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REFİKİVE TERcl'-BENDİ

Hanife KONCU*

olan Retiki'nin doğum tarihi
hakkında kaynaldar bilgi vermezler. Kafzade Faizi Edirneli olduğunu belirtirkeni ondan bahseden diğer eserler Amasyalı olduğu fikrinde birleşirler.
Kendisinden söz eden bir.çok tezkirede yazısııun güzelliği sayesinde şöhret
bulduğu kayıtlıdır. 2 Mesela Aşık Çelebi, "Fünün-ı şettada Q.uşüşa Q.üsn-i Q.at ve
imiada ve şi'r ü inşada şal}.ib-i uan-ı vlifır, ekabir-i vüzera ve a'yan u e'ali-i
'ulema ve ehl-i 'man ile muşal].ib ve mu'lişir imiş."3 demektedir. Sülüs ve nesih
sahasında önde gelenlerden biri olan Şeyh Hamdullah Agah'tan ders almıştır.4
Salın-ı Semamye' de danişmend iken öğrenimini bırakıp II. Bayezid ve I. Selim
zamarnnda Divan-ı Hümayı1n katipliği yapmıştır.s Ancak gözlerindeki bir
hastalıktan dolayı bu görevine devam edememiş, görevinden ayrıldıktan sonra
kendisine Edirne' de tevliyet verilmiştir. 6 Kemaı Paşazade kazaskerlikten ayrılıp
Edirne' deki Daru'l-Hadis' e ve Sultan Bayezid' e müderris olduğunda Refiki de
orada mütevelli imiş. Böylece Kemaı Paşazade'yle yakından tanışma ve sohbet
edebilme imkarnna sahip olmuştur. Bu dostluk Kemaı Paşazade'nin İstanbul
müftisi olduğu dönemlerde de devam etmiş ve Ref'ıki zaman zaman İstanbul' a
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altıncı yüzyılın Amasyalı şairlerinden
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gelip Kemal Paşazade'yi ziyaret etmiştir. Ancak mütevellllik işlerinin
yoğunluğu sebebiyle yılda ancak bir iki ay bu görüşmeleri gerçekleşebilmiştir.
Hasan Çelebi ikisinin dostluğu için şu ifadeleri kullanmıştır: " Monlanufi hemtartl$: ü hem-refılp: ·olup ol kehf-i enam ve ~dve-i imarnun yar-ı giir u şıdl$:-ı
şadi!p ve gayetde Q.abib ü şef~ idi."7 Rayatım Edirne'de devam ettiren şairin
ölüm tarihi H.939/M.l533-1534 olarak belirtilmiştir.s Mezarı Edirne'de
bulunmaktadır.9

Kaynaklarda MevlanaiO ve Çelebill diye anılan Refiki, tezkirelerde
şiirlerinden övgüyle bahsedilen şairlerden biridir. Kınalızade Hasan Çelebi,
"Meri.cümufi berş redif bir ~aşide-i letafet mai:müm ve ·~~-i nevadir ve
· letayifden terkib olımmş bir ma 'cün-ı vardur ki keyfiyyeti bu irad olınan
ebyatdan ?ahir ü bedidardur."l2 derken Sehi Bey, hoş yaradılışlı ayni zamanda
fasih, söz ve Şiirinin güzel olduğunu belirtmiştir.l3 Ref'ıki'nin dÖneminin
beğenilen şairlerden olduğu, kendisine verilen hediyelerden de anlaşılabilir. n.
Bayezid dönemine ait bir in'amat defterinde Refikl'ye birçok akçe, Bursa'nın
kadife ipliği, Bursa kadifesi vb. hediyeler verildiği kayıtlıdır.l4
Tezkireciletin şiirleri hakkında olumu eleştiriler yaptıkları şair, asıl
şöhretini kaleme aldığı terci'-bendiyle sağlanmıştır. Kaynaklar bu şiirinin
güzelliği hususunda birleşirler. Ref'ıki hakkında geniş bilgi veren Aşık Çelebi;
"Merl;ı.ümufi zade-i tab'ından iki nadire şadır olmışdur, ma'lüm degildür ki biri
gayn şa 'irden ?ahir olmışdur. Evvela ~aşide-i berşdür ki feriddür, ne kirnesne

7

Kınalızade Hasan Çelebi, Tezkiretü'ş- Şu'ara, haz. İbrahim Kutluk, C. I, Ankara, 1989,

s. 412.
8 · · Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani YahudTezkire-iMeşahir-i Osmaniyye, haz. Mustafa
Keskin- Ayhan Özturk- Ramazan Tosun, C. n, İstanbul 1996, s. 456 ; Mehmet Nrul
Tuman, Tuhfe-i Ntıili, Haz. Cemal Kurnaz- Mustafa Tatçı, Ankara 2001, s. 371 ;
Müstekimzade Süleyman Saadettin ;Efendi, a.g.e., 205; Kafzade Filizi, a.g.e., yk. 65b;
Katip Çelebi, Keşfü'z-Zunfin, C. I, Istanbul, 1941, s. 790.
9 . Abdullah b. Hasan Edirnevi, Enfsü'l-Müsamirin, Millet Ktp., Ali Einiri-Tarih, ıır. 68,
yk. 75a.
·
10
Sehf Bey Tezkiresi-Heşt Behişt, Haz. Mustafa isen, Ankara, 1998, s. 198. ·
ll Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, "Reiıki Çelebi", C. 7, İstanbul, 1990, s. 305.
12
Hasalı Çelebi, a.g.e., 412. ·
13
Sehi Bey Tezkiresi-Heşt Behişt, 198.
14
İsmail E~nsal, "n. Bayezid Devrine Ait Bir İn'amat Defteri", Tarih Enstitüsü Dergisi,
C. X-XI, Istanbul, 1979-1980, s. 333-341.
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andan piş-rev alınışdur ve ne kimse te tebbu' idüp pey-rev
olınışdur. Ve biri dabı bir terci'-benddür ki ~~a nadirü'l-vul9i' ve elr~ı
matbü' ve ma 'rusi meşrü 'dur. Rüm şu' arasınun ittila]p. bunun üzerinedür ki ol
'aşrda Şeyhi'nün ijüsrev ü Şmn'ine, I;Iamdi'nün Yüsuf u Züleyha'sına,
Necati'nün Dlvan'ına, Mesihi'nün Şehrengiz'ine, Deli Birader'ün 1$ıt'alanna,
Sagari'nin Hezel'ine, bunun Terci'-bend'ine n~ire olmaya." der. 15 Hasan
Çelebi, "Ve ba'zı terci'-bendleri vardur ki gayetde meşhür olup mezbürun
cümle-i ma 'arifinden ma 'düd ve me?;kürdur. Sa'ir eş 'an sade ve güşadedür." 16
şeklinde ifadeler kullanırken Latifi, 'Mer~ümun gerçi Divan-ı mer~üınında
~aşayid ü eş'an gayetde çokdur. Lakin al;ıvai-i ş~'amet-i zamane ~~nda va.J.d'
u varid olan tercl'-bend-i dil-pesendine bedel va.J.d'-i ~ili beyan nazük u lapf
lap:fesine irür güzel güftan yokdur."17 demektedir. Sehl Bey yanılarak bu
tercl'-bendin bir kaside oldugunu belirtirkeniS Beyarn de diğerleri gibi övgü
dolu sözlerle bu tercl'-bendin latif olması yanında insanların ağızlannda
dolaşan bir şiir olduğunusöyler.19

