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MU'İDİ'NİN :M!FTAHU'T-TEŞBİH'İ 

İsmail E. Erünsal 

Aralarmda hakikaten veya mecazen münasebet bulunan şeyleri 
birbirine benzetme şeklinde tarif edilen teşbih, belağat ilminin ko
nu)armdan birini teşkil etmektedir. Arapça, Farsça ve Türkçe· ya
zılmış bir şiiri incelediğimizde bu san'ata, diğer edebi san'atlara 
göre, daha fazla yer verildiğini görürüz. İsl&,m medeniyeti sahasın
da yetişen şairler duygularını ifadede ve sevdiklerinin tavır ve dav
ranışlarını ve vücudlarının herhangi bir a'zasnn tavsif ve tasvirde 
bu san'attan geniş ölçüde yararlanmışlardır. 

Arap edebiyatında, önceleri diğer sanatlarla biı·likte be!ağat ki
taplarında yer alan teşbih, daha sonralan bu sahada yazılan birkaç 
müstakil eserin <le konusunu teşkil etmiştir1• Bilindiği gibi bu konu
da, ~aşlangıçta ~aha ziyade Kur'an-ı Kerim'in i'cazmı göstermek 
için başlatılan te'lif faaliyeti neticesinde, sonraları şairlerin sın.ıf

landırılması, derecelendirilmesi ve birbirleri üzerinde icra ettikleri 
tesirierin tesbiti gibi konularm da eklenmesiyle, belağat sahasında 
birçok sistematik eser ortaya çıktı2• Cahız'm El-Beyan v~t-Tebyzn'i, 
Müberred'in · El-Kamil'i ve özellikle de .İbn Mu'tez'in Kitiibu'l-Bedi'i; 
Abdilikahir Cürcaıü, İbn Reş~, Ebu Hij.aı Askeri, Sekkaki ve Kaz
vini gibi daha sonraki müellifler üzerinÇle büyük bir tesir icra etti
leı·~ . Mezktır müelliflerin eserlerinde diğer edebi sanattarla birlikte 

ı Muhammed Rıza Şefi'i Ködl;:eni, Ştıver-i Hayii! der-Şi'r-~ Ftirisi, Tahran 
1358, s. 157-159. 

2 Grunebaum, «Arabic Literary Crit·icisın :in the lOth Century A.D.», Tlıe
mes bı Medieva! Arabic Lite1·at"re, London 1981, s. 51 (Varıoı-um Reprlnts); 
lritiib Tat·cuman al-Balağa, neşreden Ahmed Ateş, İstanbul 1949, önsöz s. 6-7. 

3 «Deux Chapitres lnedits ·de l'oeuvre de K.i·atchk?vslty sur Ibn al-Mu'tazz», 
traduit paı· M. Canard, Amıales de Z'institut cl'etudes Orieııtaıes, c. XX, s. 2 (Al
geı· 1962), 21-111; Seeker A. Bonebakker, «Poets and Critics in the TJı.lrd Cen-

--·-
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yer alan teşbih, bugün bilinebildiği kadarıyla Arap edebiyatında ilk 
olarak İbn Ebi Avn'ın (öl. 322/934) Kitabu't-Teşbilıiit adlı eserin
de müstakil olarak incelendi1• İbn Ebi Avn'dan bir asır kadar son
ra, 420/1029 civarında vefat eden İbnü'l-Kettani de, Endülüs şair
lerinin şiirlerinde kullandıkları teşbihleri inceleyen bir eser vücuda 
getirdP. Altmış altı bab üzerine düzenlenen bu eser, 'özellikle günü
müze divanı ulaşmayan Endülüslü şairlerin şiirlerinden örnekler 
vermesi bakımından da önemlidir. Ebu Hilal Askeri'nin, Diviinıı'l
Me(anı adlı eserinde de Arap şairlerinin kullandıkları bazı benzet
meler örneklerle açıklanmıştır6• Bu eserlerin dışında, şarap, hilal 
gibi tek bir konuyla ilgili benzetmeleri veren başka eserler de var
dır•. 

· Fars edebiyatında da belağat sahasında yazılan Tercümiinü'l
Belağa, Hadii'ik-ü's-Sil:n-, Zınetname, el-Mu'cem fi Me(ayir-i Eş'iiri'l
Acem, Ha.Jsayıkıı'l-Hadiiyıfs._ ve Defsayılf..u'ş-Şi'r gibi. eserle~in. ,içinde8 

teşbih sanatını inceleyen bölümler vardır. Ancak teşbihi müstakil 
olarak ele alıp inceleyen en önemli eser Şerefüddin Rami'nin EniSü'l
U§§ii/s adlı risalesidirn. Şerefüddin Rami bu küçük risalesinde Fars 

tury A.H.», Logic in Ola.ssıcal Islamıic Oıdtııre, Wlesbaden 1970, s. 92'-93; Grune
baum a.g.m. s. 51-52; C. Ferrard, «The Developmen-t of an Ottoman Rhetoric up 
to .1882», Osmanlı .amştırmaları m (İstanbul 1982); 167-170. 

4 Bu eser M. Abdu'l~muıd Han tarafından ne§ı•edllnıl§tir: Kitabıı't-Teşb11l{'lt, 
London 1950; Ayrıca bkz.' Grunebaum, «The Literary Views of Ibn Abi 'Aun.»; 
Themes in il-1edievaı. A..ra.bic Litemtııre) London ·1981, s. 225-230 (V arıorum ·Rep
rints). 

5 Kitabtı)t-Teşb11ıat 1nin Eş'ari Ehli'l-Endiiliis) ta·hki.lc: İhsan Abbas, Beyrut 
1966 ve 1981. Eseri.İı. yeni bir edisyonu A. Muhammed Haseneyn tarafından · ya
pılmıştır. (!Gel 1969). W. Hoeİı.er.bach tarafından da Alınaneaya çevı,ilmiştjr ,: 
İ>ichterische Vergleiche der Andalus-Araber (Bonn 1973). 

6 Btıver-i Hayal) s. 160; Grunebaum, Arab!c Literary ... s. 51. 
7 Buver-i Hayiil) s. 160. 
8 Ha/iiiyı~·u'l-Hadiiyıl[., ne§reden Seyyid Muhaımmed Kazır, Tahran 1341, ön

söz s. 7-8. 
9 Eser hakkında bilgi için bkz: Edward G. Browne, ..11 Litemry ı:ristory of 

Persia, vol. II, London 1969, s. 83-84; Zebihullah Safa, Tarl1K Edebiyat der-lran 
ID/2, T~hran 1977, s. 1313-1315. Enisii!l-Uşşiif:: Cl. Huart tarafından Fransızcaya 
çevrilmiştir: .Anis el-Ochchaq, Traite des terınes figures relatifs a la description 
de la Beaute, par Cheref-eddin Rami, Paris 1875. Eserin tek farsça baskısı vaı·
du·: Etıisiifl-Uşşiif::) te'lif-i Şerefüddin Rami, .be-tashilı ve ihtimarn-I Abbas lkbal, 
Tahran 1325. 
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edebiyatında, ~evgiliyle ilgili olarak kullanılan teşbihleri 19 bölümde 
incelemiş ve bu teşbihleri açıklamak için çeşitli şairlerin şiirlerin
den örnekler vermiştir10• 

Arap ve Fars şiirinin tesiri altında gelişen Divan edebiyatımız
da da, Arap ve İranlı müelliflerin belağat sahasında ortaya koyduk
ları eserler, bu her iki edebiyatın hayal aleminden ve teşbih kadro
sundan yararla-nan Osmanlı şairlerinin yazdıklarını anlamak ve de
ğe~·lendirmek için de kullanılmaya başlandı. Bu yüzden bazı Osman
lı müelliflerinin de doğrudan veya dolaylı olarak bu eserlerden ya
rarlanarak terciinie ve hum yoluyla birtakım eserler ortaya koyduk
larını görüyoruzıı. Bu makalenin konusunu teşkil eden XVI. asır 
şairlerinden Mu'Idi'nin Mi_ftiihu't-Te§bıh adlı r isalesi de bu eserler-. 
den biridir. 

Alımedi'nin bazı Farsça eserlerden hillasa yoluyla meydana ge
tirdiği ve Farsça yazdığı birkaç gramer ve belağat kitabı 12 hariç tu
tulacak olursa şimdiye kadar Osmanlı salıasında yazılan belağat 
kitaplarının ilk örnekleri olarak Şeyh Ahmed el-Bardahi el-Amidi' 
nin Kitab Cami'-i Envaii/l-Edebi'l-Fiirisl'siyle Mustafa Sürfıri'nin 

Bahrıı'l-Ma'iirif adlı eserleri bilinmekteydi. B~rdahi'nin eseri hak
kında bir inceleme yayıolayan Kemal Eraslan 907 / 1502'de te'lif edil-
miş bu eserin Türk Edebiyatında yazılan ilk belağat kitabı olduğunu _ ) 
söylemekte ve Sürfıri'nin 956/1553'de :telif edilen Bahru'l-Ma'iirif (ı ) <rg 
adlı eser inin Türk EdebiyatınciaYazılan ilk belağat Iritabı olduğu 
şeklindeki görüşün yanlış olduğunu belirtmektedir1'1• Şimdiye kadar 
bilinen bu iki esere, Muidi'nin, belağatın sadece teşbih bölümünü 
konu edinen Miftiilıu't-Teşbih adlı risalesini de ·katmak gerekecektir. 

Şimdiye kadar Mu'idi'nin bu eserinden bahseden herhangi bir 
kaynağa veya Miftiihu!_t-teşbfh}e atıfta bul~an herhangi bir araş-

10 Şııver-i Hayal, s. 161. 
11 C. Ferrard, «The Development of an Ottoınan Rhetoric up to 1882, Part 

I: The Medrese Tradition»; Osmanlı Araştırmaları m (İstanbul1982) ,'s. 165-188; 
a.ın., «Paıt n: Contıibution from Outside the Medre~e», Osmanlı Araştırmaları 
IV, İstanbul 1984, s. 19-34. 

12 Nihad M. Çetin , «A:hmed'nin Bilinmeyen Birltaç Eser~. l.tJ.Ed. Fakill
tesi Tar~h Dergisi n, s. 3-4 (İstanbul 1952J, 103-108. 

