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Öz
Şiir mecmuaları Klasik Türk edebiyatı için önemli kaynaklardandır. Divanı bulunmayan pek çok
şairin şiirlerinin yanı sıra divan sahibi şairlerin, divanlarını tertip ettikten sonra yazdıkları yahut değişik
nedenlerle divanlarına almadıkları şiirlerine de mecmualarda rastlamak mümkündür. Diğer taraftan şiir
mecmuaları, özellikle nazire mecmuaları sayesinde kimin kimden ne ölçüde etkilendiği, kimin üstat kimin
talebe olduğu, kısacası Klasik Türk şiirinin zaman içindeki yürüyüşü daha net görülebilmektedir.
Bu çalışmayla, gerek yukarıda işaret etmeye çalıştığımız konularda gerekse daha başka alanlarda
edebiyat tarihine katkı sağlayacağı düşünülen bir şiir mecmuası ele alındı. Şair ve kâtip Livâyî tarafından
965/1557’de tertip edilen bu mecmua, Mısır Millî Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Bölümü 182’de kayıtlıdır.
Seçme bir nazire mecmuası denebilecek söz konusu derleme; Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi’ne
(MESTAP)1 uygun tabloyla araştırmacıların istifadesine sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Mecmua, nazire, Klasik Türk şiiri, matla, makta, Livâyî, MESTAP.

JOURNAL OF LIWAI BEG
Abstract
Poetry journals are one of the important sources for Classic Turkish Literature. Poems of many poets who
do not have a diwan (collected poems) can be found in the journals. Moreover, one can encounter in these journals
the poems of poets, who have a diwan, which were written by them after compiling their diwans or excluded from
these diwans for various reasons. Poetry journals, and imitative poetry (nazira) journals in particular, enable us to see
better who was influenced by whom and to what extent, who was the master or the teacher, and shortly, the journey
of Classic Turkish Poetry in time.
The present study deals with a poetry journal which we think will contribute to the history of literature both
in the above points we have tried to highlight and in other topics. Having been compiled by the poet and scribe Liwai
in 965 AH / 1557 AD, this journal is registered and stored in the Turkish Manuscripts Division No. 182 of the
Egyptian National Library and Archives. This miscellany, which can be regarded as a journal of selected imitative
poems, is made available to the researchers in a table complying with the Systematic Classification Project of Journals
(MESTAP) 2.
Key Words: Journal, imitative poetry, Classic Turkish Poetry, matla, makta, Liwai, MESTAP.
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MESTAP; Prof. Dr. Mehmet Fatih KÖKSAL’ın teklifi ve örnek çalışmasıyla başlattığı, çeşitli üniversitelerde görevli konuya ilgi
duyan öğretim elemanlarının gönüllü olarak desteklediği bir projedir. “Projenin hedefi, öncelikli olarak şiir mecmûaları, nihaî
olarak da edebiyatla ilgili –cönkler de dâhil olmak üzere– bütün mecmuaların ayrıntılı tasnif ve dökümlerinin yapılmasıdır.”
(Köksal 2012b: 422). Projenin hayata geçirilebilmesi maksadıyla Prof. Dr. Köksal’ın önderliğinde -Atatürk Kültür Merkezi
Başkanlığının da destekleriyle- Ankara’da 30 Haziran 2012’de Osmanlı Şiirinin Hazineleri: Mecmualar ve Cönkler konulu
bir çalıştay düzenlendi. Türkiye genelinde mecmua ve cönkler hakkında çalışan/çalışmakta olan 39 bilim insanının katıldığı
çalıştayda; konunun önemi, mahiyeti ve projenin özellikle Türk edebiyatı/şiir tarihi araştırmalarına sağlayacağı katkı üzerinde
duruldu, üniversitelerde yapılacak lisansüstü çalışmalar ve sair bilimsel yayınlarla desteklenmesi kararına varıldı.
Çalıştaydan sonra ise üniversitelerde yapılan/yapılmakta olan çalışmaların araştırmacıların hizmetine sunulabilmesi için bir
veritabanı
oluşturuldu.
Konuyla
ilgili
çalışmalar
veri
tabanında
paylaşılmaktadır.
Bilgi
için
bk:
http://mecmualar.tr.gg/MESTAP-Projesi-Hakk%26%23305%3Bnda.htm
MESTAP is a project started upon Prof. Mehmet Fatih KÖKSAL’s offer and exemplary work, and supported by voluntary
academic personnel of various universities who are interested in the subject. “The project aims to classify and list in detail
first the poetry journals and eventually all the literary journals, including minstrel’s (ashik) scrolls, i.e. jongs.” (Köksal 2012b:
422). For the purposes of the realization of this project, a workshop titled The Treasures of Ottoman Poetry: Journals and
Jongs was held with the moderation of Prof. Köksal, and the support of the Office of President of Atatürk Cultural Center,
on 30 June 2012 in Ankara. The workshop participated by 39 scientists across Turkey who have worked or are working on
journals and jongs, dealt with the importance and scope of the subject in hand, and especially its possible contributions to
the studies of the History of Turkish Literature/Poetry, and concluded that it is to be supported by postgraduate studies and
other scientific publications from the universities. After the workshop, a database was created in order to make available to
the researchers the studies which were and are carried out in the universities. The studies dealing with this subject are
shared via this database. For more information, see http://mecmualar.tr.gg/MESTAP-Projesi-Hakk%26%23305%3Bnda.htm
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GİRİŞ
Livâyî ve Eserleri
Üzerinde çalıştığımız mecmuanın mürettibi olan 16. yüzyıl şairi Livâyî’nin
hayatı hakkında ayrıntılı bilgiye sahip değiliz. Âşık Çelebi Meşâ‘irü'ş-Şu‘arâ’da
adının Hızır olduğunu, aklî dengesinin yerinde olmadığını, zaman zaman
hastanede tedâvî gördüğünü ve kitâbetle (müstensihlik) geçindiğini söyler (Kılıç
2010: 2/742). Gerek ferâğ kaydındaki bilgiler gerekse mürettibin adı geçen
mecmuada yer alan şiirleri, Âşık Çelebi’nin söylediklerini -genellikle- doğrular
mahiyettedir. Söz gelimi:
Nāmdār olsa Livāyī n'ola ışḳuñda şehā
Uṣlu-y-iken delüye geçdi cihānda adı (Livâyî Bey Mecmuası, 32a)
beyti onun aklî dengesinin bozuk olduğunun kendi kaleminden ifadesidir.
Ancak, adının Hızır olduğuna dair mecmuada bir işarete rastlamadık. Aksine, ferâğ
kaydında, adının Muhammed/Mehmed olduğu ve “Livâyî” diye tanındığı açıkça
belirtilmektedir.
Âşık Çelebi, Livâyî’nin edebî kişiliği ile ilgili olarak da şunları söyler:
“Mü’ellefātı ‘adedde ṣad olur, yanında şi‘r ü inşādan dem urılsa ġayruñ kelimātı
meẕkūr olmak bābı sedd ü ṣadd olur.” (Kılıç 2010: 2/743). Buradaki “sad” (yüz)
kelimesinden -muhtemelen- şairin istinsah ettiği eserlerin çokluğu kastedilmektedir.
Zira Livâyî’nin -şimdilik- Dîvân, Nazm-ı Tefsîr ve Mecmû‘a-i Eş‘âr dışında
herhangi bir telifi bilinmemektedir.
Livâyî’nin bilinen eserleri şunlardır:
1. Dîvân
Kasîde, gazel, terkîb-i bend, muaşşer, müsebba, muhammes, murabba ve
kıtalardan oluşan Livâyî Dîvânı üzerinde Köksal Seyhan doktora çalışması
yapmıştır (Seyhan 2002).
2. Nazm-ı Tefsîr
Baş tarafı eksik olduğu için adını “hâtime”den tahmin ettiğimiz eser; Yâsin,
Tebâreke (Mülk Sûresi) ve Amme’nin (Nebe Sûresi) nazmen tefsiridir. Bu eser;
“Livâyî’nin Manzûm Amme (Nebe Sûresi) Tefsiri”, “Livâyî’nin Manzûm Tebâreke
(Mülk Sûresi) Tefsiri” ve “Livâyî’nin Manzûm Yasin Tefsiri”, adlarıyla üç makale
hâlinde yayımlanmıştır (Sevgi 2013, 2014, 2015).
3. Mecmû‘a-i Eş‘âr
Mısır Millî Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Bölümü 182 numarada kayıtlı bu
şiir mecmuası şekil ve muhteva yönüyle ayrıntılı olarak aşağıda tanıtılmaktadır.
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MECMÛA-İ EŞ’ÂR’IN TANITIMI
Mısır Millî Kütüphanesi (Dâru’l-Kütübi’l-Mısrıyye) Türkçe Yazmalar Bölümü 182
numarada kayıtlı yazma; her sayfada 13-15 satırlı, 83 varaklık bir mecmuadır.3 Ferâğ
kaydına4 göre mecmua; Livâyî mahlasıyla meşhur Muhammed/Mehmed b.
Muhammed/Mehmed b. Alî tarafından Muharrem 965/1557’de tertip edilmiştir. Yazmaya
iki kez varak numarası verilmiştir. Numaralandırmalar birbiri ile uyumlu ve düzenli olmasına
rağmen eksik şiirlerden ve çobanlardan varak kopukluğu5 bulunduğu, numaralandırmanın
da sonradan yapıldığı anlaşılmaktadır. Geneli harekeli nesih olmakla birlikte zaman zaman
harekesiz nestalik6 hatla yazılmış mecmuada mükerrer7 şiirler ve derkenarlar8 hariç, eksiklik
sebebiyle sadece bir/birkaç beyti kayıtlı şiirler dâhil edilmek üzere; 305 gazel, 6 kaside, 3
müstezad, 3 muaşşer, 3 tahmis, 2 murabba ve 1 mesnevi vardır. Toplam 65 şair9 adına
kayıtlı 32310 manzume bulunmaktadır. Mecmuada en fazla şiiri bulunan şair; 87 gazel, 4
kaside, 2 tahmis, 1 murabba ile toplam 94 şiiri kaydedilmiş olan Livâyî’dir. Livâyî’nin
şiirlerinin fazla oluşu aynı zamanda mecmuanın mürettibi oluşuyla da ilgilidir. Livâyî’yi 38
gazelle Âhî, 37 gazel ve bir müstezadla Hayretî takip etmektedir. Bunun yanında
mecmuada tek şiiri bulunan şair de çoktur. Mecmuadaki şiirlerin şair ve nazım şekline göre
dağılımı da tablo hâlinde (Tablo 2) verilmiştir.

__________
3

Mısır Millî Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Kataloğu’nda söz konusu mecmua şöyle tavsif edilmektedir:

:ﳎﻤﻮﻋﺔ اﺷﻌﺎر
. ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ اﻟﺸﻬﲑ ﻟﻠﻮاﻳﯽ:ﲨﻊ
.وﻫﯽ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﯽ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت ﻣﻦ اﺷﻌﺎر ﳓﻮ ﲬﺴﲔ ﺷﺎﻋﺮاً ﺗﺮﮐﻴﺎ
.اﱁ....  ای ﳏﻴﻂ ﮐﺮﻣﻚ ﻗﻄﺮﻩ ﺳﯽ ﻋﻤﺎن ﮐﺮم: ﺷﺎ9  ﻗﺼﻴﺪۀ ﮐﺮم ﻷﲪﺪ:اوﳍﺎ
۸۳  ﻓﯽ، اﻟﺸﻬﲑ ﻟﻠﻮاﻳﯽ. ﲞﻂ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ، ﻫﺠﺮی۹۶۵  ﲤﺖ ﮐﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﻓﯽ اواﺋﻞ اﶈﺮم ﺳﻨﺔ،  ﺑﻘﻠﻢ ﻧﺴﺦ،  ﻧﺴﺨﺔ ﳐﻄﻮﻃﺔ ﻓﯽ ﳎﻠﺪ ﻧﻔﻴﺲ ﻣﻀﻐﻮط ﻟﺬﻫﺐ(1992: (IV/31) . ﺳﻢ۱۵X ۲۰ ،۵  ﻓﯽ،۱۳ ﺎ ﳐﺘﻠﻔﺔ و ﻣﻌﻈﻤﻬﺎY ﻣﺴﻄﺮ،ورﻗﺔ
4

“Temmeti'l-kitāb bi-‘avni'llāhi'l-Meliki'l-[Vehhāb?] ‘an-yedi ‘abdi'ż- ża‘īfi'[l-beriyye?] Muḥammed b. Muḥammed b.
‘Alī ve ‘an-kātibān-ı ḥāṣṣa-i sarāyī eş-şehīr bi'l-Livāyī ‘ani'ş-şuhūr fī-evāyili Muḥarremi'l-ḥarām sene ḫamse ve
sittūn ve tis‘a mi’e” kaydına göre mürettibin Livâyî olduğu kesin görünmektedir. Bu durumda yazmanın; 10b, 20b
ve 40a sayfalarındaki derkenar “li-muharririhî” kayıtlarının, mecmuayı tertip eden değil bu derkenarları yazan
anlamında kullanıldığını varsaymak gerekir. Mecmuanın hattı ile derkenarların hattının farklı ve acemice oluşu da
bu hükmü desteklemektedir.
5
Tabloda dipnotlarla da belirtilen eksiklik; 8b, 25b, 28b, 35b, 37b, 38b, 52b, 62b, 71b,74b ve 76b sayfalarından
sonra olmak üzere en az 11 varaktır.
6
Mecmua 41b’ye kadar harekeli nesih, 41b-53a arası harekeli nesih ve harekesiz nestalik karışık hatladır. Bu farklı
hat; sayfadan sayfaya, şiirden şiire değişebildiği gibi bir şiirin birkaç beyti veya beytin bir mısraında değişebilen
şekilde de karşımıza çıkmaktadır.
7
Livâyî’ye ait iki şiir mecmuada mükerrer kaydedilmiştir. Biri; 71b’de tamamı, 52b’de ilk iki beyti ve yazmanın ilk
sayfasında ise son üç beyti kayıtlı 5 beyitlik bir gazel; diğeri ise 18a’da 7 beyit, 74a’da ise 5 beyit hâlinde mükerrer
kaydedilmiş bir gazeldir.
8
Çoğunluğunun okuyucu notu olduğunu düşünülen bu derkenarlar, mecmuanın bütün ayrıntısıyla özelliklerinin
görülebilmesi için tabloda dipnotlarla verilmiştir. Mecmuada; 10b, 11a, 20b, 23a, 26a, 31a, 40a, 46a, 56a, 58a,
65a, 68a, 79a ve 83b’de olmak üzere toplam 12 derkenardan 11’i mecmuanın hattından farklı ve bozuk bir hatla
kaydedilmiştir. Sadece 79b’de Cûyî’nin şiirinde bazı tashihlere işaret eden ve “Iṣlāḥ-ı Livāyī” kaydıyla verilen ve
Livâyî’nin hattı olduğunu düşünülen derkenar, güzel bir talikle yazılmıştır. Ayrıca bu derkenarlardan 20b’deki Fâ’ik
mahlaslı 5 beyitlik gazel ile 10b ve 40a’daki beyitlerde “li-muharririhî” kaydı vardır.
9
Şair sayısı mahlaslar esas alınarak verilmiş, aynı mahlası kullanan birden çok şair için kimlik ayrımı yapılmamıştır.
10
Mecmuanın tertip özelliklerinin bütünüyle aksettirebilmek amacıyla muhteva tablosunda mükerrer şiirler de
gösterildi. Ancak bu şiirler mecmuanın toplam şiir sayısına dâhil edilmedi. Bunun yanında mecmuada varak
eksikliği sebebiyle bir veya birkaç beyti bulunan şiirlerin eksik matla veya makta beyitleri -divan veya sair
kaynaklardan tespit edilerek- tabloya alındı ancak bu şiirler sayı dışında tutuldu. Ayrıca yine varak eksikliği
dolayısıyla sadece başlığı kayıtlı olduğu hâlde metni bulunmayan şiirler; sayfa sonlarında zaman zaman kullanılan
çobanlardan hareketle tespit edilmeye çalışıldı, durum tabloda dipnotlarla açıklandı ve -tespit edilemediği
durumlarda- bu şiirler mecmuanın toplam şiir sayısına dâhil edilmedi.
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Mecmuanın Değerlendirilmesi ve Muhteva Tablosu
Türk şiir tarihi açısından önemli kaynaklardan olan şiir mecmuaları
sayesinde, edebiyat tarihlerindeki bir kısım bilgiyi netleştirmek ve zaman zaman da
düzeltmek, yeni bilgiler eklemek mümkün olabilir. Derleyeni ve yılı tam bilinmese
de bir mecmuanın derleniş tarihi, içeriğinden hareketle yaklaşık olarak tespit
edilebildiği için döneminin şiir zevkini, beğenilen şairlerini hatta seçilen şiirlere
göre de yazıldığı dönemin en beğenilen şiirlerini belirleme imkânı verir. Yine bu
mecmualarda divan sahibi olmayan veya divanı bulunduğu hâlde şiiri divanında
bulunmayan şahsiyetlere rastlanabilir, hatta bunlarla ilgili çok özel bilgiler de elde
edilebilir. Kısaca, Türk şiirinin gelişimi, değişimi ve geçirdiği merhaleleri tespitte
mecmuaların, özellikle de nazire mecmualarının11 önemi göz ardı edilemez.
Mecmualarda edebiyat tarihine katkı sağlayacak bilgiler yanında; din,
sosyoloji, tıp, musiki, örf, âdet ve inanışlar gibi toplum hayatına dair pek çok bilgi
bulmak mümkündür. Bu bilgiler özellikle kısmen günümüzün günlüğü
diyebileceğimiz kişisel mecmualardaki notlarla orijinal ve özgün olabilmektedir.
Bu açıdan bakıldığında toplumun her kesimine hitap eden yönüyle mecmuaların
bir kısmı, tertip edildiği dönemde de derleyen ve okuyucu için birçok bilgi
barındıran ansiklopedi gibidir. Ancak geniş bir yelpaze içinde bir geleneğin
taşıyıcısı olan mecmualar söz konusu edildiğinde; gerek tertibi, içeriği ve işlevi
gerekse edebî değeri ve derleyicisiyle -şiir yazmasa da edebî zevk sahibi kimseler
tarafından derlenen- öncelikle özel bir konuma sahip şiir mecmuaları akla gelir.
Çalışmamıza konu olan Livâyî Bey Mecmuası da bir şair tarafından tertip
edilen ve derleniş tarihi bilinen nadir mecmulardan olup muhtevası ve bazı tertip
hususiyetleri ve sair özellikleriyle edebiyat tarihine ışık tutabilecek nitelikte bir
mecmuadır.
Şiir mecmualarının bazıları içerik yanında tertip metodu, tertip edildiği
dönem, dönemin şiir zevki, içinde barındırdığı şiirlerin sahibi şairlerin kimliğini
tespit vb. yönleriyle de önemli ipuçları taşırlar. Livâyî’nin 965/1557’de tertip ettiği
mecmua da bu türden ipuçları barındıran bir şiir mecmuasıdır. 16. yy. şairi
Livâyî’nin mecmuasına aldığı şiirlerin -Ahmet Paşa, Necâtî, Sâfî gibi birkaç 15.
yy. şairi hariç- çoğu 16. yy. şairlerine aittir. Livâyî muhtemelen bu şairlerin
birçoğunu yakından tanıyordu. Bir şair tarafından tertip edilmesi ve çoğunlukla
çağdaşı şairlerin şiirlerini barındırması açısından önemli olan mecmuanın edebiyat
tarihi açısından dikkate değer bir tarafı daha vardır. Livâyî’nin mahlasdaş bazı
şairleri ayırıcı sıfat ve özelliklerine işaret ederek kaydetmesi şeklinde mecmuada
tezahür eden bu durum, şiir tarihine katkı sağlayabilir ve bazı bilgileri
netleştirebilir. Mesela mürettip; Hayâlî mahlaslı şairleri ayırmak için Hayâlî-i
Kefevî, Hayâlî-i Kalenderî, Hayâlî Beg, ‘Abdü’l-kerīm-zāde Ḫayālī Çelebi gibi
veya mecmuada aynı mahlaslı başka şair olmamakla birlikte kimi şairlerin kimliğini
netleştirmek için Şem’î-i Dervîş, Fakîrî-i Selânîkî, Hicrî-i Edirnevî, Behiştî-i Vâ’iz,
__________
11

