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çağatay şairi Nevayi'nin ününden dolayı döneme ait eserlerin 

istinsahı sırasında Nevayi'ye ait olmayan bazı şiirler Nevayi'ninmiş gibi 

kabul edilmiştir. Bu çalışmada "Nevayi'nin yeni bulunan şiirleri" adlı 

değerli çalışmada yer alan, Nevayi'ye ait olan ve olmayan şiirler 

değerlendirilmiştir 

Anahtar Sözcük: çağatay Edebiyatı, Nevayi, Hüseyn-i Baykara 

Abstract: While his works were copied in manuscripts, some of the poems 

that did not originally belong to the Chagatai poet Nevii'ı were attributed to 

him and accepted as his due to his fame. In the present study, the poems 

included in the remarkable study of "Neva'I's Newly Discovered Poems", 

which could or could not be composed by him, are evaluated. 

Keywords: Chagatai language literature, Neva'I, Husayn Bayqarah 

Giriş 

Orta Asya coğrafyasında çağataycanın zirvedeki temsilcilerinden Nevayi 
[1441-1501] layıkı olduğu üzere çok okundu, çok kabul gördü. Şiirleri dil
lerde dolaştı. Adeta çağatayca demek Nevayi demek oldu. Bu husus öyle 
ilerlemiş olmalı ki Nevayi'ninkiler dışında bir gazeli ezberleyen biri, 
şairini unuttuğunda gazeli okurken "Olsa olsa Nevayi'nin olacak, başkası
nın olsaydı bilirdim." genellemesiyle mahlas yerine Nevayi'yi oturtarak 
okurdu. Böylece Nevayi efsanesi doğmuş oldu. Efsane demek mecburiye
tini şöyle izah etmek mümkündür: Çok yaygın bir hadiseye ait bir bilgi 
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30 MUSTAFA S. KAÇALİN 

dillerde dolaşır. Unutmalar ve eklerneler olur. Bu unutmalar arasında 
zaman ve yer mühimdir. Zaman unutulursa tarih olmaktan çıkar, yer unu
tulursa belge olmaktan çıkar. Bir söylenti olarak nakledilen, doğruluğu 

belgelenemeyen; ama değerlendirilmesinden hikmet öğrenilen, ibret alı
nan, ders çıkarılan efsane 'eskiye ait satırlar, çizgiler, izler' olur, destan 

'rivayet kolları' olur, masal 'örnek' olur. Bir de bir şiirin şairi değişir veya 
unutulursa şairi bilinmeyen şiir olur, böylece bir şiir efsanesi doğar. 

Bu cümleden olmak üzere Mirsultan OSMANOF'un E!lşir Neviiı 'ning 

yeiigidin bayffalğan gezelliri (Beyjiilg 2010, [IV]+ 159 s.) adlı yayınının 
bir değerlendirmesi yapılacaktır. 

Kırk dokuz gazel beş muhammes toplam elli dört şiirin bulunduğu bu 

kitaptaki bütün şiirler mahlasta Nevayi'nin görülse bile içerisinde Neva
yi"nin olmayanların sayısı hayli kabarıktır. 

İnceleme 
İki sayılı gazel Hüseyn-i Baykara Dıviin'ının (58. s.) 10. gazelidir. (YIL

DIRIM, Talip: Hüseyin Baykara Divanı (İnceleme-Metin-Dizin-Tıpkı
basım): İstanbul 2010, 431 s. Hat Yayınevi Yayın No: 2.) 

2 
Remel-i mütemmen-i mabdüf 

FaCiUitün raCilatün raCilatün racilün 

-+--/-+--/-+--/-+-
tii tüşüptür-men sirişkim babrıdın gird-iib ara 

zü!ji deg ser-geşte cismim boldı pıç ü tiib ara 

tii eki ffaşıng sarı miiyil-durur soziin köngül 

eyledür kim şışe-i şem ( asılur mibriib ara 

3 terlegen meh-veş yüzüngning eyle lutfi bar kim 

körmedük ol bübluff hergiz gül-i s r-iib ara 

la ? erür ekki lebing söz riştesin ötkergeli 

süjt erür ağzıng ki ;iihir boldı la (l-i niib ara 

zülfdin la ?ing sarı biiling meger kim Hindüyı 
kim şeker ister oğurluff eylegey meh-tiib ara 

http://www.turkdilleri.org/ 



NEV A YI'NİN Dİv ANLARI DIŞINDAKI ŞİİRLERİ ÜZERİNE 3 ı 

6 ciin bile ebnii-yz devriindm 1 vefii köz tutma kim 

yols-durur bu ş ve ne mal;büb ne al;biib ara 

ey ciin berür tüzgeç mugannı şedd-i rül; 

rül;-ı lsudsı feyz yaşurmış meger mızriib ara 

2 

1 Ben gözyaşı denizinin girdabına düştüğümden beri başı dönmüş 
bedenim onun zülfü gibi büklüm büklüm kaldı. 

2 Yanan gönlüm iki kaşına meylettiğimden beri mihraba asılmış mum 
şişesi gibidir. 

3 Terleyen aya benzer yüzünün öyle lütfu var ki, taze gülde öyle güzel
lik görmedik. 

4 İki dudağın söz ipini geçirmek için bir laldir, ağzın da saf lal içinde 
görülen bir deliktir. 

5 Zülfünden dudağına uzanan benin sanki ay ışığında şeker çalmak 
isteyen bir Hintli gibi. 

6 Can ile zamanın insanlarından vefa bekleme, böyle davranış ne 
sevgilide ne dostlar arasında vardır.2 

7 Ey hanende ruh perdesini hüseynı perdesine bağlayınca canını veren 
Hüseynı, (Cebrail) mukaddes ruh feyzini mızrap içinde gizlemiş olmalıdır. 

Üç sayılı gazel Hüseyn-i Baykara Dfvan'ının (55. s.) 7. gazelidir. 

3 
Remel-i mülemmen-i mal;düf 

FaCiHitün fiiCilatün fiiCilatün fiicilün 

-+--/-+--/-+--/-+
Nlldin her bir elif ol meh-cebın rubsiir ara 

yii nihiil-i serv bolmış cilveger gülziir ara 

ger Mesıl;ii 'ömride tirgüzdi bir neçe ölüg 

dilberim yüz ming ölügni tirgüzür güftiir ara 

ebna-yı devrandın: OSMANOF neşrinde oynay-durur andın. 
Ne olumlu fıil almış. 
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ey ki bolmış her ser-i müyungga baglı~ bir köngül 
yo~ (aceb el könglini eltür eseng reftiir ara 

o~larıng içre ~ılıcıng zabmıdın ~anlıg köfigül 
açılıptur güyiyii bir gunca yüz ming biir ara 

anglaman serv üzre gül peyvend etipdür biigbiin 
yo~sa gül sançıpdur ol serv-i reviin destiir ara 

6 ciinnı yüz derd ü belii içre çıdar-men körgeli 
Ilk tözmes3 -men körerge yiirnı agyiir ara 

ey lJüseynl çı~sa gül-gün ton bile ol gül ne tang 
keçe tang at~unça erdi dıde-i bün-biir ara 

3 
1 Ya o ay yüzdekilerin her biri çivit renginde birer elif, ya gül bahçe

sinde bitmiş servi fidanı. 
2 Mesih ömrünce birçok ölü dirilttiyse de benim sevgilimin bir sözü 

binlerce ölüyü diriltir. 
3 Ey her kıl ucuna bir gönül bağlanmış olan, yürürken el gönlünü alsan 

şaşılmaz. 

4 Gönül, oklarının içinde kılıcın yarasından kanlıdır; sanki binlerce 
diken arasından bir gonca açılmıştır. 

5 Anlamıyorum, bahçıvan servi üzerinde gül mü dikmiş, yoksa o 
salınan servi sarığına gül mü takmış? 

6 Yarımı görmek için yüzlerce derde belaya katlanabiliyorum; lakin 
yarı eller ile görmeğe sabredemiyorum. 

7 Ey Hüseyni, o gül, gül renkli (kanlı) elbise ile dışarı çıksa şaşılmaz 
ki, gece sabaha kadar kan saçan göz ileydi. 

tözmes: OSMANOF neşrinde turmas. 
http://www.turkdilleri.org/ 
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NEVAYI'NİN Dİv ANLARı DışINDAKI ŞİİRLERİ 

Dört sayılı gazel Hüseyn-i Baykara Dfvan'ının (56. s.) 8. 