bu

~uşüşda

Ref'ıkl'nin mizacı hakkında

kaynaklarda çok fazla bir bilgi olmamakla
birlikte hem hocası Şeyh Hamdullah ile olan münasebeti hem de Kemaı
Paşazade ile olan dostluğu ve vefakarlığı konusunda bir fikir verebilir. Aynı zamanda dönemini eleştiren tercl' -bendi ile birlikte Edirne hakkında söylediği
beyit kişiliğinin biraz ince ve duygulu aym zamanda biraz nahlf ve eleştiriye
yatkın olduğunu gösterir. Zaten Latifi, tezidresinin Sagarl maddesinde onu
"şahs-ı heccav" olarak belirtir. 20 Ref'ıkl Edirne'de mütevelll olduğu yıllarda
şehrin çamurundan bunalıp şöyle bir beyit demiştir:
İliihf lut{ idup lpırtar bizi bu şehr-i biipUan
Kişi anı ne seyr itsün geçilmez iib ile gilden2I

15

Aşık Çelebi, a.g.e., yk. 238b.

16

Hasan Çelebi, a.g.e., 412.
Latifi, a.g.e., 275.
Sehl Bey Tezkiresi-Heşt Behişt, 1~8.
Beyam, Tezkiretü'ş- Şu'ara, Haz. İbrahim Kutluk, Ankara, 1997, s. 103.
Latifi, a.g.e., 294.
a.g.e., 294.
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o devrin Edirne şairlerini bir hayli ineitmiş olmalı ki birçok şair,
Ref'ıki'ye hiciv söylemişdir. Aşağıdaki beyit bu şüre verilen cevaplardan biridir.
Aşık Çelebi beytin Kazzaz Ali diye meşhur, hiciv ve hezel sahasında şiirleri
olan Sagari'nin,22 Latifi ise Nasri m~asım kullanan bir şairin olduğıınu be.
lirtir:23
Bu

şür,

Şu

kim şeyJan gibi eyler şikiiyet ab ile gilden
Yüzine yelleii anun aslı oddur f:ıal-'? ider yelden24

Tezkireci Latifi Sagari'nin de bu şiire cevabımn gayet yerinde, takdire
şayan olduğıınu söyler ve Sagari'nin cevabım verir :

Ey Edrine yine seni hicv itdi bir dönek
Adı Refild kesmege bumın bıçalf; gerek
Faizi olana lf;uyrugı yol!; bir eşek didün
Ey bi-l;ıayii bu favr ile sensün eşek ne şek
.((af:ıt oldı

Edrine diyü itme şikiiyeti
Ey miize-!Jar ki gam yeme boldur şaman kepek25

Tezkirelerde ve nazire mecmualarında26 şiirlerinden örnekler verilen
şairineseri veya eserleri hakkında bilgi bulunamamıştır. Kafzade onun divamm gördüğünü ve tezkireı;;ine buradan beyitler seçtiğini söylerken,27Latifi
de bu divanda kaside ve şililerinin çok olduğıınu belirtir.28
Ref'ıki'nin üzerinde çalışılan terci'-bendinin, İstanbul kütüphanelerinde

yer aldığı üç eser bulunabilmiştir. Bunlardan ilki Millet Kütüphanesi Ali EmiriManzum, 563 nurnarada kayıtlıdır ve 6b-1Ob varakları arasında bulunup on üç
bentten oluşmaktadır. Bu nüsha metinde Ml olarak kısaltılmıştır. Yine Millet
22
23
24
25

26
27

28
•

Aşık Çelebi, a.g.e., yk. 148a.

Latifi, a.g.e., 294.
a.g.e., 294
a.y.
M. Fatih Köksal, "Edirneli Nazrni-Mecmiıatü'n-Neza'ir," Basılmaıniş Doktora Tezi,
Hacettepe Üniversitesi, 2001, s, 368, 454, 644 vb.
Kafzade Filizi, a.g.e., yk. 65b.
Latifi, a.g.e., 276 .
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Kütüphanesi Ali Em.iri-Manzum, 554 nurnarada 83a-86a varakları arasında
bulunan diğer bir nüsha sadece altı bent içermektedir ve M2 olarak kısaltılmış
tır. Ulaşılabilen son nüsha İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar
Bölümü 3563 nurnarada kayıtlıdır. 139a-139b varakları arasında bulunan şiir
üç bentten oluşmaktadır ve bu nüsha metinde ü olarak gösterilmiştir.
Ref'ıkl'nin

bu nüshalara dayandınlarak oluşturulmuş ve toplam on dört
bentten oluşan terci'-bendinin altıncı ve sekizinci bentleri on birer, diğer
bentleri on ikişer beyitten meydana gelmiştir.
Şair, şiirinin

ilk bendine bir hikaye havası içerisinde başlar. Nadir, daha
önce duyulmarnış bir hikaye aniatacağım söyleyerek bu hikayeyi bütün cihan
halkımn dinlemesi gerektiğini belirtir. Bu bentte şair, hayatın tabii akışı
içerisinde birçok şeyin tersine döndüğünden, mesela asık suratlımn neşeli olarak adlandınldığında, pis, murdar olanların ise temiz ve güzel kokulu olarak
kabul edildiğinden aynca dünyanın zevklerinden lezzet alınamadığından ve irfan sahiplerinin bu duruma acıdığından bahseder. Talihsiz olanın talihli, iş yapan kimselerin de hain ve zarara uğrayan kabul edildiğinden, imanı bütün kimselerin sıkıntı içerisinde, günah işleyen ve kötü huylu insanların ise rahat
olduğundan, nazik, zarif kişiler topluluğunun çıplak kalmasına karşın cahillerin
övgü kafiarn giydiğinden bahseder. İbret gözüyle dünyaya bakmayan kişinin de
arzusunun yüzünü göremeyeceğini anlatır. Vasıta (bendiyye) beylinde şair, bu
zamamn acayip bir devir olduğunu ve güzelliklerin bütünüyle çirkinleştiğini
ifade eder.
İkinci bentte Ref'ıkl, halkın başlıca işinin yalan olduğunu, konuşmasım