13 Kemal Eraslan, eEski Bir Belag-at Kitabı~. Birinci Milli Tiirkulujt Kong
resi (İstanbul 6-9 Şubat 1978), İstanbul 1980, s. 3. 
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tirmaya rastlayamadım. Ben de, ancak bir tesadüf sonucu bu eserin 
bir nüshasmı bulduktan soura Miftahu't-teşbi.h'in mevcudiyetinden 
haberda.r olabildim 14• Eserin bugün bilebildiğim tek nüshası 15x10 
cm. ölçüsünde 19 varaktan meydana gelmektedir. Sonundaki bir mü
hUrden bu nü,shanın Darü'l-hilafe'de, yani İstanbul'da bulunan mü
derris Ahmed Ziyaeddln Efendi ~arafından adı belirtilmeyen bir yere 
vakfedildiğini öğrenınekteyiz. Eserin telif tarihi bulunmadığı gibi 
istinsah tarihi de yoktur. Ancak elimizdeki nüshanın sonunda bu
lunan 1007/ 1598-1599 yılına ait bir vefat tarihi, telif ve istinsahın 
bu tarihten önce yapıldığını göster.mektedir. Eiimizdeki Mijtiilııı't
teşbih nüshası, sağlam bir nüsha değildir. Ahmed Paşa'dan yapılan 
iktihaslarda yanlışlıklar, beyitlerdeki mısraların yerlerini değiştir
me şeklinde hatalar yapıldığı gibi, Mu'idi'nin kendi örnekleri ara
smda da manalandırılamayan eksik mısralar, vezni bozuk olan be-
yitler y~r almaktadır. · 

Eserin isminin yazmanlll la sahifesinde Mift.iihu't-teşbih şek
linde tesbit edildiği görülüyor. Ancak bu, eserin ismiyle ilgili ola
rak elimizde bulunan tek delil değildir. Müellif de mukaddimede ese
rinin adını şöyle açıklamaktadır : 

« ... tamam olduktan sonra nam-ı şerlfin Miftahu't-teşbih 
~odum» (3a) 

Müellif ismini de yine mukaddimede şöyle belirtmektedir : 

« .. . çeşmi tolu. ab u göiili ateş, .ya'ni Mu'idi-yi bela-keş» (2b) 

Görüldüğü gibi, eserin ve müellifinin adını tesbitte bir güçlükle kar
şılaşmıyoruz. Ancak Mu'Idi'nin kimliğini araştırdığımızda öncelikle 
çözülmesi gerekli biİ problemle karşı karşıya olduğuı;nuzu anlıyo
ruz; Miftahu't-teşbih'in yazarı hangi Mu'Idi'dir? Şuara tezkirelerin
de iki Mu'idi'den bahsedildiğini görüyoruz. Birincisi Kalkandelenli 
Mu'Idi'dir. Latifi kendisinden bu devir şuarasından diye bahsettiği
ne göreın, XVI. asrın ortalarında yaşamış olmalıdır. Diğeri ise Mu'idi 
Mehmed Efendidir. Hasan Çelebi, Tezkiresinin te'lifini tamamladı~ı 

14 Marmara Üniversitesi F en-Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi, Yazmalar 
no. 67. 

15 Tezkh·e-i Lati/i, tabi' ve nıl§irl Ahmed Cevdet, istanbul 1314, s. 313. 
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994/ 1586 tarihinde, kırk akçe ile Bursa'daki Hançeriye medresesin
den Iha'zu1 bl.ılundiığumi söylemektedirııı . 

.. · Eier kayn~klarda adı geçmeyen üçüncü bir Mu'Idi mevcut de
ğils~. Miftiihıı't-'te§bih'in bu iki Mu'Idi'den birine ait · olm'ası gerekir. 
Kaynaklardan çıkarılan bazı ipuçları, Mi_ftahu't-te§bih'in Kalkan
de.lenJi Mu'Idi'ye ait olduğUnu göstermekte'dir. Mu'idi, Miftiihuıt
ieş~ih'~ önsözünde kendisinden şöyle söz et?lektedir : 

« .. . Mu'Idi-yi bela-keş ... çün bir müddet 'ış~-ı mecazi ale
minde iken gice vü gündüz barabati olub nüş-ı cam eyledi. 
Mestlik şaJ:_ırasında dirdügi Jaleleri cem' idüb Divanını ta
matn eyledi 've 'lş/f.-e.fzii adl~ı kitabını tamam _i_düb eller.qe 
'am eyledi» .. (2a-b) . . . 

Ayrıca Mu'Idi bazı teşbihleri açıklariren birkaç yerde Leyla vii; Mec
nün adlı eserinden _de iştişhad etmekte ve dolayısıyla böyle bir ese
rinin mevcudiyetinden de bizi haberdar etmektedir. 

·erezkirelerde ve ·Keşfi?z-zünün'da Kalkandelerili Mu'Idi'ye l:ıisbet 
edilen' bir takım eserlerin ·adı verilmekte ise de, bu eserler arasında 
Iş/f.-efza ve Leyla vü Meenün'dan bahsedilmemektedir. Alicak kay
naklarda Mu'Idi'nin eserlerinden sadece birkaçının isminin zikredil~ 
diği göz önünde bulundurularak bugün için nüshaları bulunmayan 
I ş/f_-efzii. ve Leylii. 'VÜ . M eanün'un zikredilnieyen eserler arasında ol
duğu düşünülebilir. Ayrıca, mukaddimedeki «Divanını tamam eyledi» 
cümlesi, Miftiihu't-te§bih'in Kalkandelenli Mu.'Idi'ye ait OlS:bileceği
ne ·dair bir' ip· ucu ö1arak kabul' edilebilir. Zira· Latifl, Kalkandelenli 
Mu'Idi'nin· üç ciltlik bir Divan-ı fesahat-unvanı olduğunu söylüyorn. 
Bibiiotheque Natiöiiale'de bir Mu'Idi divanı mevcuttur. Blochet, bti 
Divan'ın xVI. asrın ilk yarısında yaşamış Mu'idi adlı bir şaire ait 
olduğunu ve Cem. I. 933 tarihinde kopye edildiğini söylemektedir18 • 

Sayfalari birbirille yapışmış olduğundan mikrofilmini getirtip' ince
leme imkanı bulamadığım bu. nüshanın, Blochet'nin naklinden sade
ce· gazellerden ibaret olduğunu öğreniyoruz. Akla üç •citlik Divan'ın 
bit cildi olabilir mi sorusu gelmektedir.· 

16 Kınalızade Hasan Çelebi, Tez1dretii/ş-şıı'ara, c. ll, hazırlayan İbrahim 
Kutluk, Ankara 1981, s . 917. · · 

ı 7 Tezk ire-i Lati/i, s. 313. 
18 E . Blochet, Oatalogıı,e des Maııııscrits T1ırcs, tome I, P a r is 1932, s. 129. 
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Diğer Mu'idi, Mu'idi Mehmed Efendi'nin ise tezkirelerde ne. di
vanından ne de herhangi bir eserinden bahsedilmektedir. Mijtalıu! 
t-teşbilı/i bildiğimiz iki Mu'idi'den birine nisbet etmek gerektiğinde 
Kalk~delenli Mu'idi'yi tercih yönündeki dellllerin ağıı·lık kazandığı 
görülüyor. Zira Y-ukarıda da belirtildiği gibi, Mu'idi 1-Iehmed Efen~ 
di'nin herhangi bir eseri olduğuna dair kaynaklarda bir kayıt .gö
rülmemektedir. Kalkandelenli Mu'ldi'nin ise, Latifi'niıı bildirdiğine 
göre «zeban-ı Türkide cevab-ı penç genci ve kütüb-i seb'ası vardur»10• 

Katip Çelebi de Kalkandelenli Mu'idi'nin ha:mse sahibi olduğunu 
söyler ve dört eserinin adını verir20• · 

Kalkandelenli . Mu'idi'nin kaynaklarda adı. geçen eserlerinden 
sadece Divanının bir, Şem( ü Pervane'sinin ise üç nüshş.sı bulunmak
tadır. Adlarını bildiğimiz Gül ii Nevrüz, Hii-srev ü Şirin ve Vamı~ 
u t.Azra'nın nüshaları muhtemelen günümüze ulaşmamıştır. Bunu, 
Latifi'nin «yedi pare destan-ı şirin-beyanı ve üç cild Divan-ı feşal;ıat
'unvanı asla ragbet-i nasa ve iltifat-ı ]).avaşşa :f.arin olmamışdui'»21 

kaydıyla izah ı;!debiliriz. Öyle görünüyor ki Kalkandelenli Mu'idi'nin 
yazdığı eserlerden çoğu rağbet görmediğinden istinsah edilmemiş ve 
bu yüzden de günümüze ulaşamamıştır .. . Miftahu't-teşbih de Mu'idi' 
nin adı sanı unutulan eserlerinden biri olmalıdır. 

Miftiihıı't-teşbilı!in. mulıteva.sı ve özellikleri 

Mift~u't-teşbih'in giriş bölümünde, harodele ve .salveleden son:
ra, Mu'Idi'nin, eseriıı te'lif tarzı, muhtevası ve teşbilı sanatının özel
likleri hakkında açıklamalard~ buiunduğunu görmekteyiz. Mu!idi 
ayrıca bu bölümde bize Emsii!l-uşşii~ .adlı bir .~i tabı eserine ·örnek 

· olarak aldığını da bildirmektediı·. Enisü'l-U.Ş§ii(.<, yukarıda da belıt'
tildiği gibi, İran belağatinin öneıİıli eserlerinden Ha{iiiyı~u'l-hadiiyı!Ç 
ın yazarı Şerefüddin· Rami tarafından 826/1423 tarihinde, Fars ede
biyatında kullanılan teşbihleri açıklamak için kaleme alınmış küçük 
bir risaledir. Mu'ldi aynı sistemi divan şiirine uygulamış ve :Miftiihu' 
t-teşbih'i meydana getirmiştir. Miftahu't-teşbilı basit bir tercüme 

19 Tezki1·e-i LCLtifi, s. 313. 
20 Keşfii'z-ziiniiıı, Şeı-efeddin Yaltkaya ve Kilisli Rifat neşri, !stanbı.ıl 1941-

1943, c. I, s. 704, 724, c. II, s. 1064, 1506, 1999. 
21 Tezkire-i LCLtifi, s. 313. 
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veya adapta~yon değil, orijinal bir eserdir. En'isü/l-ıışşa~'dau alınan 
sadece şekildir. Malzeme olarak divan şairlerinin eserleri ve özellikle 
de Ahmed Paşa'nın Divanı kullanılmıştır. Mu'idi mukaddimede bunu 
şu şekilde açıklamaktadır : 

«Pes bu risalede· mektüb olan ·elf~ şol 'ibaretlerdür ki Rüm 
şairlerinüfi failiları l,<abül eyleyüb eş'arında yazmışlardur. 
Belki sUl!an-ı şu'ar.a,' ·kudve-i bülega, 'arabuii Sel}.banı, 'ace
müii Selmanı. .. emir-i na~ Al}.med Paşa ha.Zretlerinilii 

· Divanında vardur». (3b-4a) 

Miftahu't-teşbih bir mul,<addime, 21 bab ve bir hatimeden mey
dana gelmektedir. Mukaddimede müellif, yukarıda çeşitli· vesilelerle. 
bahsedildiği gibi, kendisinden, eserinin özelliklerinden, te'lif meto
dundan ve teşbih sanatından bahseder. 21 babda ise «başdan ayağa 
sevgilinin a'zasına ı!J~ olunan elf3+ beyan olunmışdur». Mu'idi her 
bab'da benzetmelerle ilgili kelimeleri sıralarken gerekli gördüğü yer
lerde «istişhad itmekde», yani örnek olarak ·beyitler getirmektedir : 

«Ba'zı evşafda ki nev'a }Jafa ol~, istişhad içün 
bir beyit getürüb 'ayan ]pldum» (s. 2b) 

Örneklerin çoğu kendi şiirinden, bir kısmı da Ahmed Paşa'nın 
Divanından seçilmiştir. Kemalpaşa-zade'den de bir beyit alınmıştır. 
Mu'Idi'nin yaptıği bazı benzetmelerde biraz zorlama olduğu müşa
hede edilmektedir. Birkaç yerde istişhad için getirdiği beyitler de 
teşbihi açıklamak için yazılmış intibamı vermektedir. Mu'idi gerekli 
gördüğü bazı yerlerde yapılan benzetmeyi açıklamak için, teşbihten 
sonra veeh-i şebehi de ·.zikretmektedir. 

Mu'Idi hatimede, teşbihle birlikte tenasübe de dikkat edilmesi 
ger~ktigmi belirtmekte ve bu konuda bir iki de örnek vermektedir. 
Eseriıiin sonuna koyduğu kıtada Mu'idi, bu· risaleyi bir-!ki haftada 
kaleme aldığını, Türkçede daha önce bu çeşit. bir eser bulunmadığını 
belirtmekte ve Miftiilıu't-teşbilı'in te'lifiiıden sonra bu konuda baş
ka .müelliflerin de eserler ortaya koyduklarını bildirmektedir. 