4 

Remel-i mütemmen-i maJ:ıdüf 
FaCilatün :facilatün :facilatün :facilün 

-+--/-+--/-+--/-+-
veh ki könglüm nalesi her dem buzulgan can 
güyiya bir cugd erür feryad eter vıran ara 

J:ıokka-i la 'ling arasıda erür mü dür tişing 
ya erür oljale kim bolgay gül-i bandan ara 

3 her kişi körse perller içre sen köz merdürnin 
bir perıni cilve kzlgan sagınur insan ara 

ança kan tökti közüm hecringde ey kan tökküçı 
emdi köz açsam körer-men 'alemıdür kan ara 

seyl kelse jale birle obşatur-men4 anga kim 
közlerimning akz akgan dıde-i giryan ara 

6 istegeç mecrüb könglümdin okznı reşkidin 
tapmasun dep yaşurup-men sıne-i biryiin ara 

ekki kaşıiignıng bayali muttaşıl 
bir dilaver deg salmış ekki ya kurban ara 

hecr gird-abzda gark oldum kemend-i zülj ile 
çek meni kim kalmayın bu baJ:ır-i bı-piiyan C:;;;;;;;;;;;diiii!!I!!lJii!iiI!I1I!III!iIIlIIII1I!III!iIIlIIII1I!III!iIIlIIII1I!III!iIIlIIII1lIiIIII!III 

9 keldi 'ışkımga 'ilac etmekke ol kün plr-i deyr 
ey köydi oşbu şu 'le-i sozan ara 

jale birle obşatur-men: OSMANOF neşrinde 
http://www.turkdilleri.org/ 
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Dört sayılı gazel Hüseyn-i Baykara Divan 'ının (56. s.) 8. gazelidir. ' 

4 

Remel-i mülemmen-i ma/:tdüf 
FaCiHitün raCilatün raCilatün racilün 

-+- -/ -+- -/ -+- ~/ -+-

veh ki könglüm nalesi her dem buzulğan can ara 

güyiya bir cuğd erür feryad eter vzran ara 

/:toJs;Js;a-i la (ling arasıda erür mü dür tişing 

ya erür ol jale kim bolğay gül-i bandiin ara 

3 her kişi körseperzler içre sen köz merdümin 

bir perzni cilve Js;ılğan sağınur insan ara 

ança Js;an tökti közüm hecringde ey Js;an tökküçi 

emdi köz açsam körer-men (alemzdür Js;an ara 

seyl kelse jale birle obşatur-men4 anga kim 

közlerimning aJs;z aJs;ğan dzde-i giryan ara 

6 istegeç mecrü/:t könglümdin oJs;znz reşkidin 

tapmasun dep yaşurup-men szne-i biryiin ara 

ekki Js;aşzfignzng bayali muttaşıl könglümdedür 

bir dilaver deg salmış ekki ya Js;urban ara 

hecr gird-abıda ğarJs; oldum kemend-i zü!f ile 

çek meni kim Js;almayın bu ba/:tr-i bz-payan ara 

9 keldi 'zşJs;lmğa (ilac etmekke ol kün pzr-i deyr 

ey köydi oşbu şu 'le-i sozan ara 

jale birle obşatur-men: OSMANOF neşrinde obşatur-men jale bir/e. 
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34 MUSTAFA S. KAÇALİN 

4 

1 Ah, her zaman, dertli canımdaki gönlümün iniltisi viranede feryat 
eden baykuşun sesi sanki. 

2 Kırmızı (ağız) hokkan içindeki inci dişin mi, yoksa açılmış gül 
içinde çiy tanesi midi? 

3 Sen göz bebeğini periler içinde gören her kişi insanlar içinden bir 
perinin çıktığını sanır. 

4 Ey kan dökücü, gözüm senden uzakta öyle kan ağladı ki, şimdi 
gözlerimi açsam alemi kana batmış görürüm. 

5 Sel, çiy ile gelse ben onu akı akan ağlayan gözlerime benzetirim. 
6 Yaralı gönlünden okunu isteyince kıskançlıktan onu bulmasın diye 

kebap olmuş sinede sakladım. 
7 Yay kılıfına iki yay koymuş bir cengaver gibi iki kaşının hayali 

hep gönıümdedir. 
8 Ayrılık girdabında zülüf kemendiyle boğuldum. Beni kurtar da bu 

uçsuz bucaksız denizde kalmayayım. 
9 O gün meyhanenin piri aşkıma ilaç etmek için geldi. Ey Hüseynı, 

bu yakan alev içinde yanıp gitti. 

Yedi sayılı gazel Nevayl'nin Navadiru 'n-Nihaya'sinin 57. gazelidir. 
(NALBANT, Bilge (ÖZKAN): Nevadirü 'n-nihaye (Metin, İnceleme, 

Dizin): Ankara 2003. Ankara Üniversitesi [Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk 
Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı] -yayımlanmamış- doktora tezi.) 

7 
Hezec-i müt.emmen-i abreb-i mekfiif-i mabrlüj 

Me:fülü mefacIlü mefacIlü fecülün 

--+/+--+/+--+/+--
(lŞ~ eyledi yüz (a~l ü ferzaneni rüsva 

ne (ayb eger ~ıldı bu d vaneni rüsva 

rüsvalz~ atığa özini örtedi bes kim 
şem ( etti şebistan ara pervaneni rüsva 

http://www.turkdilleri.org/ 
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1996, XXIX+742 s. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk 

Dil Kurumu Yayınları: 670. Ali-Şir Nevayi Külliyatı: 4.) 

Gazelin matlaı Sanglax'ta geçer (MUHAMMAD MAHDI XAN: 

Sanglax. A Persian Guide to the Turkish Language. Facsİmile Text with 

an Introduction and Indices by Sir Gerard CLAUSON, London 1960, 73v7 

yr. "E. J. W. GIBB Memorial" Series. New Series, XX.) 

13 
Remel-i müıemmen-i mal:ıdüf FaCiUitün fiiCilatün fiiCilatün fiicilün 

-+--/-+--/-+--/-+-

ey sanga /sad rast /lkin turra-i tarrar kec 

kim körüpdür serv ile sünbülni bu mi/sdar kec 

rastlarga rastlı/sdur iş meger ol mestning 

/sameti kim rastdur /lkin anga reftar kec 

3 /sıble-i dın (arıiıngdur küfr tarı sünbülüng 

ne (aceb ger /sıble tüz bolsa ve/l zünnar kec 

rast/ar rabşını tofrag eylese rabşıng ne tang 

ey ki /soydung mestligdin baş üze destar kec 

(ış/s ara könglüng tüz et kim rast salgay (aks-i yar 

küzgü egri bolsa salgay 'aksini ol yar kec 

6 egridin cüz egrilik hergiz eıer bolmas (ayan 

kim salur elbette saye nabl-i na-hemvar kec 

/salıban zülji ara taptı Neviiyı cismi tab 

n' eylegey bolmay tanab içre ulangan tar kec 

13 

1 Ey boyu doğru; lakin yankesici zülfü eğri olan servi ile sümbülü 

böylesine aykırı kim görmüş. 

http://www.turkdilleri.org/ 
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2 Doğruların işi doğrudur; ama boyu doğru olan o sarhoşun adımı 
eğridir. 

3 Yanağın dinin kıblesi, sünbül (saçın) küfür karanlığı teli / telidir. 
Kıble düz olsa; ama zünnar eğri olsa buna şaşılmaz. 

4 Ey sarhoşluktan başın üstündeki sarığı eğri koyan, atın, doğruların 
atını toprak içinde bıraksa şaşılmaz. 

5 Aşkta gönlünü düz yap ki yarın aksi düz düşecek. Ayna eğri olursa 
o yar da aksini eğri yansıtır. 

6 Eğri fidanın eğri gölge salması gibi eğri (kişiden de) eğrilikten 

başka bir şey görülmez. 
7 (Sevgilinin) zülfü arasında kalınca Nevayi'nin vücudu büküldü. 

Kemende sarılan ip eğri olmaz da ne olur? 

On dört sayılı gazel Hüseyn-i Baykara Dfvan'ının (77. s.) 31. gazelidir. 

14 

Remel-i mütemmen-i maf:ıdüf 
FaCiHltün fiiCilatün fiiCilatün fiicilün 

-+--/-+--/-+--/-+-
Is:ıldı rüf:ı-e/za lebing külmek bile canımnı abd 

yıglatıp kafır közüng hem nals:d-i ımanımnı abd 

güyiya aşufte zülfüng hem Is:ılur 'ayyarhis: 

eyledi sevda ara bal-i perışanzmnı abd 

3 Is:ıldı agzıiignıng bayalatı 'adem şaf:ıraszda 

cevher-i cismimni ya 'nı nals:d-i ımanımnz abd 

la 'ldin her kam kim taptım un u tturdı fırals: 

eyledi 'ömrümde candın behre alganımnı abd 

çun men-i bı-dilga attı gamzesidin naveki 

dedi kim Is:ılgung köngül ornzga peykanımnı abd 

http://www.turkdilleri.org/ 
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veh ki devriin camıdın agzımga yetkeç Js;atrei 

safi-yi devr eyler ol dem bir Js;adeb Js;anımnı abd 

köz alur bu vechdin tünler dür-i eşkin nitiir 

kim bayalı Js;ılsa bir kün dürr-i galtanımnı abd 

'aJs;1 u hoş u şabr barıp Js;alganı bir ciin edi 

ey IJüseynı emdi eyler hecr Js;alganımnı abd 

14 
1 Ruha tazelik (canlılık) veren dudağın gülmek ile canımı bağladı; 

kafir gözün de ağlatıp imanımı yeniledi. 
2 Sanki dağınık saçların da başıboşluk etmiş, sevda konusunda 

perişan halimi tekrar1adı. 
3 Ağzının hayali de yokluk sahrasında canımın cevherini (özünü); 

yani gizli sermayemi bağladı. 
4 Dudağından hangi murada erdimse ayrılık bana onu unutturdu; 

ömrüm boyunca candan (sevgiliden) ne elde ettimse hepsini elimden aldı. 
5 Ben gönlünü yitirmiş e yan bakışından bir ok atınca dedi ki: Gönül 

yerinde temrenimi tutacaksın. 
6 Vah ki mecliste döndürülen kadehten ağzıma bir damla ulaşınca 

meclis halkasına içki sunan saki, o an bir kadeh kanımı alır. 
7 Sevgilinin hayali bir gün iri gözyaşı incimi alsın diye gözüm 

geceler boyu gözyaşı döker (saçar). 
8 Ey Hüseynı, akıl, idrak ve sabrım gidip kalan bir can idi, şimdi 

ayrılık kalanı da almaktadır. ERASLAN, Kemal: Hüseyn-i Baykara 

Divan 'zndan Seçmeler: Ankara 1987, 31. s. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Yayınları: 709. 1000 Temel Eser Dizisi: 126. 

http://www.turkdilleri.org/ 
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On beş sayılı gazel Hüseyn-i BaykaraDfvan'ının (89. s.) 48. gazelidir. 