bilen kimselerin susturulduğunu, dilsizleriri ise tercüman haline· geldiğini
belirtir. Bu zamanda yüzyılların aynlmaz ikilisi gül ve bülbül bile birbirine
yaklaşamaz hale gelmiştir. Zira bülbül gülden uzaklaştırılmış, kargalar da bağcı
olmustur. Bülbül, kafese tutsıik: olurken gül dalı da kargaya yuva yapılmıştır.
Arif ve bilgili kişi moradına ulaşamazkeİı, cahil olan muradım almıştır. Doğru
ların yerine eğriler geçmis ve hırsızlar şehre bekçi yapılırken ok gibi doğru
olamn boyu, gam yükü çekmeden eğilmiş, keman gibi olınuştiır. Durum o kadar acayip bir hale gelmiştir ki yay, sıkıntı okiarına hedef, yaraların içindeki
kanlı temrenler de durumu arz etmek için dil haline gelmiştir. Ref'ıkl, burada
kendisinin de gençken gam çekmekten dolayı ihtiyarladığım belirtir.
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Üçüncü bent, adeta Allah Allah. nidalanyla başlat. Refiki, devirdeki
gidişin kötü olduğunu bu bentte de yine benzer ifadelerle ve karşılaştınnalarla
verir. Eğrinin sorguya çekilmeyip dağrolann sorgulandığım, bunun ise büyük
bir kıyamet olduğunu ifade eder. Her şeyin değişip aniaşılamaz hrue geldiğini,
mümin, şefkatli, Allah'ın yolunda giden kimselerin dahi kötülüklerle dolu
olduğunu, göz nuru diye hitap edilen kişinin afet gibi görüldüğünü, rüşvetin
yenip andın içildiğini, bunun da eski adet olduğunu, bu devirde yalan ve iki
yüzlülüğün mutluluk ve zarifliğin mayası hruine geldiğini bütün bunlann Meta
kıyamet alameti olduğunu belirtir. Bu zainan acayip bir zaman olmuş
güzelliklerin yerini çirkinlikler almıştır.
Dördüncü bende şair, gül ve bülbül imajlanm kullanarak girer. Gül
bahçesinin kapısı ve duvanmn dikenlerle dolu, taşradan gelen bülbülün inler
durumda olduğunu söyler. Bahçıvamn ise gül ve bülbülle ilgilenmediğini,
hüzünlü aşığın sevgiliden uzak, sevgiliye yakın olanlann rakipler olduğunu,
dertsiz kişi LeyH!'mn yakımnda bulunurken, hasta Mecnün'a ise dağ etekleri
düştüğünü belirtir. Ne ayrılık meclisinde bir dost ne de gam evinde bir sevgilinin bulunduğunu ifade eder. Sıkıntı gibi arkadaşın bulunmayacağım, sevgilinin de yüzünün ve zülfünün gece ve gündüz rakipler tarafından seyredildiğini,
bilgi hazinesi olanlann reddedilip laymetin adım bilmeyenierin seçildiğini, cehaletin sert taşımn vezne gelip ilim cevherine mikdar bırakmadığım, cinırilik
taviasında bir pulsuz olarak inlediğini, gönül evi harap ve yıkık hrue geldiği
hrude alçaktalihin ona mimar olmadığım ifade eder.
Beşinci

bentte şehrin hacası rezil ve tellal, zabıta da devlet adamlarının
seçkinlerinden olmuştur. Bu devirde teraziyi tutan çabuk ellidir. Yalan dava ne
kadar güç olsa da derhal yalancı şahit bulunur. Böyle bir şehrin içinde şericıta ve
adalete uyulmadığım, sıcak rüzgann dahi ilkbahar gününde soğuk rüzgar tesirinde olduğunu,. ayran, turşu ve eski çönılek bulamayan kimselerin altın kadeh-.
ten şarap içtiklerini, bir elif harfi bile yazmayı beceremeyenlerin kalem gibi el
üstünde tutulduklanm, hamalın bile çok nazlandığım bu sebeple değil eşyayı
sözü bile taşımadığım belirten Refiki, hudurumu tatlı bal ve hardal tezatıyla
aıılatır. Cahil ve canilerin değerli olduğunu, kelam sahiplerinin ise hakirlik ve
uğursuzl~ icinde bulunduğunu belirtir ve ek olarak dönemin şeyhlerinin dahi
taşı gediğine koyan kimseler olmasa vecde varmayacaklarını söyler.

•
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·Altıncı bent, dönemde yerilen bir başka zümreyi, sofulan anlatan bir metindir. Sofulann, sürekli şarap içtiklerini, helali bırakıp haram istediklerini,
yine bu devirde bazılannın isteğinin bakireler bazısının da güzel yüzlü earlyeler
olduğunu belirtir. Dönemin acayiplikleri üst üste sıralanır. Eğer bir büyüğün
lutfu görülmese, ondan dahi intikam alınmaya çalışılır. Bir emir veya vezir
kapısına varılsa karşılama beklenir. Sofular o kadar gururludurlar ki her kime
uğrarursa selam verileceği yerde selam; riyazet için halvete girseler, bazen şarab
bazen yiyecek isterler. Bulut onların gölgesine bile değemezken arşın
gölgesinde makam beklerler. Yine bunlar, vahdet sırrımn mahremiyim diyerek
gaybdan haber ve içlerinden kimisi zenginlik hevesinin kazancı için kara ev yani
karanlık çukur yerine çadır arzusundadırlar.
Yedinci bentte Ref'ıki eleştirilerine devam eder. ifadesine göre halk
arasında ahlak değişmiştir. Tatlı bal, zehir; katilin zehri de panzehir olmuştur.
Eğer hakikat değişmeseyili kimsenin canlı kalamayacağım belirtir. İnsanlar pislikle çift olduğundan bu yana iman kendi yerindeyalriızkalmıştır. Akıl sahipleri, adaletden aynlınca eziyet ve sıkıntıyı özler ha.J.e gelmişlerdir. Hurilerin
elinden temiz şarap içenler, gümüş baldırlı sakileri özlemez ha.J.dedirler. Zira
cennet isteği olan, şarap Gülgun'ına (atına) binmez. Fesatlık edenleri adlan,
zamamn zarifleri ve zevk ehli olmuş, zamamn hocası da şarabın saçılmasını
beslenme zanmetnektedir. Şair, bunlan sadece kendisinin ifade etmediğini
bütün ufukların bunlarla dolu olduğunu belirtir.
Sekizinci bentte, bütün sinelerin fitneve vesvese ile dolu olduğu anlatılır.
Cihanda hayırlı insan az kalmıştır. Ref'ıki bu durumun insaniann suçu ol-.
madığını, zulmün Allah tarafından verildiğini belirtir. Zulmün boyu
büktüğünü, bir bölük eşeğin şeriat çadınna perdeler çektiğini ve bundan ne
utanır ne de korku duyar olduklanm ifade eder. Bu topluluğun yanlannda eşek
sesi ile İsa'mn o ölüleri dirilten, hastalan iyileştiren nefesi bir olmuştur; Bunlar
Karun'un malına yakın olalı kendi elbiselerini dahi tüketmişlerdir. Şair, burada
"Ey Allahımi Faziletliler böyle edince halk ne yapsın?" demektedir. Ref'ıki'ye
göre, eğer cihanda kıyınet bilen kimseler olsaydı berat sahipleri talihsizliğe
uğramazdı. Bu bentte aym zamanda feleğe de sitem ederek feleğin zelırini yedi
tastan geçirdiğini ve susamiş gönüllere içirdiğini söyler.·
DokuzuncU bent, rüşvetin bir çok yönü ile eleştirildiği bir benttir. Rüşvet
kapısı ulu bir dergah olarak gösterilmiş ve onun Hak kapısı gibi her an açık
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olduğu