* '-'* 
.. ~- . 
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lb ·Bismi'llahirra.I.ımani'r-ralfim 

. . : .. ·· 
Bi-hamdi'l-Celili'l-Ker.imi'l-Hamid. ve zikri'l~Cemili'l-'Alimi'l-

M~~Id. Iİezariin hezar ı;ui.md-i bi-şümar~·o( Al~aha ·.ki. ~fit~ı bİ
miı!ali bi'l-künh mutaşavver olm~dan münezzeh ve mu].<addes
dür. ye külı-ı 'ış;ıp dame:q.inde yelen y;:ı.~asuz derdmendlerüfi 
efi ednası çer}].-i atıasdur. Bir Padişiihdur. ki lem yezellik sera
perdesinde. ferdaniyyetle ma'rüf olub la~yezfiiııi sar:a.yında va.I.ı
d®iyyetle .İnevşüfdur . Bir ma}].fi genedÜr 'ki baş u candan 
geçmeyiİı.ce kimseler afia yol :bulmaz, . Meİik-i ~ü'l-celal old ur 
ki mülkinde bir ıat anufila §erik olmaz. Bir. ~"u·tiC:iü:r ki }].likile
rüii jl).tiyacını çün bildi fi'l-l;ıiil }].aUcına 'aıa. ;ı,aldı. Nitekim Ke-

• o • • • •' . . , •••• ' • • •• 

lam-ı ].<a"{]Iminde "buyurur : . 4AJ;. . ..;. f * Ve bio~J;ıad(i se~am u 
şalat ve hi-'add, tul;ıaf-ı tal;ıiyyat anufi ü.zerlı;ıe olsun ki. s~yyid-i 
enbiyadur . . Ayagınufi ·gqb~ı tac-ı evliyadur. Seyyidü'l:-mürseJin, 

2a . imamu~l-mut~a].<in, ]J.atemü'n-nebiyyin, gı.yiiı!u'l-m~lhiifin; ' malı-ı 

. bedr-i. kubbe-i vefa ya 'n~ l;ıairet-i Mul;ı_aı;ı;ı.m~d Muş!afa Ş!!l_la'lla

:tıu 'al~yhi .ve sellem. Beyt : . 

2b 

Dür-i .Plik-i tac-ı feristadegan 
Güzin-i . cihan . şiih-ı .az~degan.· 

Yüzi mih!-i taban-ı ~urc-ı şafii, lebi la'l-i rab.şan-ı di4'c~i vefa. 
Risalet gülistanııiıifi bülbüli," sel;ı.a vü ker~m seb;ı:es.inü~ .. gülL 
Münevver cemall antıii malı-ı bedr, mu'an:ber · şaÇı zÜlf-i'leyli
yi J.<adr. Muka:J;ıJ;ıal gözi ·kiW,l-i ma-zag- n~. miiıarra.· ·gül(ab~ı 
ibl~~-ile. YüZi yaYına ... (.?). J.<ılub felek, gedadiir ~apÜSında 
]Jayli melek. N içe . mu'cize eylE;mi§dür : 'ayan;· İd ·m1§}fu getÜr
mekde aciz cihan. Dahi alinüii ashiibınufi. ravzasına bin ·bifi se~ 
lam u du'a, ma d~eti'l-arde~ ve d~eti's-semavatü'l~'~li 
Emrria· ba'd: bı.İ dil-şikeste vii avare ve garib-i derClıı:ı.i:md ü 
biçare, bela.mevbanesinüii rind:i dürd~aşaıni 've derd ü ~et 

· m~aiıesinün· rlisva vü · bed-naıiu, lale-iıa·a · semen-berl~rüfi 
'aşı]5:-ı mübtel~ı, i\ışşa vü gain güJ.Şeninilii 'andeiİb~i bb~-nevası, 
av are vü derdmend-i miskin, bı-Çare vü ·m üstemen d ii ~kngili 

· dil-dade· ·vü zar u şikeste, üftade vü dil-f1gar ti J;ı.aste, a§üfte 

* Tii'hii Suresi 60. 
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vü bı:-~arar u bünar, mest-i mey-i mii:ınet-i dil-i niga:r, çeşmi 
tolu ab u göfili ateş, ya'ni M u' I d I-yi · belakeş, el-mul;ıtac 
ila ra:I.rmeti'llahi'l-Meliki'l-Mennan -revval;ıa'llahu rt$..ahu bi
nür.i'l-magfireti ve'r-rı~van- çün bir müddet 'ış~-1 mecaz! 'ale
minde iken gice vü gündüz ]Jarabati olub : nüş-ı cam eyledi. 
Mestlik şal}.rasında dirdügi laleleri cem' idüb divanını tamam 
eyledi, ve 'lş*-efzii adlu kitabını tamari:ı idüb ellerde 'am eyle
di. Diledi ki Erızsürz-'U§§iilf uslubınca evriiJ.c-ı rengini mektüb 
ide, ta ki bizden ehl-i niyaza ve aş1;ıab-ı süz u güdaza yadigar 
ola. Ve bu kitabı te~ ve .te~Ib itdüm, bir nice bab üzerine 
tertıb itdüm. Başdan ayag;:ı. maJ;ı.bübuii a'~asına ıt}iiJ.c olunan 
elfii+ı beyan itdüin. Ba'zi evşafda ki nev'a tıafa ola, istişhad 
içün bir beyt getürüb 'iyan )pldum. Ve her beytki getürdüm. 

3a kendü divanumdandur. Gazel-seray olanlar tari!f-i istignayı 
koyub gayrı yola gitmez, ve feşa:l).at ve belagat bazaniıda tica
ret iqen ]Jacegiler dellaligi irtikii.b itmez. Ve bu tisale yigirmi 
bir babla İn~addime ·ve bir ]Jatime üzerine tertib itmegi tev
cih idüb, tamam oldu)s:dan şofira nam-ı şerlfin M i f t a 1;ı u ' t -
t e ş b I h ~odum. Reca-i vaııılf ve ümid-i ş~d~ oldur ki bu 
deftere na~ar ideruer bir ]Jayr du'a ile yad idüb ben giinehkar 
aşınü.il revanını ol du'a ile şad ideler, amın ya Rabbe'l-'alemin. 

Mul).addime: Bil ve agah ol ki her nesnei ki bir nesn-e~ e d~i 
be.ôzedürler, lazım degüldür ki her vechile birbirine ·müşabih 

olalar. Belki bir · cihetden iştirak yeter. Amma teşbfu:.i şa1;ıil:ı 
oldur ki veeh-i teşbih müşebbehün-bih ile müŞebbehi şamil 

·ola. Rul}-ı dilberi gill-i a:tıınere .teşbih itmek gibi. İkisinde bile 
taravet bulunur. Eger veeh-i şebehüii ._ıarafeyne şümülı ·yog ise 
fasiddür. I:Iaşıl-ı kelam veeh-i şebeh müşebbehün-bih ile müşeb-

3b behde bulunur ise teşbih şal;ıil;ıdür. Gerek eş'ar-ı bülegada ol 
teşbih bulunsun gerek bulunmaı:;un. Belki bulunmamak evla
dur ki ]}ayal-i ]Jaş o~ur. Ve bu risalede ço~ teşbih ve evşaf var
dur ki ma'na .cihetinden zayiddür. Meııela teşbih-i Zülfde 'an
ber-fam, 'anb.er-agin, 'anber-asa, 'anber-sa gibi. Cümlesi bir 
ma'njiyadur. '~ber gibi zülf dimekdüı·. Amma buncılayın el
fii+ı yazmakda fayide oldur ki eger biri vezne gelmezse ümid
dür .ki biri bari gele. Da]Ji ba'Zı evşaf vardur ki ~iihiri müsted
rek gibi gelür. Meııela zülf evşiifında gill-püş, ~amer .. püş, se-

-~. 
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men-püş gibi. Zira vehme mütebadir olan oldur ki her nesnei 
ki ru)Jsara müşebbehün-bih ideler cayizdür anı püş laf?ıyla mü
rekkeb idüb zülfe ıp~ eyleyeler. Amma eyle degüldür ki gör
mezmisin ki rul].-ı dildiira yed-i beyza ve bostan ve lale-zaı· 
dirler. Zülfe yed-i beyi:a-püş ve bostan-püş ve lale-zar-püş di
mezler. Pes bu risalede mektüb olan elfaı şol 'ibaretlerdür ki 

4a Rüm şa'irlerinün fazılları ~abül eyleyüb eş'arında yazmışlar
dur. Bel,ki ekı;er sultan-ı şu'ara, ~ıdve-i bülega, 'Arabun SeJ.ı

banı, 'Acemün Selmanı, beyt: 

Feşa];ıat mülkinüfi şii];ıib-J.cıranı 
Belagat kühınun bebr-i beyanı 

emir-i na?ID Al)lned Paşa J.ıai:r~tlerinün divanında vardur. tJ 
Ve bu risale yigirmibir bab üzerine mürettebdür. Evvelki bab 
müyuii şıfatındadur. İkinci bab güşufi şıfatındadur. Üçünci bab 
şıfat-ı cebindedür. Dördünci bab şıfat-ı ebrüdadur. Beşinci 

bab şıfat-ı çeşmdedür. Altıncı bab şıfat-ı binidedür. Yedinci 
bab şıfat-ı müjededür. Sekizinci bab rüydadur. 'fokuzuncı 

bab şıfat~ı ]Jatdadur. Onu.ncı bab şıfat-ı biildedür. Onbirinci 
bab şıfat-ı lebdedür. Onikinci bab şıfat-ı dendandadur. On
üçünci bab şıfat-ı dehandadur. Ondördünci bab şıfat-ı zena]J
dandadur. Onbeşinci bab şıfat-ı gerdendedür. Onaltıncı bab 

4:b · şıfat-ı sinededür. Onyedinci bab şıfat-ı engüştdedür. Onseki
zinci bab sıfat-ı sa'iddedür. Ontokuzuncı bab sıfat-ı kaddedür. . . .. , . . 
Yigirminci bab şıfat-ı miyandedür. YigirmibirinCi bab şıfat-ı 
sa;J.cdedür. I:Iüsn vilayetinden ser-amed olan müy-ı muca' 'ad 
dilberlerüfi far]9nda olub anun .fev~inde nesne olmadugı ecil
den bab-ı evvel şıfat-ı müydadur. 

Biib-ı evveı: evvela bilmek gerekdür ki müy dört ~sımdur; 
· şol müy ki sel_ıab malı-ı tabanı örter gibi ru)Jsar-ı canan üzre 
~arar ide ana ziilf dirler. Ve şol müy ki 'aşı;ı.c-ı miskinlerün şu
çın dileyüb :tıun-riz dilberle~ün ·boynına şalına ana gisü dirler. 
Ve şol müy ki kemer-var meyan-ı ma'~ kenar eyleye ana 
müy dirler. Müy i:necmu'ına ıtl~ olunduglnlayın buşuşıyla bu 
ma'naya dabi ıtıal$: olunur ve bu af.samufi her biri mecazen 
iibara ıp~ olmsa ca'izdür. ElJ5:ab-ı zülf: 'anber, 'an beline, 'an-

5a ber-fam, 'anber-sa, 'anber-asa, 'anber-reng. 
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.· · (Ha§iyede) 

Nigara ·bag-ı J;ıüsninde ya müşkin büşedür zülfilii. 
~a ianb~rd~~ J;ıa~a~ildUr gümüş serv-i · bir~ana* 

'anber-müşk, 'anber-müşkin, 'anber-müşk-efşan, 'anber-feşan, 

'anber-perişan, 'anber-çin·. Beyt : 

Çünki ateş göricek her müy olurmış tab tab 
Oldı: rubsarında çenber kiikül,-i ~üşkin-i döst 

(Haşiyede) 

Şol perişan . zülfüiie göiilüm nice meyl itmesüıı 
Çün meşeldür dirler el-cinsü ile'I-cinsi yemi!** 

Lam;· dal, cim,· bam, pür-şike!l, müca' 'ad, kemend, piçan, şeb
rev, Beyt: 

Çı.lpnazsa: tiiJ.<-.ı . l).üsnüiie gisü-yl' §eb-rüfi 
Niçün kemend-i kakül-i piçana şarmış 

Müselmanlar giriftarlllll: meded bir n~-müselmana 
Kemend-i zülfi züni:ıarı ·beladur ehl-i imana *~"t• 

. . 
semen-sa, fettan, hüma-saye, hümijyün, su~b~, dam, çengal. 
dar, beyt : · · · · ·· ' ... · · 

Şaçufi[un]d~rın.da can virmek diJerdüın olmadı 
Yeryüzinde yürimek şimdi tenezzüldür bana 

serkeŞ, burl_ai', gee,= siyah o'ldugı~çün 'küfr, kafir, küffar, .diy. 
y~ch:-~ şebeh zülf ucll!dat?- gönül !<ararub !iii oldugieiur, beyt : 

Zülfüii. el uzadub leb-i bandana ~aşd ider 
Ol divi gör ki mühr-i Süleymana ):caşd ider 

• Ahmed. Pa~a Divan ı, s. 294, G. 264/3 ( A.N. Tarlan neşrl, İstanbul 1966). 
A.N. Tarlan neşrinde biiğ-ı Qüsnüiide, bağ-ı ce.nnetde '§eklinde yeralmaktadır. 