15 

Remel-i mütemmen-i mabdüf 
FaCilatün taCilatün taCiHitün taCilün 

-+--/-+--/-+--/-+-

ne I:ıabzbz kim anga bolgay jiganımdın eter 

ne refifs;z kim mening baZimdin algay ol baber 

ya ol ay tıp la ?idin söz söylese canımga fs;üt 

ya bu pend ay tıp öçürse könglüm otzdm şerer 

3 ya ol afs;ıtsa vişaZi birle bagrım fs;anmı 

ya bu arıtsa yüzümde eşkdin bün-ı ciger 

ol eger bz-dad t gı birle köksüm fs;zlsa çak 

bu tikip ol çakni merhemdin etse behrever 

+ulm ile ol ger mening canımga sürse t g-ı fs;atl 

yıglaban bu baZime başımda bolsa nevl:ıager 

6 neçe can fs;ıldım jida ne anz taptım ne bunı 

her nece tu!Jm-ı vefo ektim ce/a berdi temer 

lut! etip safs;z IJüseynıga tola tutgıl fs;adeb 

kim bu endüh içre ol bolgay özidin bz-baber 

15 
1 Ahımdan incinen sevgili yok; halimden haberdar olan yoldaş yok. 
2 Ya o ağız açıp dudağından mhumun gıdası olan sözler dökülse ya 

bu öğüt verse gönül kıvılcım söndürse. 
3 Ya o vuslatıyla bağnmın kanını dökse ya bu yüzümdeki gözya-

şıyla ciğer kanını antsa. 
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4 O zulüm kılıcıyla göğsümü yarsa; bu, yarayı dikip merhemden 
nasiplendirse. 

5 O zulümle benim canıma katil kılıcını çekse bu halime ağlayıp 
başımda ağlayıcı kesilse. 

6 Hayli can feda ettim; ne onu buldum ne bunu. Ne kadar vefa 
tohumu ektiysem de cefa meyvesi verdi. 

7 Saki, lütfet, Hüseyni'ye dolu kadeh ver. Bu kasavetle o 
kendisinden geçmiş olmalı. 

Yirmi bir sayılı gazel Hüseyn-i Baykara Divdn'ının (104. s.) 65. 
gazelidir. 

21 

Remel-i mülemmen-i maf:ıdüf 
FaCiHitün taCiHitün taCilatün taCilün 

-+--/-+--/-+--/-+-
ey cemaling gülşenide sebze-i s r-iib bat 
(aniıng kafün üzre zıb-i müşk-i niib bat 

~atlime müşkın batıng bir f:ıarf boldı bu şifat 
kim tirilgey çun müretteb eyledi esbiib bat 

3 bat eler ;ahir ~lıpdur şafo.a-i f:ıüsnüng ara 
ah ol kündin ki ;ahir eylegey i (rab bat 

bat buzuldı Ilk ma 'lümung bolur giryanlıgım 
böyle kim yazdım jira~ıng ;ulmidin yıglap bat 

für~atingde bab-ı babtım şerf:ıini ~ıldım ra~am 

setr ara her yerde ;ahir ~ıldı plç ü tab bat 

6 ey f:ıabıbim biime sür ru~ (am cevabıga ki bar 
vaşlça kim birbirige yazsalar abbab bat 
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ey şer/:ı-i /:ıalim yazsam olgay-sen melül 
çun o/s:ur /:ıaletde ?ahir eylese ıtnab bat 

21 
1 Ey güzelliğinin bahçesinde suya kanmış taze ayva tüyü olan! 

Ayva tüyü, yanak k§furun üzerine safmisk süsüdür. 
2 Miskli ayva tüyün katlime böyle bir işaret oldu ki dirilmek için 

ayva tüyü sebepler hazırladı. 

3 Ayva tüyü güzellik sayfasında eser ortaya koydu. Yazının irab 
ortaya koyacağı günden ah. 

4 Ayrılığının acısından ağlayıp yazdığım yazı bozuldu; lakin 
ağladığımı biliyorsun. 

5 Senden ayrıyken bahtımın konusunu şerh ettim. Hat, gizliyken 
eğriyi büğrüyü ortaya çıkardı. 

6 Ey sevgili, pusulamın cevabında kalem oynat. Ahbabın birbirine 
yazdıkları vasl gibi. 

7 Ey Hüseyni, okurken yazı uzayacağından halimi yazsam melul 
olursun. 

Yirmi iki sayılı gazel Hüseyn-i Baykara Dfvdn'ının (105. s.) 66. 
gazelidir. 

22 
Remel-i mülemmen-i ma/:ıdiif 

FaCilatün ±aCilatün ±aCilatün ±acilün 

-+--/-+--/-+--/-+
könglüm etti (ış/s: esrarın /s:lıZp tekrar /:ıif? 

kim ki /s:ılgan deg kelam-ı pak va/:ıy-iilar /:ızfo 

biiblar öz /:ıüsni vaş/zn ger /s:zlurlar ne 'aceb 
tang emes büt vaş/zm ger /s:zlsalar küjfar /:ızfo 

3 gül üçün bag içre bülbül ming nevii örgenmedi 
kim ki gülzarıda /s:zlmışdur ol ki esrar /:ızfo 
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dehr gülzarıda ol güll:ıüsnin ögsem (ayb emes 

başşa kim ~ılgay sözüm ol serv-i gül-rubsar l:ııft 

yar her söz dese hergiz batırımdın çı~as ol 
özgelerdin bolmadı könglümge bir güftar l:ııft 

6 ~ıl yigitlikde yigitler (ış~ı sırrın l:ııft kim 

söz bolur ermiş ~arılı~ va~tide düşvar l:ııft 

yüz ming olgay erdi ming destanıng ey bülbül eger 

~ılsang erdi (ış~ esrarın Qüseynıvar l:ııft 

22 

1 Temiz kelamı, vahiy eserlerini ezberleyen gibi gönlüın aşkın 

sırlarını tekrar edip ezberledi. 
2 Güzeller kendi güzelliklerini vasfettiklerinde şaşılmadığı gibi 

kafirler de putun vasfını ezberleseler şaşılmaz. 

3 Bülbül bağda gül için bin şarkı öğrenmedi. O gülbahçesinde sırları 
ezberledi. 

4 Hele o gül yanaklı servi sözümü ezberleyecekse zamane bahçe-
sinde o gülün güzelliğini öğsem ayıp olmaz. 

5 Yarın söylediği hiçbir söz hatırımdan çıkmadı. Elin söylediği 

hiçbir söz gönlümde yer etmedi. 
6 Gençlikte erlerin aşk sırrını hıfzet. Yaşlılıkta hafızlık güç olurmuş. 
7 Ey bülbül, aşk destanını Hüseyni gibi ezberleseydin bin destanın 

yüz bin olurdu. 

Yirmi üç sayılı gazel Hüseyn-i Baykara Dfvdn'ının (107. s.) 68. 

gazelidir. 
23 

Remel-i mütemmen-i mal:ıdüf 
FaCilatün taCilatün taCilatün taCilün 

-+--/-+--/-+--/-+-
ah kim hicran otıdın köydi canım özge nev ( 
örtedi (alemni hem otlug jiganım özge nev ( 
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basta könglüm ia } eter viikıf bolung ey dostlar 
kim bu kündindür bu ziir-z nii-tüviinzm özge nev ( 

3 telbe könglümni cünün viidısi içre istemeng 
kim bu katla etmiş ol bı-biinmiinzm özge nev' 

/:ıiiletim Ferhiid u Mecnün kzşşasıga obşamas 
kim erür 'ışk içre mühlik destiinım özge nev' 

va 'de kıldı vaşl üçün boldum esıri viiy kim 
sözleşür ol ~iilim-i nii-mihrbiinzm özge nev' 

6 bolmagım rüsvii tang ermes kim bu nii-diin balk ara 
iiiş boldı asragan sırr-ı nihiinım özge nev { 

könglüm alıp ciinıma kaşd etti ol bı-nevii-veş 
ey IJüseynı bar edi andzn gümiinım özge nev { 

23 

1 Ah ki ayrılık ateşinden canım başka türlü yandı; ateşli figanım da 

alemi başka türlü yaktı. 

2 Ey dostlar, hasta gönlümün zayıflık gösterdiğine vakıf olun; çünkü 
bu günden itibaren güçsüz gönlüm başka türlü olmuştur. 

3 Deli gönlümü delilik vadisinde aramayın; çünkü bu defa o yersiz 

yurtsuzum (gönlüm) başka türlü kaybolmuştur. 

4 Benim halim F erhad ile Mecnun hikayesine benzemez; çünkü aşk 

hususunda benim he1ak edici destanım başka türlüdür. 

5 Kavuşma için vade verince esiri oldum; eyvah ki o vefasız 

zalimim (sevdiğim) başka türlü konuşur. 

6 Rüsva olmamda şaşılacak bir şey yok; çünkü bu defa cahil halk 

arasında gizlediğim sırrım başka türlü açığa çıktı. 