Nazire mecmuaları ve nazireler hakkında bk: Köksal 2012a: 12-19 vd.; Gıynaş 2014: 12-13 vd.; Canpolat 1995.
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Zâtî-i Ker, Mustafâ b. Sultân Süleymân, Muhibbî Şâh şeklinde çeşitli
nisbeler/sıfatlar kullanmaktadır. Şiirlerin başında bulunan bu kayıtlar, tabloda
açıklamalar sütununa mecmuadaki şekliyle aynen aktarıldı. Yine mecmuayı
önemli kılan bir başka kayıt da 79a’da Cûyî’nin şiiri ile ilgili düşülen tashih
notlarıdır. “Iṣlāḥ-ı Livāyī” kaydıyla diğer derkenarlardan farklı işlek bir talik hatla
düşülen ve tabloda da işaret ettiğimiz bu notlar, Livâyî’nin kaleminden çıkmış
olmalıdır. Ayrıca mecmuada pek çok şiirin başında veya derkenar olarak “benüm,
bu benüm” kaydı bulunmaktadır. Yine benzer şekilde bazı şiirlerin başında
bulunan “mim” harfi de kanaatimizce “benüm” kaydının kısaltması olmak üzere
kullanılmıştır. Ayrıca bazı gazellerin başında da benzer şekilde “ṭı” kısaltması
vardır. Bu kayıtlar, genellikle Livâyî’nin şiirlerinde bulunmakla birlikte farklı
şiirlerde de görülmektedir.12
Livâyî, şairleri meşhur yönleri veya ayırıcı olduğu düşünülen
nisbeleri/sıfatları ile belirtse de bu şairlerin bazı şiirlerinin yayımlanmış divanlarında
tespit edilememesi veya mahlasdaş başka bir şaire atfedilmesi13 bizi üç varsayım
üzerinde düşündürmektedir. Birincisi; söz konusu bu şairlerle aynı veya yakın
dönemde yaşadığı bilinen Livâyî’nin kaydının doğruluğu, ikincisi; bu şiirlerin
mecmuada atfedilen şairlere ait olmakla birlikte Divan nüshalarına girmediği ya da
ilmî yayın esnasında tespit edilemeyen bir nüshada varlığı; üçüncüsü ise -bizce
zayıf bir ihtimal- Livâyî’nin kaydının yanlış olabileceğidir.
İlk bakışta nazire mecmuası özelliği gösteren, ancak çoğu yerde buna
uyulmadığı tespit edilen Livâyî Bey Mecmuası bu yönüyle de dikkat çekici
hususlar içermektedir. Livâyî’nin başlangıçta vezin, kafiye/redif veya nazım şekli,
tür gibi kıstasları temel alarak bir mecmua tertiplemeyi tasarlamadığı, tabloda da
görüleceği üzere ilk 10 varağa alınan şiirlerden de tespit edilebilir. Ancak 10.
varaktan itibaren mecmua seçme bir nazire mecmuası özelliği taşımaktadır. 10.
varaktan 26. varağa kadar aldığı şiirlerin bazılarına sadece kendi söylediği
nazireleri kaydeden Livâyî; 26. varaktan sonra ise -daha çok yine kendi nazireleri
olmak üzere- beğendiği 15-16. yüzyıl şairlerinin şiirleri ve nazireleriyle devam
etmiştir. Yine şiirlerin sıralanmasında vezin, kafiye/redif gibi kıstaslar
gözetilmemiştir. Mürettip, nazireler için iki başlık kullanarak bir ayrıntıya da dikkat
çekmektedir. Konu, vezin, kafiye ve redifi aynı olan şiirler; Naẓīre-i Livāyī, Naẓīre-i
Āhī, Naẓīre-i Meşrebī; rediften ilhamla söylenen ancak kafiyesi, bazen de vezni
farklı olan şiirler ise Naẓīre-i redīfī-i Livāyī, Naẓīre-i redīfī-i Āhī gibi başlıklarla
verilmiştir.14 Buna göre Livâyî, çağdaşı şairlerin şiirlerini toplarken bu şiirler içinde
__________
12

Mecmuanınkinden farklı kalem ve hatla düşülen bu kayıtların ne ifade ettiği tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak
derkenar bazı beyitlerle/notlarla aynı hatla yazılmış gibi görünen bu kayıtların okuyucu notu olması muhtemeldir.
Bu hususa tabloda dipnotla işaret edilmiştir. Ayrıca mecmuada bulunan şiirlerin divan, tezkire vs. kaynaklarda var
olup olmadığı konusunda çalışma yapılmış, ancak bütün şiirlerin kaynaklarda kaydı gösterilmemiş; matla veya
maktaı bulunmayan şiirlerin sadece bu beyitlerini ilgili kaynaklardan alarak tabloda gösterme yoluna gidilmiştir. Bu
durum, tabloda ilgili beyte ait dipnotla; mecmuada eksik olan şiirin tespit edildiği kaynaktaki beyit sayısı da
verilerek belirtilmiştir. Yine tabloda verilen matla ve makta beyitlerdeki kelime eksiklikleri veya yazının silik/bozuk
olmasından kaynaklanan eksikliği tamamlamak için şiirin tespit edilebildiği kaynaklara başvurulmuş, bu durum da
dipnotlarla açıklanmıştır.
14
Nazire hakkında bilgi için bk: Köksal 2006.

13
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beğendiklerine de nazireler söylemiş ve mecmuasına kaydetmiş izlenimi
vermektedir. Bunun yanında mecmuada; Cûyî, Hâverî, Meşrebî, Nücûmî gibi
bugün bilinmeyen veya kaynaklarda anılmayan ya da meşhur olmayan şairlerin
de şiirleri/nazireleri mevcuttur. Muhtemelen Livâyî’nin mecmua tertip etme
amaçlarından biri de çevresindeki/yakınındaki şairlerin şiirlerini kayıt altına
almaktı. Belki de bu şiirler söz meydanına yeni çıkan/beğeniye henüz sunulan
şiirlerdi.
Muhtevası ve tertip özelliklerinden hareketle Livâyî Bey Mecmuası’nın
esasını; mürettibin kendi şiirleri, beğendiği şiirler ve onlara söylediği nazireler
oluşturmaktadır, demek yanlış olmaz. Ancak bu arada -birkaçı hariç- çağdaş
şairlerin birbirlerine nazirelerinden örnekler veya benzer şiirler de alınmıştır.
Böylece birinci derece şair olmasa da şiirden anlayan biri olarak Livâyî,
mecmuasına aldığı şiirler vasıtasıyla dönemin şiir zevkine ve beğenilen
şairlerine/şiirlerine dair ipuçları sunmaktadır.
Mecmualar, muhteva açısından olduğu kadar dönemin imla ve fonetik
hususiyetlerine dair verdiği ipuçları bakımından da önemlidir. Livâyî Bey
Mecmuası bu yönüyle de incelendiğinde geneli harekeli olan yazmada aynı kelime
ve eklerde kimi zaman farklı yazımlar gözlemlenmiştir.15 Bu duruma; işim-işüm,
işigiñde-işigüñde, alıp-alup, anıñ-anuñ, seniñ-senüñ, yig-yeg gibi Türkçe kelime ve
eklerde daha çok rastlanmakla birlikte ḫammār-ḫummār, ḥabāb-ḥubāb, ḫˇānḫˇōn gibi Arapça ve Farsça kelimelerde de rastlanmaktadır. Mecmuanın/yazmanın
bütün özelliklerinin azami ölçüde görülebilmesini hedefleyerek muhtevayı
aktarmaya çalıştığımız için bu gibi imla ve fonetik hususlara müdahale edilmeyip
tabloya aynen aktarıldı, düzeltme önerilerimiz dipnotlarla belirtildi.
Muhtevası Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi’ne (MESTAP) göre tablo
hâlinde sunulan mecmuanın özelliklerini mümkün olduğunca görülebilmesi için
içerik şairlere göre alfabetik değil, varak numarası sırası korunarak verildi. Bu
durumun; araştırıcıların mecmuayı bütün özellikleriyle görmesini sağlayabileceği
gibi gözden kaçabilecek muhtemel eksikliklerin veya yanlış yargıların da tespit
edilip tamamlanabilmesine/tashihine katkısı olacağı düşünüldü.
Muhtevanın tabloya aktarılması; –şiirlerin başlangıç sayfaları ilk sütunda
gösterilerek– kaside ve gazellerde, matla ve mahlas/makta beyitleri; murabba
dışındaki musammatlarda ise matla sütununa ilk bendin birinci ve son mısraı,
mahlas/makta beyti sütununa ise son bendin ilk ve son mısraı verilmesi şeklinde
yapıldı. Ancak mahlas ile makta beyti ayrı olan gazel ve kasidelerde mahlas beyit;
musammatlarda ise son bendin ilk ve son mısraı yanında mahlasın geçtiği mısra
da tabloda gösterildi. Mecmuada mükerrer şiirler ve varak eksikliği sebebiyle
bir/birkaç beyti bulunan şiirlerin -Divan veya sair kaynaklardan tespit edilebileneksik matla veya makta beyitleri de tabloya alındı, mükerrer şiirler tabloda da
__________
15

16. yüzyıl şairi Livâyî’nin kendi hattıyla ve harekeli kaleme aldığı mecmuada, sehven yazıldığı düşünülemeyecek
oranda bulunan bu ikili yazımların bugün dönemle ilgili kabul gören imlalarından farklı olarak kaydedilmesi,
dönemin imla ve fonetiği ile ilgili araştırmalara da katkı sağlayabilir.
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mükerrer gösterildi ve dipnotlarla bu durumlara dikkat çekildi. Böylece
mecmuanın içeriği ve tertip özelliklerinin bütünüyle okuyucu tarafından
olabildiğince görülmesi sağlandı. Ayrıca yine eksiklik dolayısıyla sadece başlığı
kayıtlı ancak metni bulunmayan fakat sayfa sonlarında zaman zaman kullanılan
çobanlardan hareketle kayıtlı olması gerektiği varsayılan şiirlerden tespit edilenler
de tabloya alındı ve durum dipnotlarla açıklandı. Şiirlerin vezinleri işaretle
gösterildi ve -genellikle şaire nispetle şeklin de ifade edildiği- başlıklar
“Açıklamalar” sütununda verildi. Yine açıklanması gereken özel durumlara da bu
sütunda dipnotlarla işaret edildi.
Muhteva tablosuna ek olarak mecmuadaki şairler ve şiir sayısını gösterir
ikinci bir tablo daha oluşturduk. Ancak söz konusu tabloda aynı mahlası kullanan
birden çok şair ayrı ayrı düşünülmemiş, şiirde geçen mahlas esas alınarak tek
mahlas altında sayılmıştır.16

SONUÇ
İncelenen ve muhtevası sunulan mecmuayı bugünkü mecmua tasnifleri17
içinde mutlak bir gruba dâhil edemesek de seçme bir nazire mecmuası şeklinde
adlandırabiliriz. Livâyî’nin mecmuası; bir şairin kaleminden çıkmış olması,
muhtemelen birçoğunu yakından tanıdığı şairlerin şiirlerine yer vermesi ve şairlerin
kimliklerinin tespitine yardımcı kayıtlar bulunması açısından edebiyat tarihine katkı
sağlayabilecek bir mecmuadır. Ayrıca Livâyî’nin mecmuasına aldığı şiirler,
muhtemelen bu şiirlerin ilk şekilleridir. Bu bakımdan da mecmua araştırmalara
yardımcı olabilecek niteliktedir. Yine mecmuada nazireler için verilen başlıklar, M.
Fatih Köksal’ın Divan Şiirinde Nazire adlı kitabında dikkat çektiği zemin/model
şiir-nazire ilgisine dair bazı hususları da teyit etmektedir.18 Benzer şekilde
mecmualar tespit edildikçe özellikle Klasik Türk şiiri ile ilgili pek çok konunun daha
da netleşeceği kanaatindeyiz.
__________
16

Aynı mahlası kullanan şairleri ayrı vermememizin sebebi ilgili şairler hakkında çalışacak olan araştırmacıları
yanıltabileceği kaygısıdır. Örneğin; mecmuada Hayâlî Bey’e atfedilen şiirin tezkirede Abdülkerîm-zâde Hayâlî’ye
atfedildiği; Hayâlî-i Kefevî’ye ait şiirinse Hayâl Bey’in günümüz harfleriyle yayımlanan Divanı’nda olduğu tespit
edilmiştir.
17
Mecmuaların tasnifi hakkında bilgi için bk: Kılıç 2012: 75-96; Gürbüz 2012: 97-113.
18
Divan şiirinde nazirenin incelendiği eserde; zemin/model şiir ile nazire arasında kafiye/redif ilgisine dair bahiste
şöyle bir tasnif yapılmıştır:
a. Redifi model şiirle aynı kafiyesi farklı nazireler,
b. Kafiyesi farklı nazireler
c. Örnekleri çok nadir olmakla beraber hem redifi hem kafiyesi model şiirden farklı nazireler.
Yine aynı eserde farklı vezinle söylenmiş nazirelere de değinilmiştir (Köksal 2006: 34, 33). Livâyî’nin de; Âhî (17b),
Revânî (22b) Hayretî (33a-b), Mesîhî (63a) ve başka şairlerin şiirlerine nazirelerinde sadece kafiye; Hayretî’nin iki
ayrı şiirine (29b,31a) kendisinin ve Âhî’nin nazirelerinde ise kafiye yanında vezin farklılığı da görülmektedir.
Şair/mürettip Livâyî bu şiirlere “Naẓīre-i Redīfī-i …”; vezin ve kafiye/redifi aynı şiirlere ise “Naẓīre-i …” gibi
başlıklar vererek bu ayrıma dikkat çekmektedir.
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Tablo 1: Livâyi Bey Mecmuasının MESTAP’a Göre Muhteva Tablosu

kaside/45

3a

LüHlüH dişüñ ki olmış aña perdedār la‘l
A6med
Her dānesi düşürdi gözümden hezār la‘l

