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16. YÜZYIL ŞAİRLERİNDEN FAKÎRÎ VE ŞİİRLERİ
Büşra ÇELİK1
ÖZET
Osmanlı şairlerinin en büyük övünçlerinden biri hiç kuşkusuz “sâhib-dîvân” olmaktı.
Çoğu Osmanlı şairi henüz hayatta iken şiirlerini divan hâline getirir ve mültefit olmak
üzere divanını dönemin padişahına sunardı. Bazılarının şiirleri, öldükten sonra
başkaları tarafından toplanıp divan hâline getirilirdi. Bazı şairlerin ise -özellikle
rintmeşrep olanların- “sâhib-dîvân” olma gibi tutkuları yoktu. 16. yüzyıl şairlerinden
Kalkandelenli Fakîrî böyle bir şairdi.
Hayatının büyük bir kısmını İstanbul’da geçirmiş olan Fakîrî’nin asıl adı ve ailesi
hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Tezkire yazarları tarafından ittifakla
alçak gönüllülüğü, mal ve mansıba önem vermeyen müstağni yapısı ile öne çıkarılan
Fakîrî, orta sınıf bir şair olarak görünse de seçtiği konu ve türlerle kültür tarihimiz
açısından özgün bir şair olarak değerlendirilmektedir.
Fakîrî’nin Risâle-i Ta῾rîfât, Letâ’if ve İstanbul Şehrengizi adlı üç eseri ve yüzden fazla
şiiri günümüze ulaşan eserlerindendir. 200’e yakın şiir mecmuasının taranması
sonucunda şairin Pervane Bey’in Mecmû῾a-i Nezâ῾ir’i ve Edirneli Nazmî’nin Mecma῾u'nNezâ’ir’inde yer alan 65 gazeli ve bir matlası hariç; bir murabbası, 46 gazeli, 8 matlası
ve üç müfredi tespit edilmiştir.
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Yazıda, şairin eserleri temel alınarak hayatına dair sunulan deliller Fakîrî’nin
hakkında yazılanları güncelleyecek niteliktedir. Fakîrî’nin hayatı, eserleri ve edebî
şahsiyeti ile ilgili değerlendirilmeler verildikten sonra “hurûf-ı hecâ” sırasına göre
dizilen şiirleri çalışmanın sonunda sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Fakîrî, Risâle-i Ta῾rîfât, Osmanlı Şiiri, Nazire Mecmuaları

ONE OF THE 16TH CENTURY POET FAKÎRÎ AND HIS POEMS
ABSTRACT
One of the greatest honor of the Ottoman poets is undoubtedly being a “sâhib-dîvân”.
While most Ottoman poets were still alive, they used to compile their poems as divan,
and presented their divan to the sultan of the time as to receive compliment. Some of
their poems were collected by others and turned into divan after their death. Some
poets, especially heartfelt men, did not have the passion of being “sâhib-dîvân”. Fakîrî
of Tetovo, one of the 16th century poet, was such a poet.
The poet, who has spent most of his life in Istanbul, has no real name and no
information about his family. Although Fakîrî appears to be a middle-class poet whose
humbleness, discretionary structure does not give importance to goods and authority
by the writers of Tezkire, he is regarded as a unique poet in terms of our cultural
history with the subjects and genres he has chosen.
Fakîrî's three works, Risâle-i Ta῾rîfât, Letâ’if and İstanbul Shehrengizi and more than
one hundred poems are among the works that have survived to the present day. As a
result of the scanning of nearly 200 poem majmuas, one murabba, 46 ghazals, 8
matlas and three mufreds were determined, except for 65 ghazals and one matla in
the Pervane Bey’s Mecmû῾a-i Nezâ῾ir and Mecmau'n-Neza'ir by Edirneli Nazmî.
The paper will update the information on the poet's life, and in particular the various
evidence presented on the problematic of in which Sultan's reign has poet died. After
giving information about the works of Fakîrî and the evaluation of his poetry and
personality from sources, his poems arranged in the order of “hurûf-ı hecâ” will be
presented at the end of the study.
Anahtar Kelimeler: Faqîrî, Risâle-i Ta῾rîfât (Books of Description), Ottoman Poetry,
Nazire Majmuas

GİRİŞ
Hayatının büyük bir kısmını İstanbul’da geçirmiş olan Fakîrî, Kalkandelenli
olmasına rağmen aslında bir “İstanbul ferzendi”dir. İstanbul’un çok uluslu
yaşamına, kültürüne ve hatta ruhuna vakıf olan şair bunu eserlerine başarılı
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bir şekilde aksettirmiştir. Asıl adı ve ailesi hakkında herhangi bir bilgi
bulunmayan Fakîrî’yi tezkire yazarlarının tamamı alçak gönüllülüğü, mal ve
mansıba önem vermeyen müstağni kişiliğiyle tanıtmışlardır. Fakîrî, orta sınıf
bir şair olarak görülse de özellikle seçtiği konu ve türlerle kültür tarihimiz
açısından özgün bir şair olarak değerlendirilmektedir.
Fakîrî’nin özellikle ölüm tarihi üzerinde farklı bilgilerden doğan bir
karmaşıklık vardır. Latîfî ve onun muakibi yazarlar şairin her ne kadar I.
Selim zamanında (s.t. 1512-1520) vefat ettiğini yazsalar da Fakîrî’nin kendi
eserlerinin yazılış tarihleri ve içerikleri bunu yalanlamaktadır. Şairin
eserlerinden I. Süleyman zamanında yaşadığı açıkça görülmektedir.
1. Fakîrî’nin Hayatı
Dönemin biyografik kaynaklarında asıl adı ve ailesi hakkında bilgi
bulunmayan Fakîrî, diğer adı Tetova olan Kalkandelen’de doğmuştur (Kılıç:
2010, 1213; Açıkgöz: 2017, 262; Sungurhan: 2017a, 679; Sungurhan: 2017b,
153). Âşık Çelebi’ye göre belagat kuşu avlayan şahin yaratılışlı şairlerin
dünyaya geldiği Kalkandelen (Tetova) (Kılıç: 2010, 1213) günümüzde Üsküp
yakınlarında, Kuzey Makedonya ülkesinin sınırları içerisinde yer almaktadır.
Şiirlerinde “çok fakir, muhtaç; yoksul; perişan” anlamına gelen fakîr
kelimesinin ‘yâ-yı nisbet’ hâli olan Fakîrî mahlasını kullanmıştır (Redhouse:
2006, 1392).
Bugünkü bilgiler ışığında Türk edebiyatında Fakîrî mahlasını kullanan dört
şairden ilki olan Kalkandelenli Fakîrî’nin2 doğum tarihi belli olmayıp hangi
padişah zamanında öldüğü de şüphelidir. Latîfî’ye göre şair I. Selim ( ö. 1520)
zamanında (1512-1520) vefat etmiş (Canım: 2000, 440), Riyâzî de (Açıkgöz:
2017, 262) muhtemelen Latîfî Tezkiresi’nden edindiği bu bilgiyi tekrar etmiştir.
Dönemin diğer tezkirecilerinden Kınalı-zâde Hasan Çelebi ve Beyânî şairin
ölümü hakkında bilgi vermemiş, Âşık Çelebi ise herhangi bir padişahı işaret
etmeden Fakîrî’nin daha ‘sûhtelik’ zamanlarında vefat ettiğini aktarmıştır
(Kılıç: 2010, 1213).

Anadolu sahasında Kalkandelenli Fakîrî dışında bu mahlası kullanan üç şair daha vardır.
Birincisi İstanbul’dan meşayih zümresinden olan eş-Şeyh Mehmed Efendi’dir (Altun: 1997, 54).
İkincisi Vasfi Mahir Kocatürk tarafından şiirleri çeşitli cönklerde tespit edilen 18. yüzyıl saz şairi
olan Fakîrî’dir (Kocatürk: 1963, 274-75). Üçüncüsü ise 19. yüzyılda II. Mahmud döneminde
yaşadığı düşünülen Posoflu Âşık Müdâmî’nin dedesinin dedesi olan saz şairi Âşık Üzeyir
Usta’dır (TDEA: 1979, 152).
2

Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi [ESTAD]
Cilt: 2 Sayı: 2 Ağustos 2019 ss. 787-844

789

790

Büşra ÇELİK

Ne var ki Latîfî’nin Varadin ve Budin’in yeni fethedildiği tarihlerde şairin
Rumeli’de çeşitli zamanlarda imamlık, hatiplik, remmallik ve tabiplik yaptığını
yazması çelişkilidir. Zira Varadin (Petrovaradin) I. Süleyman’ın Macaristan
seferinde 1526’da (Uzunçarşılı: 323), Budin ise 1527’de (İnalcık: 2014, 219)
fethedilmiştir. Bununla birlikte Latîfî Tezkiresi’nde yer alan Fakîrî’nin Ferîdî (ö.
1534-35) ile olan mutayebesi şairin I. Selim zamanında vefat etmesini
imkânsız kılar.
Fakîrî’nin 16. yüzyıl Osmanlı toplumunda yer alan çeşitli zümre ve
mesleklerden bahsettiği Risâle-i Ta῾rîfât3 adlı eserinin tamamlanmasına tarih
düştüğü “Bu nazm içinde neşr olan cevâhir/Tokuz yüz kırk birinde oldı âhir”
beytinden eserin H. 941/M. 1534/35 tarihinde yazıldığı anlaşılmaktadır.
Bununla birlikte şairin eserini I. Süleyman’a sunması yine o devirde
yaşadığının kanıtıdır (Yılmaz: 1993, 44). Aynı şekilde İstanbul Şehrengizi’nde
“Der-Medh-i Pâdişâh” kısmında I. Selim’i değil, Kanuni Sultan Süleyman’ı
methetmiştir (Gök: 2016, 252).
Fakîrî ile alakalı pek çok çalışması bulunan Ambros4, şairin adını ilk defa
Sohrweide tarafından hazırlanan Türkische Handschriften adlı katalogdan
duyduğunu söyleyerek tıpkı Sohrweide gibi Fakîrî’nin I. Selim zamanında
değil, I. Süleyman devrinin ortalarında öldüğünü düşünmektedir. Bunun en
büyük kanıtı da Letâ’if’teki şahıs kadrosunun ve olayların geçtiği zamanın I.
Süleyman devrine (s.t. 1520-1566) rastlamasıdır (Ambros: 2015, 432, 435,
436).
Mesela Fakîrî Letâ’if’in ikinci latifesinde yer alan Sa῾dî Çelebi’den, “Sa῾dî Çelebi
ki el-ân İstanbul kâdısıdur” diye bahsetmesi şairin, Çelebi’nin 1522-23
yıllarında İstanbul kadısı olarak görev yaptığı tarihlerde hayatta olduğuna bir
delildir. Ayrıca yine Ambros’un işaret ettiği “Bir gün merhum Basîrî ile merhûm
Figânî Hayâlînün hücresine varurlar” cümlesiyle başlayan 18. anektodda
Fakîrî’nin Figânî (ö. 1531/32) ve Basîrî’den (ö. 1534/35) merhum diye
bahsetmesi Fakîrî’nin en az 1535/36’da hayatta olduğunu gösterir (Ambros,
448). Bu bilgilerin ışığında Fakîrî’nin I. Süleyman zamanında yaşadığına kesin
gözüyle bakılabilir.

