil ü cān

590

Vardum aĥvāline oldum nāžır
Yanına almış oturmış fāħir [33a]

Er disem saña yerin ararsuñ
Zen dinilse ne işe yararsuñ

Beni gördükde didi ol bed-kār
Çelebüme bu libās olmaz dar

Gelme bir daħi śaķın meclisüme
Raġbetüm yoķ çelebüm bu kesime

Durma hįç cāme vü semmūr getür
Sen de rāĥatla mekānuñda otur

Görmeyüm bir daħi yanumda seni
Āletüñ gibi yoġ ol śıķma beni

N’ola baş üzre diyüp emr itdük
ǾArabį şāh gibi gider idük

Ben de biñ şerm ile çıķdum ŧaşra
Bu ħayāl ile oturdum ķaśra

ǾAyş u źevķ itmede oldı anlar
Leb-be-leb hemçü sebū vü sāġar

Salŧanat vehmi düşüp ķalbe hemān

595

Niçe yıldur bu siyāķ üzre geçer
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ǾÖmrimüz böylece itmekde güźer

Bulınur yine fakįrān biraz

Gördüñ aĥvālümi şāhum luŧf it
Var saǾādetle hemān taĥtuña git

Beni söyletmedi efkār u elem
Ķalemüm tįġ-ı cefā itdi ķalem

Yoķdur Ǿālemde kedersiz ādem
Herkese ķısmet olupdur mātem

ǾĀlemüñ ķahrı vü ŧūl-i emeli
Keseli rişte-i şevķı keseli

Bį-ġamuñ böyle olınca derdi
Bį-kesel bilme cihānda ferdi

Virmemişken baña bir laĥža nižām
Yine ider bu ķadar ĥüsn-i kelām

Kimsenüñ ħandesine aldanma
Şevķ u źevķıne śaķın inanma
600

Bulıcaķ aña münāsib cāme
Ķatı çoķ secdeler itdi ħāme

Bildiñüz ħod ķamerį (?) rāĥatımuz
Varuñ Allāh açıķ itsün yoluñuz [33b]

Ħayli açdı o libās-ı sāde
Gören elbette olur dil-dāde [34b]

Ĥamdü li’llāh ki bu müşgįn erķām
Luŧf-ı Bārį ile buldı itmām

Ĥamdü li’llāh irişüp feyż-i Ħudā
Zįb ü fer buldı Ǿarūs-ı maǾnā

Bāreka’llāh zihį ĥüsn-i edā
Oķıyan eyleye taĥsįn saña

Açılur ehlini bulursa eger
Şevķ ile bülbül olur da söyler
625

Ehli olmazsa eger bį-maǾnį
Dilerüm bozmaya bikr-i süħanı

Olmış iken bu ķadar zār u ĥazįn
Nuŧķ-ı pākįzeñe olsun taĥsįn

Gizledüm bunda niçe maǾnāyı ben
Zāhidā añlayamazsuñ anı sen

Āferįn ŧabǾ-ı süħan-perdāza
Buldı ħaylįce edā-yı tāze

Herkese tesliye vardur bundan
Yazmadum biñde birin gerçi ki ben

Bu ķadar teng iken ider meydān
Esb-i çūbįne bu deñlü cevelān

Zaĥmete girme žarāfet eyle
Söylemez saña ferāġat eyle

Merĥabā ŧabǾuña ey Ĥilmi-i zār
Bāreka’llāh diyenüñ ĥaddi mi var

Minnet oldur oķıyan iħvāndan
Çıķmaya ŧaşra reh-i iĥsāndan

Ķanda eşǾāruñı gördükde hemān
İde taĥsįni mükerrer yārān
610

Tek ü pū eyler iken śubĥ u mesā
Ŧoġdı dilden bu Ǿarūs-ı maǾnā

Güldürürse bu felek insānı
Şād-merg eylemek ister anı

Elem ü ĥüzn ile ālūde iken
Sitem-i dehrden āzürde iken
605

620

630

Naķśın itmām ile iĥyā ideler
Eksigüm ne dimeye ehl-i nažar

Vādi-i Ǿucb u ġurūra gitme
Muĥtaśar olduġına daħl itme

Sāde olduġına Ǿucb itmeyeler
Lafž-ı bįhūde diyüp gitmeyeler

Ĥacmi küçük süħanı bį-pāyān
Az ise de çoġa ŧutsun yārān [34a]

Cehd idüp düşme ġam-ı ferdāya
Her ne var ise getür ortaya

Gerçi baķılsa göze aĥķardur
Ĥıfž olınmaķda ķolaylıķ vardur

Olanın ben de ķodum meydāna
Mā-ĥażardur bu da dervįşāna [35a]

Ħum-ı dil gerçi dolı bāde-i nāb
Ķadeĥ ile içilür lįk şarāb

Buña mālik olan erbāb-ı hüner
Rūĥumı ħayr ile yād eyleyeler

İrişüp feyż-i yem-i Lem-yezelį
Bu müferriĥ ķadeĥ-i bį-bedeli
615

Doldurup ķodum anı meydāna
ǾĀfiyet ola içen yārāna
Genc-i dil śarf ile noķśān bulmaz
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