7 Ey Hüseynı, o yabancı tavırlı gönlümü alıp canıma kasdetti, hal

buki onun haldünda başka türlü bir zannım (şüphem) var idi. ERASLAN, 
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Kemal: Hüseyn-i Baykara Divan 'ından Seçmeler: Ankara 1987, 43. s. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları: 709. 1000 Temel Eser Dizisi: 126. 

Yirıni dört sayılı gazel Hüseyn-i Baykara Divan'ının (108. s.) 69. 
gazelidir. 

24 

Reme1-i müıemmen-i mal:ıdüf 
FaciHitün facilatün facilatün facilün 

-+--/-+--/-+--/-+-
dağ-ı 'ışlsıng bermiş erdi 'alsl u hoşumdın ferağ 

veh ki lsaydı şu 'le-i hicranıng ol dağ üzre dağ 

büblar l:ıüsnini gerdün 'aniıngdın yarutur 
ravşen etken deg bir otnıng şu 'lesidin yüz çerağ 

3 könglüm etti küyide bir otğa tüşken telbeni 

h ç 'aşıls körgen olğay mu dep eyler-men sorağ 

közlering kim boldılar bzmarlıls 'aynıda mest 

turfa işdür kim emesler köz yumup açlsunça sağ 

l:ıüsn bağıda yüzüng birle lebingdin zıb erür 
körmedük bir faşlda gül birle bergey mıve bağ 

6 salsiya ia Jim 'i/acı badedür ğafletni lsoy 
kim ayağdın tüşkü deg-men tapmasam bir dem ferağ 

ey Qüseynı şam-ı hecr zü/f sevdasın deme 

kim men-i d vaneğa ansız müşevveşdür dimağ 

24 

1 Aşkının açtığı yara beni akıl ve idrakimden kurtarınıştı (uzaklaştır-
mıştı); eyvah, ayrılık alevin o yara üstüne yara koydu (açtı). 
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2 Bir ateşin alevinden yüz kandil yakıldığı gibi, felek de güzellerin 
çehresini senin yanağından parlatır. 

3 Gönlümü mahallesinde ateşe düşen bir deli gibi etti. Hiç böyle 
aşık var mı, diye sorarım. 

4 Gözlerin tıpkı hastalık halindeki bir mest (b aygın) oldular; tuhafı 
şu ki göz yumup açıncaya kadar bile sağ (açık) değillerdir. 

5 Güzellik bahçesinde senin yüzün ile dudağından süs vardır; 

bahçenin aynı mevsimde gül ile meyveyi birlikte verdiğini görmedik. 
6 Ey saId, hastalığımın ilacı şaraptır, ga:fleti bırak; çünkü bir lahza 

olsun içki içmesem, yere düşer gibi olurum (ayakta duramam). 
7 Ey Hüseyni, ayrılık gecesi saçının siyahlığından bahsetme; çünkü 

ben divanenin kafası onsuz zaten karışıktır. ERASLAN, Kemal: Hüseyn-i 

Baykara Divan 'zndan Seçmeler: Ankara 1987, 45. s. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Yayınları: 709. 1000 Temel Eser Dizisi: 126. 

Yirmi yedi sayılı gazel Hüseyn-i Baykara Divan'ının (127. s.) 92. 
gazelidir. 

27 
Remel-i mülemmen-i maJ:u},üf 

FaCiHitün :taciHıtün :taCilatün :tacilün 

-+--/-+--/-+--/-+

'ış~dın keldi mening başımga ança şa 'b /:ıal 

kim anı Ferhad ile Mecnün ~ıla almas bayal 

(a~l anıng ışla/:ııga her nece kim ~ıldı sit z 

Ilk (ış~ım men 'ini ~ılma~ edi emr-i mubal 

3 şabr u hoşum mülki boldı ortada yer birle teng 

men bolup pa-mal taptı banmanım ibtilal 

kzne eylep (lŞ~ (a~l u şabr u hoşum buzdılar 

veh men-i bz-banman boldum arada pay-mal 
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tüşti erkin elge dii,g-ı 'ışlsdın derd ü bela 

manga tüşkenning mingidin bir vell yols iJ:ıtimal 

6 ötmegilJ:ıüsn ehli küyi sarı zinhar ey refilS 
ger inanmas-sen mening J:ıalimge balsıp 'ibret al 

ey l!üseynı çün erür nevmzdlıls küfr eyle sa y 
kim naşzbing 'ajiyet küyini Isılğay ğu 'I-celal 

27 
1 Aşktan başıma öyle (katlanılması) zor haller geldi ki onu Ferhad 

ile Mecnun hayal bile edemezler. 
2 Akılonun (zor halin) ıslahına her ne kadar gayret gösterdiyse de 

aşkımı engellemek mümkün olmadı. 
3 Sabır ve akıl mülkü ortada yerle bir oldu, ben ayaklar altında 

kaldım, evim barkım harap oldu. 
4 Aşk ve aklım kin güdüp sabır ve idrakimi bozdular (yok ettiler); 

eyvah, ben evsiz barksız arada ayaklar altında kaldım. 
5 (Sevgilinin) aşkından halka da dert ve bela erişti; fakat bana düşe-

ninin binde birininin onlara düşme ihtimali yok. 
6 Ey arkadaş, güzellerin sokağından asla geçme; eğer inanmazsan 

benim halime bak da, ibret al! 
7 Ey Hüseyni, ümitsizlik küfr olduğu için, gayret göster ki Celal 

sahibi (yüce Allah) sana afiyet sokağını nasip etsin! ERASLAN, Kemal: 
Hüseyn-i Baykara Divan 'ından Seçmeler: Ankara 1987, 59. s. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Yayınları: 709. 1000 Temel Eser Dizisi: 126. 

Yirmi sekiz sayılı gazel Hüseyn-i Baykara Dfvan'ının (129. s.) 94. 
gazelidir. 

28 
Remel-i mütemmen-i maJ:ığüf 

FaCiUitün fiiCilatün fiiCilatün fiicilün 

-+--/-+--/-+--/-+
gülşen-i küyüngdin ey gül ravza-i rızvan bacil 

yüz ü battıng reşkidin hem lale vü reyJ:ıan bacil 
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eve eger tuttz nege kirdi yana tofra/s ara 

bolmagan bolsa sirişkim ba/:ırıdm tüfan baeil 

3 ne üçün başm /sayı salıp /sızarmış bolmasa 
gülsitan-ı 'arıiıngdm lale-i nu 'man baeil 

bag ara nevçün gül-i ra 'na /sızarıp sargarur 

ger anı ol yüzi güldin /sılmadı devran bacil 

'zş/s deşti üzre Mecnün 'dın uyalsam tang emes 
gah bolur hoş ehlidin d vane-i (uryan bacil 

6 eannı köp şev/sıda örter-sen vell fehm eylegil 
bolmagay-sen yetse na-geh vaşlı ey hicran /yacil 

şad/sası boldı IJüseynı can dagı /sıldı jida 
bolmadı yar allıda barı bu ser-gerdan bacil 

28 
1 Ey gül, sokağının gül bahçesinden cennet bahçesi utanıyor. Yüz 

ve ayva tüylerini kıskanmaktan lale ve reyhan utanıyor. 

2 Gözyaşı denizinden tufan utanmamış olsaydı göğü tuttuysa toprak 
araya gine girdi. 

3 Başını eğip kız arını Ş değilse yanak gül bahçende gelincik çiçeği 
(şakayık) niçin utanıyor. 

4 Onu o gül yüzlüden devran utandırınadıysa bağda niçin kızıl san 
gül solup saranyor. 

5 Aşk sahrasında Mecnun' dan utansam şaşılmaz. Zaman olur akıllı
dan çıplak divane utanır. 

6 Çok kimsenin aşkından canı yakıyorsun; lakin, ey hicran, ansızın 
vuslatı gelse olmayacaksın. 

7 Hüseyni sadakası oldu, can da feda etti. Yar huzurunda bu başı 
dönmüş hiç utanmadı. 
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Otuz sayılı gazel Hüseyn-i Baykara Dfvan'ının (133. s.) 100. gazelidir. 
30 

Remel-i mütemmen-i mabdüf 
Facilatün facilatün facilatün facilün 

-+--1-+--1-+--1-+-
veh ki 'ış~ım şu 'lesi her dem çeker kökke 'alem 
kim meliiyik közi düdıdın bolur her lab:?a nem 

za Jeriin-ı 'iinzım levbide veh şinger! ile 
şerb-i biilim yazgalı her kirpikimdür bir ~alem 

3 tii elif deg ~add ü liim-ı zü!f ü agzıng mımidin 
ayru-men kim körmedim hicriinıdın gayr ez-elem 

kiitib-i ta~dır elge güyiyii 'ayş u nişiit 
~ısmet etkende manga derd ü belii ~ıldı ra~am 

ey lJüseynı 'ış~ o~ı kim sınsa peyvend etkeli 
kirpikim ~an yaş aradur iibnüs ile ba~am 

30 
1 Eyvah, aşkımın şulesi her an öylesine bayrak çeker (yükselir) ki 

meleklerin gözü her lahza dumanından yaşarır. 
2 Zaferan renkli (sararmış) yüzüme kırmızı renkle ayrılığının şerhini 

yazmak için her kirpiğim bir kalemdir. 
3 lel gibi boyun, Ilel gibi zülüf, Im! gibi ağzından ayrı olduğumdan 

beri yazık ki ayrılıkta elemden başka bir şey görmedim. 
4 Takdir katibi (herkesin kaderini tayin eden yüce Allah) halka 

yaşama ve sevinç dağıttığında, sanki bana da dert ve elem yazmış (takdir 
etmiş). 