Risâle-i Ta῾rîfât hakkında bilgi için bk. Edith Gülçin Ambros (1992). "Six lampoons out of
Faqīrī's Risāle-i ta'rīfāt." Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes S. 82: 27-36; Kâşif
Yılmaz (1977). Şehrengîz-i Fakîrî – Risâle-i Ta’rîfât. Yüksek Lisans Tezi, Erzurum: Atatürk
Üniversitesi.
4 Sayın Doç. Dr. Edith Gülçin Ambros hocama bu yazının yazılmasındaki katkılarından dolayı
teşekkürlerimi sunuyorum.
3
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2. Kaynaklarda Şahsiyetinin ve Şiirinin Değerlendirilmesi
Kaynaklarda hayatına dair çok fazla bilgi bulunmayan Fakîrî’nin şahsiyeti ve
şiir sanatı hakkında az da olsa değerlendirmeler bulunmaktadır.
Latîfî’ye göre Fakîrî Rumelili olup fakirler fırkası ve zarifler zümresinden
zavallı, dertli bir kimsedir. Bu kadar fakir olmasına karşın gönül zenginliğiyle
gönlü ve gözü tok, ayrıcalık ve arzulara müstağnidir. Latîfî, şairin hem Sultan
Selim devrinde vefat ettiğini hem de Varadin ve Budin’in yeni fethedildiği
tarihlerde Rumeli’de bazen imamlık ve hatiplik; bazen de remmallik ve tabiplik
yapmış olduğunu söylemiştir. Latîfî, Fakîrî’nin dertli beyitleri ve âşıkane sözleri
olduğunu söylemekle yetinmiştir (Canım, 441).
Latîfî, şairin Ferîdî (ö. ?) ile aralarında geçen bir anektoda da yer vermiştir.
Mahlasından da anlaşılacağı üzere zamanının bilgini ve benzersizi geçinen
Ferîdî kendince “ferîdlik” davası gütmüştür. Bu mağrur şair “lâf-ı güzâfla”
Selmân-ı Sa῾vecî’nin Kasîde-i Masnû῾a’sına kötü bir nazire yazınca Latîfî,
Ferîdî’yi bulduğu şekeri yiyen akbaba ve kargaya benzetmekten kendini
alamamıştır. Ancak Ferîdî yine rahat durmamış, kendisini yüceltip başkalarını
küçük gördüğü şöyle bir kıta söylemiştir:
Şuʿarā cümle meges gibi-durur ḳatumda
Ḳāf-ı naẓmuñ yaluñuz şimdi benem ʿAnḳāsı
Ḳoşarum ṭab῾ semendin yine öñdüllerle
Uşda meydān kimüñ ki var ise daʿvāsı
[=Benim nezdimde şairlerin hepsi sinek gibidir. Şiir Kaf’ının Anka’sı şimdi yalnız
benim... Şairlik yaratılışımın atını yine ödüllere sürerim. Kimin davası varsa işte
meydan!]
Fakîrî de fakirane bu kıtayı cevap olarak yazıp göndererek Ferîdî’nin “yelin
indirerek” haddini bildirmiştir:
Ferīdī Ḳāf-ı lāfı cā idelden
Ne güstāḫāne söyler gör sözini
Meges yirine ḳoyup ġayrısın hep
Ḳuşın ʿAnkāya beñzetmiş özini
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[=Ferîdî, laf Kaf’ını yer edindiğinden beri sözünü ne küstahça söylüyor, gör!
Diğerlerini hep sinek yerine koyup, kendisini Anka kuşuna benzetmiş.]
Âşık Çelebi’nin ifadelerine göre Fakîrî kendi talebelik dünyasında fakirane
tavırlı, tutkun gönüllü ve şiire meşgul bir kimse olup o hâlini değiştirmeden ve
“sûhtelik” konumundan kabiliyet merdivenine çıkmadan vefat etmiştir. Çelebi,
Fakîrî’nin muhtelif toplulukları, sanatkârlar ve zanaatkârların mesleklerini
şehrengiz tavrında, tarifat üslubunda recez bahriyle yazılan bir eseri (Risâle-i
Ta῾rîfât) olduğunu belirtmiştir (Kılıç: 1213).
Kınalızade Hasan Çelebi ve Beyânî’ye göre Fakîrî, fukarâ ve şu῾arâ
zümresindendir. Her iki yazar da şairi eğlenceli, güzellere düşkün, mevki ve
makama mesafeli, gönlünde aşk, gözünde yaş bir kimse olarak tavsif
etmişlerdir (Sungurhan: 2017a, 679; Sungurhan: 2017b, 153).
Riyâzî ise Fakîrî’nin dünyayı terk eden istiğna sahiplerinden olduğunu
söylemiştir. Şairin meşrebinde fakirlik ve yokluk eseri olduğu için bu mahlası
seçtiğini söyleyerek şehrengiz üslubunda çeşitli grupların durumlarını ve
tariflerini nazmettiğini belirtmiştir. Şairin I. Selim devrinde vefat ettiğini
bildirmiştir (Külekçi: 2017, 262).
Evliya Çelebi’ye göre Fakîrî I. Selim zamanı şairlerden olup Rumelili’dir. Çok
sayıda güzel şiirler yazdığını ve irticalen şiir söyleyebilmesiyle “şöhre-i şehr”
olduğunu belirtmiştir (Dankoff vd.: 2011, 167).
Sicill-i Osmânî’de ise şair hakkında Kalkandelenli olduğu ve I. Süleyman devri
(1520-1566) ortalarında vefat ettiği; edepçe zengin, paraca fakir usta bir şair
olduğu yazmaktadır ( Akbayar: 1996, 509).
2. Eserleri
2.1. Risâle-i Ta῾rîfât
Şairin, 16. yüzyıl Osmanlı toplumunda yer alan çeşitli zümre ve meslekleri,
özellikle bu zümre ve mesleklerin yozlaşmış yanlarını şehrengiz üslubunda
mefâ῾îlün mefâ῾îlün fe῾ûlün kalıbıyla başarılı bir şekilde tasvir ettiği bir eser
olup Türk Edebiyatı’nda nadir görülen ‘sosyal hiciv’ örneğidir (Ambros: 2015,
457). Üçer beyitlik manzumelerle 158 fasıldan oluşan eserde müneccimlik,
sabunculuk, tabiplik vb. meslekler ve Arap, Fars, Türk vb. kavimler eleştirel
bir tavırla tavsif edilmiştir (Yılmaz: 1995, 131, Ambros: 2015: 462, 469).
Fakîrî’nin doğuştan gelen gözlemcilik yeteneği şairlik kabiliyetiyle birleşince
ortaya sosyal hicvin en güzel ve en nadide örneklerinden biri çıkmıştır.
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Fakîrî, herkesin bilip de kimsenin söylemeye cesaret edemediğini söyleme
cüretinde bulunmuş hatta bununla da kalmayarak eseri H. 941/M. 1534/35
yılında tamamlayıp dönemin padişahı I. Süleyman’a sunmuştur.
Kültür tarihimiz adına önemli olan bu eseri Köprülüzâde Mehmed Fuâd şöyle
değerlendirmiştir5:
Târîhen pek mühim olan bu küçük risâle, sâde ve tekellüfsüz bir lisân ile
yazılmışdır; lâkin sanat itibarıyla kıymeti yok gibidir. Fakîrî nazm
kâ’idelerinin müşkilâtına galebe edemeyerek eserini baştanbaşa zihaflar
ve imâlelerle doldurmuş, kâfiye kâ’idelerine riâyet edememiş, mısralarına
hiss ü hayâl katresi koyamamışdır. Esâsen eser mevzû῾ı itibarıyla da
buna pek müsâ’id değildir. Nâzım, kitâbının sonunda itirâf etdiği gibi
zamanın bütün ef’âlini bilmiş, cihânın türlü hâllerini duymuş ve bunları
nazm etmiştir. Hayâtın o zamânki manzaralarını sadâkatla tasvîr etmek
istediği için bazı cihetlerde çok lâ’übali ve açık olan şâiri, bu kadar realist
olduğundan dolayı tahtiyeye hiç hakkımız yokdur (Köprülü-zâde:1926,
23).
2.2. Letâ’if
Fakîrî’nin biyografik kaynaklarda yer almayıp da ona ait olduğu kesin görünen
Letâ’if adlı eserinin bilinen tek nüshası Berlin Staatsbibliothek (Berlin Eyalet
Kütüphanesi)’de Ms. or. quart 1988. Teil 48 demirbaş numarasıyla kayıtlıdır
(Sohrweide: 263-64). Necâtî, Me’âlî, Karamanlı Nizâmî, Hayâlî Bey, Figânî,
Basîrî gibi dönemin ünlü şairlerinin de aralarında bulunduğu kişilerle alakalı
kısa anetdotlar içeren eserde 34 latife bulunmaktadır6. Bu latifelerden 22’si
insanlarla, 8’i hayvanlarla, 4’ü de başka şeylerle ilgilidir (Ambros: 2015, 437).
Ambros daha sonra bu 34 latifenin 13’ünün Lâmi῾î Çelebi (ö. 1532)’nin Letâ’if’i

Kâşif Yılmaz, 1993 yılında Köprülüzâde ile aynı konuyu esas alan bir “makale” yayımlamıştır.
Dikkat çekilen kısımların, yapılan değerlendirmelerin hatta seçilen kelimelerin bile neredeyse
birbirinin aynı olması ve Yılmaz’ın Köprülüzâde’nin bu yazısına en küçük bir referansta
bulunmaması şaşırtıcıdır. İlgili yazı için bk. YILMAZ, Kaşif (1993). “Fakîrî’nin Kanûnî’ye
Sunduğu Risâle-i Ta῾rifât Adlı Eserinin Kültür ve Medeniyet Tarihimiz Açısından Önemi”, Yedi
İklim, S: 42: ss. 44-46.
6 Ayrıntılı bilgi için bk. Edith Gülçin Ambros (1990). "The Leṭā’if of Faqiri, Ottoman poet of the
16th century." Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes S. 80: 59-78; Edith Gülçin
Ambros vd. (1998). "Von dichtern, elefanten und oliven." Wiener Zeitschrift für die Kunde des
Morgenlandes S. 88: 51-64.
5
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ile birtakım benzerlikler gösterdiğini karşılaştırmalı bir çalışmayla ortaya
koymuştur7.
2.3. İstanbul Şehrengizi
Şehrengiz-i İstanbul, aruzun mefâ῾îlün mefâ῾îlün fe῾ûlün kalıbı ve mesnevi
nazım şekli ile yazılmış olup 259 beyitten oluşmaktadır (Gök: 2016, 241). Şair
gelenek üzere eserine Münâcât ile başlamış, Der-Medh-i Pâdşâh bölümünde 34
beyitlik I. Süleyman övgüsüne yer vermiştir. Mahbûb-ı Fakîrî kısmında Hz.
Peygamber’e bağlılığını ve sevgisini dile getiren şair Der-Medh-i Kostantıniyye
bölümünde İstanbul’u çeşitli yönleriyle övmüş yine aynı başlığı taşıyan
bölümde 20 güzeli tasvir ederek eserini bitirmiştir8. Eserde herhangi bir tarih
olmamasına karşın Levend, Şehrengiz’in Risâle-i Ta῾rîfât (y.t. 1534/35) adlı
eserle ya aynı dönemde yahut biraz daha evvel yazıldığını düşünmektedir
(1958: 131).
2.4. Sâkî-nâme
106 beyitlik bu küçük eser aruzun fe῾ûlün fe῾ûlün fe῾ûl vezni ve mesnevi
şeklinde yazılmış olup Hikâyet Ber-Sebîl-i Temsîl, Hitâb-ı Sâkî, Sıfat-ı Fenâ-yı
Dehr ve Bî-Vefâyî-i Ebnâ-yı Zamân, Şikâyet-i Cüvânân, Hitâb-ı Mugannî, İtmâm-ı
Sühan, Hatm-i Sâkî-nâme bölümlerinden oluşmaktadır. Eser, çeşitli
kaynaklarda Kalkandelenli Fakîrî’ye ait gibi gösterilse de başlığının “Sâkînâme-i Fakîr” olması ve mahlas beytinin yer almaması sâkî-nâmenin “Fakîr”
mahlaslı başka bir şair ya da kendisinden alçakgönüllülük ile “fakîr” diye
bahseden bir kişi tarafından yazıldığı düşünülmektedir (TY 4097: 58v). Ayrıca
İtmâm-ı Suhan kısmında “Olup mesnevî tarzı bu nazm-ı nîk/Gazel lafzıdur ana
târîh lîk” beytiyle eserin tamamlanmasına tarih düşülmüştür (Arslan: 2012,
433). Gazel ( (ﻏﺰﻞkelimesinin ebced karşılığı H. 1037/M. 1627/1628 olduğuna
göre eserin Sultan IV. Murad (s.t. 1623-1640) zamanında yaşamış başka bir
Fakîr yahut Fakîrî’ye ait olabileceğini akla getirmektedir.
2.5. Şiirler
Fakîrî’nin başta Mecma῾u'n-Nezâ’ir ve Pervane Bey Mecmû῾ası (bundan sonra
MN ve PMN) olmak üzere çok sayıda mecmuada şiirleri bulunmaktadır.
Ulaşabildiğimiz ve taradığımız 200’e yakın mecmuadan sadece 14 adet şiir
mecmuasında MN ve PMN’de olmayan şiirleri tespit ettik. MN KÖKSAL ve PMN
Edith Gülçin Ambros (1991). "An Ottoman laṭīfe of the 16th century" Osmanlı Araştırmaları
Dergisi = Journal of Ottoman Studies, S. 11: 25-34.
8 Ayrıntılı bilgi için bk. GÖK, Taner (2016). “Fakîrî’nin İstanbul Şehrengizi” Çanakkale
Araştırmaları Türk Yıllığı, s. 21, ss. 233-282.
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GIYNAŞ tarafından daha önceden kitap olarak yayımlandığı için oradaki şiirler
çalışmamıza eklenmemiştir. PMN ve MN’deki şiirlerin sayısı ve ilk mısraları
aşağıda gösterildiği gibidir:
Tablo 1: MN ve PMN’deki Şiirlerin Sayısı ve İlk Mısraları
Şiir
№