0
• Ahmed. P~a Divanı, s. 241, G. 184/7. .. 

ooo Akmed. P~a Divanı, s. 294, G. 264/1. 

- ·~----~~- --
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düde, zünnar, meftül, leyli, tarrar, sünbül, berg,.i sünbül, rey
J.ıan, dıraz, beyt : 

Ko uZasÜn zülfüiii gelsün yanagufi. üstine · 
'İ>amen-i gül ·berg-i sünbulden · dfraz olsun begüm 

(Ha§iyede) 

Bilürüz el uzatdugriı.ı sünbülüöe 
BilmeZüz dabi başumuzda bu sevda neyi~i* 

(Haşiyede) 

Damen-i gülde tıraz-ı sünbül-i ra'na garib 
Bir ~ıl ucında aşılmı§ bin dil ü can andadur** 

5b 'ömr-i diraz, müşevveş, siyehkar, siyeh-dil, dil-aviz, ser-amed, 
beyt: 

Fenn-i fiten içinde şaçufi oldı ser-amed 
Yüz virdüii afta ·başa çıJ:carsa 'aceb olmaz 

ca'd, niJ.cab, bulut, müşküı-tınab, gurab, şalib, mü§k-bar, beyt : . .: .. 
Ol ca'd-i kakül olalı ru1)saruöa ~ab 
Gören şanur l.cara buluta girdi .afitab · 

Ebrühirufi. ki mir-i l;labeş sayebai:ııdÜr 
Ol sayebiina bağladı IDÜ§küı şaçuö Wıab 

Dil murgı vaşl mivesini yimesün diyü 
Gülzar-ı .Qüsne kaküli aşmış iki ğurab 

0 Ahmed Pa.şa Divanı, s. 323, G. 309/2. Tarlan neşrinde ı. rnışra: «Bilürüz 
düşman el .uzatduğını silnbilliliie» §e'klln~edir. · 

00 Mu 7di, A:hrned Pa§a'mn iki ·bey.tinin ikinci mısralarını alarak yeni 
bir beyit ortaya çıkarml§tır: .. 

Hey ne cadü-yi siyeh-di:ldür yüz!pde zillfi kim 
Bir J:nlı ucında aşılmış bifi dil ü ciin andadur 

. Ahmed Pa.şa Di.vanı, s. 152, G. 44/4. 

Meh. beyiiiı.n~a. sevad-ı z.illf-i •anber-saya ba}ı: . 
Damen-i gülde praz-ı sün'bill-i ra'niiyı gö_r 

Ahme4 Pa,.şa ~ivanı, s. 159, G. 56/2. 



Rüm illerinde büt-gededür var-ise ru.buii _ . 
Ol büt-gede şallbi olubdur müşk-bar 

(Haşiyed_e) 

Taratsun 'aı:iberin · zülfüfi ki ola müşk-çi.İı şÖn_e 
~,azıtsun 'arı:Zı battın ki o_la bi-du}Jan ateş* 

ejdeha, 'aşa, J.ıaminal, tomar, beyt : 

Götür zülf-i siyehkarı yavuz göz~en yavuz dilden 
Da.lpn büyükçe tomarı yavliz gözden yavtiz dilden· 
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tarmar, sevda, zencir) ç-m, U:ata, .:auten, Çin ~ Maçin, Tatar. 
Veeh-i şebeh bu memleketlerde müşk bulundugıdur. Dil-bend, 
bend, ciirüb, müşk, 'anberin, beyt : 

6a Ciirüb-i mU§k olurs~ n'ola 'anherpi ş;ı.ç~fi 
İster yüz ura rü~al,d ( ?)" sultana döstum 

(Haşiyede) 

Bend-i zindana şal~r bir gün cihan _ehlin t~mam 
Şol güzeller şahı ki ol zülf' ü zenebdan ·andadur"'* 

bi-din, ~afa-daı:, · ~a~a, · perr ü bal, ~eyt :_ ._ 

Şive bostanmda cevlan itmeg~ taVÜs-var 
I:Ia~a J.ıa!J.<a sünbülüii ta:J.cmış safia çün perr -ii bal 

cevşen, benefşe, çevgah,· ·şavlecan, ~ub~. dükkan:-i cin, beyt : . . . 

Gösterür zülfin dagıdub şad-hezaran şür u .ş~r 

N içe şüretler , 'i yan eyler dükk!ID-ı cin içün 

* Ahmed Pa§a Divanı, s. 204, G. 128/4. ki ola mUşk-çin şane : ki misk-i 
Çin ola şane. 

* • Ahmed Pa§a Divanı, s. 152, G. 44/5. . . . . -. . · , 

·---
~ 
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(Haşiyede ). 

Ahmed Paşa: 

Gördi nesrin kim ·benefşe öykünürmiş zülfiliie 
Bezm-i gülşende afi.a }]and-ile vir4i infi'al* 

. . . . . .. 

pür-'itab, çok başlu, 'ayyar ma'nasına, cadü, beyt: 

Ka.külüfi. ço;ı_c başludur söyler egilmiş güşufi.a 
Gizlüce siJ.ır ögredür var-ise ol cadu sana 

~allaş, rişt~. şıraie, beyt ·:. 

lla!Uft al evr~a bir mecmu'a yazdı kim şaçufi. 
Rişte-i· sünbüldeh urmışdur aiia şirazeler 

tab tab, dü-ta, şam, ~ara, beyt_: 

ıs:ara şaçufi.a vardı göiilüm yüziliiden ey döst 
'Azın itdi Rüm ilinden ~ya diyar-ı Şama · 

tar, ~adr, mi 'rac, şebdiz, beyt : 

Ne iJ.cadar uza.:tcçı ise zülf-i şebdizüfi. senüfi 
I:Iüsn içinde l;ıadd-i gülgünufi. virür meydan ana 

mu''anber, · fitn~. se~ad-ı a'?am,.·beyt: 

6b Baş yiter cana sevad-ı a'?amından zülfüiiilii 
Sil;ır eger olmazsa anda şal;ıne Vii fitiıe 1ases 

(Haşiyede) · Ve-lehü [Ahined Paşa] 

Sevad-ı a'+a~ ol zülf-i siyeh-tar 
Ki her tarında bin Manşür ber-dar 

reseii, nsnian, reyl;ıancı, ·beyt : 

Turreİıüii reyl;ıancısı can bezmini zeyn itmege 
Deste deste }Joş mutarra [ ... ] vardur senüfi** 

. . ~ 

* Ahmed Paşa Divanı, s. 240, G. 183/2. 
eo Co İkinci mısra eksik. 

'. 



hindü, ateş-perest, 'arab, beyt : 

Sünbülilii ~teş-perest ol.mış 'arabdur güyiya 
Nergis-i - şüb.üii-durur bir hindu~yı ayine-dar 

fetil, zag, şeb-agüş, beyt : 

Tab-ı J;ıüsninden 'ar~-riz oldı.- ş~nmaii kakülin 
Belki çer]Jilii encümi zülf-i şeb-agüşındadur 

(Haşiyede) 

Ne sebebden zü1f ~omazsın didüm rubsaruna 
Didi kim ~andil-i }Jürşide ne· lazımdur fetila 

'ara]s:-riz, heva-yı zülf, ber-ıaraf ya'ni kenarda, beyt : 

Ah kim 'önırüm heva-yı zülf-ile oldı telef 
Olamadum fitne vü şür u şerinden her-taraf 

beyt: 

Gün yüzinde fitne-i devr-i J.<:amerdür }Jag-ı yar 
'Al.cil-iseii ey göiiül zülfi .. gibi ol ber-ıaraf 

girih-gir, daman~ı zülf, beyt : 

Mu'idi yara 'arz itmek ~lersefi .mü-be-mü l;ıalilii 
Yapış daman-ı zülfi-yle kemend-i ah u efgana 

: • • • f., •• • 

gül-püş, ~amer-püş, semen-püş, ·beyt : 
. . . . . 

Senilii zülf-i k.amer-püşufi ·gören dir 
Ne sünbüldür: bu kim olmış sem~n-pü§ 

7a ~et, na'l, beyt: . 

Yazub şirinlik anuii batı-ı la'li 
Şalar mihr içün .oda ziilii na'li 

t,. 
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minber, ebrü mil;ırabıiıufi yanında olduğı-çün, ~alam-ı. şeb, beyt: 

'Arüs-ı J;ıüsnillie ·cana ·~ara zülfüfi. ~ab olıriaz 
Cihanda nür-ı mehtaba ıalam-ı şeb }.ı.icab olmaz 

• Ahmed. Paşa Divam, s. 241, G. -184/5. 
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tar-ı müşk-bar, defter-i siyah, beyt : 

Afidugumca zülfüiii gelmez ])esaba derd ü gam 
Ol ~ara defterle bir müşkil l;ıesabum var benüm 

büy-ı zülf, sorguç, beyt : 

Mülk-i gamda bir sipahidür göiiül kim götürür 
Zülfüiiüii sevdasını sorguç gibi ·baş üstine · 

Biib-ı düvvüm der-1Jaşf-ı gü§ : hilal, hilal-i 'Id, ·beyt : 

Güşuii ki 'Id-i J:ıüsnüii (ün] ey can hilalidür 
Zer halkadan ki ola mükerrer hilal-i 'Id . ··. 

gül, beyt: 

O servüii güşına öykünme iy gül 
Bu sözden vazgel işitmesünler 

şadef, beyt : 

Derya-yı J:ıüsn içinde şadefdür .J.cul~arufi 
Güşuiida olsa ıafilama na~:.ı güherlerüii 

kevkeb-i dürri, beyt : 

Güşı bir kevkeb-i dürridüİ' anufi J:ıüsni felek 
Meh-i nevdür şan·asm J:ıal]s:a~i zer gd.şında · 

Biib-ı sivvüm der şıfat-ı cebın : meydan-ı feşaJ:ıatde ser-amed olan 
7b suban-.ar.alar ma'şüJ8ıfi. alnını maha ve Süheyle teşbih eyle

mişlerdür dirabşanlı;t< cihetinden. Beyt : 

Ol ay alnuii ki mihr üsti yiridür 
Gören şanur Yemanuji aJ:ıteridür 

Ba'i.ı sa'adetmendler Zühree 'manend dutmışlardur. Bu teşbih 
bod rüşendür. Nür-ı ma]:ıi., Müşteri, beyt : 

Ol cebhe nür;ı .mal)z o çehzıe. anuii gibi 
Raz-ı nihandur ol dehen ü ol Iniyan da}Ji 
'Arz it cemalüiii i Müşteri-cebin 
Mihrüfile çarba gire güneş asuman daJ:ıi 



tal5:, ~aray-ı cemalde bülend-paye oldugı-çün. Beyt : 

I$:aşr-ı vefada çıJ.<mag-içün alnı !aJ.ana 
Göiilüm tolaşdı zülf-i nigarufı kemendine 

çerag, beyt : 

Gamzeö üzre .l)acibüfı uyardı alnuödan çerag 
I:Iüsninüfı başı ucında n'ola iy can olsa şem' 

meydan, beyt : 

Güy-ı 1)üsn urmaga meydan-ı cebinüfıde bu gün 
Şavlecandur ~aşlaiufı kaküllerüfı çevgan yeter . -

Biib-ı çehiirüm der-şıfat-ı ebrü : dü-ta, 'ayn, na'l, ·beyt : 

Çeşmüfı üstinde Öl ebrü-yı dü-ta 
Sa 'Ayna benzer kim duta 'ayn üzre ca 

Beyt: 

I:Iüsn meydanında:gı Şebdızüfıe 
Na'l-i müşkin oldı ]5:aşufı büsreva 

miihi: 

Gören zülf-i siyah altında taşufı 
Şanur mahi tutıldı ag içinde · 

mil;lrab, peyveste, beyt : 

Sevdügüm dilher dahi na-rüstedür 
Göz ela vü ~aşı peyvestedür 

(Haşiyede} A1)rned Paşa: 

Ya taşuiiı peyveste keman eyledÜii ey döst 
Cevr ol5:ma canumı ııişan eyledü'n ey döst* 

ve-lehü : 

I$:aşuii çatub ciha.nı peyveste agladursın 
Yağmur ziyan degül mi şol misk tozlı yaya** 

*' Ahmed Pa~a Divanı, s. 135, G. 18/1. 
** Ahmed Pa~a Di,vanı, s. 293, G. 263/3; Yağmur: Baran. 