43. Jikmet budur ki gözleri olsaydı bir naKar
Gan aġlayaydı A6med içün zār zār la‘l
Dünyā Darācı dürc-i Dazīneñde derc ola
Her gün :apuñda Darc ola yüz biñ :a8ār la‘l

Devr ideli bu nüh felek-i 8ā:-ı mu:arnes
Gelmedi senüñ gibi daDı rū6-ı mu:addes
Nihānī
Ey ruDları Dˇurşīd ü :aşı māhı mu:avves

Çün oldı Nihānī saña biñ cān-ile çāker
‘İzzet bu yiter k'ola seg-i kūyuña hem-ser
Bu :avli o:ur sūz-ile dil bülbüli Dˇoşter

4b

Ey mu6ī8-i keremüñ :a8resi ‘ummān-ı kerem
Bāġ-ı cūd ebr-i kefüñden 8olu bārān-ı kerem

El-minnetü li'llāhi ta‘ālā ve te:addes

Ben bendeye Dışm eylemek ol nergis-i şehlā
Her dem ne belādur
Gılmak dil ü cān milketini Kulm-ile yaġmā
Şāhum ne revādur

Vezin

Açıklamalar

..-- /..-- /..-- /..-

GaAīde-i Kerem
A6med Paşa
fermāyed

--. /-.-. /.--. /-.-

GaAīde-i La‘l
A6med Paşa
fermāyed

--. /.--. /.--. /.-- Nihānī fermāyed

El-‘izzetü li'llāhi taQālā ve te:addes

Şol zülf-i müselsel olalıdan berü Rāfī
Cān boynına zencīr
‘A:l oldı perākende vü dil vālih ü şeydā
Gör kim ne Aafādur

5a

Rāfī

müstezād/7

--./.--./.--./.--

Rāfī fermāyed

5b

Murġ-ı cāna ‘ış: odından āşiyān itdüm yine
Şükr Ja::a kim yine bir meh-li:ādur sevdügüm …
Mütekerrir
UAūlī …
İy UAūlī ol şehüñ nāmın beyān itdüm yine
muaşşer19/5
Ben Mu6ammed ümmetiyem MuA8afādur sevdügüm …
Ben Mu6ammed ümmetiyem MuA8afādur sevdügüm

-.--/-.--/-.--/-.-

UAūlī fermāyed

__________
19

murabba/7

Nazım türü

kaside/37

A6med

Mahlas/Makta’ beyti / bendi

medhiye

24. A6medüñ
med ġam ma:aAı kesdi dilin şem‘ gibi
Saña rūşen diyemez med6üñi sul8ān-ı kerem
‘Ömr-i DaAmuñ ire tārīD gibi pāyāna
Nāmuñı nāme-i i:bāl ide ‘unvān-ı kerem

Mahlas

Nazım
şekli /
birimi

1b

Matla’ beyti / bendi

medhiye

Mısır Millî Kütüphanesi (Dârü’l-Kütübi’l-Mısrıyye) Türkçe Yazmalar Bölümü, 182

Yp. nu.

Yer Nu

Her bend, mütekerrir mısralarla birlikte 11 mısradan teşekkül etmesine rağmen muaşşer olarak adlandırıldı.
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muaşşer/6

8a

Kişver-i 6üsn-i melā6atde bugün begsin beg
Livāyī …
Ja: budur mülk-i melā6atde bugün begsin beg

Dem-i ‘Īsā yed-i beyżā mısın iy rū6-ı revān
…
Āb-ı lu8f u keremüñ eyle Livāyīye
Livāyī revān
…
Ja: budur mülk-i melā6atde bugün begsin beg

mütekerrir
muaşşer/4

8b

Teslīm ü rıżā :apladı mülk-i dil ü cānı
Ey rū6-ı revānum
Jayretī
Jāşā ki cefā tīġı dökerse yire :anı
Lā diye zebānum

[İy Jayretī dirdüm ki güzel sevmeyem artu:
İllā n’ideyim āh
müstezad/2
Adın dimek olmaz yine bir şūD-ı cihānı
Sevdi dil ü cānum]20

(…)21

Olma maġrūr gülüñ güldügine iy bülbül
Bir gün ola ki yirinde göresin yiller eser

MuA8afā b. Rul8ān
Süleymān
-.--/-.--/-.--/-.ra6imehu'llāh
fermāyed
medhiye

Gapdı eşcāruñ başından tācı peyk-i bī-direng
…
Başa çı:armaz kişiyi MuA8
MuA8afā
A8afā bu nām u neng
Şāh ayaġı 8opraġına varuñı eyle niYār

Çünki alur işbu taDt u tācı devr-i rūzigār
6b MuA8afā …
İyü nām isterse göñlüñ ‘ādil ol iy şehriyar

..--/..--/..--/..- Livāyī Beg mī-güft

--./.--./.--./.---./.--

Jayretī fermāyed

gazel22/1

..--/ ..--/ ..--/ ..-

Bu cihāndan göz yumup açdı Livāyī cān gözin
bāk-i rāhuñı :ılaldan gözlerine rūşenā

gazel/7

-.--/-.--/-.--/-.-

Livāyī mī-gūyed

Gül yüzüñ devrinde 8olsa sā:ıyā peymānemüz
Bülbül āvāz-ı AurāDī bāġ olurdı Dānemüz

bıżr gibi cām-ı İskenderden eyle nūş-ı cān
Kiştzār-ı Dāke düşmedin Livāyī dānemüz

gazel/7

-.--/-.--/-.--/-.-

Velehû

NiKāmī

Ganum dökerse ġamzelerüñ iy perī-Aıfat
Şekker lebüñden eyle mu‘ayyen aña diyet

Eflāke irdi āhı NiK
iy ‘aceb
NiKāmīnüñ
āmī
Niçün işitmez ol meh-i Durşīd-menzilet

gazel/5

--./-.-./.--./-.-

NiKāmī Çelebi
fermāyed

9b

NiKāmī

Her sīnede ki mihr ü mu6abbet eYeri var
bˇoş nāle-i şeb-gīr ile āh-ı se6eri var

Men‘ itme NiK
NiKāmī ruD u zülfüñ gözedürse
Kim devr-i teselsülde 6akīmüñ naKarı var

gazel/5

--. /.--. /.--. /.--

Velehû

10a

Enverī

O:uñ baġrum başından geçdügi a6vāli benden Aor Leb-i Ferhāddan bir būse almış Enverī iy dil
Gel anuñ acısı derdini başından geçenden Aor
İnanmazsañ bu şīrīn :ıAAa’ı var ol dehenden Aor

gazel/5

.---/.---/.---/.---

Ġazel-i Enverī

10a

Livāyī

Rabā zülf-i nigāruñ būyını misk-i butenden Aor Livāyī Dastenüñ sen yig bilürsin 6ālini iy dost
gazel/7
Lebin la‘l-i Yemenden dişlerin dürr-i ‘Adenden Aor O ço:dan geçdi kendinden yine sen anı senden Aor

.---/.---/.---/.---

NaKīre-i Livāyī

9a

?

9a

Livāyī

ĀDiret 6a::ı 6elāl olmasun iy sā:ī saña
Mül lebüñsüz dünyede dirlik 6arām oldı baña

9a

Livāyī

9b

__________
20

Varak eksikliğinden dolayı mecmuada şiirin ilk iki beyti bulunmaktadır. Beyit Divan’daki 11 beyitlik müstezaddan alındı (Çavuşoğlu-Tanyeri 1981: 128/müstezad).
Sonradan verildiği anlaşılan varak numarasına göre eksik görünmemekle birlikte 8b’de Hayretî’nin müstezadının ilk iki beytinden sonrasının bulunmaması ve 9a’daki mahlassız bu
beyit varak kopukluğunu kesinleştirmektedir. Ayrıca sayfa sonundaki çobana göre 11a, Hayretî’nin müstezadının “cān” kelimesiyle başlayan yedinci beytiyle devam etmelidir
(Çavuşoğlu-Tanyeri 1981: 129/Müstezad).
22
Varak eksikliği nedeniyle şairini tespit edemediğimiz bu beytin bir müzeyyel gazele veya mütekerrir musammata ait olması muhtemeldir.

21
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10a

Enverī

10b Enverī
10b23 Enverī

Zülfüñle Da8uñ ‘ilm-i cefā ba6Yin ider hep
Biri :ara cāhil birisi cehl-i mürekkeb

Pervāne gibi Enverī hicrānı odından
Ol şem‘a bu ben sūDte yansam yine bir şeb

gazel/5

--./.--./.--./.--

Ġazel-i
Sa‘doġlı(?) Enverī

Ser-i zülf-i siyāh-ı dilberler
Biñ dili bir :ıl ile baġlarlar

Gün yüzüñ MuA6afından iy māhum
Enverī ve'g-gu6āyı ezberler

gazel/5

..--/.-.-/..-

Velehû

hulmet ‘asākirini :ılup tārmār şem‘
Oldı diyār-ı şāma dilā şehriyār şem‘

Dün gice yāre Enverī nār-ı firā:dan
Yandı ya:ıldı aġladı bī-iDtiyār şem‘

gazel/7

--. /-.-. /.--. /-.-

Velehû

Yanarsam tāb-ı zülfüñden 8olar cümle cihān āteş Ziyād oldı benüm sīnemde sūzum aġlama:dan āh
Ulaşur :or:arın şehre derūnumda yanan āteş
Livāyī gerçi serd olur ire āb-ı revān āteş

gazel/7

.---/.---/.---/.--- Livāyī mī-gūyed

11a

Livāyī

11a24

Āhī

Şol melek-Dū kim :ılur şimdi felek i:bāl aña
Ra6m ide şāyed göñül var eyle ‘arż-ı 6āl aña

Ġar: olur deryā-yı ġamda Āhī-yi
Āhī āşüfte-6āl
bıżr gibi yitişüp ra6m itmeseñ fi'l-6āl aña

gazel/5

-.-- /-.-- /-.-- /.-

Āhī Efendi
fermāyed

11b

Āhī

Sīnede her şu‘le kim bu āh-ı āteşnākden
Gūyiyā bir lāledür kim baş çı:armış Dākden

Rorma Āhī ‘ış: 6ālinden fa:īh-i şehre kim
Ma‘rifet gelmez bilürsin degme bir idrākden

gazel/5

-.-- /-.-- /-.-- /-.-

Velehû

11b

Āhī

İzüñ tozına kim ki senüñ müşterī-y-ise
Gana boyansun iki gözümüñ biri-y-ise

İki gözüm-çün Āhī izüñ tozını senüñ
Virmez iki cihāna eger cevherī-y-ise

gazel/5

--. /-.-. /.--. /-.-

Velehû

12a

Āhī

Bir elif çekdi yine sīneme cānān bu gice
Ran Aarıldı baña bir serv-i Dırāmān bu gice

Rindler Ao6betine 8ālib olan ‘ārife diñ
Āhīnüñ 6ücresine cem‘ ola yārān bu gice
Āhī

gazel/5

..--/..--/..--/..-

Velehû

12a

Livāyī

Meclise geldi yine͜ ol şem‘-i şebistān bu gice
Gökden indi yire Aanki meh-i tābān bu gice

İy Livāyī günidür ‘īd-i visālinde anuñ
Dil ü cān olsa revā yolına :urbān bu gice

gazel/7

..--/..--/..--/..-

NaKīre-i Livāyī

12a

Āhī

Ne muAā6ib bulunur derd ü ġam-ı yār gibi
Ne ferāġāt yiri var Dāne-i Dammār25 gibi

Ol :ıyāmet beni ferdāya Aalup Āhī hemān
Yarına :aldı işim va‘de-i dīdār gibi

gazel/5

..--/..--/..--/..-

Āhī fermāyed

12b

Āhī

Uçmasun yañlış Daberler ol hümānuñ üstine
K'āşiyān-ı zāġa varma: düşmez anuñ üstine

Eydiñiz yārāna kim Ao6bet-be-Ao6bet söylesün
Bir ġazel didi yine Āhī fülānuñ üstine

gazel/5

-.-- /-.-- /-.-- /-.-

Velehû

__________
23

10b’de mecmuadan farklı hatla derkenar;
Feyz-i Ḥaḳ yüz ṭutsa āsāndur ḳula neşr-i kemāl
Biñ çerāġ-ı mürdeyi iḥyā ider bir dāne şem‘
beyti kayıtlıdır.
24
11a’da mecmuadan farklı hatla derkenar olarak;
Bu mecmū‘a ‘aceb bāġ-ı gülistān
Ne dilerse bulurmış bunda insān
beyti bulunmaktadır. Bu beyit, birkaç kelime farkıyla ve aynı hatla 58a, 65a ve 68a’da da derkenar olarak kaydedilmiştir. Kanaatimizce bir okuyucunun mecmua hakkındaki
yorumudur.
25
Metinde “ḫummār” olarak harekelenmiştir.
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12b

Āhī

Cānı :urbān itdüren ‘uşşā:a :aşuñ yayıdur
İy güneş yüzlü :aşuñ beñzer ki :urbān ayıdur

Āhīyi
Āhī gūşe be-gūşe zār iden bülbül gibi
Yöriyen Ao6bet be-Ao6bet bir melek her-cāyīdür

gazel/5

-.-- /-.-- /-.-- /-.-

Velehû

13a

Āhī

Güzellik nev-bahārında cihān bāġ-ı bahār olsa
Baña ol yüzi gülşensüz gerekmez ger hezār olsa

Başum alıp giderdüm ben ‘adem milkine dek Āhī
gazel/6
Öte yanında dünyānuñ eger bir reh-güjār olsa

.---/.---/.---/.---

Velehû

13a

Āhī

Seg-i kūyuñ beni āşüfte gördi
Du‘ālar o:ıyup üstüme ürdi

Aya:larda ġubār olmışdı Āhī
Ser-i zülfüñ anı yirden götürdi

gazel/5

.---/.---/.--

Velehû

13b

Āhī

Nālişimden giceler gözini yummaz nüh-felek
Veh kim ol meh ‘ālemi incitdi yirden göge dek

Alnuña meh yüzüñe mihr-i cihān-ārā dimiş
Dōstum Āhī seni göge çı:arur giderek

gazel/5

..--/..--/..--/..-

Velehû

13b

Āhī

Nigārā 6āAılım zülf-i semen-būyuñda bir būdur

Yazardum Da88uñuñ vaAfın devāt-ı çeşm-i Āhīden
Āhī
Velī bu :an olacaġuñ içi iñen :ara Audur

gazel/5

-.--/-.--/-.--/-.-

Velehû

13b

Āhī

Nigārā çeşm-i fettānuñ be-ġāyet ġamzekār anca: Cihānuñ māl ü milkini virürseñ Āhīye
Āhī almaz
Cigerden tīr-i müjgānuñ geçüp cāna :ıyar anca: Nigārā senden umduġı hemīn būse kenār anca:

gazel/5

.---/.---/.---/.---

Velehû

14a

Āhī

Döndüren fānūs-ı çarDı dūd-ı āhumdur benüm
Yanduran Durşīd ü māhı Aub6gāhumdur benüm

Ol meh-i nā-mihr elinden şem‘ gibi Āhiyā
Başuma odlar ya:an baDt-ı siyāhumdur benüm

gazel/7

-.--/-.--/-.--/-.-

Velehû

14a

Āhī

Nice ta6rīr ideyin vaAfını derd ü elemüñ
Baġrı yuf:a kāġıduñ gözleri yaşlu :alemüñ

Ne bilür nāme ki şer6 eyleye 6ālüm Āhī
Gara͜ elif çı:maya :arnını yararsañ :alemüñ

gazel/5

..--/..--/..--/..-

Velehû

14b

Āhī

moġrulı: itdüm ol şeh-i ebrū kemāna ben
O: gibi anuñ-içün atıldum yabana ben

Vallāhi :or:arın saña adını añmaġa
Bir şi‘r-i ter didüm yine Āhī fülāna ben

gazel/5

--./-.-./.--./-.-

Velehû

14b

Āhī

Jükm-i ta:dīrüñe çün irmedi tedbīr senüñ
Fikr ü tedbīr benüm :ıymet ü ta:dīr senüñ

Kūyuñuñ dār-ı şifāsına varup Āhī didi
Üşte dīvāne benem bend-ile zencīr senüñ

gazel/5

..--/..--/..--/..-

Velehû

14b

Livāyī

Geldi bir bir başa Ja: her ne ki ta6rīr itdi
Elümüzden ne gelür anı ki ta:dīr itdi