5 Ey Hüseynı, aşk oku göğsü kendisine hedef yapalı beri, kirpiğim 
kanlı gözyaşı arasında abanos ile baka gibidir. ERASLAN, Kemal: 
Hüseyn-i Baykara Dfvan 'ından Seçmeler: Ankara 1987, 63. s. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Yayınları: 709. 1000 Temel Eser Dizisi: 126. 
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Otuz iki sayılı gazel Nevayi'nin Gara'ibu'ş-Şigar'ının (351. s.) 469. 
gazeldir. (KUT, Günay: ŞİR NEVAYİ Gara 'ibü 'ş-Şıgar İnceleme -
Karşılaştırmalı Metin: Ankara 2003, XLX+573 s. Atatürk Kültür, Dil ve 

Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 818.) 

32 

Remel-i mülemmen-i mabdüf 
FaCiHitün :facilatün :tacilatün :facilün 

-+--/-+--/-+--/-+

yana ne kad ci/ve kzldı kim demekdin liil-men 
yana kaysı zü!f açıldı kim perışan-bal-men 

ia Ydın kaddim e lif boldı ol ekki lam zü!f 
her yanzmdın jitneger veh ne 'aceb ger liil-men 

3 itleringniiig izidin yüz gül közüm bagıdadur 
şükr erür bu hem ki 'ışkıng yaZıda pa-mal-men 

iti ol könglüm kie vaşl üçün tiler erdi bayat 
şükr emdi ölgeli 'ışkıngda farig-i bal-men5 

'ışk atı bu nev' kim 'uryan tenimni çörgedi 
ehl-i derd üçün fena yüzige6 müşldn-bal-men 

6 cismim endiih içre derd astıda kalmış ne 'aceb 
egme kad birle eger zülfong gamıdın dal-men 7 

ey Nevayı ne 'aceb yüzüm üze yügürse yaş 
çunki mecnün bolgaZı bazıçe-i etfal-men 

4 beyit OSMANOF neşrinde 6 beyit. 
yüzige: OSMANOF neşrinde yolıda. 
6 beyit OSMANOF neşrinde 4 beyit. 
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Çeviri 
1 Yine ne boy sahndı demekten suskunum. Yine hangi zülüf açıldı ki 

perişanım. 

2 Zayıflıktan boyum elif oldu o iki lam elif. Her yanım fitne 
kalabalığı, ne acayip iş ben suskunum. 

3 İtlerinin izinden yüz gül gözümün bağındadır. Şükür ki aşkının 

yolunda ayaklar altındayım. 
4 İti kavuşmak için gönlümden hayat diliyordu. Şükür şimdi aşkından 

ölmek için kurtulmuşum. 
5 Aşk ateşi öylesine çıplak tenimi yaktı. Dert ehli için fanilik yolunda 

miskinim. 
6 Cismim sıkıntı içinde dert altında kalmış. Zül:fünün gamından 

bükülmüş boy ile dal isem şaşırına. 
7 Ey N evayı, ne acayip, gözyaşı yüzüm üzerinde koşsa. Mecnun olah 

beri çocukların bir oyuncağıyım. 

Otuz yedi sayılı gazel Hüseyn-i Baykara Dfvan'ının (145. s.) 116. 

gazelidir. 
37 

Remel-i mütemmen-i mabdüf: 
FaCiHitün :tacilatün :tacilatün :tacilün 

-+--/-+--/-+--/-+-
ey sening Js:aş u közüng ser-jitne-i iibir zamiin 

lebleringdür basta könglümge bayiit-ı ciividiin 

ey Js:uyaş yüzlüg şanem biilim körüp rabm eylegil 

yetti kökke her nefes hecringde feryiid u fiğiin 

3 el arasıda neçe sırrımnz penhiin eyledim 

bu sarığ yüz iişkiira eyledi riiz-ı nihiin 

ger bayiiling bolsa mihmiin könglüm öyide demı 

eylegey yüz sarı her dem közlerimdin dür leşiin 
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dedim ey ciin derdime vaşıZng bile bir çiire Ipi 

külüp ay tur ey tutma mendin bu gümiin 

37 
1 Ey kaşı gözü ahir zamanın baş fitnesi olan, dudakların hasta 

gönlüme ebedi bir hayattır. 
2 Ey güneş yüzlü güzel, halimi gör de acı, her an ayrılığında feryat u 

figan göğe ulaştı. 
3 Halk arasında her ne kadar sımmı sakladıysam da bu sarı yüz gizli 

sırrı açığa vurdu. 
4 Hayalin gönül evimde bir an misafir olsa her an yüzüm yönüne' 

gözlerimden inci saçacak. 
5 Ey can, vaslınla derdime bir çare et dedim. Gülüp, ey Hüseynı, 

benden bunu bekleme dedi. 

Kırk sayılı gazel Hüseyn-i BaykaraDivan'ının (183. s.) 165. gazelidir. 
40 

Remel-i mülemmen-i maJ:ıç}üf 
FaCiHitün fiicilamn fiicilamn fiicilün 

-+--/-+--/-+--/-+
sebze-i battıng seviidz la 'I-i bandiin üstine 

ljızr güyii siiye salmış iib-ı J:ıayviin üstine 

ol yaşıı tonlug başı üzre Kureyşı börkidür 

eyle kim tüşkey Js;ırav serv-i bıriimiin üstine 

3 tii ki sançıldı buzulgan könglüm içre niivekin 

eyle Js;uşdur kim nişımen Js;ıldz vıriin üstine 

men perışiin-J:ıiilning könglige saldı yüz girih 

her girih kim tüşti ol zülf-i perışiin üstine 

bu '1- 'aceb ermes meliiJ:ıatlzg lebing üstide biil 

kim çıbın giihı bolur siikin nemekdiin üstine 
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özni boş tut/sıl ki abir fire bak astıdadur 

ol ki J:ıala rabş sürgey çarb-ı gerdan üstine 

ey lJüseynı bı-vefolarga köngülni bermegil 

çun vefalı~ yar taptıng sözleme can üstine 

40 
1 Yeşil (taze, yeni çıkmış) tüylerin karası gülen dudakların üstünde; 

sanki Hızırab-ı hayat çeşmesi üzerine gölge salmış. 
2 O yeşil elbiselenin ( sevilinin) başında kureyşi börkü var; sanki 

sahnarak yürüyen servinin üstüne kırağı düşmüş. 
3 Bozulan gönlüme temrenin saplanınca viran üstüne tünek yapan 

kuş oldu. 
4 Perişan gönlüme her düğümü dağınık zülfiin üstüne düşen yüz 

düğüm attı. 

5 Tatlı dudağının üstünde ben oluşunca şaşmamak gerek; çünkü 
sinek tatlı şey üzerine konar. 

6 Kendini hoş tut; çünkü dönen felek üzerine at süren (iktidar ve 
haşmet sahibi) kimse de sonunda kara toprak altına girecektir. 

7 Ey Hüseyni, vefasızlara gönlünü kaptırma, vefalı sevgili bulduğun 
için can hakkında söz söyleme! ERASLAN, Kemal: Hüseyn-i Baykara 

Divan 'ından Seçmeler: Ankara 1987, 89. s. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Yayınları: 709. 1000 Temel Eser Dizisi: 126. 

Kırk biri sayılı gazel Hüseyn-i Baykara Divan'ının (181. s.) 163. 
gazelidir. 

41 

Remel-i mütemmen-i maJ:ıdüf 
FaCiHitün taCilatün taCilatün taCilün 

-+--/-+--/-+--/-+
battınıng tarı tüşüpdür la (l-i mey-gün üstine 

öyle kim can riştesi bir ~atre-i bün üstine 
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tişleri üstide her kim la 'Ini körgeç dedi 

berg-i güldür kim tüşüptür dürr-i mekniin üstine 

3 balining her dem bayali telbe könglümde erür 
zaglar andag ki gavga Ipldı Mecniin üstine 

ayıtgay serv üzre güZ peyvend kıZmış bagban 
kim ki körse (arıiıng ol kadd-i mevziin üstine 

yangz ay anıng semendi na (lidin keZdi nişan 

ol kuyaş rabşzn meger sekritti gerdiin üstine 

6 meyga bırkam rehn ü men mabmiir n 'etti mey-Jüriiş 
yene bir peymane hem berseng bu merhiin üstine 

seyl-i (ışk içre IJüseynı çun körünmes istemeng 

ne körgüngey tüşse bir başak Ceyl:ıiin üstine 

41 
1 Can ipinin üstüne bir damla kan düşmüş gibi şarap renkli dudağı

nın üstüne de yanağının bir tüyü (münasip) düştü. 

2 Dişlerinin üstünde kırmızı dudağını gören gizli inci üstüne gül 
yaprağı düşmüş dedi. 

3 Deli gönlümdeki beninin hayali Mecnun 'un başı üstüde her an 

kavga eden kargalara benziyor. 
4 Senin yanağını o münasip boyun üstünde gören bağban servinin 

üzerine gül takmış diyecek. 

5 Yeni ay onun burağının nahndan nişandır. O güneş (peygamber) 
burağını göklere sürdü. 

6 Hırkam şaraba rehin ben mahrnur, şarap satan ne etti. Bu rehinlik 

üstüne yine bir kadeh versen. 