_ .. ~---- -:..:-
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ve-lehü: · 

Mest olubdur çeşm ü ebruii.ufi l).ayalinden imam 
K'o.!9maz ini:l;irabda .bir ·ı.ıan-i J>.ur'anı dürüst* 

keman, !~. ~avs-i ~za])., beyt : 

Vesme-yile çünki rengin eyledüfı 
ıs:.aşuna Js:avs-i ;Js:ıızal). dirseıİı n'ola 

tugra, nişan, çevgan, şavlecan, nün, meh-i nev, Çın, beyt : 

Çin-i ebrüsına dildarufı n3+3-r dayim.a . 
Fitneler var bu iki ayda ]J.a~er ~I dayima . -

(Haşiyede) ve-lehü [Ahmed Paşa] . : 

Ebrülarufıla mekteb-i l).üsnüfıde baş ]_co 
O:Js:urlar ikisi şeriketle nün ve'l-l_calem 

Gej-rah, gej-nihad, dağ, beyt : 

ıs:.aşlarufi. hecriyle hiç eksük degül alnumda d~g 
Başuma rüz~ı ezelden yazılan yazu gibi · 

bançer, bamide. olduğı-çün, beyt: 

Gerçi egri söylerem ebruiia bançerdür·clisem 
Doğruyam sözümde Js:addüii.e şana vberdür disem 

• • • • • o • o • o j • .. • ~. -
(Haşiyede) ve-lehü [Ahmed Paşa] 

Şan İsma'Ildür çeşmüfı ~i yatur bançer altında 
Şan İbrah~ci~ · zülfüij. ki o~ş !bcSst~n ~.teş** 

gemi, beyt: 

}S:aşuii. l)ayali gözde J.cararmış-durur müdarn 
Güya ki · şuya · batdı olanca gemileti . -

• Ahmed Pa§a Divanı, s. 137, G. 21/4. 
** Ahmed Pa§a Divanı, s. 204, G. 128/3; Şan : Ya: böstan : gülsitan. 



gurre, . hilal, ra, fettan. beyt.: 

Ra-yı ebruna hilal-i çar bı teşbih eyled9m .. 
Bana incindi oradan gözlerün kin eyledi 

kafiri m.iJJrab, 

(Haşiyede) . ve-ıehü [AhiJ?,ed Paşa] 

· Secde. itme sehv-lle ey dil ki ebru-yı ıligar . 
Gün toğısına yayılmış kafiri mi})rabdur 

8b beyt : 

Ebrüİarun ey· döst nedür kafiri ınil)rab 
Ruiıb~-ı sl~eh-püşdur ol gamie-i pür-l]ab . 
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l;ıacib. I:Iacibüii ma'nası"ikidür. Biri 'arapça }.ıacib ebrüya dirler, 
ikinci ~apucıya dirler. Ebrü dabi şol l]all_E yüzinden ma}.ıbübuii 
J.rulagma l5aş egmişdür .. I:Iüsri divanmda l;ı.aciblik ana ·~üsellem 
olmışdur. Beyt: 

. . . 
Eli aıtn:ıda-dur [ ur] ebrülarufi. tü·-i müjeö 
Dest-i }.ıacibde n'ola ·olsa· 'aşalar yaraştir 

niyam, m~avves, beyt : 
~· . 

Şol m~avves ~aşlaruii tig-i ·<;efanu:ö ~nıdur 
D~dı zülf-i serkeşüö o~ına müşkin baglar 

Zülf~ar, beyt : 

~ılıcu:fila dil alu b . itsen' 'aceb mi . :oa:U(ı zar 
Sen 'Alisin· dÖstuni ·ebrülarufidur ·.ıüıfi~ar 

batem-i mu'anber, beyt : 

Mu'anber l]ateme benzer · ~aşufi ·kim 
Nigüıi· var anun cez'~i yemandan . 

Biib-ı pencüm der-.şıfat-ı çeym : g~~~kar. dilberlerüii çeşme-i 

şür-engizi dört dürlü olur. Biri şehl~ ~öa 'abheri dirler, ve ol 
çeşm-i siyehkardur lri anda nev'a )).avel ofa, belüre belürmeye, 
bir-i iki görmeye gec-na~arh gibi. Bu · aşıl 'çeşmi çeşm-i şül]a 
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9a mu.J5:abil tutarlar. Amma eyle degüldür ki çeşm-i şübşenk di
dülderi budur. 'Aş~ meyba.nesinü.ö mest~eleri çeşm-i şehlayı 
cam-ı .nergise teşbih . .itmişle~dür. Beyt : 

Mest olub şev~ ile dil gitmez l;ıumarı J:ıaşre dek . 
Bir .na~ar görürse cam-ı nergis-i şehlasını 

Bir dabi çeşm-i keşidedür. Çeşm-i ke§ıde ol çeşmdür. ki badarn 
şeklinde olub tenglikden ecfan baıları* ·birbirine peyvest ola. 
Bi-'ay.nihi satJ.ı-ı kafa** befizeye. Mışra' : 

Gözün kaf gibi dutan küşeyi 

Üçünci ~ısım Mb-alüdedür, aiia ma)Jmür diı:ler .ol sebebden ki 
müdarn badesüz ser-mestdür, leb-be-leb dildiira .dem-be-dem 
n~ır iken çeşm-i birnara hadesüz mestdür. Meger merdüm 
mest-i barab olmayınca olmaz. 

. . 
Dördüncü 1,eısım mey-gündur. Mey~gün ol gamzeye dirler ki iç-
dügi şarab-·ı nazük eşeri ?ahir olub mey-gü.n ola, belki niiJJa~ 
yere 'aşıf-ı biçare öld~dügi~çün*** ~anlu .görine. Ve bu dört 
.lpsmuii her birine gamze ya'ni şubl~ lazımdur. 

EIJ.<ab-ı çeşm: nergis, badarn, çerag, fettan, bab-alüd, Beyt : 

Hey dimezseii çeşm-i bab-alüdufia 
Fitneler peyda idüb 'alem y~ar. 

9b Küşe-nişin, gamze, birnar, Beyt: 

Ol gamzelerüii fikri ider göiilümi gamkin 
Birnara döner her kişi birnar arasında · 

cadü, cadü-firib, beyt : 

Hey ne ço~ cadüsı var cana cemalüii şehrinüii · 
Zü.lf-sa vü ga~e-ca dü çeşme-i cadü firib · 

* ecfan batlan : ı.> )h> ~ 1 

** satı:ı-ı kiı.fa : ~;\( 2"-
.:ı** öldilrdügl-ç~ : ..; ~_, J-F 
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rind, 'ayyar, l)arami, siyeh-p-ü§, beyt : 

~aralar geydi güzel küşe-i ı:nil;ıraba girüb 
Rind ü 'ayyar olana böyle riyalar yaraşur 
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~alim, ~attal, cellad, bi-eman, ]Jün-riz, bün-]Jör, merdüm-azar, 
dil-aver, beyt : 

Bag-ı leşkerdür müjefi kim ceng içün şaf ·baglamış 
l:löş dUaverdür gözilli dil almaga dutmış kem.In 

barami, büni, kemin, dar, beyt : 

Yine kiınüii ~anma girmek diler tig-i müjen 
Kim J:ıaram.I gibi büni gözlerün dutdı kem.In 

pür-.bab, gammaz, türk, türkman-ı mest, beyt : 

Y~duii uyub gözüne gönül tab-banesin 
Ol türkman-ı mes~e neden kim inanaşın 

(Haşiyede) .A:Qıned Paşa : 

Nergisler bayalile J:ıali,im bilen bilür 
K'ol türk-i şive-dar nice dil-siyah imiş~' 

çeşm-i siyah, beyt : 

RaZıyam bir 'büse vir can al didüm güldi didi 
~anuiia şuşarisen çeşm-i siyahurodan şa.]pn 

dil-keş, dil-rüba, dil-sitan, can-s~tan, ·b.eyt : 

~aşuiila gamzefie nice aldanmasun~ kişi 
Birisi dil-rübadur u birisi can-sita'n 

l)abeş, baste, tıfl-ı J:ıabeş, beyt : 

l:laste bir tıfl-ı J:ıabeşdür gözüfi ey yar senüii 
~aşlarufi tutar anı daye-veş agüşında 

"' A:luned Paşa Divanı, s. 207, G. 131/4; Nerglsler : Nergislerüö, şive

dar : şiVekar. 
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'arab, düzd-i arab, ·beyt : 

Bir 'arab ugrıs~dur ol şanemüp. gözle.ri.kim 
Güneşe yitmiş urub kendüy1 bim.arlıga . . 

Hip.dü-yı ayine-dar, gamze-i şülJ., mışra' : 

Öamze-i şül}uiidur bir hindü-yı ayine-dar 

beyt: 

La'lü:iiden içdi var ise peymane · gözlerü:ii 
Mabmür olub yatur yine mestane gözle~ 

sahir, Harüt, fitne-cü, ceng-cü, ahü, ahü-fir!b, keman-dar, 
~yt: . 

Ahü-fir!b olalı ol gamze-i keman-dar 
Durur J.capuöda her ·gün çarbun gazali ·ey yar 

mest, mest-i ]Jab, nim-mest, pür-]Jumar, beyt :. 