ifade edilmiştir. Bu kapı, doymuş olanlara açık bir kapıdır ve onda iflas
etmişlere kıyınet ve mevki yoktur. Eğer kişinin işi her zaman suç ve günalısa o
kapı açılır. Kapımn kendisine açıldığı kişi, bu kapıdan girip yücelik ve saadet
bulsa ve böylece isteğinin tahtına padişah olsa, oturmaya göçebe çadırı
bulamazken büyük, gösterişli çadırlar kursa, meskeni fakirlik köşesiyken
yücelik ve mevkinin yüksek tekkesi olsa, eline eski bir külalı geçmezken başına
büsrevfull taç giyse, hürmetin fazlalığından kapısına zamamn ileri gelenleri
alınlarını sürse, belki Allah'ın lutfu aşağılık dünyamn reisliğini ona layık
kılsa, bu kadar devletle bile o kara yüzlü kişi, dervişi görse siyah bir pul bile
vermez. Rüşvet kapısından girmiş olan bu kişi bir nefesde yüz binlerce ah etse
de acizin hilline merhamet göstermez. Bu sebeplerden dolayı bu zaman bir
acayip zaman olmuş ve bütün güzellikler kötülüğe dönmüştür.
Onuncu bentte şair, rüşvetleilgili aniatısına devam etmiş rüşvetin önceki
ve kendi devrindeki durumunu karşılaştırmıştır. Rüşvet önce kafiarn atlas ve
ipekten olan süslü bir gelin olarak belirtilmiştir. Asla görünmemesi için yedi kat
perdenin arkasında kendine .sığınacak yer edinmiştir. Zatı gizlidir ancak
güzelliği dünyaya ses salrmştir. İsmi olan ancak cismi görülmeyen acayip bir
kaftandır. Adn cenneti içindeki huriler bile onun namusunu takdir etmişlerdir. O
sanki namus köşesinde ikinci bir Meryem, günahsızlık burcunda ise Zühre-i
Zehra'dır. Onun yüzünü kimse görmemiş, o sırrını halka açmarmş, herkesten
gına göstermiştir. Ancak o sevgili (rüşvet ) Ref'ıki'nin zamarnnda izini gösterip
temiz kalpleri yağma etmiş ve sadece yüzünü göstermeklekalmayıp rezil bir
hrude kapı kapı gezmektedir.
On birinci bende şair, bu harabeyi marnur edenin buraya değişik bir esas
koyduğunu belirterek başlar. Zira buranın mutluluğu, baştan başa gam ve keder, teranesi de uçtan ucaferyaddır. Cahile mutluluk ve eğlence ikizken irfan
sahibi de dert ve garnla yaştaş olmuşdur. Kafirin ekmek sıkıntısı yokken din
yolcusu azıksız yürümektedir. Sevgi ve dostluğun büyük yolunun sonu kin ve
inat köyü olmuştur. Hüsrev zarardan başka bir şey görememiş, Ferhad da
Şirin'in tatlı camna (şirin canına) doyamarnıştır. Tamdık, bildik geçinenler yabancı; dostluk davası güdenler ise el olmuştur. ŞimdikLzamanda adaletin bulunması Kimya ve Anka gibi mümkün değildir. Eğer insan 'her ne olursa olsun' demezse ömür harmarundan bir nasip bulamayacak hrudedir. Eğer kendini
bırakma, koyuverme kapısımn kölesi olmazsa kesret kaydından kurtulması
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mümkün değildir. Yine olumsuz işler devam etmiş, hile ve ikiyüzlülük bahçesi
parlaklık bulurken doğruluk bağı eski, yıkık hale gelmiştir.
On ikinci bentte, ashabın sohbeti bile kederli olmuş, gülden safa, şaraptan
da hararet gitmiştir. Nasipsizlik taşı, safa kadehini kırmış, dostların gönlü incinrniştir. Sevgi ve vefa destanı dürulüp yani ortadan kaldırılıp onun yerine
azarlama ve eziyet namesi yazılmıştır. İsminin müsemmasını bilmeyen künye
ve lakapların gücünü bulmuştur. Cömertik yeryüzünden kaybolup kerem viiihsan da bulunmaz hale gelmiştir. Alimierin bahtının hayal kurdurucusu afyon,
hatiplerin sesinin feyiz vericisi şarapdır. Meyhanelerin dolmasına karşılık, milı
rap dahi imamdan boş kalmıştır~ Zikrin ve duanın sesi kesilip ufukları çalgı
yani eğlence sesi doldurmuşdur. Her şeyde değişiklikler olmuş, karganın çirkin
yaratılışı bülbülün tabiatından üstün duruma gelmiştir. Ref'ıkl'ye göre şüphesiz
müneccirnin isteği budur ve yavaş yavaş oluşmuştur.
On üçüncü bentte zulüm söz konusu edilrriiştir. Ref'ıkl'ye göre sonu gelmeyen zulüm ortaya çıkınca adalet orada eğlenemez, duramaz. Nasıl ki sabah
ile akşam bir arada alnıazsa zulm ile dinin de beraber bulunması beklenemez.
Zulüni tanesine ve yalan tuzağına din kuşu ne konar ne de itaat eder. Bundan
dolayı bunca heybetle avı bırak zira Behram neticede yaban eşeğine (mezara)
avlandı. Adalet doğanını eline al zira uğurlu kuş ve talibii haber odur. Çünkü
adalet doğanını itaatinaltına alırsan sanatane ve tuzak sırrı keşfolur. Yoksa·
emrin binlereesi gizli kalır ve onun kokularım burun almaz. Şair; deniz akan
mürekkebi, ağaçlar vasit! kalem, gökyüzü tabakaları da kağıtlar olsalar, katipIerin ömrü de binlerce yıl olsa belki de katipierin sayısından idraklerin
kuşatınası eksik olsa, senin bana olan zulmünü yazsalar bu zulınün binde birini
bile anlatamaz demektedir.
On dördüncü bent, şairin kendi gönlüne seslenerek başladiğı son benttir.
Tecrid sanatını kullanan ve gönlüne incinmiş sıfatım veren şair, eğer sağlık isterse, öz tabibinden asla uzak olmaması gerektiğini söyler. Allah'ın dergahına
yüzünü tutması gerektiğinden, zira herkese merhamet edenin ve suçları
bağışlayanın O olduğundan dem vurur. O'nun kapısı halkın emin olduğu yerdir. Oradan herkese şevk ve neşe ulaşır. Refik!, " Sen de o fabrikada çalışıp
dünyanın yaratıcısına işçi ol" demektedir. Eğer kişi pervanenin ateşte kendisini
yakması gibi yanmayacaksa can ve gönül çırasına ışık veremez. Şair; bu yeme
içme eğlence arzusunun ve huri ile köşk arayışlarının ne zamana kadar
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süreceğini