7 Hüseynı aşk seli içinde görünmediğinden onu aramayın. Bir yonga 
Ceyhun' a düşse ne görünür ki? 

http://www.turkdilleri.org/ 



54 MUSTAFA S. KAÇALİN 

Kırk üç sayılı gazel Hüseyn-i Baykara Divan'ının (185. s.) 168. 
gazelidir. 

43 

Remel-i müiemmen-i ma/:tdüf 
Facilatün :facilatün :faCilatün :facilün 

-+--/-+--/-+--/-+
derdmend-i 'ışls;ıng köngZi açılmas tag üze 
ehl-i gam ciinıga niişi/:t pendi otdur yag üze 

~ameting naly1ini köygen könglüm içre asradım 
ey közi 'ayn-ı bela kestim elif bu dag üze 

3 sayesarı çabüküm ~alfagı ravşenra~-durur 
ança kim pertev salur ravşen ~uyaş ~alfag üze 

küyi tofragıda ia 'jimdın nişan peyda emes 

llk ~uvvet yo~ keçe kezmekke bu tofrag üze 

tende yo~ tırna~ça yer kim diig-ı 'ış~ıng anda yo~ 
bame nevkidin eier ~al~an kebi tırnag üze 

6 kim ki biilifigni körer men telbening /:taZin bi/ür 
anglagay Mecnün gamın her kim ki ba~sa diig üze 

ger IJüseynı könglini şayd eylemes ol bagrı taş 
bu meieldür kim keyik ya tm as işengen tag üze 

43 
1 Aşk dertlisinin gönlü yara üstünde açılmaz. Gamlının canına vai-

zin vaazı yağ üstüne ateştir. 
2 Boyunun fidanını yanan gönlümde sakladım. Ey gözü belanın 

kendisi olan, bu yaranın üstüne bir de elifkestim. 
3 Çabuğumun kalpağı gölgeye doğru daha aydındır. Sanki parlak 

güneş kalpağı aydınlatmış. 
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4 Zaafımdan sokağının toprağında nişan belirmiyor; lakin bu topra-
ğın üzerinde gece gezmek için kuvvet yok. 

5 Tende aşk yarasının olmadığı tırnak kadar bir yer yok. Kalkan gibi 

tırnak üzerine kalem okundan bir iz. 

6 Senin benini gören ben delinin halini bilir. Yanık yarasının üs1Üne 

bakan Mecnun'un gamını anlar. 

7 O taş bağırlı, Hüseynl'nin gönlünü avlamazsa bu dillerde atasö-
züdür: Umulan dağda av yatmaz. 

Kırk beş sayılı gazel Hüseyn-i Baykara Dfvan'ının (180. s.) 161. 
gazelidir. 

45 

Remel-i mütemmen-i ma/:ıgüf 
FaciHi1Ün :fficila1Ün :fficila1Ün :fficilün 

-+--/-+--/-+--/-+
(ögr üçün şırın /:ıadıtingni şekker-r z eyleme 

bu fos ün birle otumnı dem be-dem t z eyleme 

ergaviinı (iiniıng ma/:ıbüblukdın yaşurup 

za jeriinı yüz üze eşkimni gül-r z eyleme 

3 demegil şırın zebiinZıg birle yüz otlug /:ıadlı 
düd-ı iihımnı ol otdın iitiş-engız eyleme 

şoblukdın her zamiinı bir bahiine kılmagıl 
nii-tüviin köf1glümni her dem guşşa-iimız eyleme 

büblardın sendin özge h ç ma/:ıbüb istemes 
keZ sarı emdi munça perHız eyleme 

45 
1 Özür için tatlı sözlerini şeker dökücü eyleme; bu büyü ile (gönlü-

mün) ateşini her an kuvvetlendirme! 
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2 Erguvan renkli yanağını utangaçlıktan gizleyip zaferan (sarı) 

renkli yüz ile gözyaşımı gül dökücü eyleme! 
3 Tatlı dillilikle yüz ateşli söz söyleme; ahımın dumanını o ateşle 

ateş saçıcı eyleme! 
4 Şohlukla her zaman bir bahane kılma; güçsüz gönlümü her an 

kedere bulaşmış eyleme! 
5 Hüseynı güzellerden senden başkasını istemez; şimdi ona doğru 

gel, böylesine uzak durma! ERASLAN, Kemal: Hüseyn-i Baykara 

Divan 'ından Seçmeler: Ankara 1987, 97. s. Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Yayınları: 709. 1000 Temel Eser Dizisi: 126. 

Elli sayılı muhammes Nevayı'nin Faviiyidu 'l-Kibar'indeki (293. s.) 

211. gazelinin muhammesidir. 
50 

Remel-i mütemmen-i mal:ıdiif 
FaCiHitün taCiHitün taCilatün taCilün 

-+--/-+--/-+--/-+-
cemaling şevJpdın kim talib-i dldar men yanglıg 

saçıng sevdasıdın kim natır-ı efgar men yanglıg 
lebing yadıda kim !}:ıldı közin nün-bar men yanglıg 
yüzüng hecride kim çekti figiin u ziir men yanglıg 

kim açtı yüzde gül-gun eşkidin gülziir men yanglıg 

bu gülşen gülleri ming zinde-dilni !}:ıldı dil-mürde 

ki für!}:at narnarı eyledi bülbülni efsürde 
eger 'ış!}: ehli hicran şarşarıdın boldı pejmürde 

mecnun boldılar etfiil taşıdın köp iizürde 

veZl başdın ayag bir bolmadı efgiir men yanglıg 

3 keçip-men nanmandın öyle söymek müdde'asıda 
alıpdur ol 'inan-ı intiyarım bir edasıda 
eşit pendim ki kördüng 'ış!}:ıng mühlik belasıda 

birevni ey ki söymek iirzu fs;ılsang heviisıda 

eligdin ibtiyiirıng bermegil zinhiir men yanglıg 
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zarl1}:durmış meni vaşl arzüsı ey ecel kel kim 
üm vaşl ile candın keçip-men ey ecel kel kim 
meni millg öltürür her künde fürl~at ey ecel kd kim 

fira~ ehli egerçi ölmek izder ey ecel kel kim 
emes sendin kişi bu işde minnetdar men yanglzg 

tarl~ -ı 'ış~ ara her kim köngül für~atke örgetti 
vücüd eyvanını ber-bad eylep turmayın ketti 
ki can yar allıda teslIm etip mal~şüdıga yetti 
eger (uşşa~ı bir t g ile /:ıüsn ehli ~atl etti 

kişi hicranga ~alıp olmadı düşvar men yanglzg 

6 felek her neçe sürdi t g -ı kIn mihr ehliga lIkin 

l~aşıng ı(avsiga cülle yüz tümen can riştesi ıIkin 

saçıng tanga baglı~ bastalar köngül ~şı lIkin 
közüng ~atl eylep el ~anın köp içti cevr ile Ilkin 

eszri tapmadı ol ~atil-i bün-b v ar men yangıZg 

nza ınlsallg taleb şam u se1)erlerde namaz evla 
be~a izder esellg pervane deg soz u güdaz evla 
galat ~ıldım güyende bandın 'acz u niyaz evla 
kişi bed-büylar 'ış~ıdın etmek i/:ıtiraz evla 

yo~ erse körgüsi her la/:ı?a yüz azar men yanglzg 

~ade1) tut saıdya bir özlüküng mülkiga na-büdlu~ 

ki lutfungdın yatay 'alemde bI-bodlul~ bile bodlul~ 
zebün etmiş meni her dem gam u endüh u bihbüdlUı( 

ti/er erseng zamane ~aygusı def'iga bz-bodlu~ 

kerek bolsa ma~amıng külbe-i bammar men yanglıg 

9 cihanda şah-ı şa1)ib-kişver-i Rüm u Fireng olsang 
ki daniş içre yüz millg 1)ikmet ehli birle teng olsallg 
tapıp bu cümle ger hoş u tuyür şa1)rası deng olsang 

Neviiyı ger bired mülkide sevdadm be-teng olsang 

~adem urgıl fena deştide Mecnünvar men yanglıg 
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50 
ı Senin güzelliğinin aşkından kim benim gibi yüz görmek sevdasın

dadır? Senin saçının karasından kim benim gibi yaralı gönüllüdür? Senin 

dudağının yadında kim gözünü benim gibi kanladı ? Yüzünden ayrı benim 
gibi kim ah u zar çekti? Kimin yüzünde benim gibi kırmızı gözyaşından 

gül bahçesi açtı? 
2 Bu gülşenin gülleri benim gibi bin diri gönlü ölü gönül yaptı. 

Ayrılık harharı bülbülü dondurdu. Aşk ehli hicran fırtınasından darma
dağın oldu. Pek çok gönlü kırık, çocukların taşından deli oldu; ama hiçbiri 

benim gibi baştan ayağa yaralanmadı. 
3 Ev barktan öyle sevmek iddiasından geçtim. Bir edasıyla irademin 

dizginini ele aldı. Sözümü dinle, aşkın helak edici belasında gördün. Birini 

hevasında sevmek istesen aman benim gibi elinden iradeni kaptırma. 
4 Ey ölüm, vuslat arzusu beni zariktirdi, gel. Ey ölüm, vuslat ümidi 

ile candan geçtim, gel. Ey ölüm, ayrılık her gün beni bin kez öldürür, gel. 