Şiirin İlk Mısraı

MN

PMN

1

Ḫızr olup baña ol laʿl-i cān-fezā

212

365

2

Dem-be-dem gökde şafaḳ derd ile ḳan aġlar baña

-

578

3

Pīr-i muġāndan olmaz ise bize fetḥ-i bāb

506

764

4

Gözlerüm yaşına raḥm idüp görinmez ol ḥabīb

470

817

5

Şevḳ-i tāb-i mül ḳızardup rūy-ı cānānı dürüst

547

885

6

Rūmiline geçdi leşker kākül-i müşgīn-i dost

560

1064

7

Ey gül-i raʿnā gibi nāzük-mizāc

-

1214

8

Ġonce lebüñ yanında degül gül-şeker leẕīẕ

854

1448

9

Her ki ʿışḳuñla işigüñde yüzin ḫāk eyler

1450

1509

10

Ḥūr u Rıḍvānı getürmez yüzine cānāneler

1215

1669

11

Mey-i nābuñ ʿaceb keyfiyyeti var

1611

1700

12

Bāġ-i ġamda her ḳaçan dil bülbüli nālān olur

1295

1828

13

Ḳabrüm üzre lāle vü nergis degüldür ey nigār

962

2045

14

Cennetü’l-Me’vāda ol dilber ṣanasın ḥūrdur

-

2149

15

Ruḫsāruñ içün zülfüñ ile dest-resi var

1669

2672

16

Göñlümi bend eyleyen bu zülf-i müşg-efşānıdur

1068

2740

17

Nār-ı ḥasret sīneme şol denlü urdı dāġlar

1132

2804
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18

Mestāne gözlerüñ yine içüp şarāb-i nāz

1984

2942

19

Gözüñ bīmār olaldan Rūma sulṭān ḫaṭṭ u ḫāl olmış

2122

-

20

Öykünse leb-i laʿlüne ḫātem ʿaceb olmaz

1948

2961

21

Vaṣf-i leb-i şīrīnüme kim başlaruz biz

1972

3005

22

Ferhād ḳazdı sikke-i seng-i mezārumuz

-

3073

23

Beñzer diyü ḳapuña Kaʿbeyi itmişüz farż

2174

3643

24

Ne güzel açmış cemālüñ muṣḥafın müşgīn ḫaṭ

2201

3681

25

Ṭutdı kenār-ı laʿl-i lebüñde ḳarār ḫaṭ

2223

3723

26

Ger ṣurāḥī ḳulḳulın sūfī ideydüñ istimāʿ

2254

3757

27

Nāṣıḥun pendini itme istimāʿ

2268

-

28

Lālelerden yir yirin gögsine gülşen yaḳdı dāġ

2313

3847

29

Gözden geçürdi muṣḥaf-i ḥüsnüñ varaḳ varaḳ

2383

3969

30

Bezm-i ġamda ne revādur bu ki ol sīm-berüñ

2626

4452

31

Dār-ı dünyāda aṣılmaġadur ey dil hevesüñ

2638

-

32

Ṣormışam ḫāṣıyyet-i laʿ1-i şeker-bāruñ senüñ

2519

4569

33

Sākiyā gün gibi devr it elüñe bādeyi al

2897

4649

34

Görüben raḥm itmedüñ ḥāl-i perīşānum benüm

3087

4921

35

Çün şehīd itdi beni Yūsuf-i gül-pīrehenüm

3212

5056

36

Her zāġa sīne ṣayd olur ol kebg-i ḫoş-ḫırām

3297

5141

37

Burc-i çeşmümden ṭolanma ey yüzi māhum benüm

3138

5277

38

Şemʿ gibi yanayın sīne-i sūzānumdan

3722

5297

39

Baş çeker sūz-i dilüm sīnemde her bir çākden

3615

5789

40

Bāġ-ı dehr içinde ey serv-i ḫırāmān şādsın

3637

-
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41

Nice bir fürḳatde çeksün bu göñül cān acısın

3649

-

42

Ḫastedür göñlüm o laʿ1-i şeker-efşānum içün9

3735

-

43

Bu ṭarīk-i ʿışḳda ey ḫusrev-i şīrīn-dehen

3358

5875

44

Gözümden gitdi āh ol serv-i dil-cū

3961

5978

45

Seyr-i gülzār idelüm ġonce-i ḫandānlar ile

4445

6057

46

Şol ḳara beñler ki konmışdur leb-i cānānuma

4126

6116

47

Ġamzenüñ tīri gecüpdür ṣanemā cānumuza

4382

6166

48

N’eyler ol zülf-i siyeh bu ḫaṭṭ-ı rengīn üstine

4305

6200

49

' Āşık olmışlar-durur yāruñ gözine ḳaşına

4162

6240

50

Ṭāḳ-i ḥüsninden naẓar eyle ḫam-i ebrūsına10

4219

-

51

Diş biler üftādeler ol laʿ1-i mey-gūn üstine

4285

6308

52

Āftābuñ ḥüsn ile başı irerse göklere

-

6574

53

İşigüñde aġlayup ey mah-i tābān her gice

4318

6689

54

Başumuz ḫoş olalı zülf-i semen-sālār ile

4394

6722

55

Leblerüñ cāmını sāġar ki öper döne döne

-

6902

56

Ġamdan helāk olupdur cismüm benüm ziyāde

-

6971

57

Gülşende gül yüzüñ'çün āh eylesem ziyāde

-

6972

58

İrişse şāh-ı ġam mülk-i dile ẓulm ü sitemlerle

-

7078

59

Hergiz görinmez nām u nişānı

5522

7249

60

Āhdan itdi felek bir māha ser-gerdān beni

5009

7326

61

Dökmege nā-ḥaḳ yire ben bendesinüñ ḳanını

4929

7377

9

PMN’de Esîrî başlığıyla 5505. şiir olarak kayıtlıdır (Gıynaş: 3. Cilt, 31).
PMN’de Refîkî başlığıyla 6655. şiir olarak kayıtlıdır (Gıynaş: 3. Cilt, 434).

10
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62

Bir güzel sevdüm yine geymiş libās-ı aḥmeri

4850

7765

63

Āh kim zencīr-i zülfüñ eyledi şeydā beni

5032

7891

64

Çekdi tīġı şerḥalar sünnī sipāhiler gibi

5083

7905

65

Ḥālet-i ʿışḳuñ ile ger ola fürḳat bāḳī

5267

8158

66

Yüzüme iki sille urdı ol şāh

4580

-

Fakîrî’nin MN’deki gazel sayısı 56, PMN’deki gazel sayısı 58’dir. MN’de bir adet
de matla beyti bulunmaktadır. PMN’de Fakîrî’nin Ahmed Paşa’ya 9; Necâtî’ye
8; Şeyhî ve Nizâmî’ye dörder, Ahmedî, Kemâl-i Zerd, Hafî, Mesîhî, Vasfî’ye
ikişer; Atâ, Câmi῾î, Kıvâmî, Hilâlî, Kemâlpaşa-zâde, Nihânî, Sa῾dî-i Cem, Safî,
Sâfî (Cezerî Kâsım Paşa), Şâhidî, Şevkî, Şeyhoğlu ve Tâcî-zâde Ca῾fer Çelebi’ye
birer naziresi vardır. MN’de ise Ahmed Paşa’ya 15; Necâtî’ye 4; Ahmedî, Şeyhî,
Bursalı Ulvî, Nizâmî ve Kemâlpaşa-zâde’ye üçer; Vasfî, Cem Sultân, Sâfî,
Kemâl-i Zerd’e ikişer; Şâmî, Sa῾dî, Zâtî, Atâyî, Tâcî-zâde Ca῾fer Çelebi, Hafî,
Safî, Hâşimî-i Acem, Hayâlî (Abdü’l-kerîm-zâde), Çâkerî, Melîhî, Mesîhî,
Revânî, Kıvâmî, Mestî ve Nihânî’ye birer nazire yazmıştır.
Mecmualardan tespit ettiğimiz bir adet murabba, 46 gazel, 8 matla ve üç
müfredi vardır. Aşağıdaki tabloda şiirlerin ilk mısraları, nazım şekilleri, nüsha
ve sayfa numaraları ile birlikte gösterilmektedir:
Tablo 2: Diğer Mecmualardan Toplanan Şiirlerin İlk Mısraları, Nazım
Şekilleri, Nüsha ve Varak Numaraları
Şiir
№
1

2

Şiirin İlk Mısraı

Üstüme dön raḥm ėdüp ey çarḫ-ı sergerdān baña
Berg-i gül kim sāye ṣalmış kākül-i
miskīn aña

Nazım
Şekli

Nüsha ve Sayfa №

Murabba

R. 1969: 126r.

Gazel

R. 1969: 23v
Tarlan 68: 3r.



El yazması eserlerde varağın ön veya sağ yüzüne “recto”, arka veya sol yüzüne ise “verso” denilmekte
olup “r” ve “v” şeklinde kısaltılmaktadır.
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Gazel
Gel öpeyin seni şāhum şapa şap şap
Houghton MS Turk 59:
şapa şap
91v.

4

Fenn-i ‘ışḳ içre ėdersem n'ola ferhād ile
baḥs̱

5

Ġālibā laʿlüñden ėrse ḳūt-ı rūḥ

6

Şāneden olduḳça ol zülf-i muʿanber şāḫ
şāḫ

7

Bir ḳadeh meyle güzeller yañaġı gül gül
olur

8

Çeşm ü müjgānum devāt u ḫāmedür

9

Şeh-i ‘ışḳam benüm menzilgehüm
milket-i ġurbetdür

10

Cism-i zerdümi gören zerrīn ḳabā gėymiş
ṣanur

11

Dil ‘andelībi āyet-i ḥüsnüñ revān oḳur

12

Leblerüñ üzre ki ḫaṭṭuñ sūre-i Kevs̱er
yazar

13

Ḳatlüme ġamzelerüñ ḫancer-i bürrān
götürür

14

Güzellük nev-bahārında cemālüñ ḫūb u
zībādur

15

Dil-rübālar gedāya vėrmezler

16

Gerçi g**üñ k*rüme işler geçer

17

Sensüz ey rūḥ-ı revān sīnede cān
eglenmez

18

Ṣanma ey zāhid bizi māl ile şehvet
ḳulıyuz

19

‘İlm ile ma‘nī yüzinde kāşifü'l-esrārsız

Gazel

Gazel
Gazel

Gazel

Gazel
Gazel

Gazel

R. 1969: 23v.

Tarlan 68: 30v.
Atatürk K. 1565: 35v.

R. 1969: 23v.

R. 1969: 79r.
R. 1969: 79r.

R. 1969: 89r.

Gazel

R. 1969: 90r.

Gazel

R. 1969: 90r.

Gazel

Gazel

R. 1969: 126r.

H. 1067: 66b.

Gazel

H. 1067: 118v.

Gazel

H. 1067: 118v.

Gazel

Gazel

Gazel

R. 1969: 89v.

Tarlan 68: 56r.