Baş çatup cān u dil almaġa Livāyī yārüñ
Ġamzesiyle iki ebrūları el bir itdi

gazel/7

..--/..--/..--/..-

Livāyī mī-güft

15a

Āhī

Sāyesinde şāh-idüm bir beg efendüm var-idi
Cāme-i sebziyle bir serv-i bülendüm var-idi

İy baña Tañrı selāmın virmeyen bir gün ola
Diyesin Āhī gibi bir derdimendüm var-idi

gazel/5

-.--/-.--/-.--/-.-

Āhī fermāyed

15a

Āhī

Gabrüme dökilen gözi yaşı nigārumuñ
Nergis bitürdi dāyiresinde mezārumuñ

Kūyında Āhiyā gören āhum şu‘ā‘ını
Nūr indi Aanur üstine Dāk-i mezārumuñ

gazel/5

--./-.-./.--./-.-

Velehû

15b

Āhī

Terk idüp sen şāhı yüz döndürsem ol dergāhdan
Gıbleden dönsün yüzüm nevmīd olup Allāhdan

Kūyuña ‘azm eyledi Āhī naAīb olmadı hīç
Gerçi gitdi Ka‘beye ammā ki döndi rāhdan

gazel/5

-.--/-.--/-.--/-.-

Velehû

15b

Livāyī

İ6tirāz itmez misin bu sīne-i Aad-āhdan
Hey yolında öldügüm :or:maz mısın Allāhdan

İy Livāyī kimseden derdüñe dermān isteme
Hīç ‘ilāc olmaz saña illā meger ol şāhdan

gazel/7

-.--/-.--/-.--/-.-

NaKīre-i Livāyī
Beg

Ki bu ‘ömr-i dırāzumda benüm varum da bir budur
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16a

Āhī

Şīve vü nāza ġāyet olmaz mı
Bu ‘itāba nihāyet olmaz mı

DaDı Āhīye
Āhī şef:atüñ yo: mı
Şīve vü nāza ġāyet olmaz mı

gazel/6

..--/.-.-/..-

Āhī fermāyed

16a

Āhī

Gözlerüm yaşı şarāb-ı erġavān oldı baña
Senden ayru içdügüm iy dōst :an oldı baña

mutmayınca ‘ālemi āhum ben Āhī olmadum
Kendü āhum ‘ā:ıbet nām u nişān oldı baña

gazel/5

-.--/-.--/-.--/-.-

Velehû

16b

Āhī

Dirler ki ‘āşı: olana yā Aabr u yā sefer
Rabrum dükendi lāzım olupdur baña sefer

Dilber ma6allesinden ıraġ idüp Āhīyi
Āhī
Yazu: degül mi eyleye bir mübtelā sefer

gazel/5

--./-.-./.--./-.-

Velehû

16b

Āhī

Raçların çözsün bulutlar ra‘d :ılsun nāleler
Şol :adar od ya:dı āhum başlarına Āhiyā
Gabrüm üzre 6aşre dek yansun göyünsün lāleler Göklere aġdı giçüp benden fiġān u nāleler

gazel/5

-.--/-.--/-.--/-.-

Velehû

16b

Āhī

Ne na:ş ider bizüm-ile nigārı gördüñ mi
Ne fitneler :oparur rūzgārı gördüñ mi

Rorar irişdügine Āhī göz yaşını döküp
Gabā-yı surD-ile ol gül-‘ijārı gördüñ mi

gazel/5

.-.-/..--/.-.-/..-

Velehû

17a

Āhī

Ha çeker yaşum beni 8urmaz bu deryādan yaña
Seyre çı:mışdur meger dilber Ġala8adan yaña

Çün irer cām-ı ecel Āhī ya:ın ol Ja::a kim
Va:tidür şimden-girü ‘azm eyle Mevlādan yaña

gazel/5

-.--/-.--/-.--/-.-

Velehû

17a

Āhī

mālib-i iksīr-i ‘ış:am rūy-ı zerdüm var benüm
Derd-i dil 6āli degül şi‘rümde Āhī şer6 olan
gazel/5
İşüm altun eyledüm kimden ne derdüm var benüm Kendü 6ālim aġlaram bir ġayrı derdüm var benüm

-.--/-.--/-.--/-.-

Velehû

17b

Āhī

Yirde :almaz āteş-i āh-ı se6ergāhum benüm
mo:ınur çarDuña bir gün iy felek āhum benüm

Odlara yan Āhī kim odlara ya:duñ ‘ālemi
Oda yansun göreyin bu nāle vü āhum benüm

gazel/5

-.--/-.--/-.--/-.-

Velehû

17b

Livāyī

bātem-i la‘lüñ ümīdiyle Süleymānum benüm
Az :almışdur dirīġa çı:maġa cānum benüm

İy Livāyī cevr-i yār-ile göñül oldı Darāb
Gitdi ābād olmadı bu dār-ı vīrānum benüm

gazel/7

-.--/-.--/-.--/-.-

NaKīre-i redīfī-i
Livāyī mī-gūyed

18a

Livāyī

Şāh-ı ‘ış:am Daymeler sīnemde dāġumdur benüm İy Livāyī bülbül-i gūyāsıyam ol ġoncanuñ
Tāb-ı āhumdur ‘alem dūdı otaġumdur benüm
Gülsitān-ı güft ü gūyum bāġ u rāġumdur benüm

gazel/7

-.--/-.--/-.--/-.-

Velehû

18a

Livāyī

Ādem öldürmekde müjġān-ı perī-zādum benüm
NaAA-ı :ā8ı‘dur :aşı nūn ol gözi Aādum benüm26

İ‘tibār itmez Livāyī ol güneş ben jerreye
Göklere irse yiridür āh u feryādum benüm

gazel/7

-.--/-.--/-.--/-.-

Velehû

18b

Āhī

Seg-i kūyuñ ne ceng eyler bu cism-i nā-tuvān-içün

Ne lāzım bunca ġavġālar bir iki üstüDˇān-içün

Gudūmümden benüm Āhī olurdı gözleri rūşen
İzi tozını yārāna iletsem armaġan-içün

gazel/6

.---/.---/.---/.---

Āhī fermāyed

18b

Āhī

Nergisüñ degmemek-içün güle yavuz naKarı
Bāz-bend itdi Aabā şāD-ı güle ġoncaları

VaAf-ı 6üsnüñde ferīd olsa ‘aceb mi Āhī
Gün gibi şu‘le virür çünki sözinüñ güheri

gazel/5

..--/..--/..--/..-

Velehû

18b

Āhī

maġlar çün nālemi gūş itdi feryād eyledi
Didiler kim dehr bir Ferhād bünyād eyledi

Adına düşmezdi gerçi :addümüz dāl eylemek
Ol elif :āmet bu gün Āhī ‘aceb ad eyledi

gazel/5

-.--/-.--/-.--/-.-

Velehû

__________
26

Bu gazel 5 beyit olarak 74a’da da kayıtlıdır.
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19a

Āhī

19a

Livāyī

19b

Zāhidā içseñ eger sen de bizüm şerbetümüz
Gün gibi Kāhir olurdı saña keyfiyyetümüz

Gözümüz şīşeleri izi tozından pür olup
Bizüm ol günlere Āhī ire mi sā‘atümüz

gazel/7

..--/..--/..--/..-

Velehû

Terk-i Dvāb oldı bizüm-çün dün ü gün ‘ādetümüz Rūfiniñ oldı Livāyī yine cem‘iyyet-i ‘ām
Ġam-ı zülf ü ruDuñ olsa n'ola hem-Ao6betümüz bāAAa-i va6dete irişdi bizüm keYretümüz

gazel/7

..--/..--/..--/..-

NaKīre-i Livāyī
Beg

Āhī

Bir 6aAīrüm yoġ-iken külbe-i a6zānumda
Būriyā na:şı görinür ten-i ‘uryānumda

Baña ol nāme-i a‘māl yiter kim Āhī
Yār Da88ıyla ġazeller ola dīvānumda

gazel/5

..--/..--/..--/..-

Āhī fermāyed

19b

Āhī

Ol güzeller şāhına med6 ü Yenā olsun dirin
Pādişāhuma efendüme du‘ā olsun dirin

Rayru olan kimse’i Aaġ istemezmiş Āhiyā
Anuñ için cümle ‘ālem mübtelā olsun dirin

gazel/7

-.--/-.--/-.--/-.-

Velehû

20a

Āhī

Leblerin yād idicek cismümüze cān geldi
Göñül abdālı yitiş tekyeye :urbān geldi

‘Iş: rāzını iñen açma ki a‘dā işidür
Söyleme Āhī birez meclise nādān geldi

gazel/5

..--/..--/..--/..-

Velehû

20a Revānī

‘Āşı:a seyr itmege bir :āmet-i bālā gerek
Rūfiyā dervīş olanuñ himmeti a‘lā gerek

Sīm ü zer ister Revānī şimdiki ma6būblar
bā8ır-ı ‘āşı: gerekmez anlara dünyā gerek

gazel/5

-.--/-.--/-.--/-.- Revānī fermāyed

20b Revānī

Dāyim ra:ībe ‘izzet ider ol nigārumuz
Bir itce yo: :atında bizüm i‘tibārumuz

Her dem Revānī āh idelüm derde çāre yo:
Çün böyle gösterür bize bu rūzgārumuz

gazel/5

--./-.-./.--./-.-

Velehû

20b Revānī

Rind iseñ gel māyil ol cām-ı muAaffādan yaña
‘Ārif-iseñ götür ayaġı Ġala8adan yaña

Jūr u ġılmān-ile pür olmış Revānī her 8araf
Ba:maz içine giren firdevs-i a‘lādan yaña

gazel/5

-.--/-.--/-.--/-.-

Velehû

Felekde görmedüm miYlin bu iki şehr-i ġarrānuñ Gapusında :ul olmak şehriyār olma:dan evlādur
Livāyī şeh Süleymān-ı zamān Sul8ān Süleymānuñ
NaKīri yo:-durur hergiz Sitambul u Ġala8anuñ

gazel/7

.---/.---/.---/.--- Livāyī mī-gūyed

21a Revānī

Tāzece bir ġoncadur ol dilber-i ra‘nācıġım
Yā nihāl-i servdür ol :āmet-i bālācıġım

Hey niçün ra6m eylemezsin bu Revānī bendeñe
A begüm a pādişāhum a benüm mirzācıġım

gazel/5

-.--/-.--/-.--/-.- Revānī fermāyed

21a Revānī

Bahār oldı yine lāle ele cām aldı rindāne
Benefşe şeb-külāhını :ıvırmışdur levendāne

Revānī ‘ārif ol elden düşürme Dātem-i cāmı
Bilürsin bā:ī :almadı cihān milki Süleymāna

gazel/5

.---/.---/.---/.---

20b27 Livāyī

Velehû

__________
27

22b’de mecmuadan farklı hatla derkenar 5 beyitlik bir gazel bulunmaktadır:
Düşdi hevā-yı ‘ışḳa dil-i bī-ḳarārumuz
Geçmekde āh [u] vāh-ile hep rūzgārumuz
matlalı ve;
Sevdā-yı naḳd ü māl ile pāre pāredür
Fā’iḳ bu ‘aṣrumuzda olan en kibārumuz
maktalı bu gazelin başında “Li-muḥarririhi” kaydı bulunmasına rağmen mecmua ile söz konusu gazelin aynı kişinin kaleminden çıkmadığı yazıdan açıkça anlaşılmaktadır. Ayrıca yine
40a’da bir; 58a’da ise üç derkenar beytin başındada benzer kayıt mevcuttur. “Li-muḥarririhi Fā’iḳ” şeklindeki bu kayıtların söz konusu gazeli ve beyitleri yazan/kaleme alan kişi
kasdıyla kullanıldığı ve muhtemelen mecmuayı okuyan bu kişi (Fâ’ik) tarafından yazıldığı kanaatindeyiz. Şiir, mecmuanın muhtevasına dâhil olmadığı için tabloya alınmadı.
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Nice bir 6a::ı setr eyler diñiz ol nā-müsülmāna
Ol iki zülf-i kāfirler daDı gelmez mi īmāna

Livāyī bay-ile yoDsul 8oġup ölmek de her birdür
Ne ol mūr-ı ża‘īfe :aldı ‘ālem ne Süleymāna

gazel/7

.---/.---/.---/.---

21b Revānī

Geldi Da88uñ :ılma ‘uşşā:a cefā şimden-girü
Saña mihr itmek düşer iy bī-vefā şimden-girü

Çār-ebrū bir güzel sevdi Revānī çün göñül
Çār-mıAra‘ çaġıram ben bī-vefā şimden-girü

gazel/5

-.--/-.--/-.--/-.- Revānī fermāyed

22a Revānī

Lāle-veş alma ele sāġarı yār olmayıca:
Gılma Ao6bet hevesin tāze bahār olmayıca:

Yār göñülde Revānī :omadı Aabr u :arār
‘Āşı: olan nicidür Aabr u :arār olmayıca:

gazel/5

..--/..--/..--/..-

Velehû

22a Revānī

Eline yine almış lāle cāmı
Cihāndan almaġ-içün inti:āmı

Revānī Damseye ba:mazdı hergiz
Bu biş beyti eger görse NiKāmī

gazel/5

.---/.---/.--

Velehû

22b Revānī

Galdı baġlandı göñül zülf-i perīşānuñda
Cān esīr oldı düşüp çāh-ı zenaDdānuñda

bˇoş 8ut iy serv Revānīyi
Revānī ruDuñ gülşen-iken
Ganı bir bülbül anuñ gibi gülistānuñda

gazel/5

..--/..--/..--/..-

Velehû

22b Revānī

‘Āşı: olmışdur güneş iy dilber-i ra‘nā saña
molanur dünyāyı her gün bulımaz hemtā saña

Başını 8aşdan 8aşa urdı görüp aġladuġuñ
Acıduġından Revānī bu yidi deryā saña

gazel/5

-.--/-.--/-.--/-.-

Velehû

22b

Livāyī

Ay u gün derbān-ı mu:bil :ul hilāl olsun saña
Yarıcı ol āfitāb-ı bī-zevāl olsun saña

Ġamzesi tīrinden ol ebrū-kemānuñ aġlama
İy Livāyī :ol :anad u perr ü bāl olsun saña

gazel/7

-.--/-.--/-.--/-.-

NaKīre-i redīfī-i
Livāyī mī-güft

23a

Livāyī

Bir ‘āşı:am ki derd ü belādur devā baña
Bir Aādı:am ki Aıd: u Aafādur Aafā baña

Bir Dvōca-y-ile oldı refī: iy Livāyī dil
İy28 :apulı bir :ona: oldı fenā baña

gazel/7

--./-.-./.--./-.-

Velehû

Hay dimezsin dōstum şol ġamze-i cellāduña
Hey :ıyāmet rūz-ı ma6şer gelmez-imiş yāduña

Nice sengīn-dil olur ol dilber-i sīmīn-beden
Hīç ra6m itmez Revānī nāle vü feryāduña

gazel/5

-.--/-.--/-.--/-.-

Revānī Beg
fermāyed

‘Iş: derdinden-durur ‘ālemde destān olduġum

Ka‘be-i kūyuñ Revānī :o 8avāf itsün 8avāf

gazel/5

-.--/-.--/-.--/-.-

Velehû

Güç mi geldi gül yüzüñe :arşu giryān olduġum VuAlatuñ ‘īdine :urbān it Livāyī :uluñı
Nemden incindüñ benüm bi'llāhi :urbān olduġum Hicr-ile öldürme i6sān eyle :urbān olduġum

gazel/7

-.--/-.--/-.--/-.-

NaKīre-i Livāyī
Beg

Yanında kimüñ sencileyin bir Aanemi var
Kāfirdür eger jerrece göñlinde ġamı var

gazel/5

--./.--./.--./.--

Revānī fermāyed

21b

Livāyī

23a29 Revānī
23b Revānī
23b

Livāyī

24a Revānī

Çeşm-i mestüñden-durur her la6Ka 6ayrān olduġum Hay efendüm hay :ıblem hay :urbān olduġum

Bir tāze güzel sevdi cihān içre Revānī
Kim serv boyı lāle ru6ı ġonca femi var

NaKīre-i Livāyī

__________
28
29

“İy” yerine vezin ve mânâ açısından Divan’daki “iki” (Seyhan 2002: 49/9) kelimesi uygundur.
23a’da vezin ve imla kusurları bulunan ve mecmuadan farklı, bozuk bir hatla yazılmış derkenar iki beyitlik bir nazm bulunmaktadır. Sonradan yazıldığı ve mecmuanın muhtevasına
dâhil olmadığı düşünülen şiir tabloya alınmadı, aşağıda gösterildi:
Yā Rabbi göster cānānumı göster
Ya cānum al ya cānānumı göster
Ya‘ḳū[b]-ṣıfaṭ dīde-i giryānum açılsın
Aġlatma beni Yūsuf-ı Ken‘ānumı göster
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24a