sorar. Bir gaflet uykusunda olduklanm ve sonunda Sur'un üfürülmesiyle uyanacaklanm belirtir. Yine gönlüne seslenerek eğer iki dünyada huzur
istiyorsa bir yar seçmesi gerektiğini söyler. Eğer böyle yapılmazsa katır
boneuğunun inci gibi değer bulacağını ve bu sebeple zamamn acayip bir zaman
olduğunu, her şeyin değişip güzelliklerin çirkinliğe döndüğünü ifade eder.
Tercl-bendin temelinde, şairin çevresinde gördüğü her sistemdeki zihniyet
değişikliğini ifade etmesi yatmaktadır. Şiir, eserin bir nüshasında.belirtildiği
üzere bir şikayetnfunedir. Bu şiir, aslında dönem itibariyle bakıldığında, Osmanlımn yükselme devrinde yazıldığı için, çözülme ve bozulma izlerinin değil
de yükselmenin ve müreffeh hayat standartlanmn parelelinde yazılması gerekirdi. Böyle olmakla birlikte, "Herhangi bir çlevrin iktisat ve cemiyet hayatım
gerçek zihniyeti ile tammak için, o hayatın ml)cerred kaide ve düsturlara
sığmayan hakiki çehresini her türlü romantik süslemelerden ayırd etmeye ihtiyaç vardır. "29 Klasik Türk şiiri eserlerinin büyük bir kısmı aslında
yazıldıklan dönemin sosyal ve iktisadi durumunu aym zamanda günlük hayatım, geleneklerini, toplum düzenini aktarır konumdadır. Yani birer belge niteliği taşıyan eserlerdir. Mesela Bağdaili Ruhi'nin Terkfb-bend'i, bu eserlerin
en önemlilerinden biridir. Bu edebiyattaki eserlerin bir kısmında ise sanatkarlann kendi hayat tecrübelerinde karşılaştığı ve genele uyguladıklan durum da
söz konusu edilmiş olabilir. Yine bu konuda Fuzfili'nin Nişancı Celalzade
Mustafa Çelebi'ye yazdığı meşhur Şikayetname'si ve Şeyhi'nin Harname'si
hemen akla gelen örneklerdir. Başarılı bir hattat ve gelecek vadeden bir devlet
görevlisi olmak ve bunun üzerine gözleri. hastalandığı için merkezden
uzaklaştırılarak Edirne'ye gönderilmek belki de şairde derin izlerbırakmıştır.
"İktisadi yaşayış, sözün kısası, nerede ve hangi yüzyılda olursa

verilerin bir araya gelişinden ibaret bir madde
dünyası değildir. Bütün o yığınlann altında ve gerisinde kendine
·
has tavır ve davramşlarrile insan gerçeği yatar. "30

olsun, yalmz

dış

Re:fıki

bu gerçekten yani insandan yola çıkarak devrini kendi bakış
açısıyla anlatmaya çalışmıştır. Tercf-bent'te genel bir ifadeyle konuşmakta, iyi
doğru ve güzel bilinen hemen her şeyin değişerek bunlann yerine kötü, yalan
ve çifkinin ön plana çıktığını, çeşitli zümreleri de kullanarak ifade etmektedir.
29
30

•

Sabri F. Ülgener, İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası, İstanbul, 1981, s. 128
a. g.e., 12.
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Şair,

metinde daha ziyade tezatlardan yararlanmak suretiyle kurguyu
oluşturmuştur. Bu tezadar arasında abllsü'l-vech/ şatıi, belid ve pelidi tayyib ve
tahir, mukbill müdbir, iş eri/ hain ve hasir, zahid ve abid 1 fasık ve fikir, zümrei zurefa 1 cahhM, dilbileni bi-zeban, bülbüllzag, eğri/ doğru, uğru/ pasban, pir
/cüvan, şehd-i nuşinl ağu, hüsrevam taCI köhne külalı vb. sayılabilir. Eser aynı
zamanda ihtiva ettiği fikirler açısından bir hicviyye özelliği göstemektedir.
Sonuç olarak, şunu ifade etmek mümkündür ki sanat eserlerinin bir yönü
de çoğu zaman yaşanan hayatı ve yaşanan olayları, sanatkannın bakış açısıyla
anlatmalarıdır. Osmanlının yükseliş döneminde Amasyalı şair Ref'ıki, kendi
gözünden, kendi hissiyatından çevresinde gördüğü olayların bir panaramasını
çizmiş, eleştirilerini bir sanatçı duyarlılığıyla dile getirmeye çalışmıştır.

Terci'-bend-i Refilp Ra1Jmetu'l-lilhi 'aleyh31
Fe 'ilö.tün mefö. 'ilün fe 'ilün

p2
1

Eydeyin bir J:ıikiiyet-i nö.dir
Ey cihiin !Jallp dinle gör vö.fir

2

Şek lf;omafi

dilde :r,.ö.hir ü bö.fın
Ki bu söz hakdur evvel ü ö.hır33
•

•

V

3

Ulular .sohbetinde
mahrem-i
hö.s34
.
.
.....
.
Şalnu yö. bir anufi gibi kö.fir

4

"Ç:anda var-ısa bir 'abüsü'l-vech
"Ç:odılar adını anufi şö.{lr

31

Şikiiyet-niime-i Mevlana M2, Terci'-bend-i Mevlana RefQd Ü.

32

Ü, M2.
Ki bu söz J:.ı~dur: Bu söz J:.ı~durur M2.
şoJ:.ıbetinde: halvetinde M2.