06 Hk 436: 34v.
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20

Olımaz cānā çü sensüz tende cānum bir
nefes

21

Gözüñ bīmār olaldan Rūma sulṭān ḫaṭṭ u
ḫāl olmış

22

Ol ġamze-kār dilber-i şūḫ-ı cihān imiş

23

Gūşe-i miḥnetde ḳaldum fürḳatüñ pāyānı
yoḳ

24

Efendim görmedüm ġayrı cemālde böyle
parlaḳlıḳ

25

Ṭālib-i ʿilm olana olmaz ʿaẕāb ezberlemek

26

Ḥammāma girdi nāz ile bir sīm-ten güzel

27

Maḥabbet bī-sütūnıdur benüm bu
oñmaduḳ başum

28

Vaṣf-ı lebinde dilberümüñ bir ḫaber
dėdüm

29

Ka‘be-i kūyuñda cān vėrmek ṣafādur
sevdügüm

30

Begüm ḥüsnüñ zamānıdur öpül ʿömrüm
ḳuçul ʿömrüm

31

Gėceler tā ṣubḥa dek feryād u zārum var
benüm

32

Ḫaste-dilem belā-keşem āh ne ėdem
n'ėdem n'ėdem

33

Gülşen-i ḥüsnin ki dildār ėtdi kāküllerle
zeyn

34

Yandı odlara felek āteş-i sūzānumdan

35

Gün yüzüñe zülf-i miskīnüñ niḳāb ėtmek
neden

Gazel

Gazel

Gazel
Gazel

Gazel

Gazel
Gazel
Gazel

Gazel

Gazel

Gazel

Gazel

Gazel

Gazel

Gazel
Gazel

Tarlan 68: 56v.

R. 1969: 24r.

H.1067: 67a.
SÇ. 387: 20r.
06 Mil Yz A 2299: 31r.

06 HK 110: 72r.
H. 1067: 118v.
R. 1969: 24r.

R. 1969: 27r.

R. 1969: 89v.

06 HK 110: 72r.

HS. 1313: 31v; 06 Mil
Yz A 547/1: 109v.
06 Mil Yz A 4228/2:
51r
R. 1969: 24r.

Atatürk K. 1565: 59v.
06 Mil Yz A 3291: 20v.
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Gazel
06 Mil Yz A 715: 102r.
Nā-ehle vėren āfet-i devrānı sem ben

37

Dėme eşküñi naẓardan düşürüp nemdür
bu

38

Başumuz ḫoş olalı zülf-i semen-sālar ile

39

‘Āşıḳ olmışlar-durur yārüñ gözine ḳaşına

40

Çīn-i zülfüñ ‘anber-efşān eyleme

41

Ḳara zülfiyle āl eyler kimerde

42

Yan baṣup tīġuña ‘uşşāḳın girersün
ḳanına

43

Ḥālet-i ‘ışḳı añup nāle vü efġānum ile

44

Mecnūn ki mülk-i miḥnetde bir pādişāh
idi

45

Şāh-ı gülüñ işideli bülbül yasaġını

46

Üste vėrüp cānını germ eylesün bāzārını

47

Ṣabr ėtdi ḍarb-ı kre dil-āverlik eyledi

48

Günde biñ kez vėrmeyen serv-i dilārādan n'olur

49

Faḳr ile faḫr eylerüz Ḳārūna taḳlīd
ėtmezüz

50

Hīç ṭ**ġum ḳılına ṣaymaz Me’ālī burnını

51

Nev-cevānlar ʿahdinde durmaz furṣatı
fevt eyleme

52

Ġam-ı cānānı ḳılmasam bir dem yād

53

Ey Faḳīrī çünki bildüñ o yalandur bu
yalan

54

Kim ki ʿışḳuñla ėşigüñde yüzin ḫāk eyler

Gazel

Gazel
Gazel
Gazel
Gazel

Gazel

Gazel
Gazel

Gazel

R. 1969: 24v.

R. 1969: 24v.
R. 1969: 79r.
R. 1969: 79v.
R. 1969: 77v.

R. 1969: 89r.

R. 1969: 90r.
R. 1969: 25r.

06 Mil Yz A 2552: 82v.

Gazel

H. 1067: 118v.

Gazel

H. 1067: 118v.

Nâtamâm
Gazel

H. 1067: 118v.

Müfred

MK. 1996: 12r.

Müfred

H. 1067: 118v.

Müfred

H. 1067: 118v.

Matla

06 Mil Yz A 8080/2:
51r.
MK. 1996: 12r.

Matla

Matla

MTN: 104r.
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Matla

55

Deheni yoḳluġunı var ise ol māh bilür

56

Bir güzel sevdüm yine kim ismi
Nūru'llāhdur

57

Yine ṣaḥn-ı gülistānda bezendi lāle vü
güller

58

Kūhveş ʿāşıḳlaruñ baġrında başı var imiş

Matla

MTN: 274r.

59

Dilde anuñ'çün dehānuñ beñlerinden
var ġalaṭ

Matla

MTN: 280r.

60

Āh eylesem ʿaceb mi dīdār-ı yāre ḳarşu

Matla

MTN: 204r.

Matla

Matla

MTN: 188v.
MTN: 183v.

MTN: 139v.

Bu şiirlerden “Ġālibā laʿlüñden ėrse ḳūt-ı rūḥ/ Tevbe ėtmezdi mey-i nāba naṣūḥ”
matlalı gazelin aynısı sadece birkaç farklı kelimeyle Derzi-zâde Ulvî’nin de
divanında bulunmaktadır (Çelik ve Kılıç: 2018, 359). Şiirin kime ait olduğunu
tespit etmek şimdilik imkânsız görünmekle birlikte Ulvî divanının tüm
nüshalarında kayıtlı olması ona ait olması ihtimalini kuvvetlendirmektedir.
“Begüm ḥüsnüñ zamānıdur öpül ʿömrüm ḳuçul ʿömrüm/Güzellik çünki fānīdür
öpül ʿömrüm ḳuçul ʿömrüm” matlalı gazel birkaç kelime farkıyla Necâtî Bey’in
Divan’ında da yer almaktadır. Ancak, ilk defa 1963 yılında MEB tarafından
basılan Necatî Beg Divanı’nda bulunmayan bu gazel 1992 yılında yayımlanan
Akçağ baskısında vardır (Tarlan, 1992: 308). Eldeki verilerin şu hâlde yetersiz
olması sebebiyle bu iki gazelin tam olarak kime ait olduğu bilinememektedir.
2.5.1. Şiirleri Üzerine Değerlendirmeler
Fakîrî sade, açık ve anlaşılır bir dil kullanmıştır. Şiirlerinde girift teşbih ve
karmaşık hayaller bulunmayan şair hemen tüm şiirlerinde Osmanlı şiirinde
yaygın olan metaforlara yer vermiştir:
Sen gidelden her gėce ey māh-ı tābān şöyle bil
Ḫalḳı uyutmaz benüm āh u fiġānum bir nefes
[=Ey parlayan ay, şöyle bil ki sen gittiğinden beri her gece benim feryat ve
figanım halkı bir an uyutmaz!]
Sırr-ı ‘ışḳı ṣūfi-i nā-cinse iẓhār ėtme kim
Müşkil olur eylemek bir kişi ażdād ile baḥs̱
[=Aşk sırrını cinsi bozuk sofuya açma. Zira bir kişinin zıt olanla sohbet etmesi
zor olur.]
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Fakîrî, aşağıdaki beyitte Ferhâd u Şîrîn hikâyesine telmihte bulunmuştur.
Bilindiği üzere Şîrîn’in vefat haberini alan Ferhâd havaya attığı külüngünün
altına boynunu getirmek suretiyle intihar etmiştir. Fakîrî’ye göre Ferhâd aşk
sırrını ifşa ettiği için cezalandırılmıştır. Ferhâd ektiğini biçmiştir…
Sırr-ı ‘ışḳı ėllere fāş ėtdügi'çün Kūhken
Ol delünüñ ėtdügi doḳundı āḫir başına
[=Kûhken (Ferhat), aşk sırrını herkese yaydığı için o delinin ettiği en sonunda
başına geldi.]
Fakîrî “Dėmezüz kimseye bu mülk-i belā içre belī/Ölürüz dirilirüz dünyede
ġayret ḳulıyuz” diyecek kadar azade ve dünyaya aldırışsızdır:
Faḳr ile faḫr eylerüz Ḳārūna taḳlīd ėtmezüz
Sālik-i rāh-ı Resūlüz mālik-i māl olmazuz
[=Fakirlikle

övünürüz,

Karun’a

benzemeye

çalışmayız.

Resul

yolunun

yolcusuyuz, mal sahibi olmayız.]
Fakîrî’nin Kur’an ve Hadis ilmiyle birlikte medrese kültürüne aşina olduğu
şiirlerinde görülmekte olup Âşık Çelebi’nin “sûhte” ifadesi bunu doğrular
niteliktedir. Çalışmada yer alan ‘nasîhat-âmîz’ bir gazeli ezber yapmakla
alakalıdır:
Ṭâlib-i ʿilm olana olmaz ʿaẕâb ezberlemek
Bilmiş ol ėder kişiyi kâm-yâb ezberlemek
Hayatın inceliklerinden ve zevklerinden haberdar, dışa dönük rintmeşrep bir
yapıda olan şair hezle, mizaha ve müstehcenliğe eğilimlidir:
Boyar her gėce ebr-i zülfini dūd-ı siyāhumla
Faḳīrī olmaḳ ister bu ‘arūs-ı dehr oynaşum
[=Ahımın siyah dumanısya her gece saçının bulutunu boyar. Ey Fakîrî bu
dünya gelini benim oynaşım olmak ister.]
Şair aynı zamanda söz ve ses tekrarlarına sık sık başvurarak şiir içinde bir
ahenk yaratmıştır:
Gel öpeyin seni şāhum şapa şap şap şapa şap
Dil-i vīrānumı māhum yapa yap yap yapa yap
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Ḫaste-dilem belā-keşem āh ne ėdem n'ėdem n'ėdem
Yaḳdı beni firāḳ u ġam āh ne ėdem n'ėdem n'ėdem
matlalı gazelleri bunlara örnek verilebilir.
Fakîrî, Evliya Çelebi’nin aktardığı bilgiye göre “bedîhe-gûy”luğu ile herkesçe
bilinir hâle gelmiş iken akıllara niçin bir divan tertip etmediği sorusu
gelmektedir. Hiçbir tezkirede, bibliyografik eserde veyahut kütüphane
katalogunda divanı olduğuna dair bir kaydı olmayan şairin ya “ömrü vadeye
küymemiş” ya da divan oluşturmak gibi bir niyet içinde hiç olmamıştır.

SONUÇ
16. yüzyıl şairlerinden Kalkandelenli Fakîrî, Risâle-i Ta῾rîfât, Letâ’if, İstanbul
Şehrengizi adlı eserlerle birlikte 100’den fazla şiiri günümüze ulaşmış bir
şairdir. Ölüm tarihi hakkında muhtelif rivayetlerin süregeldiği Fakîrî’nin H.
941/1534-35 tarihlerinde hayatta olduğu kesindir.
Şairin divançe oluşturacak kadar şiiri olmasına karşın şiirlerini toplama
gayreti içinde olmadığı söylenilebilir. PMN ve MN’deki toplam 66 şiiri hariç
çeşitli mecmualardan derlediğimiz bir murabbası, 46 gazeli, 8 matlası ve üç
müfredi ile birlikte toplam 58 şiiri daha gün yüzüne çıkarılmıştır. Elbette bu
sayılar şiirlerinin nihai sayısı değildir; daha fazla şiir mecmuasının
taranmasıyla birlikte Fakîrî’ye ait başka şiirler de ortaya çıkacaktır.
Eserleri göz önüne alındığında Fakîrî’nin gözlem yeteneği güçlü kıvrak zekâlı
bir kişi olduğu söylenilebilir. Şiirlerinde açık, anlaşılır bir dil kullanmış ve sade
hayallere yer vermiştir. Diğer Rumelili şairler gibi azade, dünyaya aldırışsız bir
tavır takınmış, samimi ve coşkulu şiirler söylemiştir. Şiirleri ‘âşıkane’ olmakla
beraber ‘sûznâk’ değildir. Mizaha ve müstencenliğe düşkün olan şairin bu tarzı
daha başka boyuta taşıdığı argo kelimelerle yazılmış şiirleri de mevcuttur.
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METİN
FAKÎRÎ’NİN ŞİİRLERİ
Murabba
1.11
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + –
I
1.