La'lü:iie bal9nag-ile gözüli oldı pür-l;nimar 
İçilmeden !Utar gibi cana şarab-ı nar 

siyeh-dil, şir-şikar, şir-gir, beyt : 

Şir-gir o ldı çün iliü iken ey ~öst. gözü:ii · 
Dutılub damuna şayd oldı niçe şir şikar 

s~ım, 'alil, ştrane, beyt : 

l Ob öamze-i şı:iaiıe ile zülf-i şehbazdan Şaliıb 
Diller av lar sôyleseii eydür ki · şayyad olniaduın 

gamze-kar, siyeh-kar; Şrve-kaı·, )-Ç· ( ?) , na-tüvan, ·ser-gi ran, 
beyt: 

l:la~ geldügince gamzelerüfi ser-giian ' olur 
Zü·a göc-ile ]].aste 'ac.eb. na-tüvan ol~r 

gazabnak, ]Jışmnak, bi-bak, beyt .: 

Canın sürüyüb : ı.canına · gayet şuşıi.m.ışdur 
}S:at'şu gelen ol gamze-i bi-baka beraber 

dil-aver, 'ayn, ]].ışm-ı çeşm, 'ayn-ı 'inayet : 
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Ol bış~-ı çeşmüfii naz u 'ıtab u ~ahruiiı mihr ü vefa bilür~ 

tatar, dane-i tesbih, beyt : 

Dane-i tesbi}.ı ile mil)rab u mescid küşesin 
Zahid-i bl-çareye ol göz ile ~aş ögredür. 

rahib, ruhban, siyeh-püş oldugıçün, şahin, beyt : 

Göiilüme zülfüiile çeşmüii bışm idüb ~aşd itmesün 
Dama düşer murga n'eylersin begüm ş~ ş;Uub 

(Haşiyede) .AJ:ımed Paşa : 

Gamzenüii tirin gören eellada benzetmiş seni 
Uançerüfı ölü dirildür sen nice celladsın*'~ · 

Bab-1, şeş-üm der-şıfat...~~, · müje : müjgan, dilir, şah-ı eefa-leşkerdür 

ki her ~amleyle hezar k.alb-i gam-perver şır, ol sebebden 
ana mestane dirler ya'ni gönder ucı, beyt : 

Sinem siperini delmek içün 
Gamzeii şanema mestane olubdur*8 * 

lla tTg, şemşir, bançer, ser-i tır, bün-riz, fettaıı, beyt : 

I;Iüsnüiie batı-ı mu'anber ~ılca no~~ virm~miş 
Zülf serk~ş, çeşm ?aliı;n, gamze fet~andur henüz . . . . . . 

(Haşiyede) Al;ım.ed Paşa : 

Kirp_igi ·bagrum delübdür urma merhem ey !abib 
Çıl5:madı dilden henüz ol tir ü peykan an·dadur•*** 

leşker, ol sebebden ki 'uşş~-ı miskinekin idüb meydan-ı 'tJ.Üsh 
içinde ce~g içün şaflar bagla~şÇJur. Mışra' : 

Bag-ı leşkerdür müjeii kim ceng içün şaf ba.glaJilıŞ 

0 Beyt eksik. 
• • Ahmed Paşa Divanı, s. 284, G. 249/2; tir .in .: ·tiğin. 

*** Vezin bozı,tk. 
eo** Ahmed. Paşa Divanı, s. 152, G. 44/3; Kirpigi: Gamzeler; tir ü pey

kan : ..;,ıÇ. ..ı<; ... 

·-. 
~· 
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trr, peykii.n, navek, l)adenk, sipah, şaf, beyt : 

Leşker-i can ]!:albini zir ü zeber ~ag-içün 
Yarağa girüb ]!:ara kirpüklerüfi ba~l~dı şaf 

levend, beyt : · · 

Göfilüm yigitlenüb yoluna girdügi içün. 
Pareledürsiiı öksüzi gam.zefi levendine 

carüb-ı ni.üşk, beyt : 

Gözlerün dünyayı tes}.1ir itmege . çadü gibi 
Sil;ır-ile carüb-ı müşk almış ele efsün o~ 

]!:alb-şiken, şaf-der, beyt : 

Gözlerün dünyayı tes~ itmege cadü gibi 
Ey nice ~anlar ?la ger do]pria birbirine 

nişter, beyt : 

Baglayub zülfi-yle can !amarın* 
N işter-i gam.zesiyle '~an: alıcı siyeh-dil 

nevk-i ~alem, ·beyt: ·· 

Zülf-i müşkinün mürekk~bdür müjefı nev.k-i ~alem 
Uat yazarsa katib-i J:ıüsn ol 'ı~ara vechi· var 

llb bar, beyt: 

. Ne sebebden kirpügüfi ~utdı gözün yanında ca 
Kimse çün görmiş degüldür neriis-i şehlada bar 

süzen, beyt : 

Gam degül sinenide olsa şerJ:ıa şerl)a· yareler · 
Çünki anı dikmege müjganlarufi .sü,zen duJ:ar: . . . 

sipah-ı mür, beyt : 

Gam.zeler kim leblerün üstinde şaflar bağladİ · .. 
Leşker üzre ceng ider güya sipah-ı mürdur 

' •' 

* Birincl mısra bozuk. .: .. 



Bab-ı 1ıeft'Um der-ş-ıfat-ı bini : elif, elif-i siınin, beyt : 

Muşl;ıaf-ıl;tüsn içre bir sünin elifdür enf-i yar 
~aşla:rı te'kid jçün üstine ~omış iki med 
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selım, nitekim <Jş~-e.fziida düşmişdür. Leyli teşr~I:ı ·oiundugı 

yirde,_ beyt : 

Çekilmiş kaş ·ya }rı ta bünagüş 
Götürlir tUrk-i çeşmi anı ber-düş 

beyt: 

O yayHıhıii kim eyler sırrını felım 
Ki olmış ·anlara peyveste bir selım 

zanba.J.c-ı na-şüküfte, beyt : 

Bir na-şüküfte zanba~ üstinde şun'ı gör 
Dutmış ma~am nergis-i cadüsitan iki 

sütün-ı sünin, beyt :· 

Nedür ebrüsı t~-ı 'anber-agüı 
Sütüudur enf-i yar altında simm 

şüşe-i simin, beyt : 

Gözlerilli cez'-i Yernandur lebüii ey döst güher 
Orta yirde ne güzel yaraşur ol şüşe-i smi 

Biib-'t heştüm -$1--şıfat-'t rüy : tal'at, maıJ.a' , maU?ar, •beyt : 

ı2a · Zülf-i ·siyehüii diyar-ı m:a:~ib . 
. Ruyuii ınıdur afitaba maıJ.a' 

'arız, rubsar, gül, cemal, bag, beyt :. 

Ey cemalilli bag u banun sebzedill· rul;tsar gül 
Bagban ol· bağa sünbül sünbilline yar· gül 

(Haşiyede) Al;ıı:ned Paşa : 

Gül yüzüii-çün i:ıale .vü feryad idüb billbill .gibi 
Mergz~ içre sel;ter; geh murgı zar. itsem .gerek* 

* .Ahmed Paşa Divanı, s. 219, G. 152/9. . 
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(Haşiyede) Kemalpaşa-zade : 

Ey şubl}.-ı rul].ufı matıa'-ı envar-ı ilahi 
Sen mihri bu ma!la' nice. keşfetti.kemahi 

nesrin, ya'ni gül-i İıaşri, gül-relig, beyt : · 

Badesüz mest eyleyen canum leb-i mill rengidür 
Bezm-i l;ıüsne Jale zeyn iden rul].-ı gül rengidÜr 

semen, erguvan, di:dar-ı cennet, beyt : 

Meyl ider adem olanlar cennet-i diÇlaruiia 
]jame kim sır ~yleye diü?ufıda m,üşlr~ .danei 

gülşen, gülistan, gülzar, semen:.za.r, lale-zar, lale-sitan,. ravza, 
ravza-i rıçlvan, beyt : 

]Jatuii şoii demde· cana dine geldi 
Anuii-çün ravza-i rıçlvana girdi 

(Haşiyede) Al)med Paşa 

Cemalüii lale-zarı böyle J.calmaz 
Bu gülzarufı kenarı böyle J.<almaz . 

- . 
çehre, at~ş. be~ ·: . 

Senijii ş~y~e ey dilher ~qlın ya:Jp:naga 'aşı)s:lı;ı.r 

Fetıl olmışdur ol k~ ya.Jpıbdur ol yaiiag ateş 

şems, şems-i çlul;ıa, mihr, l;ıurşid; malı-ı bedr, l;ıad, yed-i beyza. 
beyt: 

Müsa gi_bi 'arz itdi ;tsadün çün yed-i .beyza 
Ol si.J:).r l;ıa~ii ,beklemiş ü ol~ı hüveyda* 

şem', beyt: 

12b Sli).<i-i J;ıüsnüfı dil ü .can bezmini germ itm~ge 
Şem'ler itmiş rubufı la'lüii şeker zeyn eyle~ş · 

"' beklemiş ü : ·beklemiş imiş. 

·----'::--:,= 



tab,· beyt: 

Şem'-i serkeşdür egerçi nür iden pervanei 
Bizi y~an tab-ı rtU}sarufi J~;ı,j ( ?) henüz 

şu'le, pertev, nür, mir'at, ay'ine, şafi oldugı-çün, beyt : · 

Ru]Jlarufidur }.ıa~a J:ıal).<a zülfüiii sandum görüb 
Ayinefide gör nedür bal-i siyehkarum benüro 

(Haşiyede) AJ.ımed Paşa : 

Ayine gösterelden ay yüzilliilli şafasın 
Ka'be yüzilli l}.asretinden camesin itmiş siyah* 

ve-lehü 

Ayinei görenler öperler ol şafaya 
Mışr küyufi J:ıasretinden eşkini eyledi nil** 

kafür, beyt: 

Şöyle zeyn olmış ru]Jufida biil-i müşk,.alüde kim 
Güyiya fülfül içinde Jpırşa-i kafürdur 
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din, Iman, veeh-i şebeh oldur ki :Jpble-i cana şafa virmek dine 
lazımdur, rug-ı rengine lazım olduğı gibi, beyt : 

Bag-ı l}.üsnüiide nedür ol na-şüküfte zanba:Jpıfi 
Bir elifdür sim-ile yazılmış Iman üstine 

şal}.n-ı şafii, ]pble, Ka'be, beyt : 

Rublarufi üstinde gamzeii ceng içün şaf bağlamış 
Hey ne kafirdür gözün kim çekdi leşker Ka'beye 

0 Ahmecl Pa~a Divam, s. 240, G. 184/4: Elim1zd~kl Mi/töht~'t-teşbih 

nUshasında Allmed P~'nm arka arkaya gelen ikl beylinin mısraları arasında 
bir deg-tşiklik yapıldığı görülmektedir. Ahmed Paşa Divanmda bu beyit şöyle 
verilmiştır : 

Ka'be yüzilli für&atinden camesin ibn'iş siyah 
Mışr küyuii J;ıasretinden eşkini eyledi nil 

oı~o Alı-nıeel Paşa Divanı, s. 292, G. 263/10 . 

.Aıyine gösterelden ay yüzüiiüii şafiisın 
Ayineyi görenler öperler ol şafliya 

_ .. ~~-··· ~-
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rüz, nevrüz, rüz-ı ba}Jt, beyt : 

Kakül-i müşk~üiii dağıtma rubsaru~da kim . 
Rüz-ı babtum şam olub baıır perişan olmasun 

}]andan, 'id, meydan, muşl,1af, şa"Qife, şaf}Ja : 

(Haşiyede) AQıned Paşa : 

Cemaliliii gören ~ullar nicesi rüzedar olsun 
Bu rüz-ı idde rüze }Jaram olmaz mı sııltanuın* 

ve-lehü: 

Muş}Jaf yüzine ra ~aşı meyl itse ·vechi var 
Mil_ırabı secdeye getürür raQınet ayeti*'~ 

13a şa.fl:ıa-i can, beyt : 

Dindi ço)$: sö.z ol rubu la'l-i bedebşan üstine 
Gülşeker-di düm yazıldı şa.fl:ıa-i can üstine 

dil-güşii, neşaı-engiz, fera!J)-ba]J.ş, 'ı?;ar, dil-rü'ba, verd, beyt : 

Ol 'ı?;ar-ı dil-rüba üstinde müşkin •ka.külüfi 
I:IaJ.J.<.a .ija~a ta~ sünb~ zeyn ider verd üstine 

şubl;ı, cam, cihan-nüma, badd-i rengin, berg-i nesrin, beyt : 

Müşk ile bat yazdı ~dret badd-i rengin üstine 
Sayesin şaldı benefşe berg-i nesrin üstine 

var~, var~-ı a.l, vara.Js:-ı rengin, var~-ı reng-amiz, b~am, 
beyt: 

Şive dükkanında baddündür b~~am 
Canum al tek ~o beni bir kez baJ.cam 

rüm, rümiler ekşer beyaz oldugı-çün. Dane-i nar, nitekim Leyli-i 
Mecnünda düşmiş.dür; mader-i Leyli, Leyliye naşi}Jat itdügi 
yirde })icab itdügiİı beyan · i derken. Beyt : · 

Bu sözi güş idüb ol serv-i reftar 
~ızardı yüzi ·güya dane-i nar 

o:< Ahmed Pa,sa Divanı, s. · 242, G. 186/4: 
~o:< Ahmed Paşa Divanı, s. 329, G. 318/6, 



Biib-ı 

13b 

şarab, şarab-ı gül, beyt : 

Gah agzın öpdürür bana dilher gehi yüzin 
Şekkerle gül şarabı şunar derdmendine 

ab, ab-ı rev:an, beyt : 

Sen eylük eyle zülfüiii şal 'arı.Z üstine 
Eylük seni bilür gerek ab-ı revana at 
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mühüm der-şıfat-ı ba! : ba~ egerçi birdür amma i'tibar-ile 
iki ~ısımdur. Biri ôldur kileb-i derya kenarmda :?ahir ola. Ve 
ikincisi oldur ki rub.-ı nigarda Js:arar !Utub zülfe ~arib ola. 