33
34
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5

Ne lf:adar var-ısa belid üpelftf35
Adlan oldı !ayyib ü !iihir

6

Jognlar ofs, gibi yayzndurulup36
Mu 'temed oldı ciini vü ciibir37

7

Gitdi leuet me5,iifs,-ı dünyadan
Ehl-i 'ırfiin fUrup anı acır

8

· Müdbir adın lf:azandı mufs,biller
İşerioldı !Jii'in ü !Jiisir38

9

~ayd-ı

10

~aldı

mifznetde ziihid ü iibid
Yürür liziide fiisıfs, u fiicir
'uryiin zümre-i ıurefii

Geydi ciihlıallJil'iit-ıfiilJir
ll

Rüy-ı mafs,şüdı
'Ayn-ı

12

görimez dehre
'ibretle olmayan niiıır

Bu zamlin bir 'aceb zamlin oldı39
YalJşılıfs,lar lf:amu yaman oldı

240
ı

35
36
37
38
39

40
41

42

•

!Jalfs,uii ekşer işi yalan oldı4I
Çofs, yalan söyleyenfuliin oldz42

belid ü pelid: pelid pelid Ü.
yayındurulup: yanında yiler Ü.
ciiıü vü cabir:IJii' in ü IJiisir M2.
IJii'in ü IJiisir: ciini vü cabir M2.
oldı:ancaJs: Ü.

Ml, M2, Ü.
işi: sözi Ü.
Çol.c Çün Ü .
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43
44
45

46
47
48

49

2

Dil bile men' olzndı söylemeden
Bf-zebiin !Jallsa tercemlin oldı

3

Bülbüle gülden öte .tur didiler43
Ziiglar ya 'nı biigbiin oldı44 . ·

4

Bülbül oldı eszr-i bend-i lsafes
Şii!J-ı gül ziiga iişiyiin oldı

5

Nii-muriid oldı 'iirifü diinö.45
Ciihil ü cilf kiimriin oldı

6

Egriler geçdi tognlar yirine
Ugnlar şehre piisbiin oldı

7

Tlr-veş togn

olanun lsaddi
Biir-ı ganı çekmeden kenıiin oldı46

8·

Ey 'aceb bu ne yay olur k' ii!Jır
Milpıet olslanna nişiin oldı

9

Za!Jnılar içre

10

Beni pzr itdi gam cüviinlıJ.cda48
Nev-bahiirum geçüp !Jaziin oldı

ll

Rühum ol zahnılarla iihır-kfır49
ÇıJ.cuban lsan-ıla revlin oldı

lsanlu peyklınlar
'Ari-ı biil itinege zebiin oldı47

•

V

dididler: dirler Ü.
ya'ni: ya'ni ki M2.
dana: nii-diin Ü.
çekmeden: gelmeden Ü.
J:ıiil:-

ü.

itdi gam: eyledi ü. .
za\}mlarla: za\}mlardan M2, Ü.

V
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12

ı

Bu zamlin bir 'aceb zamlin oldı
Ya!Jşılzls:lar Ts:amu yaman oldı

350
Allah Allah bu niçe l;iiletdür
Vaylı vaylı bu ne 'aliimetdür

2

Egriye yols: J:ıisiib u fognlar
Şonlurlar ifien ls:zyiimetdür

3

Tognsı

4

Yanlannda bu ehl-i dünyiinufi
Bunı ben bilmedüm ne J:ıikmetdür

5

'İlleti ahzdan
musahhahdur
'"'. . ..
lfitz anufi ki pür-sals:iimetdür

6

Mü'min ü müşfils: u muvaJ:ıJ:ıiddür
Şiinı şunufi ki pür-şenii 'atdur ··

7

Nür-ı

8

Yinilür rüşvet içilür sevgend
Yimek içmek !Jod eski 'iidetdür52 .

9

Bu devirde kemlil-i kir,b ü nifiils:
Mtiye-i şiidf vü ıariifetdür

10

Togışardur yals:znda !Jaşr güni

egri bals:zlur yüzine
Vaşf k' anufi ki istikiimetdür5I

.

'

didem diyü !Jitiib olınur
Ol kişiye ki 'ayn-ı afetdür

K'afia bu ma'nfler işiiretdür

50

51
52

Ml, M2.
k' anun: anun M2.
M2.
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ll

Görmemek bu şıfatlu evza 'z53
Naıar ehline 'ayn-ı 'ibretdür54

12

Bu zaman bir 'aceb zaman oldı
Ya!Jşılzlslar Jsamu yaman oldı
455

ı

Der ü diviir-ı gülsitlin pür-!Jiir
Jaşradan J:ıasret-ile bülbül-i zar56

2

Baghan bülbüle güle balpnaz
Görse ağlar anı hez.iir hez.iir

3

Yardan 'iişzls-ı J:ıazin mehi:ür
Mesned-i "turbda Jsamu ağyiir

4

"((urb-ı

Leyli'de merdek-ibi-derd57
lf.asta Mecnün[a] dömen-i kühsar58

5

Ne bafiabezm-ifür/satiçre nedim59
Ne dile diir-ı ğarnda bir dildar

6

Meclis-i ünsde enis ü celis60
Olmaya ğuşşa gibi hem~dem ü yar

7

Ah kim manıar oldı ağyiira
Zülfü ru!Jsiir-ı yar leyl ü nehiir6I

53
54

55
56
57

58
59

60
61

şıfatlu: şüretlü

ML
'ibretdür: devletdür ML
Ml, M2, Ü.
bülbül-i : bülbüli M2.
}$'.urb-ı Leyli'de merdek-i bi-derd: }$'.urb-ı Leyli merdek-i bi-yar M2. ,
diimen-i kühsar: diimen-gehler Ü.
Ne bafia: Ne dem Ml, Bafia ne Ü.
Meclis-i ünsde:Meclis-i üns Ü.
leyl ü : Ieyli M2.
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8·

Kenz-i diiniş olan kişi merdüd
Bilmeyen /sadn adını muytiir

9

Seng-i yarii-yı cehl vezne gelüp
Cevher-i 'ilme fsomadı milplii:J-62

10

Bu ne bazicedür ki bir pülsuz
Cimrilik şeş-derinde /saldum zar63 .

ll

Oldı

dil-yanesi ljariib u yebiib
Olmadı baht-ı dün aiia mi 'miir64
V

12

Bu zamiin bir 'aceb zamiin aldı
Yayşılıfdar /samu yaman aldı
565

62
63

64
65

66
67

ı

ijl'iice-i şehr eJ?,el ü dellii.l66
Muytesib ber-güzüie-i 'ammiil

2

lfoş sebük-destdür teriizü

3

Nefsadar şa 'b olursa da 'vi-i kil,b
Şahid-i zür bulınurfi 'Nziil

4

Var ~yiis it ki böyle şehr içre
Şer' ü 'adle /saçan uyar aJ:ıviil

dutan61
Ger inamnaz-ısafi varup ba~ /sal

Cevher-i: Cevheri M2.
şeş-derinde Js:aldum: şeş-der-i ğarnda Js:almışaın ben Ü.
babt-ı dün ana : afia babtdan ü, ana babt çün M2.
Ml, M2.
e~l : e~il Ml.
destdür teriizü: destdür teriizüce Ml, destdurur teriizü M2.
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5