Üstüme dön raḥm ėdüp ey çarḫ-ı ser-gerdān baña

2.

Aġla aġla durmayup ey dīde-i giryān baña

3.

Derd ile āh eylesem ‘ayb ėtmeñüz yārān baña

4.

Her zamān bir yār hecrin gösterür devrān baña
II

1.

Ṣaldı ṣabrum kişverine ‘asker-i ġamdan sipāh

2.

Ḳara baḫtum gibi ėtdi ḥalḳa-i ḳıblem siyāh

3.

Bilmezem ne ṣūret ile dehr mir'ātinden āh

4.

Her zamān bir yār hecrin gösterür devrān baña
III

1.

N'ola ger ġam meclisinde iñlesem ḳānūn gibi

2.

Devr içinde döne döne aġlasam gerdūn gibi

3.

Vādī-i derd ü belāda āh kim Mecnūn gibi

4.

Her zamān bir yār hecrin gösterür devrān baña
IV

1.

Şem‘veş yansa başumda n'ola her şeb nār-ı ġam

2.

Sāġar-ı saḥbā gibi ḳanlar yudarsam dem-be-dem

3.

Bilmezem yā Rab bu derd ile nic'ėdem n'eyleyem

4.

Her zamān bir yār hecrin gösterür devrān baña

11

R. 1969: 126r.
Faḳīrī.
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V
1.

Eşk-i ġamla gitmedi āyīne-i dilden ġubār

2.

Her nefes bir dürlü ṣūret gösterür bu rūzgār

3.

Ey Faḳīrī ḳanlar aġlarsam yėridür lālevār

4.

Her zamān bir yār hecrin gösterür devrān baña

GAZELLER
1.12
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + –
1.

Berg-i gül kim sāye ṣalmış kākül-i miskīn aña
Nice ‘āşıḳ olmasun her bülbül-i miskīn aña

2.

Bāġ-ı ḥüsn içinde bir naḫl-i dil-ārādur boyuñ
Nāzdan mīve bitürmiş ḫande-i şīrīn aña

3.

Şöyle dil-teng oldı ġonce ḥasret-i la‘lüñle kim
Berg-i gül bister olupdur ḫārlar bālīn aña

4.

Ḥasret-i mihr-i ruḫuñla sūz-ı āhum ‘ālemi
Nār u nūr ėderdi yaşum vėrmese teskīn aña

5.

Merve ḥaḳḳı Ka‘be-i kūyuñ ṣafā-yı rūḥdur
Ėdemez biñ sa‘y ėderse zāhid-i ḫod-bīn [aña]

6.

Bezm-gāh-ı ḳadrüñ eyvānında ey ḥüsn-i ḥasen
Çarḫ sāḳī ü güneşdür sāġar-ı zerrīn aña

7.

Vaṣf-ı la‘lüñi Faḳīrī dilde tekrār eylese
Rūḥ-ı Ḳudsī eyleye biñ şevḳ ile taḥsīn aña

12

R. 1969: 23v; Tarlan 68: 3r.
Velehu.
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2.13
Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün
Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + –

1.

Gel öpeyin seni şāhum şapa şap şap şapa şap
Dil-i vīrānumı māhum yapa yap yap yapa yap

2.

Beni dā’im saña yavuzlayanuñ başlarını
Ayaġın altına alup depe dep dep depe dep

3.

Güzel Allāhı severseñ gül-i vaṣluñ ṣuyını
Bu ciger āteşi üzre sepe sep sep sepe sep

4.

Yiter aġlatdı felek hecrüñle ey yüzi gül
Yine ser-keşlik ėdersin ṭapa ṭap ṭap ṭapa ṭap

5.

Ey Faḳīrī n'ola dėrseñ yolına eyle nis̱ ār
Cān u dilden yaña vardur hepe hep hep hepe hep

3.14
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + –

1.

Fenn-i ‘ışḳ içre ėdersem n'ola Ferhād ile baḥs̱
Ḳābil-i şāgird olanlar ėder üstād ile baḥs̱

2.

Şāh-ı ḥüsn olduñ ḳul ėtdüñ kendüñe ser-keşleri
Ḳaddüñ eylerse yėridür serv-i āzād ile baḥs̱

3.

Ḳāmetüñe nisbet artuḳdur dėyü şāḫ-ı çenār
‘Ar‘ar u serv [ü] ṣanavber ėtdi şimşād ile baḥs̱

13

14

Houghton MS Turk 59: 91v.
Faḳīrī.
R. 1969: 23v.
Faḳīrī fermāyed.
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Sırr-ı ‘ışḳı ṣūfi-i nā-cinse iẓhār ėtme kim
Müşkil olur eylemek bir kişi ażdād ile baḥs̱

5.

Dādumı vėrmez Faḳīrī dād elinden dilberüñ
Dadı yoḳdur eyleme bi'llāh bī-dād ile baḥs̱

4.15
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel – + – – / – + – – / – + –

1.

Ġālibā laʿlüñden ėrse ḳūt-ı rūḥ
Tevbe ėtmezdi mey-i nāba naṣūḥ

2.

Ebr-i zülfüñ ḥasretiyle uşta ben
Ger ḳoparmazsa gözüm ṭūfān-ı Nūḥ

3.

Muṣḥaf-ı ḫaddüñe zülfüñ ḳayd-ı ṣaḥ
Metn-i ḥüsnüñe ḫaṭuñ yazmış şürūḥ

4.

Ten ḥiṣārı ḳayd-ı bend-i cān idi
Ḥamdü'llilāh ėrdi tīġuñdan fütūḥ

5.

Rūşen olmazdı sarāyı göñlümüñ
Ey Faḳīrī olmasa cām-ı ṣabūḥ

15

Tarlan 68: 30v.
Faḳīrī.
Bu gazel Derzi-zâde Ulvī’nin Dīvân’ında 72. gazel olarak yer almaktadır (Çelik ve Kılıç,
2018: 359)
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5.16
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + –

1.

Şāneden olduḳça ol zülf-i muʿanber şāḫ şāḫ
Pençe-i reşk ile gögsin sünbül eyler şāḫ şāḫ

2.

Ne siyeh-baḫt u perīşān rūzgārum var imiş
Zülf-i dilber pīç pīç ü sünbül-i ter şāḫ şāḫ

3.

Serve ʿarʿar ḳaddüñi beñzer dėmiş gülzārda
Eyledi ol reşk ile baġrın ṣanavber şāḫ şāḫ

4.

Öykinürdi zülfüñe sünbüller olsa misk-bū
Beñzedürdüm ḳaddüñe olmasa ʿarʿar şāḫ şāh

5.

Şerḥa şerḥa yārelerle sūz-ı sīnem āh āh
Pāre pāre ėdeyin çün dilber ister şāḫ şāḫ

6.

Ṭalʿat-ı āh ile tezyīn ėtmek içün sīnemi
Ḳanlu ḳanlu dāġ ile yaḳdum elifler şāḫ şāḫ

7.

Ey Faḳīrī ol boyı serv-i revānuñ yādına
Eyledüm bāġ-ı vücūdumı ser-ā-ser şāḫ şāḫ

6.17
Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün
Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + –

1.

Bir ḳadeh meyle güzeller yañaġı gül gül olur
‘Āşıḳ-ı ḫaste-dil içdükçe velī bülbül olur

16

17

Atatürk K. 1565: 35v.
Ez-ān Faḳīrī.
R. 1969: 23v.
Velehu.

Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi [ESTAD]
Cilt: 2 Sayı: 2 Ağustos 2019 ss. 787-844

813

814

2.

Büşra ÇELİK

Bir nefes gitmese dilden n'ola la‘lüñ şekeri
Çünki eglencesi rind olanuñ eks̱ er mül olur

3.

Çeşm [ü] zülfüñ hevesiyle ger ölem ḥaşre degin
Ḳabrüm üstinde biten nergis ile sünbül olur

4.

Nice āb u nice āteş nice bād u nice ḫāk
‘Āşıḳuñ cüz’-i vücūdı ki bir avuç kül olur

5.

Mıṣr-ı ‘izzetde Faḳīrī n'ola sulṭān olsa
Her ki ol Yūsuf-ı gül-çihreye varur ḳul olur

7.18
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel – + – – / – + – – /– + –

1.

Çeşm ü müjgānum devāt u ḫāmedür
Ser-nüviştüm yāra fürḳat-nāmedür

2.

Cism-i zerdüm dāġ-ı ḫūnīnüm benüm
Bir ṣaru altun beneklü cāmedür

3.

Cān yėdürsek n'ola çeşm ü la‘line
Meylümüz çün sükker ü bādāmadur

4.

Ḳıṣṣa-i ‘ışḳuñda üşdi derd ü ġam
Başumuza bir büyük hengāmedür

5.

Ey Faḳīrī meylümüz bülbül gibi
Ol lebi ġonce daḫı gül-fāmadur

18

R. 1969: 79r.
Faḳīrī fermāyed.
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8.19
Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün
Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – − –

1.

Şeh-i ‘ışḳam benüm menzilgehüm milket-i ġurbetdür
‘Alemler āteş-i āhum fiġānum kūs-ı rıḥletdür

2.

Ėrişdi baḫşiş-i nev-rūz-ı sulṭānī ki her nergis
Çemen eṭfāline altun beneklü tāze ḫil‘atdür

3.

Ėşigüñ şöyle zeyn ėtdüm tūtiyā-yı sirişkümle
K'aña nisbet felek şāhā hemān bir sikke ṣūretdür

4.

Ḫayāl-i ḫāl-i ruḫsāruñ ġamıyla çeşmüm içinde
Degüldür merdüm-i dīdem görinen dāġ-ı ḥasretdür

5.

Ḫayāl-i zülf ü ebrūsı Faḳīrī ṣafḥa-i dilde
Yazılmış dāl-i devletle muḥaḳḳaḳ rā-i raḥmetdür

9.20
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + –

1.

Cism-i zerdümi gören zerrīn ḳabā gėymiş ṣanur
Pādişehler ḫil‘atini bir gedā gėymiş ṣanur

2.

Cennet-i ruḫsār içinde mār-ı zülfini gören
Ḳaṣd-ı genc-i ḥüsne bir şeb-rev ḳara gėymiş ṣanur

3.

Māh-ı tābānı şafaḳ altında gördükçe göñül
Ḳırmızī taḳyāsını nūr-ı Ḫudā gėymiş ṣanur

19

20

R. 1969: 79r.
Velehu eyżan.
R. 1969: 89r.
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Yine dāġ ile görüp bu sīne-i ‘uşşāḳını
Tekye-i ġamda ḳalenderler ‘abā gėymiş ṣanur

5.

Ża‘f-ı cānumdan Faḳīrī naḳş-ı pehlūmı gören
Künc-i ġamda bir mücerred būriyā gėymiş ṣanur

10.21
Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün
Mużārī – – + / – + – + / + – – + / – + –

1.

Dil ‘andelībi āyet-i ḥüsnüñ revān oḳur
Bir ṭıfl-ı Rūmidür ṣanasın Gülsitān oḳur

2.

Efkār-ı ḫadd ü ḥaṭṭuñ ile rūz u şeb göñül
Ġam mektebinde sūre-i Nūr u Duḫān oḳur

3.

Dil sen perīyi da‘vet ėder gibi ey melek
Ḫaṭṭ-ı lebüñi nüsḫa-i ta‘vīd-i cān oḳur

4.

Vaṣlına ėrmeden ruḫı devrinde ey dirīġ
Hecr āyetini ol ḫaṭ-ı ‘anber-feşān oḳur

5.

Bir ṭūṭidür ki bezme şekerler nis̱ ār ėder
Şi‘r-i Faḳīriyi ḳaçan ol dil-sitān oḳur

11.22
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + –
1.

Leblerüñ üzre ki ḫaṭṭuñ sūre-i Kevs̱er yazar
Ḫāl-i müşgīnüñ o ḫaṭṭ-ı noḳṭa-i ‘anber yazar

21

22

R. 1969: 90r.
Faḳīrī fermāyed.
R. 1969: 90r.
Velehu.
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2.

Ḳıl ḳalemlerle beyāż-ı ḥüsnüñi zeyn eylemiş
Kātib-i zülfüñ cefā mecmū‘asın beñzer yazar

3.