(Haşiyede) 

Uaı geldügi-çün yüziliie dil eylemez i'raz 
Zira ki bilür cevhere şüret virür a~raz 

E~.ab-ı bat: reyl)an, sebze, pirüze, zümürrüd; veeh-i şebeh ye-
şil olm~dur. Mina, jenkiir, ıü!i, l:Iıiır, beyt : · 

La'lün üstinde batuii ]Jıir oldı çoJs:. birnara kim 
. Ab-ı })ayvan ile tolıiıış cam-ı İsketider şunar 

nebat, beyt : 

l:latt-ı reyl)anuii kenar-ı Zemzeme dikdi nebat 
Perde aşdı sünbül-i zülfüft mu'anber K~'beye 

sünbül. beyt : 

I:IaiJs:a l)a~a kakülüii açmış cemalüfi bagını 
Deste deste sünbül-i gül-berg tezyın eylemiş 

da:ire, dal, beyt : 

~aşlarufi ol nüna benzer kim cebin altmdadur 
Sünbülüii ş'ol dala dönmişdür ki din üstindedür 

lam, zira ki larnda dü-ta.I*. oldugı gibi .batda dabi vardur. Beyt: 

Çün yazılmış döstp.m na~ş-ı gülüfi lam üstine . 
Pes ne yüzden bat .gele rubsar-ı gül-fam üstine 

-·~----·-.-;.:.-- · -
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14a gubiir, gubar-ı müşk, rize-i pirüze; veeh-i şebeh burdeligidür. 
Dayire, kemer, beyt : 

Dayire pıtmış ru}Juft devrinde ]Janufi J.ıalesiıı 
Rize-i pirüzeden maha kemer zeyn eylemiş 

hale, milır-giyalı beyt : 

Can u dilden bitirür şev~-i baıufi mihr-giyah 
Gülşen içinde biten sebze vü neyden ne biter 

asuman; yeşil olub m,üdevver oldugı-çün·. Sebz, beyt : 

Hem sebz hem müdevver olubdur b.a~ senilli 
Birdür n~arda anuft-içün asuman-ile 

pay-ı mür, müy-ı siyah, beyt : 

aat şaldı sayesini leb-i dil-pesendine 
Ol serv-i gül-rubuft dabi mür üşdi }Jaddine 

Her ~l,l.<:ab ki zülfe ı!lal.< oluna zülfüii. }Joş-büylıgıyla rüy-ı nigara 
perde-dar olduğı cihetden, }Ja~-ı siyehkara dabi ı!liif olunına~ 
caizdür. 

Müşk, 'anber, 'üd, ebr, benefşe, rey;Qan, sünbül, düd, dub.an, 
ateş-i bat üzre ].<arar itdügi-çün; semender, şeb; veeh-i şebeh 
rüşendür. 

(Haşiyede) Al}med Paşa : · 

:e:an-ı miskin olsa baddinde nigaruii taii degül 
Çün nigaristanda olmaz ban-ı 'anber-sa garib'-' 

ve-lehü: 

Lebinden .bawnı şordum didi kim bat degül-durur 
Bul.ıür-ı bezm-i J:ıüsn itdüm ki vire büy-ı can ateş** 

Biib-ı delıüm der-şıfat-ı bal : no ].<ta, süveyda; ol sebebden ki süveyda 
. gi·bi dayim ateşdedür. BeYt : . 

·~arufi üzre ]Jalüii l;ıasretinden 
14b Dil içinde süveyda oda yandı 

o Ahmecı Paşa Di-vam, s. 131, · G. 12/5. 
co Altmecı Pa~a D i·vam, s. 204, G. 128/5. 
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sipend, I:Iacerü'l-esved; ka'be-i cemalde !sarar itdügiçün. Kev
keb-i m~asif, beyt : 

Gün yüzünde ebr-i tıawın mı görinen şeb midür 
~aradan beiiler midür ya m~asif kevkeb midür 

meges, beyt : 

Beiiüii düşürmez ağzından raJ.<.Ib eger her dem 
Meges ki düşe it ağzına hiç olur mı :tıalaş 

zengi beççe, hindü, hindü-beççe, merdüın-i dide, zağ-ı müşkbar 
beyt: 

Neyler yüzüfide ey şauem ol bal-i müşkbar 
Ne zag olur ki gül üzre pıtar ~arar'~ 

(Haşiyede) Al;ı.med Paşa : 

Hal-i rubuii ki galiye-sa kakül örtünür 
Bir hindü-dur ki gül döşenür sünbül örtünür 

fülfül, dag, beyt : 

Gülşen-i 'ıŞJ.\ufida cana çeşm-i }J.üfibarum** benüro 
Laledür güya içinde 'aks-i balüii dağıdur 

l;ıabeş, tıfl-ı l;ıa.beş, 'anber, 'anberin, 'anber-agin, 'anber-bar, 
müşk, müşkin, giiliye-bü, ğaliye-sa, . ğaliye-reng, siyah dane, 
ıriüşk dane, beyt : 

Lebi y~t u }Jiili müşk-dane 
Bu bir no).<:ıa-yla aşüb-ı zamane 

fettan, Harüt, beyt : 

Lebüiiüfi l)iili şimdi Hiirütı 
Şuya iltür yine şusuz getürür 

Bab-ı yii.~dehüm der-şı.fat-ı leb : lebü.ô. iki I:ta~sına l;ıo~a dirler : 

I:Io:Jgca-i la'lüii ki can ıoldı müferrih yirine 
15a Niçe bimarufi devası anda olmışdur nihan 

"' Mısra bozuk. 
** çeı;m-i bünbarum : Çe§m-i büninüm (N. Osmaniye Ktp. no. 4915, s. 79a). 
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(Haşiyede) ve-lehü [Ahmed Paşa] 

La'lilii gibi bir l;ıol.Q.ca-i y~t-ı güher-püŞ 
Agzun gibi bir dürc-i dür'er-barı kimün var* 

la'l, la'l-i güher-bar, beyt : 

Can na~dini unıtmaga ol serv-i semen-bar 
Lülüleri bir la'l-i güher-bar ile aviz 

·. 

tü~I; şTrin-kelam olduğı-çün. Hilal, hilal-i 'Id, rüJ.t, rül)-ı mu
şavver, J;ıa.Uc.a, beyt: 

Bir pare belizer-idi lebilii J:ıa~asına ger 
Lu!fı-yla olsa rül;ı-ı muşavver hilal-i 'Id 

şeker, fand, nebat, şehd, nardan; veeh-i şebeh reng'"ın olması
dur. Can-feşan, zira ki l;ıayat-babşdur. Beyt : 

Gönlüm boş itdi yar leb-i can-feşan ile 
Şayruyı şag ider şeker ü nardan ile 

şir, Şırin, beyt : 

Görmedüm hiç bir lebi şirin saçı leylayı kim 
Can u dilden ben ana Ferhad u Mecnün obnadum** 

rengin, bandan, gi.iher, gonça, y~üt, nar-ı :J.<.ırmızı***, beyt: 

Lebleridür anca nar-ı kırmızı · . ,. 
Çehre-i rengin ile Jpzardur mive 

J:ıurma, 'unnab, beyt : 

:S:üb düşmiş bal-i müşkinilii leb-i nab üstine 
Dir görenler döstum ben düşdi 'unnab üstine 

şerbet, tab, cüllab, nuJcl, mercan, ]J.avz-ı kevşer, selsebil, ab-ı 
15b J:ıayat, çeşme-i J:ıayvan, zülal, zemzem, peşme-i can, raz-ı nihan, 

tatlu, beyt : 

Şekker lebi ki raz-ı nihandan baber virür 
Tatlu degül mi çeşme-i l}.ayvandan '}Jaber virür 

c Ahmed P~a Divanı, s. 169, G. 71/2. 
oc Can u dilden ben : .).)~·b. 



cam, peymane, mey.bane, beyt : 

İtsün 'ar~ leblerüfii derleyüb ol bat 
Açıldı yine gizlüce meytıane disünler 
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~ade)), bade, mül, sagar, şalıba, şarab; veelı-i şebelı oldur ki 
rengiyle 'aşıJ.dan medlıüş itdügidür. Şekeristan, şeker-feşan, 
dür- efşan, güher-bar, güher-ni~ar, ş~ker-bar, şeker-riz, şeker
ayın, can-feza, jeng, şeker-güftar, beyt : 

Gonca gibi ~ızaran cana lebilii midür yatıud 
IS:anumı içdüii benüm ağzuöda ~anumdur benüm 

(Haşiyede) Müfred : 

Zelır-i ~atil görinür tali'-i şürumda şeker 
Beni öldürmege olla'l-i şeker -bar öpilür* 

. . 
Bab-ı düvazdeküm der-.yı.fat-ı dendiin : dendan-ı yarı eşk-i 'aşı~-ı 

gam-bara ·beiizetmişler, dane dane olduğı cihetden. Beyt : 

Şöyle ço~dur i}a.]%um ol serv-i semen-simiida kim 
La'li bagrum ~anıdur dendanı gözüro ya'şıdur 

biiğıban. Derd ü J:ıasret ile olan divaneler dendan-ı cananeleri 
~aıre-i şebneme teşbilJ itmişlerdür .. Beyt : · 

Gülşen-i J.ıüsnüiide cana goncalardur leblerilii 
Dane dane dişlerüii ol gülşene şebnem yiter 

jale, beyt : 

Gülzar-ı J:ı_üsn için~e rutıuii barg-i lal~dür 
16a Bir goncadur lebüii "dişüli ey döst jaledür 

(Haşiyede). AJ:.ımed Paşa : 

ıs:a-ı:re-i jale ber gül-i uandan 
Nisbeti var bedan Ieb-ü-dendan 

0 Ahmed Paşa, Divanı, s. 150, G. 41/2. 

-4~....__----:::.:--
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Süreyya, yılduz, beyt : 

Asumandur ]}üsn-i dilher J.caşları J.cavs-i I.ruza.J;ı 
Alnı ay, dendanı yılduz, Yü,zi gün, şaçı bulut 

lülü, dür, beyt : 

Döstum ağzuöda lülü dişlerüfi kim görse dir 
Dür yaratmış ab-ı Uıix içinde I:Iayy-ı la-yeİnüt 

gevher; bir silkde dizildügi içün. Beyt : 

Gonça dirdüm agzuôa ey serv-i naz 
Dolsa gevherler dehanı goncanun 

Bab-1. sızdehüm der-şıfat-ı elehan : gonca, çeşme, dayire, çeşme-i 

];layvan, no~, beyt : 

Bu ne J;ıikmetdür dehanuii ı;erre deiilü yog-iken 
No]5:ta J.cor yine şüa babında Lopnan üstine 

];lo~a, 'adem, cevher-i ferd, beyt : 

Cevher-i-ferd-i femilii söz götürür bir yerdür 
Vardı yo~ diyü idersen n'ola yıllar ile ·bal}~* 

mün, ser-i mü, ·beyt : 

Ser-i müdur nigaruii agzı müni 
Ne cadu başı-durur zülfi cüni 

ı;erre, beyt : 

Zerre iden agzufiı yüzilii güneş 
Dişlerüfi lutfı-yla peı·vin eyledi 

nüş, çeşme-i nüş, teng-şeker, beyt : 

Söz yo~ ey dilher dehanuii teng- şekkerdür senilli 
Vechi var yamnda ger bir tuti-i can beslese 

* Mecmu'atü'n-Ne~'ir'de bu beyit §Öyle yer almaktadır (N. Osmaniye 
Ktp. no. 4915, s. 51a). 