Buldı biid-ı

semüm !Jiişiyyez68
Rüz-ı nev-rüzda nesim-i şimiii

6

Ciim-ı

zerden şariib nüş eyler
Bulmayan düg u türş ü köhne-sifiil

7

Yazmağa

Js;iidir olmayan birelif
Tutılur eller üzre hiime-misiil
V

o

-

8

Niizdan şöyle {utdı yükini kim
Söz götürmez olupdurur l;ıammii[69

9

Ehl-i '[.evlf:a degül mi acı kim ·
Şehd-i nüşine ta 'n ider !Jardiil

10

'İzz ü devletde ciihil ü elini

Züll ü nekbetde cümle ehl-i kemiil .
Şey!Jler da!Jı/:ıiili budur kim10

ll

Vecde varmazlar olmasa lf:avviil
Bu zamlin bir 'aceb zamlinaldı
Ya!Jşılılf:lar lf:amu yaman oldı

12

671
ı

Şüfiler biide-i müdiim

2

Kimisinüii muriidıdur ebkiir12
Kimisi !Jüb-rü guliim ister

ister
~or heliiiini [de] l;ıariiın ister

68
69

semüm !Jiişiyyet: yili
olupdurur : olupdur M2.

70
71

da!Jı

72

Kimisinüii muradıdur: Kiminüii muradıdurur M2.

bad-ı

lJMi : lJMi

dabı

semüm-ı !Jaşiyyetin

M2.

M2.

Ml, M2,
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3

Görmese bir ulunun il.zsiinzn
İtmege afla intifsiim ister

4

Varsa mir ü vezir lj;apusına
f>.arşu gelmek yayod fsryiim ister

5

Her kime ugrasa gurünndan
f>.arşudan gözüküp seliim ister

6

!Jalvete girse ger riyiizet içün13
Geh şariib u gehi ta 'iim ister

7

Degmez iken se/.ziib gölgesine
Siiye-i 'arşda mafsiim ister

8

Mal.zrem-i sırr-ı val.zdetem diyüben 74
Hiitif-i gaybdan peyiim ister15

9

Yine bu cümle ile l.zazretden
Niçe bunun gibi meriim ister

10

Kimi kesb-i hevii-yı baylzt içün16
f>.ara ev yerine yıyiim ister

ll

Bu zamiin bir 'aceb zamiin oldı
Yayşılztlar lj;amu yamanaldı
777

ı

73

74
75

76

77

•

Bunz ister hernin sibiilf; u siyii/s- ·
Ki ola şal.zn u şof!a tiik u reviik

girse ger: girseler M2.
diyüben: diyü M2.
Hiitif-i: Hiitifi M2.
baylıJs:: yaylıls: M2.
Ml.
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Anuii-ıçun !Jalt arasında

Mütebeddil olupdurur a!Jlö.t
Şehd-i nüşin

3

olupdurur agü
Zehr-i "tfitil olupdurur tiryiit

4

İn"tzliib-ı J:ıa"tf"tat olmaya ger

Kimse "talmazdı J:ıay 'ale' l-ıfliit

5

Cüft olalı ceniibet-ile nüfüs
~aldı öz menzilinde imiin tat

6

'Ulj;alii 'adlden 'udül idüben
Cevr ü :r.ulme olupdurur müştiit

7

ljür elinden içen şariib-ı tahür
Özlemez sii"tfyiin-ı simin-sat

8

Biide Gül-gün'ına süviir olmaz
Arzü eyleyen Bihişt ü Buriit

9

Müfsid olanlamii adın tadılar
l.urefii-yı zamiine ehl-i me~iit

10

Bu nice !Jayr olur Id !Jviice-i 'aşr
'Add ider biide be~lini infiit

ll

Bunı

12

Bu zamiin bir 'aceb zamiin aldı
Ya!Jşılz"tlar "tamu yaman aldı

tenhii bir ırlamam toZudur
Riisti bu teriineden iifiit

878
ı

78

Ml.

To ldı her sine fitne vü vesviis
Az "talupdur cihiinda !Jayrü'n-niis
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2

Ne yapılsun cihan ki Biini-i mülk
Milpıet-iibiid-ı ıulme şaldı esas

·3

Ger büker ıulm Jsiimeti lfkin
Biçmege 'ömr ekinin oldur das

4

Çekdiler biir-giih-ı şer'a sütür Bir bölük Lıar ne şetm ider ne hiriis

5

Yanlannda beraber olmışdur
Bang-ı J.uır birle 'lsevi enfiis

6

Mal-i l;(.iirün 'a olanı ma[aün
'Ari ider kendü tonını iflas

7

Fuzalii böyle idicek ya Rab
N'eylesün zümre-i 'aviimü'n-niis

8

Nekebiit olmaz-ıdı ehl-i beriit
Ger olaydı cihanda lfadr-şiniis

9

Yedi tasdan geçer agü-yıfelek
İçürür teşne-dillere tas tas19

10

Buiia J.uıd yofs. taşavvur olmaz bu
Bunda vimıez netice fikr ü fs.ıyiis

ll

Bu zaman bir 'aceb zaman oldı
Ya!Jşılıfs.lar fs.amu yaman oldı

gs o
ı

79
80

Biib-ı rüşvet gibi

ulu dergiilı
J;Iafs. fs.apusı gibi açufs. her giih

dillere: Metinde dillerde.
Ml.
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81

2

Gerçi açut veli ğznii olana
Anda müjlislere ne Jsııdr u ne ciih

3

Açılur ol

4

Girse vü bulsa 'iı.zet ü devlet
Olsa mülk-i muriidi tabtzna şah

5

Bulnuzz-iken otunnağa alacut
[J.ursa şiihane !Jayme vü yar-giih

6

Meskeni künc-ifatr iken olsa
Tekye-giih-ı bülend-i 'izzet ü ca/ı

7

Geyse başuuz busreviinl tae
Ginnez-iken eline köhne külii/ı

8

Giiyet-i il;ıtiriimdan derine
Sürse a 'yiin-ı rüzgar cibiih

9

Belki dünya-yı dün riyiisetini
[J.zlsa erziinl aiia luif-ı İlii/ı

10

Görse bu devlet-ile dervlşi
Vinnez ol fsara yüzlü pül-ı siyah

ll

Eylemez ral;ım l;ıiil-i misklne
[J.ılsa ger bir nefesde yüz biii ii/ı

12

Bu zamlin bir 'aceb zaman oldz
Yabşılztlar tmiıu yaman oldı

fsapu da şol şabşa
K'işi ola her an cürüm ü günaJı81

an: Metinde dem.
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ı

Rüşvet evvel

'arüs idi iiba
H ıl 'atı idi atlas u diba
V

82

•

•

2

Zer ü ziverle bulup iiriiyiş
lf.ür idi ol ~uşür-ıla güya

3

Yedi ~t perde mii-veriisında
Eylemiş-idi :[.iitına melcii

4

'liitı

5

Tuife [pl'at degül mi k' ola anuii
İsmi peydii vü cismi nii-peydii

6

Aferin eyler-idi 'iffetine
Cennet-i 'adn içindeki l:züra

7

Künc-i 'iffetde Meryem-işiini
Burc-ı 'işmetde Zühre-i zehrii

8

Kimse görmeezdi yüzini anuii
Biiide bir olsa didesi binli .