Mā-cerā-yı eşk-i çeşmümi saña ‘arż ėtmege
Merdüm-i dīdem dem-ā-dem sürḫ ile defter yazar

4.

Dem-be-dem sen lāle-ruḫ vaṣfında ey sīmīn-beden
Kātib-i eşküm benüm sürḫ ile levḥ-i zer yazar

5.

Āferīn ṭab‘-ı Faḳīrīye ki vaṣf-ı ḥüsnüñi
Ey yüzi gül levḥ-i cāna ṣu gibi ezber yazar

12.23
Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün
Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + –

1.

Ḳatlüme ġamzelerüñ ḫancer-i bürrān götürür
Ḳorḳaram bir gün anı iki gözüm ḳan götürür

2.

Her yaña çapma şehā nāz semendine binüp
N'ola ḥayvān ise ey rūḥ-ı revān cān götürür

3.

Bende oldı saña hep ins ü melek cinn ü perī
Var ise la‘l-i lebüñ mühr-i Süleymān götürür

4.

Eksük ėtme sitem ü ẓulmüñi bizden cānā
Her ne cevr eyler iseñ bu dil-i nālān götürür

5.

Ġarḳ-ı ḫūn olalı müjgān-ı Faḳīrī gūyā
Merdüm-i dīdeleri pençe-i mercān götürür

23

R. 1969: 126r.
Faḳīrī.
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13.24
Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün
Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – –

1.

Güzellik nev-bahārında cemālüñ ḫūb u zībādur
İgende ġarre olma bülbüle ey gül bu dünyādur

2.

Yine cūş u ḫurūş ėtdi delürdi bu delü göñlüm
Benüm ʿömrüm beni şeydā ėden zülf-i semen-sādur

3.

Görüp gülzār-ı kūyında ḳad-i nev-restesin anuñ
Yañılup gülbün-i gülşen ṣanursañ serv-i bālādur

4.

Güneş gibi benüm māhum yaluñuz ʿālemi seyr ėt
Ki düşsün ẕerreveş üftādeler yanuñca raʿnādur

5.

Belā mevci cihānı ġarḳa vėrse ṭañ degül ey dil
Faḳīrīnüñ gözi yaşı yeñilmez ṣanki deryādur

14.25
Feʿilātün mefāʿilün feʿilün
Ḫafīf + + – – / + – + – / + + –

1.

Dil-rübālar gedāya vėrmezler
Ṣanma kim mā-ʿadāya vėrmezler

2.

Yādlara gūşe gūşe vėrürler
Āh kim āşnāya vėrmezler

3.

Sīm-i eşkümi hīçe ṣaymazlar
G**lerin yoḳ bahāya vėrmezler

24

25

H. 1067: 66b.
1a “Güzellik” ve “nev-bahâr” kelimelerinde takdim-tehir işareti vardır.
H. 1067: 118v.
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4.

Ṣūfi hīç ṣaḳaluña atmazlar
G**ler ehl-i riyāya vėrmezler

5.

Ey Faḳīrī vėrürler ėllere līk
Āh ben mübtelāya vėrmezler

6.

Hele bu yėr püserleri şimdi
Degme bir ḳırnapaya vėrmezler

7.

Müşkili çiftesine girmekdür
Ṣanma bunlar ṣıraya vėrmezler

15.26
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel – + – – / – + – – / – + –

1.

Gerçi g**üñ krüme işler geçer
Līk krüm aña ḫoş işler geçer

2.

Çala çala ezgine döndi ḳuşum
Krümüz de başḳa bir mihter geçer

3.

Tu dėyince ey ḳaşı yā g**üñe
Hīç ilmez tīr-i krüm tīz geçer

4.

Görmez oldı g**-i dildārı ḳuşum
Dostlar aylar gelür yıllar geçer

5.

Ḳaḥbe-zen dünyāya baş egmez ḳuşum
Ey Faḳīrī ol da başḳa er geçer

26

H. 1067: 118v.
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16.27
Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün
Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + –

1.

Sensüz ey rūḥ-ı revān sīnede cān eglenmez
Bir yaña olsa eger iki cihān eglenmez

2.

Ḳafes-i tende fiġān ėtse n'ola bülbül-i dil
Sensüzin ey yüzi gül ġonce-dehān eglenmez

3.

Ḥasret-i ḳāmet ü ebrūñ ile ḳan aġlayuban
Dem olur göz yaşı dīdemde bir ān eglenmez

4.

Ḳāmet-i serv-i ser-efrāzuña dīvāne olup
Kendüden gidüp aḳar āb-ı revān eglenmez

5.

Eglenür her kişi bir lu‘b ile dünyāda velī
Ey Faḳīrī dil-i āvāre hemān eglenmez

17.28
Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün
Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + –

1.

Ṣanma ey zāhid bizi māl ile şehvet ḳulıyuz
Dār-ı dünyāda hemān ʿışḳ u maḥabbet ḳulıyuz

2.

Dėmezüz kimseye bu mülk-i belā içre belī
Ölürüz dirilirüz dünyede ġayret ḳulıyuz

3.

N'ola baş egmez isek işbu yalancı dehre
Ṣubḥ-ı ṣādıḳ gibi devr içre ṣadāḳat ḳulıyuz

27

28

R. 1969: 89v.
Faḳīrī.
Tarlan 68: 56r.
Faḳīrī.
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4.

Biz daḫı pādişeh-i mülk-i maʿānī geçerüz
Maʿrifet ʿāşıḳıyuz yaʿni ẓarāfet ḳulıyuz

5.

Ey Faḳīrī bir iki ʿāşıḳ-ı āzādelerüz
Yaʿni bir pādişeh-i mülk-i melāḥat ḳulıyuz

18.29
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + –

1.

‘İlm ile ma‘nī yüzinde kāşifü'l-esrārsız
Ma‘rifet bāġında sizler çünki ber-ḫūrdārsız

2.

Ṭālib-i rāh-ı ġazāda vāris̱ -i ‘ilm-i Resūl
Ma‘rifet baḥrinde şimdi bir dür-i şehvārsız

3.

Ḥāṣılı ẕāt-ı şerīfüñ baḫşişi bir dānedür
K'‘ilm ile şimdi felek-rif‘at melek-miḳdārsız

4.

Ey Süleymān-ı zamān raḥm eylegil ben mūruña
Kim ḳabūl u redd içinde şimdi siz muḫtārsız

5.

Ḥāşe kim āyīne-i ḳalbüñde jeng-i gil ola
Ṭūṭi-i ṭab‘ ile siz kim bir şeker-güftārsız

6.

Dest-gīr ol al Faḳīrī bendeñüñ göñlin ele
Kim ezelden ol ġarīb üftādeyem dildārsız

29

06 Hk 436: 34v.
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19.30
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + –

1.

Olımaz cānā çü sensüz tende cānum bir nefes
Baña ḳıyma benden ayru olma cānum bir nefes

2.

Sāye-i luṭfuñda bir dem mürde-dil bulsun ḥayāt
Sāye ṣal luṭf ėt gel ey serv-i revānum bir nefes

3.

Sen gidelden her gėce ey māh-ı tābān şöyle bil
Ḫalḳı uyutmaz benüm āh u fiġānum bir nefes

4.

Ṣaḳlar idüm āteş-i ʿışḳuñı sīnemde velī
Fāş ėder ṭurmaz aḳar eşk-i revānum bir nefes

5.

Ḥasretüñden bu Faḳīrī ey ṣanem key ḫastedür
Tīz yėtiş bi'llāh gel kim ḳaldı cānum bir nefes

20.31
Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün
Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – –

1.

Gözüñ bīmār olaldan Rūma sulṭān ḫaṭṭ u ḫāl olmış
Dirīġā bir iki Hindū şeh-i Mıṣr-ı cemāl olmış

2.

Dehānuñ üzre zülfüñüñ geçer yoḳluġ ile ‘ömri
Miyānuñ bir ḳıla ḳādir degül ġamdan ḫayāl [olmış]

3.

Ḳara baḫtum gibi dā’im yėler oñmaz meger sāyeñ
Hevā-yı serv-ḳadüñ ile ki böyle pāymāl [olmış]

30

31

Tarlan 68: 56v.
Faḳīrī.
R. 1969: 24r.
Velehu eyżan.
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4.

Ṣıyaldan kelle-i Mecnūnı seng-i miḥnet-i devrān
Seg-i kūyına Leylīnüñ şikeste bir sifāl olmış

5.

Faḳīrī yine sevdā-yı ser-i zülf-i siyāhuñla
Benüm ‘ömrüm ‘aceb āşüfte vü şūrīde-ḥāl [olmış]

21.32
Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün
Mużārī‘ – – + / – + – + / + – – + / – + –

1.

Ol ġamze-kār dilber-i şūḫ-ı cihān imiş
Āşūb-ı dehr-i fitne-i devr-i zamān imiş

2.

ʿIşḳa ḳul olup ėşigine yüz sürenlerüñ
Añ kim gedāsı pādişeh-i kāmrān imiş

3.

Maġrūr olma ḥüsnüñe igende gül gibi
Cānā güzellügi bu cemālüñ bir ān imiş

4.

Miḥnet şebinde cevr ü cefāsından aġlama
Şād ol dilā ki ol meh-i nev mihr-bān imiş

5.

Eşʿārum içre lebleri vaṣfın görüp nigār
Dėdi Faḳīri ṭūti-i şīrīn-zebān imiş

22.33
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + –

1.

Gūşe-i miḥnetde ḳaldum fürḳatüñ pāyānı yoḳ
Var ise ölmekden özge derdümüñ dermānı yoḳ

32
33

H.1067: 67a.
SÇ. 387: 20r.
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2.

Büşra ÇELİK

Bī-müselmānlar ne çāre ḳatı ḥayf oldı baña
Yıḳdı göñlüm ḫānesin bir dīni yoḳ īmānı yoḳ

3.

Göz yaşıyla nāledür cānā enīsi göñlümüñ
N'eylesün ġurbetde ḳaldı hem-dem [ü] aķrānı yoḳ

4.

Ġoncenüñ ne sözi var gülşende la‘lüñ añmaġa
Ḳaddüñe [öykinmege] serv-i sehīnüñ cānı yoḳ

5.

Hey benüm rūḥ-ı revānum yoluña cān vėrmege
Dėr imişsin kim Faḳīrī derd-mendüñ cānı yoḳ

23.34
Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün
Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – –

1.

Efendim görmedüm ġayrı cemālde böyle parlaḳlıḳ
Ne bu sendeki parlaḳlıḳ o rūyında yuvarlaḳlıḳ

2.

Ruyından būs ėdem dėrken lebinde bir ḳayış ḳaydum
Ta῾accüb eyledüm lebde olur mı böyle ḳaymaḳlıḳ

3.

Güzel gel teşrifüñ olsun buyur gel ḫānemüz tenhā
N'olur bir kerrecik ėtseñ begüm göñülde alçaḳlıḳ

4.

Raḳīb ol yāri götürmiş seyri tenhā o bāġ içre
Benüm bī-hūde dünyāda qalışum sāde aḥmaḳlıḳ

5.

Faḳīrī ῾āşıḳı çalpāre-i cevrüñle oynatduḳ
Bütün dünyāyı oynatduñ ne bu sendeki oynaḳlıḳ

34

06 Mil Yz A 2299: 31r.
2a Vezin aksamaktadır.
3a Vezin aksamaktadır.
4a Vezin aksamaktadır.
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24.35
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + –

1.

Ṭālib-i ʿilm olana olmaz ʿaẕāb ezberlemek
Bilmiş ol ėder kişiyi kām-yāb ezberlemek

2.

Ger dilerseñ olasın ṣāḥib-fünûnı ʿālemüñ
Saña her fenden gerekdür bir kitāb ezberlemek

3.

Çün meʿānī baḥrine cüz’ oldı elfāẓ ile ḫaṭ
Yazup oḳıyañ ėder refʿ-i ḥicāb ezberlemek

4.

Döne döne yan yaḳıl tekrār ėt dersüñi
Ḳoma elden kim ėde baġruñ kebāb ezberlemek

5.

Dut Faḳīrīnüñ sözin ḥaḳdur eyā ṭālib seni
Ėder aḳrān ortasında āftāb ezberlemek

25.36
Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün
Mużārī‘ – – + / – + – + / + – – + / – + –

1.