Revānī

Dōstum 6ikmet kelāmına hele :ābil misin
No:8a-i mevhūm dirler aġzuña :āyil misin

(…)30 Dūb Aūretlerden i‘rāż eyleme
Hey Revānī sen daDı zāhid gibi ġāfil misin

gazel/5

-.--/-.--/-.--/-.-

Velehû

24b

Revānī

Yine ‘īd oldı dilberler uçurdılar Aalıncaġı
Melekler seyre gelsünler bu gün görsünler uçmaġı

Revānī ‘īd erkānın bilürler çünki dilberler
Neden unutdılar ola öpüşmegi :ucuşmaġı

gazel/5

.---/.---/.---/.---

Velehû

24b

Revānī

Öldürdi bizi ġam n’idelüm māl ü menāli
Sā:ī getüre ortaya şol def‘-i melāli

Cān virse Revānī ne ‘aceb tāze-tırāşa
Bu yolda aġarmışdur anuñ :ara Yi:āli31

gazel/5

--./.--./.--./.--

Velehû

24b

Revānī

Ol :amer ruDsār bir gün baña dildār olmadı
Nice feryād itmeyem ki 8āli‘im yār olmadı

Sen Revānīden
8avāf-ı kūyuñı men‘ eyleme
Revānī
Ka‘beye vardıysa ol :ıblem günehkār olmadı

gazel/5

-.--/-.--/-.--/-.-

Velehû

25a

Revānī

Elinden ol nigāruñ dād feryād
Beni yad eyler aġyārı :ılur yād

Revānī 6üsnüñi vaAf eyleyicek
İşiden dir hezārān āferīn-bād

gazel/5

.---/.---/.--

Velehû

25a

Revānī

Sā:iyā lu8f it bañā Aun 8olu cām

İnneme’l-i6sānü illā bi’t-tamām

Būse ‘ahd itdüñ Revānī bendeñe
Pādişāhum müstedām ol müstedām

gazel/5

-.--/-.--/-.-

Velehû

25b

Revānī

bˇōn-ı ġam-ile eyledi dildār :onu:lu:
‘Āşı:ları öldüri-yorur āh bu 8o:lu:

mab‘uñ çü cilā-yı mey-i nāb oldı Revānī
Ġamdan ne-y-içün āyīneñe ire 8onu:lu:

gazel/5

--./.--./.--./.--

Velehû

25b

Şem‘ī

Ol meh-li:ā ki gün gibi rūşen cemāli var
Olsun hemīşe gün gibi rūşen cemāli var

Şem‘ī
Şem‘ī cemāli vaAfını görünce ol nigār
Ta6sīn o:udı didi ne Dˇoşca ma:āli var

gazel/5

--./-.-./.--./-.-

Şem‘ī-i Dervīşnihād fermāyed

25b

Şem‘ī

N'iderler cānı cān[ān] olmayınca
N'iderler derdi dermān olmayınca

Ma:ām olmadı genc-i ‘ış:a Şem‘ī
Şem‘ī
Bu gönlüm şehri vīrān olmayınca32

gazel/3

.---/.---/.--

Velehû

26a

Livāyī

Pāre pāre eylediler baġrumı meh-pāreler
Sīnem üzre ol kemān-ebrūlar açdı yaralar33

Bī-vefā meh-rūlaruñ :atlan Livāyī cevrine
Bir gün ola rām olup anlar saña yalvaralar

gazel/3

-.--/-.--/-.--/-.-

…

26a

Şem‘ī

İy lebi şīrīn iñen ġāyetde 8atlu yārsın
Acılı: görme cihānda kim şeker güftārsın

bˇāb-ı ġafletden uyanmaz Şem‘iyā
Şem‘iyā baDtuñ senüñ
Giceler tā Aub6 olınca gerçi kim bīdārsın

gazel/5

-.--/-.--/-.--/-.-

Şem‘ī fermāyed

gazel/7

-.--/-.--/-.--/-.-

Velehû

26a34 Şem‘ī

Germ olursın iy felek gün yüzlü cānānuñ mı var Başuña odlar ya:up feryād idersin Şem‘iyā
Şem‘iyā
Rub6 olınca sīnede bir māh-ı tābānuñ mı var
Cevri ço: dünyā gibi Kulm issi sul8ānuñ mı var

__________
30

Mecmuanın tamiri maksadıyla matladan sonraki beyitlerin ilk kelimeleri üzerine kâğıt yapıştırıldığı için okunamadı. Ayrıca Divan’da 8 beyitlik bu gazelin mahlas/makta beyti de
tamamen farklı olduğundan eksiklik giderilmedi.
31
Mânâ gereği kelimenin “sakalı” olması uygundur.
32
Varak eksikliğinden dolayı mecmuada şiirin ilk üç beyti bulunmaktadır. Mahlas/makta beyit Divan’daki 5 beyitlik gazelden alındı. (Karavelioğlu 2011: G. 162)
33
Varak eksikliğinden dolayı mecmuada şiirin son üç beyti bulunmaktadır. Matla Divan’daki 7 beyitlik gazelden alındı. (Seyhan 2002: 120/ 125)
34
26a’da farklı kalem ve hatla yazılmış imlâ hataları bulunan derkenar bir beyit vardır.
Benüm yārüm gibi yā Rab cefākār olmasın kimse
Benüm derdüm gibi derde giriftār olmasın kimse
şeklindeki beyit ile 23a’daki derkenarı yazan kanaatimizce aynı kişidir.
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26b

Şem‘ī

Cāmlar hem-dem olup la‘l-i leb-i cānānuma
Āh kim her dem benüm odlar ya:arlar cānuma

Yana yana 6ālümi ‘arż itdügüm ‘ayb eyleme
Şem‘iyem cānā benüm yanma: gelüpdür şānuma
Şem‘i

gazel/6

-.--/-.--/-.--/-.-

Velehû

26b

Livāyī

Ġamzeñüñ vaAfın yazaldan Aa6fe-i dīvānuma
Gūyiyā bir cevherī Dançer 8a:ındum yanuma

İy Livāyī sözüme bārid nefes virmez Dalel
Girçek erler bāver itmişdür benüm yalanuma

gazel/5

-.--/-.--/-.--/-.-

NaKīre-i Livāyī

27a

bafī

İy gözleri nergis yüzi gül ruDları lāle
Gīsūları sünbül
Umar ki leb-i la‘lüñe yā:ūt ola lala
Lü’lü’ dişiñe :ul

Für:at odına yanar u 6asret yaşına ġar:
Cevr-ile cefāya
müstezad/5
Bī-çāre bafī35 bir gün irem diyü viAāle
Eylerdi ta6ammül

--./.--./.--./.---./.--

bafī fermāyed

27a

Āhī

Kime feryād ideyin nāle vü efġānumdan
Kime :an aġlayayın dīde-i giryānumdan

Saña maDlaA yiter Āhī kim ider aduñı yād
Her ġazel kim o:ınur defter ü dīvānumdan

gazel/5

..--/..--/..--/..-

Āhī fermāyed

27b Ra6mānī

Ġar:a vardum n'ideyin dīde-i giryānumdan
Yandum odlara meded sīne-i sūzānumdan

N'eydügüm ‘āleme fāş eyledi Ra6
Ra6mānī benüm
Dād feryād meded nāle vü efġānumdan

gazel/5

..--/..--/..--/..-

NaKīre-i ‘Abdu’rra6mān Çelebi

27b

Şem‘ī

Yüri men‘ eyleme zāhid beni cānānumdan
Göz göre ayrılayın mı varayın cānumdan

Şem‘iyā
Şem‘iyā dil uzadup her gice eflāki ya:ar
Nār-ı āhum ki çı:ar sīne-i sūzānumdan

gazel/5

..--/..--/..--/..-

Şem‘ī fermāyed

28a

Necātī

Didüm 6üsnüñ berātında yazar zülf-i siyāh egri
Didi bu Rūmdur dervīş olur tev:ī‘-i şāh egri

Necātīye
Necātī ölüm yigdür bu dirlikden ma‘āja'llāh
Ra:īb-i rū-siyeh 8oġrı ola ben bī-günāh egri

gazel/9

.---/.---/.---/.---

Necātī Beg
fermāyed

28a

Āhī

Çı:arsa n'ola sīnemden benüm dūd-ı siyāh egri
Dütüni 8oġrı çı:sun tek :ayırmaz dūd-ı āh egri

[Gehī mey-Dāne yolında gehī mesciddedür Āhī
gazel/5
barāb-ı mest-i ‘ış: olmış yürür geh 8oġrı gāh egri]36

.---/.---/.---/.---

NaKīre-i Āhī

28b

Necātī

Sā:iyā çünki degül kimseye furAat bā:ī
Gel Aabū6ı idelüm var ola elbet bā:ī

Sal8anat virdi Necātīye
Necātī humāyūn zülfüñ
Bāreka'llāh begüm sāye-i devlet bā:ī

gazel/7

..--/ ..--/ ..--/ ..-

Necātī Beg
fermāyed

28b

Āhī

Derd ü 6asret bu degül kim ola für:at bā:ī
Derd odur kim ben ölem :ala bu 6asret bā:ī

Ro6beti var mey-i nāb-ile bu gün Āhīnüñ
Āhī
Yüri Aūfī senüñ-ile yene Ao6bet bā:ī

gazel/5

..--/..--/..--/..-

NaKīre-i Āhī

…

tazmin

..--/..--/..--/..-

NaKīre-i Livāyī
ber-vech-i tażmīn

28b

Livāyī Kimseye…37

__________
35

Mahlas “Hafî” şeklinde harekelenmiştir. Vezin açısından da bu okunuş doğrudur. Farklı okuyuşları değerlendiren ve “Hafî”nin doğruluğuna dair ilk yorum M. Fatih Köksal tarafından
yapılmıştır (2001: I/ 205-06;). Daha sonra İsmail Ünver, Köksal’ı da anarak sadece bu konuyu işleyen bir makale yazmıştır (2003: 9-18). Ayrıca şairin mahlasının, “Huffî”, “Haffî”
veya “Hufî” olup-olamayacağı konusunda değerlendirmeler için bk: Şentürk 1999:87; Tural 2011: 7-8; Köksal 2013.
36
Mecmuada eksik olan mahlas/makta beyit Divan’daki 6 beyitlik gazelden alındı (Kaçalin 2015: 54/116).
37
Mecmuada 28b sonunda sadece başlık bulunmaktadır. Sayfa sonundaki çobana göre “kimseye” kelimesiyle başlayan ve Âhî’nin şiiriyle aynı kafiye ve redifli, Livâyî’ye ait bir şiir
olması gerekir. Ancak 29a Husrev-i Dihlevî’nin bir gazeliyle başlamaktadır. Bu durum, 28b-29a arasında varak kopukluğunu göstermenin yanında biribiriyle uyumlu ve eksiksiz gibi
görünen iki ayrı varak numaralarının da sonradan verildiğini göstermektedir. Yine aynı durum; dağınık halde bulununan varakların ya da yıpranan mecmuanın sonradan toparlanıp
tamir edildiği ihtimalini güçlendirmektedir. Livâyî’nin söz konusu bu şiiri için “kimseye” kelimesi ipucu kabul edilip Divan’ı tarandı. Ancak Divan’da “Tetimme-i Ġazeliyyāt-ı Livāyī”
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29a

busrev-i Men īn āh-ı ciger-sūz ez-dil-i peymān-şiken dārem Zi-dünyā mī-reved busrev be-zīr-i leb hemī gūyed
gazel/7
Dihlevī Çerā ez-dīgerī nālem ki derd ez-Dˇīşten dārem
Dilem begrifte der-ġurbet temennā-yı va8an dārem

Bend-i zülfüñe ezel düşdüm giriftāram henūz
Ol sebebden Daste vü ‘ış:-ile bīmāram henūz
29a Mu6ibbī UyDu gelmez gözüme 8ā Aub6 bīdāram henūz

Bāde-i cām-ı lebüñden ideli bir cür‘a nūş
Dilde Aabr u tende 8ā:at :almadı başumda hūş
Mest-i ‘ış: oldı Mu6
Mu6ibbī 8añ mı eylerse Durūş

Ber-cemālet hem-çünān men ‘āşı:-ı zārem henūz Merdümān gūyend ki busrev cāme-i şeyDī büpūş
Nāleī k'ez sūz-ı ‘ış:et dāştem dārem henūz
Çün büpūşam k'ez miyān ne’'kşūd zünnārem henūz

.---/.---/.---/.---

…

tahmis/5

-.--/-.--/-.--/-.-

TaDmīs-i Mu6ibbī
Şāh ġazel-i
busrev-i Mīr

-.-- /-.-- /-.-- /-.-

Ġazel-i Jayretī

..--/..--/..--/..-

NaKīre-i redīfī-i
Livāyī mī-gūyed

gazel/5

-..-/-..-/-.-

Hājā ġazel-i
Jayretī-i Mest

‘Āşı:-ı dīdāruñam dīdār 6a::ı-çün begüm
Nūr-ı pāk-i A6med-i MuDtār 6a::ı-çün begüm

Jayretī dervīşi :ılma Dˇōn-ı vaAluñdan cüdā
Tekye-i Ja:da yinen esrār 6a::ı-çün begüm

gazel/5

30a

Mesnedüñdür senüñ ol 6üsn-i sezā-vār begüm
Müstedām eylesün ol mesnedi Settār begüm

Rūz u şeb zülf ü ruDuñ fikri-y-ile hīç uyumaz
Bu Livāyī olalı ‘āşı:-ı bīdār begüm

gazel/7

30a Jayretī

İy :apusı Ka‘be-i ehl-i Aafā
V'iy yüzi āyīne-i nūr-ı budā

Gördi yüzüñ yine didi Jayretī

30b Jayretī

Aġlasunlar dōstum ‘āşı:laruñ sen gül şen ol
Rad-hezārān bülbül-i şūrīde var bir gülşen ol

Vaz geldi Jayretī ma6būb-ile meyden didüm
Ġonca-leb gül yüzlü dilberler didiler andan ol

gazel/5

-.-- /-.-- /-.-- /-.-

Velehû

30b Jayretī

Bilmen nice idem saña senden şikāyeti
Biñ 6aşr ola yazılmaya bir kem 6ikāyeti

Bezm-i viAāl içinde güle oynaya ra:īb
Gan aġlaya revā mı firā:uñda Jayretī

gazel/7

--./-.-./.--./-.-

Velehû

31a Jayretī

MıAr-ı 6üsn içre seni sul8āna beñzetdüm hele
İy ‘azīzüm Yūsuf-ı Ken‘āna beñzetdüm hele

Lebleri esrārını Aordum didi iy Jayretī
Sözlerüñden ben seni 6ayrāna beñzetdüm hele

gazel/5

-.-- /-.-- /-.-- /-.-

Velehû

31a

Tīġ-ı hicr-ile benüm şimdi dilüm yar hele
Dem ola bulışavuz seniñ-ile var hele

Āhīye
Āhī ra6m ide şāyed işidüp ol gül-i ter
Gılayın derd-ile bülbül gibi ben zār hele

gazel/5

..-- /..-- /..-- /..-

NaKīre-i redīfī-i
Āhī fermāyed

31a38 Jayretī

Cihānda jev: u şev:-ı kāmrānī
Mey ü ma6būb u eyyām-ı cüvānī

Hemān iy Jayretī ma6būb u meydür
Cihānda şā‘irüñ rū6-ı revānı

gazel/5

.---/.---/ .--

Ġazel-i Jayretī

31b Jayretī

Yine iy Leylī Dırāmum beni Mecnūn itdüñ
Başdan tāzeledüñ derdümi maġbūn itdüñ

bˇōn-ı vaAluñı nevāle idüben ġayrlara
yine başlu cigerin Dūn itdüñ
Jayretīnüñ
ayretī

gazel/5

..--/..--/..--/..--

Velehû

Livāyī

Āhī

Ralli ‘alā seyyidinā MuA8afā

medhiye

29b Jayretī

__________
başlığıyla, Âhî’nin şiiri ile aynı kafiye ve redifle söylenmiş 7 beyitlik gazelde “kimseye” kelimesiyle başlayan bir beyit bulunmadığı gibi söz konusu şiirde veya dipnotlarında dahi
“kimse” veya “kimseye” ibaresi geçmemektedir (Seyhan 2002: 330/467). Ayrıca “ber-Vech-i Tażmīn” başlığı gereği ihtimal dâhilinde olduğu düşünülerek musammatlara da bakıldı,
ancak bir ipucu tespit edilemedi.
38
31a’da; mecmuadan ve diğer derkenar kayıtlardan farklı hatla derkenar bir beyit vardır:
Çıḳınca nāmı mey-āşāmlıġa bir rindüñ
Elinde görseler āb[ı] şarāb[dur] dirler

330 ________________________________________________________________________________ Semra TUNÇ - Ahmet SEVGİ
31b Jayretī

Tīġ-ı ġamzeñ dōstum sehm-i sa‘ādetdür baña
Her ne kim senden gelür ‘ayn-ı sa‘ādetdür baña