Ey ölüm, ayrılık ehli ölümü arıyor, gel. Bu işte kimse benim gibi sana 
minnettar değildir. 

5 Aşk yolunda her kim gönle ayrılığı öğretti ise vücut binasını 

berbat edip durmadı gitti. Yar önünde can teslim edip maksada ulaştı. 
Aşıkları bir kılıç ile güzellik ehli katletti ise de insan hicranda kalıp benim 
gibi sıkıntılı olmadı. 

6 F elek her ne kadar kin kılıcını benim gibi merhametlilere çektiyse 
de kaşının yayına cülle bir milyon can ipi. Saç ipine bağlı hastalar gönül 
kuşu. Gözün cevir ile katleyledi, el kanını çok içti; ama o kan içici katil 
benim gibi bir esir bulamadı. 

7 Gece gündüz seherlerde rıza gösterince namaz iyi. Kalıcı olmak 

istiyorsan pervane gibi yanmak iyi. Hata ettim, söylenilenin hepsinden acz 
ve niyaz iyi. Kişi kötü huyluların aşkından sakınmak iyi. Yoksa göreceği 
benim gibi her an yüz azar olur. 

8 Ey saId, bir özlünün mülkünde yokluk kadehi tut. Lütfundan alem-

de kendinden geçmek ile kendinde olmak nöbetleşecek. Beni hem gam 
kasavet ve sağlık hasta etti. Zamane kaygısının defı için kedinden geçmek 
istiyorsan makarnın benim gibi sarhoşluk kulübesi olmalı. 
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9 Cihanda Anadolu'nun Avrupa'nın ülke sahibi padişahı olsan 
ulema arasında yüz bin hikmet ehli ile denk olsan. Böyle akıl bulup kuşlar 
çölü şaşkını olsan. Nevayı akıl mülkünde sevdadan daralsan. Fanilik 
çölüne benim gibi Mecnunsu dolaş. 

Elli bir sayılı muhammes Nevayi'nin Baday{u 'l-Vasat'ındaki (243. s.) 
315. gazelinin muhammesidir. (TÜRKAY, Kaya: CAL İ ŞİR NEVAYİ 
Bedayi 'u 'l-Vasat Üçünçi DIvan: Ankara 2002, XXXI+576 s. Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 807.) 

51 
Remel-i mütemmen-i mabdüf 

FaCilatün taCilatün taCilatün taCilün 

-+--/-+--/-+--/-+
'ış]p başımga tüşti vü ol gül- 'igar yo~ 
ya deg l~addim egildi kötermekke medar yo~ 
hicran gamını yüdgeli namus u 'ar yol~ 
el derdi yardzn kim alur mende yar yols 

könglümde yüz tümen gam bir gam-güsar yols 

hicran tüni uzaglı~ı yüz yılça bar kim 
körset cemal şem' ini bir gerre bar kim 
canım çı~arga yetti ya~ın ey nigar kim 
can riştesini çzrmadım olsungga vay kim 

t gzng bagırnı yardı vü tikmekke tar yols 

3 boldum garIb şehride köp i 'tibarsız 
für~at tünide ~aldım azıp ol nigarsız 
yıglap fiTal~ otıda boldum l~ararsız 
demeng gamıda yıglama köp ihtiyarsız 

bı-ihtiyarlzlsda manga ihtiyar yols 

ahım şerarı toldı cihan içre mill-i dud 
çekkin figan u nale bile nagme-i süriid 
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bir dil-rüba kÖllgülni alıp ~açtı turfe züd 
tutsa ~ariir bir nefes aZlımda veh ne süd 

kim ol nefes remıde köfigülge ~ariir yo~ 

atlı badengi gamze bile bir sitemgeri 
bal~tım cemal şafl}.asige mah-peykeri 

'ış~ıllg otıga tüşti vü köydürdi şeh-peri 
desem ki terk-i (ış~ıng etey pütme ey perı 

kim telbeler /:tiidiliga köp i (tibiir yo~ 

6 terk et 'arus-i dehmi azmayiş istesellg 

~ılgıl anıllg ki yadını agayiş istesellg 
üzgil tama 'nı fanıdin arayiş istesellg 
çı~ rozgiir ehlidin iisiiyiş isteseng 

kim munda gayr-ı tefrı~a-i rozgiir yo~ 

ey yar-ı dil-fınb köllgüI tut bu cezm ara 

tutma nifa~ bne cihan içre rezm ara 
'ömrüllg güli tozurga yetipdür bu 'azm ara 
özni Neviiyı eyleme ösrük bu bezm ara 

kim dehr-i (ayş biideside cüz bumiir yo~ 

SI 

1 Aşkı başıma düştü ve o gül yanaklı yok. Boyum yay gibi eğildi 
düzeltmeğe takat yok. Hicran gamını taşımağa namus ve ar yok. El derdi 
yardan alır, bende yar yok. Gönlümde yüzlerce gam var, bir gam gideren 

yok. 
2 Ayrılık gecesinin uzunluğu yüz yıl kadardır. Yüzünün güzellik 

mumunun bir zerre göster. Ey güzel, canım çıkayazdı. Can ipini çıkar
madım okuna, vay. kılıcın bağrı yardı dikmeğe ip yok. 

3 Onun şehrinde yalnız kaldım çok itibarsız oldum. Ayrılık gecesin-
de şaşırdım, yarsız kaldım. Ayrılık ateşinde ağladım kararsız kaldım. 

Gamında elinde olmadan çok ağlama demeyin. İradesizlikte bana irade 

yok. 
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4 Ahımın kıvılcımı duman gibi cihanı doldurdu. Ağlayıp inlemekle 
sevinç nağmesini çek. Bir gönül hırsızı gönlü alıp kaçtı, ne fayda. Bir an 
önümde beklese ah ne çare. O zaman titrek gönülde karar yok. 

5 Oku yan bakış ile bir sitemciyi vurdu. Cemal sayfasında ay 
yüzlüye baktım. Aşkın ateşine düştü ve tüyü yaktı. Aşkını terk edeyim 
desem, ey peri, inanına, delilerin sözüne o kadar itibar olmaz. 

6 Tecrübe istiyorsan zamane gelinini terk et. Agayiş istiyorsan onu 
yadet. Bezenmek istiyorsan ölümlüden umut kes. Huzur istiyorsan zamane 
ehlinden çık. Bunda zamanenin tefrikasından başkası yok. 

7 Ey gönül aldatan yar, bu tutmada gönül tut. Cihanda savaşta nifak 
kin tutma. Ömür gülün bu gidişle tozmağa vanyor. Ey Nevayi, kendini bu 

mecliste sarhoş eyleme. Eğlenme zamanı şarabında azcık bile mahmurluk 
yok. 

Elli üç sayılı muhammes Nevayi'nin Badiiy{u 'l-Vasafındaki (284. s.) 
375. gazelinin muhammesidir. 

53 

Remel-i mülemmen-i maJ:ıç/üf 
FaCiHitün fiiCiHitün fiiCiHitün fiicilün 

-+--/-+--/-+--/-+-

- + lsun dem be-dem ol zülf-i kafirdin bacil 
iman u küfrüm her biri yolıgadur canım seblI 
şerl).-i gamıllg eyley beyan eşitkil ey Türk-i Çigil 
hecring tüni bir yılça vü her sa (atin bir ayça bil 

J:ıayret maJ:ıalli bolmagay on ekki ay ger bolsa yıl 

- + - - yol~tu öz l).üsni 'acayib bane soz 
cadüveş ü şal).ib-rumüz rubsar-ı şem'i gül-füroz 
- + gan bolmay henuz bag u bahanm boldı küz 
ol {işveler çün açtı köz közge na?ar yo/s: tilge söz 

kim eşkdin baglandı köz J:ıayretdin ol yanglıg ki til 

3 l}:addillg elifdür can ara bal u batıllgdur büş-nüma 
sen şah men miskin geda vaşfıllg deyin şam u şaba 
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- + ng bag-ıl).aya yal.dit lebingdür ber-şa:fa 
ey /:ıüsn ara şii/:ıib gznii burş d atangdur ay ana 

ister eseng nisbet yene serv ağa hem gül sLngil 

- + - ya gamdadur sultan-ı mülk 'işvedür 
gül gevl.Gdın can örtenür bülbül gınan-b van talfınur 
- + - - / - + - - erür encüm rikabın körketür 
çun şeh-süviirım atlanur andzn felek la (b örgenür 

(zş/f:ıda cismim tolganur ol nev ( kim ot üzre ~ıl 

- + - - / - + - babıdın ol pür-karra~ 
'aşıl.<:dın olmas bVarra~ ser-geştelikdin - +ra~ 

gam reşkidin dil -darral.<: can hecridin paydarra~ 
kök mehridin (ayyiirra~ Behriimdzn bün-b v arra~ 

sendin felek gadrarra~ ey mihri yo~ miihzm degil 

6 - + - - / - + - ölmek-durur andagdın 

vaşlıngga yetken çagdın gev~ eyledim soragdın 
:farigdür bülbül zagdın öçmez çeraglar yagdın 
tii çı~as ol gül bagdzn bolmzş bu derd ü dagdın 

derdim agırra~ tagdzn başiikdin cismim yingil 

busrevdür ol devran-ara ıran bile Türan ara 

~aş yasıdın müjgan ara bolma~ şehld l.<:urban ara 
mihri degil büban ara nabl-i ~adi bostan ara 
kördi Neviiyı ciin ara gam şu ?esi hicriin ara 

köz merdümi deg ~an ara körgeç Zibiisınz ~ızıl 

53 
1 Zaman zaman o kafir zülüften utansın. İmanım da küfrüm de her 

birinin yoluna canım feda. Ey Çigil Türkü, gamının şerhini anlatayım, 
dinle. Ayrılığın gecesini bir yıl kadar ve her saatini bir ay kadar biL. Yıl on 
iki ay olsa şaşılmaz ki. 
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2 Yoktu kendi güzelliği acayip hane yakıcı. Cadı gibi rumuz sahibi, 
mum yüzü gül aydınlatan. +an olmadan daha bağım baharım güz oldu. O 
işveler gözü açtığından göze nazar, dile söz yok. Göz, gözyaşından 

bağlandı hayretten de diL. 
3 Boyun can içinde eliftir. Benin tüyün güzel görünümlü. Sen şah, 

ben miskin fakir. Akşam sabah vasfını antalayım. +n haya bahçesi kızıl 
dudağın safadır. 