Ḥammāma girdi nāz ile bir sīm-ten güzel
Dėnse laṭīf ü ḫūb s**i vü beden güzel

2.

Gül ruḫları egerçi leṭāfetde kem degül
İllā ki ġonce b***gi ḫod cümleden güzel

3.

ʿUmmān içinde ol g**-i ter-nāzüki bugün
Āhum yėlinden açıladüşdi igen güzel

35

36

06 HK 110: 72r.
4a Vezin aksamaktadır.
H. 1067: 118v.

Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi [ESTAD]
Cilt: 2 Sayı: 2 Ağustos 2019 ss. 787-844

825

826

4.

Büşra ÇELİK

Ölmez cihānda ölürse daḫı acımaz
ʿÖmrinde şevḳ ile seni bir kez s**en güzel

5.

Krüm Faḳīrī bülbül olur uçmaġa ṭurur
Ġonce b***gin açsa o gül-pīrehen güzel

26.37
Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün
Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – –

1.

Maḥabbet bī-sütūnıdur benüm bu oñmaduḳ başum
Olupdur tīşe-i Ferhād-ı bī-dil ḫusrevā ḳaşum

2.

Başum alup ‘adem mülkine varmaġa dehānuñ'çün
Elümde cür‘a-i cām-ı maḥabbetdür ayaḳdaşum

3.

Delüḳanlulıḳ ėdüp her yaña aḳar yetīm-i eşk
Gözümden çıḳdı ol demden berü nemdür benüm yaşum

4.

Dür-i eşkini ḫarc ėtmekle ėrdi la‘l-i dildāra
‘Aceb kān deldi bilürse benüm çeşm-i güher-pāşum

5.

Boyar her gėce ebr-i zülfini dūd-ı siyāhumla
Faḳīrī olmaḳ ister bu ‘arūs-ı dehr oynaşum

37

R. 1969: 24r.
Velehu.
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27.38
Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün
Mużārī – – + / – + – + / + – – + / – + –

1.

Vaṣf-ı lebinde dilberümüñ bir ḫaber dėdüm
Ġāyet laṭīf ü nāzük ü şīrīn-ter dėdüm

2.

Dildār içün ṣoran dile senden ne gizleyem
Dilber eline giricek öper ḳuçar dėdüm

3.

Bir yār ṣordı tīr-i ḳażādan ne çekdi dil
Bir ḳaşı yā cefāsını her gün çeker dėdüm

4.

‘Işḳuñ ne şekle ḳoydı beni bilmege hemān
Göster cemālüñ āyīnesin bir naẓar dėdüm

5.

Ben ne dėdüm Faḳīri ḳuluñ'çün be hey güzel
Sen pādişāh-ı ḥüsni nihāyet sever dėdüm

28.39
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + –
1.

Ka‘be-i kūyuñda cān vėrmek ṣafādur sevdügüm
‘Īd-i vaṣluñdan ġaraż bir merḥabādur sevdügüm

2.

Gözlerümden ġāfil olma seyl-i eşkümden ṣaḳın
Bilürem ‘ilme'l-yaḳīn ‘ayn-ı belādur sevdügüm

3.

Başdan ayaġa cefā döken gibi her-cāyidür (?)
Āh kim dünyā gibi bir bī-vefādur sevdügüm

38

39

R. 1969: 27r.
Faḳīrī fermāyed.
R. 1969: 89v.
Faḳīrī fermāyed.
ġāfil: ġarīb R. 1969.
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4.

Büşra ÇELİK

Gün gibi rūşen degül midür ne lāzımdur delīl
Pertev-i āyīne-i nūr-ı Ḫudādur sevdügüm

5.

Olma bī-gāne teraḥḥum ḳıl Faḳīrī bendeñe
Kim ezelden ‘ışḳuñ ile āşinādur sevdügüm

29.40
Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün
Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – –

1.

Begüm ḥüsnüñ zamānıdur öpül ʿömrüm ḳuçul ʿömrüm
Güzellik çünki fānīdür öpül ʿömrüm ḳuçul ʿömrüm

2.

Öpülmekden çü ḳan olmaz ḳuçulmaḳdan ziyān [olmaz]
Güzellik cāvidān olmaz öpül ömrüm ḳuçul ʿömrüm

3.

Öpülmek bir melāḥatdür ḳuçulmak ḫod saʿādetdür
Bilürsün bûse ʿādetdür öpül ʿömrüm ḳuçul ʿömrüm

4.

Geçer ḳalmaz zamāndur bu güneş gibi ʿıyāndur bu
Vefāsı yoḳ cihāndur bu öpül ʿömrüm ḳuçul ʿömrüm

5.

Baḳup ḳadd-i bülendüñe naẓar ḳıl kendü kendüñe
Faḳīrī derdmendüñe öpül ʿömrüm ḳuçul ʿömrüm

40

06 HK 110: 72r.
Faḳīrī.
Bu gazel Necâtî Beg Dîvân’ında 354. gazel olarak yer almaktadır (Tarlan, 1992: 308).
5a baḳup: yā ḳaddüñe 06 HK 110.
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30.41
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + –

1.

Gėceler tā ṣubḥa dek feryād u zārum var benüm
‘Işḳuñ ile şimdi ḫaylī iştihārum var benüm

2.

Gülşen-i cennetde bitmiş bir nihāl-i tāzedür
Daḫı gözler görmedük bir gül-‘iẕārum var benüm

3.

Bir leb[i] ġonce yüzi gül saçı sünbül lāle-ruḫ
Bir ḳıyāmet serv-ḳāmet ġamze-kārum var benüm

4.

Lebleri vaṣfında naẓmum bir içim ṣudur hemān
Gör ne nāzük-ṭab‘ u lafẓ-ı ābdārum var benüm

5.

Cennetüñ ḥūrīlerüñ añmañ Faḳīrī baña kim
İki dünyāya deger bir şīve-kārum var benüm

31.42
Müfteʿilün mefā‘ilün müfteʿilün mefā‘ilün
Recez – + + – / + – + – / – + + – /+ – + –

1.

Ḫaste-dilem belā-keşem āh ne ėdem n'ėdem n'ėdem
Yaḳdı beni firāḳ u ġam āh ne ėdem n'ėdem n'ėdem

41

42

HS. 1313: 31v; 06 Mil Yz A 547/1: 109v.
1a ṣubḥa: ṣubḥ HS.
2a bitmiş: bitmez HS.
5a añmañ: añma HS.
06 Mil Yz A 4228/2: 51r.
3b Vezin aksamaktadır.
5a Ben ki bugün Faḳīrīyem bendelerüñ ḥaḳīrīyem: Gerçi bugün Nesīmīyem Hāşimīyem
Ḳureşīyem 06 Mil Yz A 4228/2: 51r. Latīfī Tezkiresi’nde sadece matla beyti yazan bu gazel
Nesîmî Dîvânı’nda bulunmamaktadır (Ayan: 2014).
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2.

Büşra ÇELİK

Ḥasret ile aḳar yaşum yandı yine içüm ṭaşum
Ᾱh ile nāledür işüm āh ne ėdem n'ėdem n'ėdem

3.

Yaḳdı beni çü ḥasretüñ fürḳat ü ḳan-ı raḥmetüñ (?)
Olmazsa ger ‘ināyetüñ āh ne ėdem n'ėdem n'ėdem

4.

Hecr ile yandı bu ciger derd ile cānda ḳıldı es̱er
Ṣabr gerek yaḫod sefer āh ne ėdem n'ėdem n'ėdem

5.

Ben ki bugün Faḳīriyem bendelerüñ ḥaḳīriyem
Bir ṣanemüñ esīriyem āh ne ėdem n'ėdem n'ėdem

32.43
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + –

1.

Gülşen-i ḥüsnin ki dildār ėtdi kāküllerle zeyn
Gūyiyā bāġ-ı İremdür oldı sünbüllerle zeyn

2.

Ḫaṭṭ-ı ‘anber-bārlarla gerden-i sīmīn-i yār
Ṣanasın kāfūrdur kim oldı fülfüllerle zeyn

3.

Çeşm-i pür-eşkümle cānā ‘aks-i ruḫsāruñ senüñ
Şīşe-i pür-ābdur olmış ḳaranfüllerle zeyn

4.

Bu iki çeşm-i pür-eşküm şevḳ-i la‘lüñle senüñ
Bezm-i cāmda şīşelerdür ola müller ile zeyn

5.

Dāġ-ı ḫūn ile cān vėrdi Faḳīrī-i derdmend
Ėdesiz bi'llāh mezārını ḳızıl güllerle zeyn

43

R. 1969: 24r.
Velehu.
2a ḫaṭṭ: ḫār R. 1969.
3b olmış: kim olış R. 1969.
5a Vezin aksamaktadır.
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33.44
Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün
Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + –

1.

Yandı odlara felek āteş-i sūzānumdan
Raʿd feryāda gelürse n'ola efġānumdan

2.

Ölürem uġrama sīne[me] ey[ā] ḳaşı kemān
Tīr-i ġamzeñ ki benüm geçse ḳaçan yanumdan

3.

Gülşen-i bāġ-ı cihān içre bugün sāye gibi
Ayru düşdüm meded ol serv-i ḫırāmānumdan

4.

Şāh-ı ġam ḫaymesidür sīnede ey lāle-ʿiẕār
Görinen dāġ degül çāk-i girībānumdan

5.

Ey Faḳīrī demidür miḥnet ü ġam bezminde
Aġlayam fürḳat ile dīde-i giryānumdan

34.45
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + –

1.

Gün yüzüñe zülf-i miskīnüñ niḳāb ėtmek neden
Ben ża῾īfüñ ḥālini dā’im ḫarāb ėtmek neden

2.

Leblerüñe dil-teşne olup dilberā her dem-be-dem
Gözlerümden dökilen ḳanı şarāb etmek neden

44

45

Atatürk K. 1565: 59v.
2a Eksik kelime vardır.
Faḳīrī naẓīre.
06 Mil Yz A 3291: 20v.
Ġazel-i Faḳīrī.
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3.

Büşra ÇELİK

Çeşm-i ḥüsnüñ dem-be-dem tīġ-ı müjeñle baġrumı
Sīne içre hecrüñ odıyla kebāb ėtmek neden

4.

Ey yüzi gül lebi ġonce ḳāmeti serv-i çemen
Derdle [beni] iñledüp hem-çü rebāb ėtmek neden

5.

Vaṣluña ėrgür nigārā ῾āşıḳa raḥm eylegil
Ol Faḳīre nār-ı hecrüñle ῾aẕāb ėtmek neden

35.46
Mef῾ūlü mefā῾īlü mefā῾īlü fe῾ūlün
Hezec – – + /+ – – + / + – – +/+ – –

1.

Nā-ehle vėren āfet-i devrānı sem ben
῾Uşşāḳına raḥm ėtmeyen oġlanı sem ben

2.

Bir yār ile tenhā düşicek meclis-i meyde
Engellik ėden cāhil ü nā-dānı sem ben

3.

῾Uşşāḳa cefā eyleye her gün se ėller
Her gėce anuñ gibi çatışḳanı sem ben

4.

[…] olıcaḳ her gėce bir gerden-i sīme
Bu burma bıyıḳda olan ῾unvānı sem ben

5.

Geç geç gelüp ānīde giden yāri Faḳīrī
Bir sen daḫı ger olur iseñ anı sem ben

46

06 Mil Yz A 715: 102r.
4a Eksik kelime vardır.
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36.47
Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fa‘lün
Remel + + – – / + + – – / + + – – / – –

1.

Dėme eşküñi naẓardan düşürüp nemdür bu
Bir zamān ola ki çoḳ acıyasın demdür bu

2.

Ol melek yüzlü nigāra n'ola cānlar vėrsem
Ki perī-rūlar içinde ‘aceb ādemdür bu

3.

Çeşm ü ḳadd zülf [ü] dehān olsa [n'ola] eglencem
Eglenür her kişi bir lu‘b ile ‘ālemdür bu

4.

N'ola ger ḳadd ü dehānuñı senüñ fikr ėtsem
Ey ṭabībüm ki dil-i ḫaste [i]çün emdür bu

5.