KeYret-i endūhla mi6net bucaġı Jayretī
Her gice yoldaşlar-ile künc-i va6detdür baña

gazel/5

-.-- /-.-- /-.-- /-.-

Velehû

32a Jayretī

Galupdur Aan‘at-ı ‘ış: içre Ferhāduñ hemān adı İşitdi Jayretī āhın felekde her melek iy meh
Dil-i mecnūnum olmışdur zamānuñ şimdi üstādı İşigiñde saña irmez anıñ hīç bunca feryādı

gazel/5

.---/.---/.---/.---

Velehû

32a

‘Iş:a şākird olanuñ hādī olur üstādı
Her :açansa kişiye mūAıl olur mu‘tādı

Nāmdār olsa Livāyī n'ola ‘ış:uñda şehā
UAlu-y-iken delüye giçdi cihānda adı

gazel/7

..--/..--/,,--/,,-

NaKīre-i Livāyī

32a Jayretī

Şādumānīde beni cevr-ile ma6zūn eyledüñ
N’eyledüñ iy bī-vefā 6ālüm digergūn eyledüñ

İy elif-:ad gösterüp sīnemdeki39 Dāli yine
Jayretī cānında dāġın bir-iken on eyledüñ

gazel/5

-.-- /-.-- /-.-- /-.-

Ġazel-i Jayretī

32b Jayretī

Nev-bahār oldı göñül sev yine bir bī-bedeli
Eger uAlu-y-iseñ ‘ālemde deli ol be deli

Goyalum lāfı güjāfı gelüñ inAāf idelüm
:atı mestāne degül mi ġazeli
Jayretīnüñ
ayretī

gazel/5

..--/..--/..--/..--

Velehû

32b

ba88ı geldi diyü terk itme dilā ol güzeli
Be deli olma anıñ var mı cihānda bedeli

İrdi Da88uñ geleli Dā8ıruma gerd-i melāl
YoDsa İs6
İs6ā: begüm böyle mi dirdi ġazeli

gazel/5

..--/..--/..--/..--

NaKīre-i İs6ā:

33a Jayretī

Gatlüme 6üccet getürmiş Da88-ı tezvīrüñ senüñ
Rīsmān 6āżırlamış zülf-i girih-gīrüñ senüñ

FaDruñ olsun yolına cān oynama: iy Jayretī
Çünki şol gercik güzel beg-zādedür mīrüñ senüñ

gazel/5

-.-- /-.-- /-.-- /-.-

Ġazel-i Jayretī

33a Jayretī

Eglenimez Dāne-i dilde çı:ar cānum benüm
Yād idüp didüñ mi n'eyler gūşe-i ġamda ‘aceb
Eglenüp bir dem daDı gelmezse cānānum benüm Jayretī-i
ayretī vālih ü ser-mest ü 6ayrānum benüm

gazel/7

-.-- /-.-- /-.-- /-.-

Velehû

33b

İçmek istermiş dem-ā-dem gözlerüñ Dūnum benüm Keffe-i 6üsn ü melā6atde Aatar dürr ü güher
Ganlar aġlar dem-be-dem bu eşk-i gülgūnum benüm Pes ber-ā-berdür Livāyī 8arz-ı mevzūnum benüm

gazel/7

-.--/-.--/-.--/-.-

NaKīre-i redīfī-i
Livāyī mī-güft

33b Jayretī

Öpülse yār-ile yār olsa dilber
Guculsa vü vefādār olsa dilber

Cefāyı az :ılsa Jayretīye
ayretī
Sözüm bu kim vefādār olsa dilber

gazel/5

.--- /.--- /.--

Ġazel-i Jayretī

34a Jayretī

Göñlümüñ her dem Dayāl-i yārdur eglencesi
Ehl-i ‘ış:uñ :anda-y-ise vardur eglencesi

Ġamdan āzād oldı şol dil-dādeler ‘ālemde kim
Jayretī gibi ġam-ı dildārdur eglencesi

gazel/5

-.-- /-.-- /-.-- /-.-

Velehû

34a

‘Āşı:-ı dīdār olanuñ yārdur eglencesi
Sevdügi birdür velī biñ vardur eglencesi

Rūfinüñ Dır:ayla tāc olmış-durur ser-māyesi
İy Livāyī ’āşı:uñ güftārdur eglencesi

gazel/7

-.--/-.--/-.--/-.-

NaKīre-i Livāyī

Livāyī

İs6ā:

Livāyī

Livāyī

40

34a Jayretī

Firā: ocaġına düşdüm ne çāre n'eyleyeyin
Gomañ fa:īri 8utuşdum ne çāre n'eyleyeyin

Be Jayretī gele bir [Dˇoş] naAī6at eyle baña
Efendüm-ile küsüşdüm ne çāre n'eyleyeyin

gazel/5

.-.-/..--/.-.-/..-

Ġazel-i Jayretī

34b Jayretī

Her ża‘īfe Dōr ba:ma merd-iseñ merdāne ba:
Bir :arıncayı dil-āver gör şehā şīrāne ba:

Pīr ü mürşid diyü her nādāna uyma Jayretī
Ana ra6minden vilāyet gösteren oġlana ba:

gazel/5

-.-- /-.-- /-.-- /.-

Velehû

__________
39
40

Divan’da “sīneñdeki” şeklindeki kelime anlam açısından daha uygun görünmektedir (Çavuşoğlu-Tanyeri 1981: 258/199).
Mecmuada eksik olan kelime Divan’dan alındı (Çavuşoğlu-Tanyeri 1981: 355/358).
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Ġāfil olma ata ba:ma 8ona ba:ma cāna ba:
Aç gözüñi gir gönül içindeki sul8āna ba:

MıAr-ı 6üsnini ZüleyDānuñ yiter seyr eyledüñ
İy Livāyī anı :o gel Yūsuf-ı Ken‘āna ba:

gazel/7

-.--/-.--/-.--/-.-

NaKīre-i Livāyī
Beg

35a Jayretī

Für:at içinde ġam u endūh-ı yār eksük degül
Şād ol iy dil saña bu ġurbetde yār eksük degül

Ben gedā yolında Dāk olduġum-içün Jayretī
bā8ır-ı dilberde her la6Ka ġubār eksük degül

gazel/5

-.-- /-.-- /-.-- /.-

Ġazel-i Jayretī

35a Jayretī

Meclisde būse-i leb-i cānānum aldılar
Ben Dasteyi helāk idüben cānum aldılar

Biryān-ı nār-ı ‘ış: olalum Jayretī diyü
Bülbüller üşdiler yine bir yanum aldılar

gazel/5

--./-.-./.--./-.-

Velehû

35b Jayretī

‘Iş:-ile ma‘mūr olan vīrāne göñlümdür benüm
Seng-i cevr-ile yapılan Dāne göñlümdür benüm

Kimseden utanmadın iy Jayretī olup 6arīA
Gocadu:ca meyl iden oġlana göñlümdür benüm

gazel/7

-.-- /-.-- /-.-- /.-

Velehû

35b Jayretī

‘Asker-i ġam yine göñlüm :aAdına baġladı Aaf
Yardıma at Aal mürüvvet it eyā şāh-ı Necef

Atma ġamzeñ tīrini ġayra 8ururken Jayretī
Ġayret o:larına cānın eyleme anıñ hedef41

gazel/5

-.-- /-.-- /-.-- /-.-

Velehû

36a Jayretī

[Pertev-i nūr-ı budādur ‘ış:-ı pāk
Ya‘nī sırr-ı MuA8afādur ‘ış:-ı pāk]42

Gulıyuz :urbānıyuz iy Jayretī
Mülk-i dilde pādişādur ‘ış:-ı pāk

gazel/1

-.-- /-.-- /-.-

36a Jayretī

Cānı n'eylerdüm cihān içinde cānān olmasa
Ten ne 6aKK eylerdi ‘ālemde eger cān olmasa

Öldi-y-idi ġam buca:larında miskīn Jayretī
Derd-i dilber irişüp derdine dermān olmasa

gazel/5

-.-- /-.-- /-.-- /-.-

Velehû

36a Jayretī

Yaşı ço: olsun yiter aġladı yārān43 üstüme
İy güneş gel sen de mihr idüp birez yan üstüme

Baña bu ġurbetde :o yansun birez göynüklü dil
Jayretī :an aġlasun bu çeşm-i giryān üstüme

gazel/7

-.-- /-.-- /-.-- /.-

Velehû

36b Jayretī

Aldanup her dilbere 8olaşma zīnhār iy göñül
Kim bulınmaz isteseñ dünyāyı bir yār iy gönül

Şimdiki dilberlere ‘arż-ı Aadā:at eyleseñ
Jayretīayretī-veş sen de olursın günehkār iy göñül

gazel/5

-.-- /-.-- /-.-- /-.-

Velehû

36b Jayretī

Ben de :apuñda serverā derbān olayın varayın
Ya‘nī sa‘ādet milkine sul8ān olayın varayın

Ma‘mūr-iken bu Dānumān genc-i nihān olmaz ‘ayān
gazel/6
İy Jayretī yap yap hemān vīrān olayın varayın

--.-/--.-/--.-/--.-

Velehû

36b Jayretī

Olur melūl ġarīb ü çeker elem ‘āşı:
Beni görüñ ki benem hem ġarīb ü hem ‘āşı:

Be Jayretī şeh-i ‘ālem degül mi 8ūġıyla
Şu dem [ki]44 :aldura mey-Dānede ‘alem ‘āşı:

.-.-/..--/.-.-/..-

Velehû

34b

Livāyī

gazel/5

__________
41

35b’den sonra eksiklik vardır. Hayretî’nin gazelinden sonra sayfa sonundaki “Velehû” kaydı ve çobana göre 36a yine aynı şairin “Mecnūn” kelimesiyle başlayan bir şiiriyle devam
etmelidir. Ancak söz konusu şiiri tespit etmek üzere Hayretî Divanı tarandı, sadece ikinci mısraı “Mecnun” kelimesiyle başlayan;
‘Āşık bilür demin cigeri ḫūn olanlaruñ
Mecnūna ṣor ṣafāsını mecnūn olanlaruñ
matlalı bir gazel tespit edildi. Bu durumda en yakın ihtimâl matlaın birinci ve ikinci mısralarının yer değiştirmiş olmasıdır. Ayrıca 36a’nın başında son beyti bulunan şiirin de Hayretî’nin
olması, eksik varak/varaklarda da yine Hayretî’nin şiirlerinin varlığını güçlendirmektedir.
42
35b’den sonraki eksiklik dolasıyla 36a’da şiirin sadece mahlas/makta beyti kayıtlıdır. Matla Divan’daki 5 beyitlik gazelden alındı (Çavuşoğlu-Tanyeri 1981: 255/195).
43
Divan’daki “bārān” kelimesi mânâ açısından daha uygun görünmektedir (Çavuşoğlu-Tanyeri 1981: 386/406).
44
Mecmuada eksik olan kelime Divan’dan alındı (Çavuşoğlu-Tanyeri 1981: 247/182).
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37a Jayretī

‘Āşı:uñ baġrında 8aġlar gibi başı var-imiş
Kendü bir kem :a8re deryālarca yaşı var-imiş

Cān-ile cānān arasında 6icāb olduñ diyü
kendü kendüyle Aavaşı var-imiş
Jayretīnüñ
ayretī

gazel/5

-.-- /-.-- /-.-- /-.-

Velehû

37a Jayretī

Şu gelen nāz-ile ol serv-i Dırāmān anca:
Şu gelen şīve-y-ile ol gül-i Dandān anca:

Görüp āşüfte beni nāz-ile dildār didi
Jayretī yine bu gün vālih ü 6ayrān anca:

gazel/5

..--/..--/..--/..-

Velehû

37b Jayretī

İy gedā diyen baña devletlü Danum yo: mıdur
Jayretīyem
dökme gel yo: yire :anum yirlere
ayretī
YoDsa ben ādem degül miyem ya cānum yo: mıdur Pādişāhum n'ola :ul oldumsa :anum yo: mıdur

gazel/5

-.-- /-.-- /-.-- /-.-

Velehû

37b Jayretī

‘Iş:a :ul olalı bu göñlüm Dalāyı:dan :açar
Merd olan nā-ma6rem-ile āşinālı:dan :açar

İtti6ād-ı ma‘nevī kesb idegör iy Jayretī
Rūrete ma6būb olan elbetde ‘āşı:dan :açar

gazel/5

-.-- /-.-- /-.-- /-.-

Velehû

37b Jayretī

Yāri ayırma: diler benden münāfı:lar meded
Alma: ister cānumı tenden münāfı:lar meded

[Uçuralar gibi seng-i 8a‘n ile ey bayretī
Bülbül-i gūyāyı gülşenden münāfı:lar meded]45

gazel/1

-.-- /-.-- /-.-- /.-

Velehû

38a Jayretī

Ger Aorarsañ künc-i mi6netde nedür 6ālüm benüm Şāh-ı ‘ış:am bir benek altunlu :aftāndur baña
basteyem ġāyet mükedder oldı a6vālüm benüm Penbelerle zeyn olaldan Jayretī şālüm benüm

gazel/5

-.-- /-.-- /-.-- /-.-

38a Jayretī

Dil-i āşüfte benüm zülf-i girih-gīr senüñ
Ya‘nī dīvāne benem bend-ile zencīr senüñ

Jayretī mürşid-i ‘ış:uña mürīd oldı didi
Uş irādet benüm ü himmet eyā pīr senüñ

gazel/5

..-- /..-- /..-- /..-

Velehû

38a Jayretī

Bezm-i ġamda ney gibi nālān olan gelsün berü
Kim bu sırra vālih ü 6ayrān olan gelsün berü

Jayretī gibi bu gün meydānda sul8ān ‘ış:ına
Baş u cān terkin urup :urbān olan gelsün berü

gazel/6

-.-- /-.-- /-.-- /-.-

Velehû

38b Jayretī

Mihrüñ iy meh-pāre efzūn olmada günden güne
Jāli ‘uşşā:uñ digergūn olmada günden güne

Jayretīyi
ayretī sāye gibi ha Aalar yirden yire
Āh kim bī-çāre maġbūn olmada günden güne

gazel/5

-.-- /-.-- /-.-- /-.-

Velehû

38b Jayretī

Bu şīve bu reftār-ile bi'llāhi kim sevmez seni
Bu lejjet-i güftār-ile bi'llāhi kim sevmez seni

Bu Jayretī-i
ayretī bī-nevā gördükde dil virdi saña
İnAāf idincek dilberā bi'llāhi kim sevmez seni

gazel/5

--.-/--.-/--.-/--.-

Velehû

39a

Niçe çevgān urur ol şīveger-i dil-şikenüm
Cevr 8opıyla yı:ı: :al‘aya döndi bedenüm

İy Livāyī beni Dākister idüp ya:madın ol
Şem‘a gibi çekeyin kendü elümle resenüm

gazel/5

..--/..--/..--/..-

Velehû46

Eger efsūn-ı ecel baġlamaz-ise dehenüm
Cān virürken lebüñüñ jikri ola her suDenüm

busrev-i Rūm diye baña Mesī6
Mesī6ī şeksüz
Ger ire gūş-ı Kemāle kelimāt-ı 6asenüm

gazel/5

..--/ ..--/ ..--/ ..- Mesī6ī fermāyed

Yüzüñe 8utsa Necātī n'ola ger Daclet elin
Nesi var yüze gelür dest-i du‘ādan ġayrı

gazel/7

..--/ ..--/ ..--/ ..-

Livāyī

39a Mesī6ī
39a

Necātī

47

[Dime kim yārda] yo: cevr ü cefādan ġayrı
Ne dilerseñ bulunur mihr ü vefādan ġayrı

Necātī Beg
fermāyed

__________
45

37b’den sonraki eksiklik dolasıyla şiirin sadece matlaı kayıtlıdır. Mahlas/makta beyit Divan’daki 5 beyitlik gazelden alındı (Çavuşoğlu-Tanyeri 1981: 162/42).
38b sonundaki “Velehû” kaydına göre, 39a’daki ilk şiirin de Hayretî’nin olması gerekir. Ancak 39a’nın Livâyî’nin bir gazeli ile başlaması 38b’den sonra varak eksikliği olduğunu
göstermektedir.
47
Yazmadaki yıpranma sebebiyle mısraın tespit edilemeyen kısmı Divan’dan alındı (Tarlan 1997: 520/599).