Cevher-i ferd-i dehiifiufi çütr1ti çok. söz götürür 
Var yol;. diyü idersem n'ola yaran ile bal)s 
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batem,. beyt : 

Diler-ise bu gönül pflınufi oynadugını 
16b Yine gizler dehenüö ey !ebi şek.ker ]Jatem 

Bab-ı çe1zlir-delıürtı der-şıfat-ı zenefl.diin : sib, ayva, turunc, beyt : 

Hey ne dil-keşdür turuncı gabgabu.ii kim şev:ıpne 
Çar]J .başın top idüb meydanda ser-gerdandur 

gabgab, çalı, beyt : 

Tıfl-ı di!Jpıyuya clüşdi ki çı~.armaga anı 

Resenin :tcara şaçu.ii çalı-ı zenel.ıdana şalar 

zindan, beyt : 

Aşılinalu iş itdi ş'ol kişi kim 
Zene]Jdanu.ii :tcoyub zindana gireli 

(Haşiyede) 

Döst zindan ehlini görüb didi kim bunları 
Çaba şalan ~asret-i çalı-ı zenebdanum gibi* 

çalı-ı Babil, z~an, beyt : 

ZeJ.<anu.iida bu gün gören gördi 
Çalı-ı Babil içinde Harütı 

ab-ı mu'allaJs:, güy-ı simin, beyt : 

Ol semend-i naza binüb alsa meydan veclıi var 
Güy-ı simindür zena}J züif ise çevgan 'anberin 

Bab-i piinzdehüm, der-,nfat-ı ge;riliin : şural;ı.i-i , simin, beyt : 
' 

Bezm-i l;ı.üsn içinde boynu.ii bir şur'a.bid'Qr güılıüş 
Ba].<dugmca taii degül mest olsa canum boynu.iia 

ser, ser-firaz; 'ali oldugı-çün. Gümüş, ş~m'-i kiifür, beyt : 

Ş'ol gümüş boynun serir-i J.ıüsne server olmasa 
Şem'-i kafüri gibi niçün olaydı sez:-firaz 

" A1mıed P~a Divanı.1 s. 821, G. 306/7. 

- "~......_ -.-:.:..,-- .. _ 
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dirabt-ı kafür, beyt : 

Görince zülfüiii boynuiida ey peri şandum 
17a Dolaşdı teşne* yılandur dırabt-ı kafüra 

Uan-ı istiva, beyt : 

Mihre teşbih eyleyenler 'arı.Zuii 
Didiler boynuöa oan-ı istiva 

şüküfe, mışra' : 

Eger serv üzre açılmış şüküfe görmek istersen 
. . 

Biib-ı şiinzdehüm der-ş-ı.fat-ı sıne : sim, simin, Ka'be, birmen-i gül, 
·beyt: 

Sine-i si.ınüıüfie el urmasun düşmen ş~ 
Döstum la~ mıdur J.<aşd ide kafir Ka'beye 

nesrin, seme~, yaseı:p.en, yasemin ve 1:ıer nesne ki beyaz olsa ve 
nazük olsa sine-i dilbere ııi~ olmas.ı cayizdür. Beyt : 

Came-i sebz- ile sirnin sine vü J.<amet nedür 
Berg-i sebz-ile bezenmiş bir nihai-i yaseme~ 

nür-tab, güneş, ay, beyt : 

Hilal iken şanur mahı ıolu bedr aldı aösuzdan 
Görenler l,ıüsnüfiüfi tabıiı b~b çak-ı giribana 

Biib-ı heftdehüm der-şıfat-ı engüşt: gonça, zanbaJ.<, ney-şeker, beyt : 

Dönüb gül d}irmenine sine vü püşt 
~linde gonca-vü-zanb~ bed-~nglişt 

beyt: 

Ya bad Mışr-ı vefada ney şekerdür 
Anuii-çün el u~ında· mu'teberdür 



nigar, nigarin, berg-i !ale, beyt : 

Şanki berg-i !ale olur pençe-i şah-ı çenar 
ı 7b Taze gül gibi nigar itdükçe dildar elierin 

bame, bame-i sünin, beyt : 

Seven şeydaları ~lmaga defter 
Alubdur destine simln ~alemler . 

muJ:ıanna, pençe-i mercan, beyt : 

Mul).anna ellerilli 'aksi gözinde 
Deiiizde pençe-i mercana beiizer 
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celale. Parm~ ucına fındık.. d.irler. Niteki Leylı vü Mec-nünda 
düşmişdür, Leylinün J:ıüznin beyan iderken. Beyt: 

SulJandan bestesin ~lmışdı beste 
!derdi fm~ dürle şikeste 

Biib-ı heştdehüm deı·-şıfat-ı slfid : sim, simin, beyt : 

Sa:JPya bezm ehlini germ it ru:tı.-ı rengin açuo 
Destüiie altun ayag al sa'id-i sirnin açub 

J:ıamayil, l}.amayil-i simin, beyt : 

Vatan eylerse yanuiida n'ola sa'idler kim 
Ol iki sim l;ıamayil yaraşur yanuiida 

nihai, yasemen; nitekim vaşf-ı Leyli:de düşmişdür. Beyt : 

Nihai-i yasemendür sa'id-i yar 
Çiçek gibi diziimiş inciller var 

Biib-ı nühdelvüm der-şıfat-ı k.ad : ,l<amet, beyt :: . . . ' 
Mescide girsen .bu ]5:ametle görüb dirdi imam 
Hey müegin ~andedür n'oldı ki tekbir eylemez 

(Haşiyede) ~ed Paşa: 

Sidreye benzetdüm 'ayb itme cana ~addüiii 
Ki anı befizetmekde bundan müntehasın bulmadum':' 

" Ahmed Pa~a Divam, s. 246, G. 191/9. 
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ve-lehü 

Serv-i bülend-k.amet ü ma'şüt-ı dil-nüvaz 
Olmış nihal-i gül gibi başdan ayağa naz~ 

bala, 'ömr -i diraz, beyt : 

Ben gedayam devlet-i şeh ser-firazumdur benüm 
18a Serv-i balası anuii 'ömr-i dirazumdur benüm 

serv-i nihai, nihai-i taze, sehi, şanavber, 'ar'ar, .tüba, sidre-i 
münteha, elif, beyt : 

Dildarnmuz ol ~addile cananlar içinde 
Güya bir elifdür ki durnr elinlar içinde 

şlib, narven, .gülbün, şimşad, çenar ve her nesne ki bülend ola 
J.cadd-i yara teşbili iderler. Ney-şeker, ney, beyt : 

Bu ney ~ad ü şekker leb-ile ney-şeker gibi 
İtmiş . seni l:Juda-yı cihan ser-be-ser le~~· 

n abi. 
Biib-ı bistüm der-şıfat-ı miyiin :· -bayal, müy, beyt : 

Dil .bayal itse miyanuii gözlerüro giryan olur 
Yaşartır diiime~ demadem olıc~ göz içre mü 

barik, beyt : 

Kenarnmda iken ince meyanuii 
JS:oçub safıra peşünan olnıaduii mı 

'adem, beyt : 

Nice kenar idelüm J.cılca bu zniyan didügüii 
Heman bir adı . var ancaf. arada kendüzi yoJ.c 

raz, ·raz-ı nihan, raz-ı cihan, bi-nişan. Nitekim (Iş~c-efzüda düş
mişdür, Leyli anasına cevab virdügi yirde ki 1,casem yad ider
di. beyt: 

Miyannm l)aJ.clp-çün kim raz-ı candur 
Dehanl;lffi gibi ol da bi-nişandur 

• Ahmed Paşa Dtvanı, s. 198, G. 118/1. 
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Bab-ı bıst ii yeküm der-ş-ıfa.t-ı sa/s : evvela bilmek gerekdür kim 
18b sa).c iki l<;ısımdur; biri sepid ve biri sürb, ya'ni pzıla mayil. 

'Arabda s~-ı sürbi müsta:tısendür. Amm·a 'Acemde ve Rm:ıda 
mapüb olan sai.c-ı sepiddür, 'ale'l-l)uşüş ki müdevver ola. Ab-ı 
revan gibi ıab'-ı pakı şaf olub bazar-ı feşal)at-i naım içinde 
şarraf olanlar mal;ıbübuii s~ın şem'-i kafüra ve g'ıimüşe ve 
nüra teşbth itmişlerdür. Beyt : 

Gümüş salpıfi ki almış şem'-i kafür 
Virür baJ.<ana rüz-ı l).aşre dek nür 

Ba'zılar sütün-ı billüra befizetmişlerdür. Beyt :_ 

İki billür sütün üzre gümüş Jpıbbe şanur 
Gören ay~aruö üstinde nigara bedenüö 

Bu tarz-ı şi're ve uslüb-ı na+ma sillük iden yarana evla ve en
seb belki lazım ve vacib olan oldur ki meıkür olan elJ.<abı ld 
cananun ba'zı a'i:alarına ı~l~ iderler eyle gerekdür ki ol ell.<a
buii birbirine münasebeti ola ta ki naım rengin düşe ve ger 
ni sade bir na~ olur. Meşela her beyitde ki dehan-i yarı 
dürc-i can-pervere teşbth ideler lazımdur ki leb-i güher-barını 

19a la'le veya gevhere beiizedeler ve her yerde ki gamze-i yarı tire 
befizedeler, ebrü-yı dil-sitanına keman ıt1al.c itmek gerek, nite
kim işbu beyitde düşmişdür. Beyt : 

Tır-i gamzefi toğrıdur ~anum helal olsun aiia 
Ol keman-ebrüya J.<uı·ban eyleyen sensin beni 

ve her yerde ki }Jan-ı siyeh-kan IJızıra beözedeler la'l-i gevher
feşanı ab-ı l).ayvana teşbih itmek gerek.· Nitekim işbu beyitde 
düşmişdiir. Beyt: 

La'lüfi üstinde baıufi :S:ı:Zr oldı çoi.c himara kim 
Ab-ı ])ayvan-ile ıolmış cam-ı İskenqer şunar 

ve her *.açan kim zülf-i perişanı şu'bana teşbih iderler. Beyt : 

Er;t<am-ı kakülüfiüfı nişini def' eylemege 
I:Iol.ci.casında lebüfıüö ıerrece tiryak yeter 

- -~--·-,:.:,· 
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ve gayrısm dahi bunlara Jpyas itmek gerek. 

I:Iamdü li'lla,h bu şahid-i dil-keş 
'ArZ-ı didar olum ( ?) tamam aldı 

Dtirr-i nükteyle beiizeyüb şadefe 
:e:an-ı reyil;ıan-ı müşk-fam oldı 

Türki dilde na+Iresi yo~dur 
Gayrı defterlere imam aldı 

Burc-ı fikretde bir meh-i nev iken 
Bir iki haftada tamam aldı 
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