Āferīn ṭab‘-ı selīmine Faḳīrīnüñ kim
Şeh Süleymān zamānında müsellemdür bu

37.48
Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün
Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + –

1.

Başumuz ḫoş olalı zülf-i semen-sālar ile
‘Ömrümüz geçdi bizüm bu ḳuru sevdālar ile

2.

Dāġ-ı ḫūn ile zeyin eylemişüz ḳollarumuz
Bezmi zeyn ėtmege şāḫ-ı gül-i ḥamrālar ile

47

48

R. 1969: 24v.
Faḳīrī fermāyed.
5b Vezin aksamaktadır.
R. 1969: 24v.
Faḳīrī fermāyed.
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3.

Büşra ÇELİK

Bāġda medḥ ėderüz gül gibi her ġonce-lebi
Şi‘r-i rengīn oḳıyup bülbül-i gūyālar ile

4.

Ėtdi taḥrīk çenārı yine gülşende nesīm
K'el ṣalar raḳṣa girer serv-i dil-ārālar ile

5.

Ey Faḳīrī leb-i şīrīni[ni] vaṣf eyleyelüm
Berü gel ‘īş ėdelüm sükkeri ḥelvālar ile

38.49
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + –

1.

ʿĀşıḳ olmışlar-durur yārüñ gözine ḳaşına
Çeşmümüñ merdümleri girelden iki yaşına

2.

Ḫusrevā sen cān-ı şīrīn terkini urmaz göñül
Kūhken her ḳanḳı ṭaş ḳatısa ursun başına

3.

Cān vėrelden sen lebi şīrīn [i]çün ey seng-dil
Tīşe-i Ferhād diş biler mezārum ṭaşına

4.

Sırr-ı ‘ışḳı ėllere fāş ėtdügi'çün Kūhken
Ol delünüñ ėtdügi doḳundı āḫir başına

5.

Ey Faḳīrī ol ṣanem naḳşını taṣvīr eyleyen
Rūḥ-baḫş ėtmiş lebini āferīn naḳḳāşına

49

R. 1969: 79r.
Velehu.
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39.50
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel – + – – / – + – – /– + –

1.

Çīn-i zülfüñ ‘anber-efşān eyleme
Ḥāl-i ‘uşşāḳı perīşān eyleme

2.

Ġamzeler tīġın ḥavāle eyleyüp
Hay efendüm hey begüm ḳan eyleme

3.

Ḥasret-i zülfüñle ‘ömrüm ebrveş
Gözlerüm yaşını bārān eyleme

4.

Ārzū-yı pāy-būsuñla beni
Her nefes ḫāk ile yeksān eyleme

5.

Ey Faḳīrī aġzını öpdüm dėme
Yoḳ yėre kendüñe bühtān eyleme

40.51
Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün
Hezec + – – –/ + – – – / + – –

1.

Ḳara zülfiyle āl eyler kimerde
Beni şūrīde-ḥāl eyler kimerde

2.

Ḳaşın nūnı ġamıyla lām-ı zülfüñ
Elif ḳaddümi dāl eyler kimerde

3.

Güneş gibi ṭoġup luṭfı yüzinden
O meh ‘arż-ı cemāl eyler kimerde

50

51

R. 1969: 79v.
Faḳīrī fermāyed.
R. 1969: 77v.
Velehu.
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Viṣāl-i ‘īdine dāl olmaġ içün
Beni şekl-i hilāl eyler kimerde

5.

Dehānuña çü yoḳ çāre Faḳīrī
Miyānuñı ḫayāl eyler kimerde

41.52
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + –

1.

Yan baṣup tīġuña ʿuşşāḳın girersün ḳanına
İki yüzlülük düşer ṭoġrusı anuñ şānına

2.

Tīġ-ı ḫūn-ālūduñuñ ḫavfından ey ġonce-dehen
Ḫārlardan şāḫ-ı gül ḫancer ṭaḳınmış cānına

3.

Tīr-i ḫūn-rīzini ḥabs eyle zaḫm-ı sīnede
Vėr boyun ey dil nigāruñ ḫancer-i bürrānına

4.

Ẓulm ile bī-dillerüñ ḳanın sürermiş yüzine
Nice ḳanlu dėmesünler tīġ-ı ḫūn-efşānına

5.

Ḳılıç ile aldı dil mülkini tīġ-ı ġamzesi
Ey Faḳīrī ṣoñra tevfīż ėtdi ġam sulṭānına

52

R. 1969: 89r.
Velehu.
1a şānına: şāhına R.1969.
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42.53
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + –

1.

Ḥālet-i ‘ışḳı añup nāle vü efġānum ile
Aġladum ṣubḥa degin dīde-i giryānum ile

2.

Germ olup yanduġum içün ruḫı şevḳiyle anuñ
Şem‘ dutuşdı gėce sīne-i sūzānum ile

3.

Devlet el vėrmedi ḥayfā ki bugün bayramda
Merḥabā ėdemedüm ‘adl ıssı sulṭānum ile

4.

Bāġ-ı ġamda ne revādur ki ḳala bülbül-i dil
Ḫārlar gül gibi seyr eyleye cānānum ile

5.

Mā-cerā-yı ġam-ı hecrini o meh çihremüzüñ
Ey Faḳīrī yüzüm üzre yazuban ḳanum ile

43.54
Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün
Mużārī – – + / – + – + / + – – + / – + –

1.

Mecnūn ki mülk-i miḥnetde bir pādişāh idi
Derd ü belā vü ġam aña ḫayl ü sipāh idi

2.

Mecnūn başında eyledi ġam murġı āşiyān
Mülk-i belāda bir şeh-i ṣāḥib-külāh idi

53
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R. 1969: 90r.
Velehu.
R. 1969: 25r.
Faḳīrī fermāyed.
1a Vezin aksamaktadır.
5b Vezin aksamaktadır.
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Mecnūn yanarken āteş-i ‘ışḳa başında sen
Jūlīde-mūyı ṣanma ki dūd-ı siyāh idi

4.

Mecnūn mezārı üzre biten nergis ey göñül
Sevdā-yı çeşm-i Leyli içün şekl-i āh idi

5.

Mecnūn teninde yėr yėr elifler Faḳīriyā
Her biri mülk-i miḥnetde bir ṭoġru rāh idi

44.55
Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün
Mużārī – – + / – + – + / + – – + / – + –

1.

Şāh-ı gülüñ işideli bülbül yasaġını
Gülşen içinde baṣmadı gitdi ayaġını

2.

Mecnūn fiġāna başlayalı ʿandelībvār
Gördi çemende luṭf ile leylī otaġını

3.

Ey gün ṣıfatlu şevḳuñ ile her gėce mehüñ
Yaḳsa ʿaceb mi āteş-i āhum çerāġını

4.

Şol deñlü medḥ eyledi ġonce dehān açup
Gülşen içinde bülbüle ol gül budaġını

5.

Cān bülbülini ṣaldı ayaġa Faḳīriyā
El üzre ṭutsa ṭañ mı o gül yüzlü zāġını

55

06 Mil Yz A 2552: 82v.
Faḳīrī.
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45.56
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + –

1.

Üste vėrüp cānını germ eylesün bāzārını
Göre sīm ü zerle alur dilberüñ iḳrārını

2.

Sīm-i eşkin rūy-ı zerdin ḫarc ėdüp krüm benüm
Der-miyān ėtdi g**e hep dirhem ü dīnārını

3.

ʿĀc ayaḳlu taḫt-ı sīmīn üzre çıḳar her gėce
Özge sulṭāndur s**üm bilmez daḫı miḳdārını

4.

Kem degüldür eşk-i çeşmini aḳıtsa derd ile
Krümüñ bir sīm iken zerd eyledi ruḫsārını

5.

Ey Faḳīrī ḳılca ḳalur rişte-i cānum benüm
El urıcak çözmege dilberlerüñ şalvarını

46.57
Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün
Mużārī – – + / – + – + / + – – + / – + –

1.

Ṣabr ėtdi ḍarb-ı kre dil-āverlik eyledi
Ol ḳaḥbe-i zamāne ʿaceb erlik eyledi

2.

Meydān içinde ḳodı s**üm başın ortaya
Ser vėrdi geldi ḫaylice serverlik eyledi

3.

S**üm geçürdi ḥalḳa-i g**ñi boynına
Başını aldı gitdi ḳalenderlik eyledi

56
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H. 1067: 118v.
H. 1067: 118v.
Velehu.

Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi [ESTAD]
Cilt: 2 Sayı: 2 Ağustos 2019 ss. 787-844

839

840

Büşra ÇELİK

4.

Deyr içre düzdi bu büt-i tersāyı dün gėce
Görseñ ki bu s**üm nice kāfirlik eyledi

47.58
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + –

1.

Günde biñ kez vėrmeyen serv-i dil-ārādan n'olur
Her gėce s***meyen zülf-i semen-sādan n'olur

2.

N'ola taḥrīk ėtse ḳuşum ḳavara işidicek
Bād-ı ṣubḥ ile ṣalınmaz serv-i raʿnādan n'olur

3.

G**-i billūrı yanında añma laʿl-i aḥmeri
Ḫalḳa çīnī var iken bir ġayrı ṭavadan n'olur

Müfredler
1.59
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + –

1.

Faḳr ile faḫr eylerüz Ḳārūna taḳlīd ėtmezüz
Sālik-i rāh-ı Resūlüz mālik-i māl olmazuz

58
59

H. 1067: 118v.
MK. 1996: 12r.
Faḳīrī.
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2.60
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + –
1.

Hīç ṭ**ġum ḳılına ṣaymaz Me’ālī burnını
Ey Faḳīrī şimdi ḫayli gülledür krüm benüm
3.61
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + –

1.

Nev-cevānlar ʿahdinde durmaz furṣatı fevt eyleme
Ey Faḳīrī böyle pend eyledi pīrüm benüm

Matlalar
1.62
Mefā῾īlün mefā῾īlün fe῾ūlün
Hezec + – – – / + – – – / + – –
1.

Ġam-ı cānānı ḳılmasam bir dem yād
Dil-i vīrānum olmaz idi ābād

60
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H. 1067: 118v.
Bu beyit Fakīrī’nin Letâ’if adlı eserinin 372r yaprağında 15. latifede geçmektedir.
H. 1067: 118v.
06 Mil Yz A 8080/2: 51r.
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2.63
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + –
1.

Ey Faḳīrī çünki bildüñ o yalandur bu yalan
Bu fenā dünyāda sen de bir iki gün oyalan
3.64
Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün
Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + –

1.

Kim ki ʿışḳuñla ėşigüñde yüzin ḫāk eyler
Ölmedin yėrini ʿĪsī gibi eflāk eyler

4.65
Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün
Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + –

1.

Deheni yoḳluġunı var ise ol māh bilür
Kimse ḥükm ėtmez aña ġāyibi Allāh bilür

63

64

65

MK. 1996: 12r.
Faḳīrī.
MTN: 104r.
Faḳīrī.
MTN: 188v.
Faḳīrī.
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5.66
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + –

1.

Bir güzel sevdüm yine kim ismi Nūru'llāhdur
Ḥüsn içinde yoḳ naẓīri bir müsellem şāhdur

6.67
Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün
Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – –

1.

Yine ṣaḥn-ı gülistānda bezendi lāle vü güller
Yine her şāḫ-ı serv üzre fiġāna geldi bülbüller

7.68
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + –

1.

Kūhveş ʿāşıḳlaruñ baġrında başı var imiş
Mecmaʿu'-baḥreyne beñzer ḳanlu yaşı var imiş

66

67

68

MTN: 183v.
Faḳīrī.
MTN: 139v.
Faḳīrī.
MTN: 274r.
Faḳīrī.
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8.69
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + –

1.

Dilde anuñ'çün dehānuñ beñlerinden var ġalaṭ
Ḥarf-ı mīmin her ḫaṭuñ gördüm ki yoḳdur hīç nuḳaṭ

9.70
Mef῾ūlü fā῾ilātün mef῾ūlü fā῾ilātün
Mużāri῾ – – + / – + – – / – – + / – + – –

1.

Āh eylesem ʿaceb mi dīdār-ı yāre ḳarşu
Feryād u zāra başlar bülbül bahāra ḳarşu
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MTN: 280r.
Faḳīrī.
MTN: 204r.
Faḳīrī.
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