46

Bende yo: saña yarar med6 ü Yenādan ġayrı
Sendedür her ne ki var mihr ü vefādan ġayrı

Bulmadum derdüme dünyāda Livāyī dermān
Ki naAībüm yoġ-imiş renc ü ‘anādan ġayrı

gazel/7

..--/..--/..--/..-

Livāyī Beg
mī-gūyed

39b Mesī6ī

Yāre bir tu6fe :anı med6 ü Yenādan ġayrı
Aña lāyı: nem ola Dayr du‘ādan ġayrı

NaKm-ile 6üsnüñi :ıldı bu Mesī6
Mesī6ī Dˇoş-edā
DaDı şi‘rüñ nesi var 6üsn-i edādan ġayrı

gazel/6

..--/ ..--/ ..--/ ..-

Mesī6ī Beg
fermāyed

40a

İtmez ol mihr vefā cevr ü cefādan ġayrı
Kim ġarīm olur ola aña budādan ġayrı

VaAfuñı yazsa Livāyī n'ola ‘unvānlar- ile
Saña lāyı: nesi var 6üsn-i edādan ġayrı

gazel/7

..--/..--/..--/..- Livāyī Beg mī-güft

40a48 Livāyī

İy göñül āh itme gel ol ġamze-i cellāddan
Emr-i şāhīdür siyāset çāre ne feryāddan

İy Livāyī başuña sul8ān ol āzād ol yüri
Kimse :ullu: istemez hīç bende-i āzāddan

gazel/7

-.--/-.--/-.--/-.-

Velehû

40b

Livāyī

İçelden bāde-i ‘ış:-ı nigārı göñlüm eglenmez
Livāyī āh u feryād itmesün dirmiş baña iller
DaDı başumdadur anuñ Dumārı göñlüm eglenmez Bu ‘ış:uñ mu:teżāsıdur o zārī göñlüm eglenmez

gazel/7

.---/.---/.---/.---

Velehû

40b

Livāyī

Bende Dˇod sen cān-imişsin böyle bilmezdüm seni İy Livāyī başıña sul8ān ol āzād ol yüri
Ne güzel cānān-imişsin böyle bilmezdüm seni
Bende-i sul8ān-imişsin böyle bilmezdüm seni

gazel/7

-.--/-.--/-.--/-.-

Velehû

Şöyle uram içgeri hīç :almaya 8aşġarı
Düşmenüñüñ :arnına Dançer ü tīġ-ı bürān

gazel/5

-..-/-.-/-..-/-.-

A6med Paşa
fermāyed51

Diler-iseñ baġrını şāhā Livāyīnüñ
de dil
Livāyī
…
Bir devāsuz derde 8uş oldı Mu6
Mu6ibbī Daste-dil
İy 8abīb-i dil meger derdüñ ola dermān aña

tahmis/5

medhiye

-.--/-.--/-.--/-.-

Ġazel-i Mu6ibbī
Şah TaDmīs-i
Livāyī Beg

kaside/35

medhiye

-.--/-.--/-.--/-.-

Ez-güftehā-yı
GaAāyid-i
Livāyī Beg

kaside/31

medhiye
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-.--/-.--/-.--/-.-

Velehû

39b

Livāyī

Livāyī

41a A6med

İy server-i Dusrevān dilber-i şīrīn-dehān
Bir gicecik olasın bizüm odaya mihmān49

41a

Ol şehin-şāh-ı cihān kim defter ü dīvān aña
Livāyī …
Rad-hezārān ten fedā olsun hezārān cān aña

41b

Pādişāh-ı heft-kişver Dusrev-i ‘ālī-naKar
Livāyī
Jażret-i Sul8ān Süleymān-ı dilīr-i şīr-i ner

43a

Livāyī

Ġāzī-i Sul8ān Süleymān kim bu söz şānındadur
İntiKāmı ‘ālemüñ mühr-i Süleymānındadur

50

34. ‘Öjr ü no:Aānın görüp itme Livāyīye
Livāyī ‘itāb
Bendenüñ no:Aānı şāhuñ nef‘ine virmez żarar
Olsa her bir jerrenüñ yüz biñ dili Datm itmeye
Jaşr[e] dek ol āfitābuñ vaAfını iy dil yiter
İy şeh-i tīmār-ı bīmārān Livāyī :uluñuñ
Derdinüñ dermānı anuñ dād-ı sul8ānındadur

__________
48

40a’da “Li-muḥarririhi Fā’iḳ” kaydıyla ve mecmuadan farklı hatla derkenar olarak;
Açar yoḳ baña şimdi zaḫm-ı ḫūn-efşāndan ġayrı
Yanar yoḳ ḥālüme dāġ-ı dil-i sūzāndan ġayrı
beyti bulunmaktadır.
49
Beyit vezin açısından kusurludur.
50
Vezin gereği “ḳalmaya hīç” şeklinde oması uygundur.
51
Şiirde mahlas beyit bulunmamaktadır. Yazmadaki başlığa göre Ahmed Paşa’ya atfedilen bu şiir Divan’da bulunamadı (Tarlan 2005).

İy şehriyār-i şehr-i şeref şehr-i iştihār
V'iy baDtiyār-ı baDt-ı müşerref be-her diyār

49. NesD oldı cāhı gerçi mu6a::a: bu Dākinüñ
Yirden götür Livāyī :uluñ olmadın ġubār
…
bayr ola dāyim ‘ā:ıbetüñ evvelüñ gibi
Sür devlet-ile ‘ömr hezārān Aad-hezār

kaside/52

Elā iy Dusrev-i şīrīn-dehānum
Şeh-i Dūbān leb-i nūşīn-revānum

Seni nerm eyleye iy seng-i Dārā
Olasın mūm-ı germ iy şūD-ı ġarrā

44a

Livāyī

46b

?

47a

Livāyī

Güzeller mübtelāsına öpülmez mi :uçulmaz mı
Şehin-şehler paşasına öpülmez mi :uçulmaz mı

47a

Livāyī

47b
47b

medhiye
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--./-.-./.--./-.-

Velehû

mesnevi/14

.---/.---/.--

Şifā’u’l-Gulūb
Li:ā’u’l-Ma6būb

Niçün şekvā idersin sen Livāyī dil-rübālardan
Güzeller mübtelāsına öpülmez mi :uçulmaz mı

gazel/5

.---/.---/.---/.---

Livāyī Beg

Giydi āhum başına tābından altun bir süküf
Ya:dı yı:dı ‘ālemi yiri vü gögi :ıldı üf

[Bu mu6a::a:dur Livāyī 6üsn-i Kāhir nesD olur
Mū-be-mū yazdı yüzinde Da88-ı rey6ānī Au6uf]52

gazel/4

-.--/-.--/-.--/-.-

Velehû

Livāyī

Del: u şāle :āni‘ ol ne şībe ne zer-bāfa ba:
‘Āşı: ol ‘ayn-ile şīne Aoñ ucında :āfa ba:

‘Ālem-i ‘aynı vü ġayrı :o Livāyī fārıġ ol
Galb-ile bāzārı :o ehl-i :alb-i53 Aāfa ba:

gazel/5

-.--/-.--/-.--/-.-

Velehû

Livāyī

‘Ārif ol gel gözüñi aç enfüs ü āfā:a ba:
Gayd-ile olma mu:ayyed ‘ālem-i ı8lā:a ba:

‘Ālem-i ġaybuñ lisānın Aor dehān-ı yārdan
İy Livāyī Dal:-ile bāzārı :o ballā:a ba:

gazel/5

-.--/-.--/-.--/-.-

Velehû

47b A6med

İy āfitāb-ı 8al‘atüñe sāyebān :aşuñ
Çekmiş berāt-ı 6üsnüñe müşgīn nişān :aşuñ

Rayd itmek-içün A6medi
med Aayyād-ı ġamzeñe
Virmiş kemend-i zülfüñi Aunmış kemān :aşuñ

gazel/7

--./-.-./.--./-.-

Ez-ān-ı A6med Paşa
Ra6imehullāhu ta‘ālā

48a

Livāyī

Diküp Dayāl-i Dālüñi dilde nişān :aşuñ
Çekdi o:ını baġruma :urup kemān :aşuñ

‘Unvānlar-ile yazmaġa şi‘rin Livāyīnüñ
Livāyī
murmaz bedī‘-i 6üsnüñi eyler beyān :aşuñ

gazel/7

--./-.-./.--./-.-

Livāyī Beg güft

48a

Livāyī

Āyīn-i Dışmı ‘ādet idüp cān-sitān gözüñ
Gıydı ma6abbet ehline nā-mihribān gözün

Gılmaz Livāyī Dāke naKar yaşını görüp
Gözler hevāda āhum-ile āsumān gözüñ

gazel/7

--./-.-./.--./-.-

Velehû

48b

Livāyī

Yā Rab ol bir pür-cefāya niçe bir yalvaralum
Mihri yo: bir bī-vefāya niçe bir yalvaralum

İy Livāyī giç vücūduñdan ‘adem :ıl iDtiyār
Gul olup şāh u gedāya niçe bir yalvaralum

gazel/7

-.--/-.--/-.--/-.-

Velehû

49a

Livāyī

Cevr-i cānān giçdi cāna niçe bir yalvaralum
Ol meh-i nā-mihribāna niçe bir yalvaralum

Tīr-i tīzinden Livāyī çünki olunmaz DalāA
Yā biz ol ebrū-kemāna niçe bir yalvaralum

gazel/7

-.--/-.--/-.--/-.-

Velehû

49a

Livāyī

Devletüñde Dijmetüñ sa‘y idüp itmām eyledüm
Şöyle beñzer ki murādum murġını rām eyledüm

Yol mıdur :ala aya:larda Livāyī serverā
Niçe niçe 6āli sul8ānuma i‘lām eyledüm

kaside/16

-.--/-.--/-.--/-.-

GaAīde Velehû

__________
52
53

Mecmuada eksik olan mahlas/makta beyit Divan’daki 7 beyitlik gazelden alındı (Seyhan 2002: 179/221).
“Ḳalb” yerine vezin gereği “ḳulūb” kelimesi uygundur.
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49b

Livāyī

MiYāl-i āyine rāy-ı cihānuñ imtiYāl itdüm
Livāyī muDliA54 olmazsa saña bu nām-ı bī-hincār
gazel/7
Ki bir mūram Süleymān-ı zamāna ‘arż-ı 6āl itdüm Sözüñ ma:8a‘da :a8‘ eyle zebānum ben de lāl itdüm

50a

Livāyī

Şol gözi āhū Aanem el virdi rām oldı baña
Şīr-i ner dimek bu günden Aoñra nām oldı baña
Bir şehin-şāha :ul oldum bende nām oldı baña
Bende olalı aña begler ġulām oldı baña

İy Livāyī zülf ü ruDsārından ayru ol mehüñ
Giceler tā Aub6a dek uyDu 6arām oldı bana
Kūyına͜ ol serv-i Dırāmānum baña gelsün dimiş
İy Livāyī ravża-i rıgvān ma:ām oldı baña

50a

Livāyī

Rāfilı: eyle Aūfiyā Aafā Aafā-yı :alb-imiş
Fa:r u felāket iste gel ġınā ġınā-yı :alb- imiş

50b

Livāyī

51a

.---/.---/.---/.---

Velehû

gazel/10

-.--/-.--/-.--/-.-

Dü-ma8la‘u ma:8a‘
Velehû

Şāhınişīn-i dildedür Dayāl-i DāAı dilberüñ
Livāyī üstüvār ola serā serāy-ı :alb-imiş

gazel/7

Hece: 8+8=16

Velehû

Yüzüñ gördi güzeller oldı ġāyib
Perākende olur günden kevākib

Livāyī de bulurdı yir :apuñda
Cināna ehl-i dīdār olsa 8ālib

gazel/7

.---/.---/.--

Velehû

Livāyī

Ġam palāsıŋnı kiyip şādān bolur min ‘ā:ıbet
Min mu yolda ‘ış:dın cānān bolur min ‘ā:ıbet

Hicr ara bolġan viAāliŋ vaAl ara Dandān bolur
Min Livāyī tik fiġān hicrān bolur min ‘ā:ıbet

gazel/7

-.--/-.--/-.--/-.-

Livāyī güft
Nevāyīce

51a

Livāyī

Meşşā8a ki kisti ser-i zülfiŋni be-bāzī
Tā eylemegey merdüm ara dest-dırāzī

Her :ayda kitürsiŋ dür-i eşkiŋni Livāyī
Sürme naKarıŋdın mu yetīmān-ı niyāzı

gazel/5

--./.--./.--./.--

51a

Livāyī

İy zülf-i dü-tā ber men-i miskīn naKarī kün
Ber-rāh-ı sūy-ı cānib-i mārā güjerī kün

İy çeşm-i merā Dande mezen ber-Livāyī
Livāyī55
Yek-dem be-niger behr-i budā dīde-terī kün

gazel/5

--./.--./.--./.--

Velehû

51b

Livāyī

Ne revādur ki işigiñde görüp döge söge
Jükm ide gibi o sul8ān-ı cihān yire göge

Yazu: aġlatma Livāyī :uluñ iy şāh-ı kerem
‘Ālemi ġar:a virür yaşını ra6m-ile böge

gazel/5

..--/..--/..--/..-

Velehû

51b

Livāyī

Bir gün ola şād olavuz Allāh Allāh yā Kerīm
ĠuAAadan āzād olavuz Allāh Allāh yā Kerīm

İy Livāyī :ahr-ı pīr-i dehre şākird olalum
Ola ki üstād olavuz Allāh Allāh yā Kerīm

gazel/5

-.--/-.--/-.--/-.-

Velehû

52a

Livāyī

Baña senden gelen efendicigüm
Ġam u ġuAAa mi6en efendicigüm

Livāyī derdmend esīrüñdür
Esirge anı sen efendicigüm

gazel/5

..--/.-.-/..-

Velehû

52a

Livāyī

El urma tīr ü kemāna begcigezüm56
Bī-vecih girme :ana begcigezüm

Livāyīden vaAluñ dirīġ itme57
VuAlat58 güninde şebāne begcigezüm

gazel/5

..--/.-.-/..-

Velehû

52a

Livāyī

Görmek cemālüñ olsa müyesser :adıncıġum
Şer6 itmeyeydi vaAfını diller :adıncıġum

Lām-ile vāv elif-ile yāyı :abūl idüp
VaAluñ me’ālin aña da göster :adıncıġum

gazel/5

--./-.-./.--./-.-

Velehû

__________
54

“Maḫlaṣ” okunuşu da mânen uygun görünmekle birlikte metinde “muḫliṣ” olarak harekelenmiştir.
Mısra vezne göre eksiktir.
56
Mısra vezin açısından kusurludur.
57
Mısra bu şekliyle vezne uymamaktadır. Vezne göre “İtme vaṣluñ dirīġ Livāyīden” şeklinde olmalıdır.
58
“Vuṣlat” kelimesi vezni aksatmaktadır. Vezin ve mânâ gereği Divan’daki “hicr” kelimesi uygundur (Seyhan 2002:227/297).
55

Velehû
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52b

Livāyī

Kākül-i miskīn-i dilber kim ‘ijār üstindedür
Sünbül-i terdür ki gūyā lālezār üstindedür

İy Livāyī sürme mi6net türsin engin-i ġama
Gel selāmet ister-iseñ gel kenār üstindedür

gazel/7

-.--/-.--/-.--/-.-

Velehû

52b

Livāyī

Meygūn lebüñ sā:ī olalı şarāb-āmīz
Acıtdı benüm cānum ol la‘l-i ‘itāb-āmīz59

Düşnām-ile telD eyler ‘īşini Livāyīnüñ
Livāyī
Bu ġonca-dehānuñda ol berg-i lu‘āb-āmīz60

gazel/2

--./.---/--./.---

Velehû

53a

Necātī

[Bizi müşerref eyledi cānān giçen gice
Nūr-ile 8oldı külbe-i a6zān giçen gice]61

Ben şol Necātīyem
ki kelāmum le8āyifi
Necātī
Sen pādişāhı eyledi ‘uryān giçen gice

gazel/5

--./-.-./.--./-.-

53a

Necātī

Gözüñ aç k'itdi budā dilberi hem-dem bu gice
BaDt uyandı uyıdı fitne-i ‘ālem bu gice

Dem bu demdür didügüñ demlere irdük şād ol
Elüñe girdi Necātī senüñ ol dem bu gice

gazel/7

..--/..--/..--/..-

Velehû

53a

Necātī

Bir elif çek sīneme iy yār-ı cānī her gice
Tā ki serv-i :addüñ añup :ucam anı her gice