9

Ziinna !Jal~ii açmayup riizın
Gösterürdi ~mudan istignii

10

'Arz idüp şimdi 1ıa~ınz o nigiir
Eyledi sade-dilleri yag1nii

ll

Bil ki
f!.apu

12

Bu zamiin bir 'aceb zamiin oldı
Ya!Jşılztlar ~amu yaman oldı

Ml.

gözden nihiin idi ammii
lf.üsni şalmışdı dehre şit ü şadii

'a,.Z-ı

cemiilden gayn
~pu gezer olup rüsvii

REFİKİ VE 1ERcl'-BENDİ

1183
ı

Eyleyen bu !Jariibeyi iibö.d
'[uife tarl:ı üzre bağlamış bünyö.d

2

Şag.isi

3

Cakile tev ı emlin şafii vü sürür
Ehl-i 'iifiina derd ü gam hem-zö.d

4

Kiifir iisüde-dil gam-ı nandan
Reh-r~v-i din olan yürür bi-zö.d

5

Küy-ı

6

flusrdan gayn görmedi flusrev
Can-ı Şirin ı e foymadı Ferhö.d

7

Oldı bigiine iişinii dirilen
Yarl* da 'visin idenler yad

8

Kimya

ser-be-ser gam u endüh
Uçdan uca teriinesiferyö.d

bugz u 'inad almışdur
Müntehii şiih-rah-ı J:ıubb u vediid

bö.d-ı cüd-ı 'AnJsiı ı dur

Şimdiki 'aşr içinde 'adl-ıla

83

diid

9

Bırmen-i

10

Olmayan bende-i der-i ıflii/s
{(ayd-ı keşretden olımaz azö.d

ll

Buldı revna/sriyaz-ı

12

Bu zamlin bir 'aceb zamlin oldı
Yabşıl*lar Jsamu yaman oldı

Ml.

'ömrden ne behre bulur
Dimeyen kimse herçi bö.d-ii-bö.d
V

zer/s u riya
Oldı pejmürde bag-ı rüşd ü sedö.d
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1284
Telk-ktim oldı sohbet-i ashiib
Gitdi gülden şafii vü mülden tiib
OJ

•

•

••

2

Seng-i J:ıirmiin şıdı şafii ciimın
Oldı iizürde !Jii.tır-ı a/:ıbiib

3

Dürilüp diistiin-ı mihr ü vefii
Yazılur niime-i 'itiib u 'i"lfiib

4

Bilmeyen isminüii müsemmiisın
Buldı yarii-yı künyet ü el~iib

5

M ün 'adim o ldı yer yüzinden cüd
Kerem ü lutf-ı yod durur nii-yiib

6

'Ulemii baytınuii muyayyili beng
lfutebii şavtınuii müfizi şariib

7

Toldı

mey-!Jiineler cema 'atden
kaldı
imamdan mihriib
Hiili
w
•
•

8

f,ikr ü virdüii kesildi iiviizı
rutdı iifii~ı şavt-ı çeng ü rebiib

9

Bu ldı tagyir cümle vaz' anca~
JJ.aldı evvel zamaneden meh-tiib

10

Az ~lupdur ki tab'-ı bülbülden
Bula rüchiin sirişt-i zişt-i guriib

84
~

ll

Lii-cerem mu~eza-yı pir-i nücüm
Bu imiş kim :r.uhür ider yab yab

12

Bu zaman bir 'aceb zaman aldı
Yayşıl*lar ~mu yaman aldı

Ml.
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1385

85

ı

Çün r.uhür ide r.ulm-i nti-fercam
'Adl ol arada eylemez aram

2

:t,ulm-ile din ittibad itmez
Cem' olmaz niteki şubl;ı-zla şam

3

Dane-i r.ulm ü diim-ı tezvzre
Ne ~nar murğ-z din ne olur ram

4

[(o şikö.n ki bunca şevketle
Güra şayd oldz 'alsıbet Behram

5

'Adl şehbazın al ele k' oldur
Murğ-ı meymüm vü buceste-peyam

6

Çünki şehbaz-ı 'adli ram idesin
Keşf olur safia sırr-ı diine vü diim

7

Yobsa lsalur hezar emr-i lıafi
Almaz anufi revö.yil;ıini meşam

8

Olsa can midiidlığı mubff
Olsa eşcar vaşıfi aJslö.m

9

Olsa efbaJs-ı asumö.n evrals
'Ömr-i kö.tib hezar sal tamam

10

Belki kö.tiblerü11 şiimanndan
Olsa Jsö.şır il;ıö.ta-ı ejhö.m

ll

Yaz.salar ger bafia olan r.ulmüfi
Olmaya biiide birisi i'lö.m

12

Bu zaman bir 'aceb zaman oldı
Yabşılzlj:lar Jsamu yaman oldı

Ml.
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ı

Şıl;ıl;ıat istersen

2

Ya 'nf dergiih-ıl;lalf;lf;' a tut yüzüiii
K' oldurur cümleye Ral;ıim ü Gafür

3

Me'men-i !Jallf; anuii lf;apusıdur
Andan irer lf;amuya şevlf; u sürür

4

Sen de ol kiir-!Jiinede dürişüp
Şiini'-i kevne olagör müzdür

5

Kişi perviine

6

Niçe bir iirzü-yı 'ayş u tarab
N içe bir cüst ü cüy-ı l;ıür u lf;uşür

7

Şollf;adar vara !JYiib-ı

ey dil-i rencür
Öz fabibüiiden olma hergiz dür

gibi yanmayıcalf;
Viremez ciin u dil çeriigına nür

gaflete kim

Seni ii!Jır uyara nefl:ıa-ı Şür

86

•

8

N içe bir idesin olup mi 'mtır
Ab u gilden olan evi ma 'mür

9

Deyr olur şavma'a bilinmeyicek
~aşr-ı tiibüt-ı !Jiiş u l;ıalvet-i gür

10

Eyle bir yiir i!Jtiyiir ey dil
Ger dilersefi iki cihanda l;ıuzür

ll

Yo!Jsa !Jar-mühre ey Mesil;ıii-dem
Bu ldı mılf;diir-ı lü 'lü '-i menşür

12

Bu zamtın bir 'aceb zamtın oldı
Ya!Jşılılf;lar lf;amu yaman oldı

Ml.