4 ... gamdadır. Mülkün sultanı işvedir. Can gül zevkinden tutuşur. 
Teganni eden bülbül çırpınır. Yıldızlar üzengi gösterir. Beyatlım ata 
binince ondan felek oyun öğrenir. Cismim aşkında dolanır, ateş üstünde 
kıl gibi. 

5 Aşıktan daha hor olmaz. O kapısından daha ... kıskançlığından 
başı dönmüşlükten. Gam daha dildar can ayrılığından daha uyanık. Gök 
mihrinden daha kurnaz. Behramdan daha kan dökücü. F elek senden daha 
gaddar. Ey güneşi yok ayım de. 

6 ölmektir onun gibiden. Vaslına eren vakitten sonra zevk eyledim. 
Bülbül kargadan uzaktır. Kandiller yağdan sönmez. O gülolan bu dert ve 
yanıktan çıkmaz. Derdim dağlardan ağır cismim bir çöpten hafif. 

7 O zamanın süsü, İran ile Turanın sultanıdır. Kaş yayından kirpik 
arasında, sadak içinde şehit olmaktır. Güzeller arasında şefkati bostanda 
boy fidanı de. Nevayı can arasında gam ateşini gördü. Kan arasında göz 
bebeği gibi elbiseni kızıl görünce. 

Elli dört sayılı muhammes Nevayı'nin Gara 'ibu'ş-Şigar'ındaki (375. s.) 
504. gazelinin muhammesidir. (KUT, Günay: ALİ ŞİR NEVAYİ 

Gara'ibü'ş-Şıgar İnceleme - Karşılaştırmalı Metin: Ankara • 2003, 
XLX +573 s. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil 
Kurumu Yayınları: 818.) 
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54 

Remel-i mütemmen-i mabdüf 
FaCiUitün fiicilatün fiiciHitün fiicilün 

-+--/-+--/-+--/-+
yazıpdur katib-i ta1$:dlr anda1$: 'ış1$: etvarın 

1$:ı1ur her yerde 'aşı1$: bolsa bod ma' şu1$: i~hann 

çü açmış 'ışI.<: eli ehli nesımi l).üsn gülzann 

ezel na/s/saşı tarb eylerde gül bergi nümüdarın 

meger pergar /sıldı bülbül-i ser-geşte min/sarın 

köralmas yamı 'aşı1$: fıgan u gulguli birle 

körer kÖllglini şaf etse belanıllg say1$:alı birle 

temaşa eylegey her demde yüz 1$:atla dili birle 

/saza meşşatası pervaneler cismi küli birle 

hemana kim yaruttı şem (ning mir' atı rubsarın 

3 fürl1g-ıl).üsn eli 'aşı1$:nıllg ah şu'lesidür 

mu' anber kaküli hem dagı anıllg perdesidindür 

perişan körgeç anı deme sünbül turrasıdındur 

degil Mecnün /sara canınıng üzgen riştesidindür 

ki şun ( elki bile Isıldı mutarra Leyfi zünnarın 

cemaliga cihannıllg mah-ı tabanıdın etti reng 

kemal olma1$:ga 'aşı1$: ah u efganıdın etti reng 

müselsel sünbüli hecri şebistanıdın etti reng 

meger F erhad canıdın sizip /sanıdın etti reng 

/sader şüretgeri Şırın leb-i la 'I-i şeker-barın 

sizerde şun' na~aşı meger tarl).ın 1$:uyaş etti 

yallgı çı~an hilal andag ki müşkln ekki l~aş etti 

özin nisbet 1$:ılurda la '1 ile ile mercan talaş etti 

terazü berg-i gül yip rişte-i can la 'i taş etti 

yazarda bazın-i bikmet leb-i ya/sütı mi/sdarın 
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6 fidilpllg derdi zor etkende başım yerge ça~ış-men 

körer 1;ıasretde tag u deşt l.<-almay ança bal9TIış-men 

be-nageh uçragaç ragşıllg izi yüzümni yal9TIış-men 

lsaraglarım emestür belki tapgaç közge lsalsmzş-men 

eterdin vehm etip rabşlıJg talsasın belki mismarın 

çal.<-ın bilmey ma1;ıabbet tu1}mını evvel ekip köksüm 

ma1;ıabbet şu' lesige tab kelamegey sargarıp köksüm 

cezası oşbu dep çak eylep her yan agtarıp köksüm 

ayaglıJg kirpikimdin agrıgan bolsa yarıp köksüm 

ısıg lsanımga lsoy kim oll:una ols çeksün azarın 

henuz 'ış]pllg meyinillg leggeti canımdadur ba1P 

bolupdur can u kÖllglüm nece yıldın asru müştal.<-ı 

1;ıazın canımnı köydürdi firal.<- otınıllg i1;ıraLn 

barabat ehli (üdı dagdur kim köydürür salsı 

deva yols lsarmaban lsaçmalsdın özge şeYb destarın 

cihanda 'ışk eli bir yerde turmas la1;ı~a'i meskiit 

yürür ser-geştelik birle l.<-ılıp giin-ı cigerdin l~iit 

garayib yoL( ki 'aşıl~da 'ana ser-mayesi melbüt 

meger boldı lsuyun {urfa ile yel mey su birle ot 

yasarda mest-i ser-gerdan Neviiyı bil (at-i zarın 

54 

1 I(ader katibi aşkın tavırlarını şöyle yazdı: Maşuk olsa aşık her yerde 

kendisini ortaya koyar. Aşk eli ehlinin rüzgarı güzellik bahçesini açmış. 

Ezel nald(aşı gül yaprağı örneğini çıkarırken deli bülbülün gagasını pergel 

yapmış. 

2 Aşık yarı figan ve gürültüsünden göremiyor. Her dem yüz kat dili ile 

belanın cilası ile gönlünü silse görecek. Kader süsleyicisi pervanelerin 

cismini külüile Mumun aynasının yüzünü parlattı. 
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3 Güzellik ışığının eli aşığın ah ateşidir. Amber kakülü de hem onun 
perdesindendir. Onu dağınık görünce sümbülün percemidir deme. Mecnun 
kara canının kopmuş ipidir deme. Leylanın zünnarını sanat eli ile süsledi. 

4 Cihanın cemaline parlak ayından hile etti. Aşık olgun olmak için ah u 
figandan aldattı. Uzun saçının ayrılık gecesinden aldattı. Meğer F erhad 
canından kanından aldattı. Kader ressamı Şirin'in şeker saçan kırmızı 
dudağından. 

5 Sanat ressamı çizerken meğer güneşi çıkardı. Yeni çıkan ay misk 
kokulu iki kaş etti. Kendisini benzetirken lal ile mercan dalaştı. Hikmet 
hazinecisi kızıl dudağın miktarını yazarken gül yaprağını terazi ip can ipi 
dudak taş etti. 

6 Ayrılık derdi zorlayınca başımı yere çaktım. Hasret çekerken dağı 
taşı koymayıp öyle baktım. Ansızın rastlayınca atın izi yüzümü yaktım. 
Atın nalını belki çivisini düşünürken gözbebeklerimi değil belki bulunca 
göze kaktım. 

7 çağını bilmeden göğsüm muhabbet tohumu ilkin ekti. Göğsüm 
muhabbet ateşine dayanamadı sarardı. Cezası bu diye her tarafı yarıp 
göğsümü aradı. Ayağın kirpiğimden ağrısa göğsümü yardı. O kınayı sıcak 
kanıma koy ki üzüntüsünü çeksin. 

8 Henüz aşkın meyinin lezzeti canımda baki. Can u gönlüm nice yıl 
müştakı oldu. Ayrılık ateşinin yangını hazin canımı yaktı. Harabat ehlinin 
ödü yanıktır saki yakar. Şeyhin sarığını kapıp kaçmaktan başka çare yok. 

9 Aşk ehli cihanda bir lahza sakin durmaz. Başı dönmüş yürür ciğer 
kanından gıda eder. Aşığa gariplikler yok sıkıntı sermayesi tespit edilmiş. 
Sarhoş ve başı dönmüş N evayi ağlama kaftanını yaparken meğer yel bir 
anda kasırga, şarap su ile ateş olmuş. 

Sonuç 
Buna göre yirmi üç şiirin kaynağı biliniyor olup bunlardan yedisi Neva
yi'nin kendisinin, on yedisi Sultan Hüseyn-i B aykara'nındır. Muhammes
lerin gaze1 kısmı dışı da yenilik arz eder. Geri kalan otuz şiir için şimdilik 
kaydıyla yeni bulunmuş denilebilir. 
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