Dün ġarībüñdür Necātī :o :ayırma āhuñuñ
Göklere olsun direk direk duDānı her gice

gazel/5

-.--/-.--/-.--/-.-

Velehû

53b

Necātī

Görse güneş işigiñi yirine gögine
Gögerde māh gögsini dögine dögine

Gullar ki şehriyāra demürden 6iAār ola
mura dirin Necātī daDı bir gedügine

gazel/5

--./-.-./.--./-.-

Velehû

53b

Necātī

Ger bizümle bir dem ol serv-i revān eglenmeye
Sīnede bir la6Ka cān-ı nā-tuvān eglenmeye

bār-ı mi6netde Necātī bülbülüñ añmaz mısın
Tīz gel iy gül-ruD Aanem ġonca-dehān eglenmeye

gazel/7

-.--/-.--/-.--/-.-

Velehû

54a

Necātī

Zülf-i siyehüñ göñlümi almaġa sebeb ne
Çün aldı dönüp yirlere çalmaġa sebeb ne

Çün girdi Necātī eline gevher-i tecrīd
Şimden-girü sen ġuAAaya 8almaġa sebeb ne

gazel/7

--./.--./.--./.--

Velehû

54a

Necātī

Yaraşmaz bādeden dildāre tevbe
Eger böyle :alursa yāre tevbe

Bu mu‘ciz naKm[uñ] elfāKın Necātī
İşidenler ider güftāre tevbe

gazel/6

.---/.---/.--

Velehû

54b

Necātī

Bārīk didiler-ise nihāl-i bülendüñe
Söz ortanuñdur iy Aanem alınma kendüñe

Gay:u :ayı:larında unutma Necātīyi
Necātī
Gird-āba atma mer6amet eyle levendüñe

gazel/5

--./-.-./.--./-.-

Velehû

54b

Necātī

Sevdüm diyeli ba:madı dilber birisine
Her kişi gerçi māyil olur müşterīsine

El virdi Dāk-i pāyı Necātī gözüñi aç
Bāzār-ı ‘ış: içinde bu gün cevherīsine

gazel/7

--./-.-./.--./-.-

Velehû

55a

Livāyī

N'itdüm ol ādem oġlı melekler perīsine
Terk itdi bini ba:madı ayru: berisine

Cānlar erit sözüñde Livāyī şu resme kim
Gūş idüp anı 6āsid-i nādān erisin e

gazel/7

--./-.-./.--./-.-

NaKīre-i
Livāyī Beg

55a

Necātī

Yār işigin beñzedürken ehl-i diller Ka‘beye
Başlamamış idi İbrāhīm-i Ājer Ka‘beye

Yı:ma: ister dōstum düşmen Necātī göñlini
Goma kim :aAd eyledi göz göre kāfer Ka‘beye

gazel/9

-.--/-.--/-.--/-.-

Necātī fermāyed

55b

Necātī

Revā mıdur ki güneş yüzüñe :amer diyeler
Giceyle seyre çı:arsañ daDı neler diyeler

Levend ü müflis ü dīvāne vü fa:īr ü 6a:īr
Necātīyem
umaram daDı beş beter diyeler
Necātī

gazel/5

.-.-/..--/.-.-/..-

Velehû

__________
59
60
61

Bu gazelin 71b’de tamamı mevcuttur. Ayrıca yazmanın kütüphane mührü bulunan ilk sayfasında yine bu gazelin son üç beyti düzgün bir talik hatla kayıtlıdır.
52b’den sonra varak eksikliği vardır. Beyit, mecmuanın 71b sayfasında mükerrer kaydedilen 5 beyitlik gazelden alındı.
52b’den sonraki eksiklik dolasıyla mecmuada şiirin son beş beyti kayıtlıdır. Matla, Divan’daki 7 beyitlik gazelden alındı (Tarlan 1997: 425/460).
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55b A6med

Zeyn itmek-içün cennete insān iledürler
Gulluġa aña 6ūrī vü ġılmān iledürler

A6med Aa:ın aldanma bu gün tāc u :abāya
‘Uryān götürüp dünyeden ‘uryān iledürler

gazel/5

--./.--./.--./.--

Ġazel-i
A6med Beg

56a

Pāy-māl eyleme gīsū-yı ‘abīr-efşānuñ
Guyruġın baAma nigārā uyur ejderhānuñ

Emriyā Aanma şafa: sille-i āh-ile se6er
Yüzini :ana yudı mihr-i cihān-ārānuñ

gazel/5

..--/..--/..--/..-

Ġazel-i Emrī

56a62 Behiştī

Yine gülşende bu gün bülbüle bir 6āl olmış
Güli Dār-ile görüp münkesirü'l-bāl olmış

Tekye-i ‘ış:a giçüp şāl-ı melāmet giymiş
Göre bi'llāhi Behiştī
Behiştī nice abdāl olmış63

gazel/5

..--/..--/..--/..-

Ġazel-i
Behiştī-i Vā‘iK

56b

sātī

Düşdüm nişān-ı pāy-ı seg-i dilber üstine
Ol ġonca gördi didi yüzüñ güller üstine

İy sātī nice oldı diyen eyledi niYār
Cānını bir tirāşı güzel berber üstine

gazel/5

--./-.-./.--./-.-

sātī-i Ker
fermāyed

56b

māli‘ī

Nāz eylese ol serv-i simīn-ber64 daDı nāzük
‘Uşşā:a cefā eylese dilber daDı nāzük

İy māli‘ī dil cevre de :āyil-durur ammā
Nāz eylese ol serv-i semen-ber daDı nāzük

gazel/5

--./.--./.--./.--

māli‘ī fermāyed

56b

Livāyī

Nāz eylese ol mihr-i münevver daDı nāzük
Şīveyle dönüp :a:ısa dilber daDı nāzük

Ja::ā bu nezāketdeki söz māli‘īnüñdür
İllā ki Livāyī bu mücevher daDı nāzük

gazel/5

--./.--./.--./.--

NaKīre-i
Livāyi Beg

57a

İs6ā:

Dilberüm gülşen-i cennetde açılmış güldür
Ehl-i cennet gibi her dem anı yā Rab güldür

RuDı devrinde lebi fikrine düşmiş İs6
İs6ā:
N'eylesün lāzım olan mevsim-i gülde müldür

gazel/5

..--/..--/..--/..-

İs6ā: fermāyed

57a

Ünsī

Olduġınca baña ‘ış:uñda mejellet bā:ī
Saña olsun güzelüm 6üsn-ile devlet bā:ī

Dilerem cān-ile dilden o beli ince-y-ile
Aramuzda :ala Ünsī bu mu6abbet bā:ī

gazel/5

..--/..--/..--/..-

Ġazel-i Ünsī

57b

Esīrī

Yā Rab görem mi ol ruD-ı cānānı bir daDı
Görmege cān virür yine cān anı bir daDı

Bir nāzenīne baġladı göñlin Esīrī kim
Hergiz cihānda gelmeye a:rānı bir daDı

gazel/5

--./-.-./.--./-.-

Ġazel-i Esīrī

57b

māli‘ī

murmadın ġamzeñ o:ı sīne yarar
Bu yoġ işler anuñ nesine yarar

māli‘īnüñ
dilin diler ġamzeñ
āli‘ī
Uġrı kim yol bula Dazīne yarar

gazel/5

..--/.-.-/..-

māli‘ī fermāyed

57b

İs6ā:

Göñlüm ol serv-nāza māyildür
bastesidür dürüst bir yıldur

Ayaġı üzre 8urımaz İs6
İs6ā:
Yine gördüñ mi anı :anzildür

gazel/5

..--/.-.-/..-

İs6ā: fermāyed

Yine diş yarası var sīb-i zenaDdānuñda
Yine şeft-ālū yimişler gibi bostānuñda

Āfitābī şefeteyniñde görüp zaDm didi
Yine diş yarası var sīb-i zenaDdānuñda

gazel/6

..--/..--/..--/..-

Āfitābī fermāyed

Emrī

58a Āfitābī

__________
62

56a’da “Li-muḥarririhi'l-Fā’iḳ” kaydıyla derkenar olarak;
Dest urma ḫamına ṭurre-i ‘anber-sānuñ
Ḳuyruġın basma nigārā uyur ejderhānuñ
matlalı üç beyitlik bir şiir mevcuttur. (Ayrıca bk. Dipnot 18)
63
Mısra’ın altına farklı yazıyla “Bu derd-ile az bile” şeklinde kayıt düşülmüştür.
64
“Simīn-ber” yerine mânâ gereği “semen-ber” kelimesi daha uygundur.
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58a65 Jükmī

Āl-ile aldı ‘a:lumı dilber perī gibi
Reftār-ı yāre başladı kebk-i derī gibi

Çeşmüm lebine meyl ide Jükmī ‘acebleme
Rarrāfdur o la‘li bilür cevherī gibi

gazel/5

--./-.-./.--./-.-

Ġazel-i Jükmī

58b bāverī

Yaşum revān olup a:ar ġamıñla āb gibi
Aġardı aġlamadan gözlerüm 6ubāb66 gibi

Hemīn felekde şuña :aldı bāverī çārem
Başum bu yirden alup gidem āfitāb gibi

gazel/5

.-.-/..--/.-.-/..-

Ġazel-i
bāverī Efendi

58b bāverī

Añladum çeşmi ne fettān idügin :aşından
Bilünür reh-zen olan nite ki yoldaşından

Ayuñ on dördi gibi bir mehe vir göñlüñi sen
bāverī sev güzeli iki yidi yaşında

gazel/5

..--/..--/..--/..-

Velehû

58b Revna:

Nāzük nihālüñ gül pīrehende
Yo: bu le8āfet serv-i çemende

Nāzük ü terdür yārüñ mizācı
Revna:
: fiġānı :o sen de sen de
Revna

gazel/5

--.--/--.--

Ġazel-i Revna:

59a

Rū6ī

Çekdüm nice riyāżet ü itdüm mücāhade
Sen şāhid-i cemāli :ılınca müşāhade

Göñlüñe gelse bir :apudan na:d ü vāridāt
Rū6
6ī :anā‘at eyle bu deñlü der-āmede
Rū

gazel/5

--./-.-./.--./-.-

Ġazel-i Rū6ī

59a

Rāhī

Bāġuñ egerçi gül gibi serv-i bülendisin
Meh-rūlaruñ efendi bu gün şeh-levendisin

Şi‘rüñ 8utarsa ‘ālemi Rāhī ‘aceb degül
Şā‘irler içre şimdi Kemāl-i bˇocendīsin

gazel/5

--./-.-./.--./-.-

Ġazel-i Rāhī

59b

Refī:ī

Ranmañuz yüriyimez serv-i sihī nāzından
Galdı 6ayretde anuñ serv-i ser-efrāzından

‘Iş: tārın 8a:alı :add-i dü-tāsına Refī:
Refī:
ÇarDda Zühre-i çengī utanur sāzından

gazel/5

..--/..--/..--/..-

Ġazel-i Refī:ī

59b

balīl

‘Āşı:a dil-rübā mı eksük degül
Ehl-i derde belā mı eksük degül

Ne Aanursın balīl aġladuġum
Yār-ile mācerā mı eksük degül

gazel/5

..--/.-.-/..-

Ġazel-i balīl

59b

Livāyī

İy dil ne ölürsin tene bir cān mı bulunmaz
Sen cān vire gör yolına cānān mı bulunmaz

Kūyuñda öte 8ur diyene didi Livāyī
Bülbül olana bāġ-ile bostān mı bulunmaz

gazel/7

--./.--./.--./.-- Ez-ān-ı Livāyī rāst

60a

Livāyī

Gün yüzüñ nūrı-y-ile göñlümi envār eyle
Yiter iy 8urra-i bī-dīn yirümi nār eyle

Hep Livāyīyi
Livāyī sen itdüñ il içinde rüsvāy
Gül yüzüñden utan iy dil berü gel ‘ār eyle

gazel/7

..--/..--/..--/..-

Velehû Ġazel-i esSeyyid A6med Aġa67

O perīler ki dil ü cānı kebāb eylediler
Yaşını gözlerümüñ ‘ayn-ı şarāb eylediler

Der-i dilberde Mu6
Mu6ibbī bu şikāyet niye ki
Dil-rübālar bize şimdi mi ‘itāb eylediler

gazel/5

..--/..--/..--/..-

Ġazel-i
Mu6ibbī Şāh

60a Mu6ibbī

__________
65

58a’da derkenar olarak;
Bu mecmū‘a ‘aceb bāġ-ı gülistān
Ne dilerse bulurmış bunda insān
beyti bulunmaktadır. Bu beyit 58a’da aynı hatla derkenar olarak iki kez kaydedildiği gibi bir-iki kelime farkıyla ve yine aynı hatla 11a, 65a ve 68a’da da derkenar olarak kaydedilmiştir.
Kanaatimizce bir okuyucunun mecmua hakkındaki yorumudur.
66
Livâyî ve Vahyī’nin şiirlerinde de (77b, 78b) geçen kelime üç yerde de “ḥubāb” şeklinde harekelenmiştir.
67
Başında bir önceki gazele nisbeten düşülen “Velehû” kaydına ve mahlas beyte göre bu gazel, Livâyî’ye aittir. Ancak Livâyî Divanı’nda bulunamadı (Seyhan 2002). Başlıktaki “Ġazeli es-Seyyid Aḥmed Aġa” kaydı, şiirin Ahmed Ağa’ya nazire olabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca Seyyid Aḥmed Aġa’nın bir mısraı veya beytinin de tazmin edilme ihtimali de akla
gelmektedir.
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Gözlerüñ yaşumı ‘aynumda şarāb eylediler
Cigerüm döne döne anda kebāb eylediler

Yārdan yine Livāyī bu şikāyet ne-y-idi
Gūş idüp müdde‘īler bize ‘itāb eylediler

gazel/7

..--/..--/..--/..-

NaKīre-i Livāyī

Bezm-i belāda ney gibi nālān olan göñül
Def gibi dögünüp işi efġān olan göñül

bākī gedāyı bir şeh-i 6üsne :ul eyleyüp
Derd ü belā serīrine sul8ān olan göñül

gazel/5

--./-.-./.--./-.-

Ġazel-i bākī

bayālī

barāb olupdur ol ābād gördügüñ göñlüm
Ġamuñla 8op8oludur şād gördügüñ göñlüm

Garışdı :ara yire bī-sütūn-ı mi6netde
bayālī şimdi o Ferhād gördügüñ gönlüm

gazel/5

.-.-/..--/.-.-/..-

bayālī-i Kefevī
fermāyed68

61a

bayālī

Rūz-ı ezelde Dāk-i vücūdum elenmedin
Cān 8ıflı daDı ten beşiginde belenmedin

Pervāne :ıldı şem‘-i cemālüñ bayālīyi
ayālī
Gandīl-i mihr 8ā:-ı sipihr üzre yanmadın

gazel/5

--./-.-./.--./-.-

Velehû

61b

Bā:ī

Āhum göge boyandı göge gök boyanmadın
Yandum o şem‘ şev:ına pervāne yanmadın

Bā:
Bā:ī yanardı āteş-i ‘ış:-ile odlara
mās-ı felekde meş‘ale-i mihr yanmadın

gazel/6

--./-.-./.--./-.-

Ġazel-i
Bā:ī Çelebi

61b

Livāyī

Ta:dīrüñe tā evvel ben :āyil-idüm cānā
…
Ne āteş ü bād u ne āb u gil-idüm cānā
Sen serv-i hevā-baDşa ben māyil-idüm cānā

‘Iş:uñda Livāyīyi ‘ayb eyleme ölürse
…
‘Iş: eyledi āvāre ben bayretīyi
ayretī yoDsa
Her Dijmete cān-ile müsta‘cil-idüm cānā

tahmis/5

--./.---/--./.---

Ġazel-i bayretī
TaDmīs-i Livāyī

62a

Livāyī

Aya: aya: içen sā:ī :uluñdur
Beni sul8ān iden ammā 8oluñdur
N'ola dirseñ baña 8urma :oluñdur
Şarāb içmek güzel sevmek yoluñdur

Nigār-ile bir olup yār olursañ
Ferāġ-ı kesb idüp bī-kār olursañ
Livāyī gibi terk-i ‘ār olursañ
Şarāb içmek güzel sevmek yoluñdur

mütekerrir
murabba/5

.---/.---/.--

Murabba‘-ı Livāyī

62b Zemīnī

Ser-pā bürehne kūy-ı fenāda gedālaruz
Ga8‘-ı ‘alā:a eylemişüz pādişālaruz

Bilgil Zemīnī bend-i belādur bu dil bize
Her dem belāya anuñ-içün mübtelālaruz

gazel/5

--./-.-./.--./-.-

Ġazel-i Zemīnī

62b

Dilimüz añlayımaz Aūfī bizüm :āl ehli
Bī-zebān söyleşelüm var-ise bir 6āl ehli

Vaz gel ‘a:l-ile sen yār olımazsın iy dil
Ehli var baş:a anıñ da be-hey abdāl ehli69

gazel/4

..--/..--/..--/..-

Ġazel-i Belīġī

60b

Livāyī

60b

bākī

61a

Belīġī

63a NiKāmī

[Her nesīm-i cān-fezā k'ol zülf-i pür-çīnden çı:ar İy NiK
NiKāmī umma yārüñ çīn-i zülfinden DalāA
Şermsār eyler :oDusı müşgi kim Çīnden çı:ar]70 Kim görüpdür peşşe’i kim çeng-i şāhīnden çı:ar

gazel/3

-.--/-.--/-.--/-.-

63a

Gaşlaruñ üzre beñüñ 8ā:-ı mu‘allāya çı:ar
Eli irmez güneşe aşurı :or aya çı:ar

İy Livāyī lebinüñ cān [u] gönül ġamzesinüñ
Biri Mūsāya deger birisi ‘Īsāya çı:ar

gazel/7

..--/..--/..--/..-

NaKīre-i redīfī-i
Livāyī mī-güft

Rūy-ı dildāra naKar eyle ki devletdür bu
Kime yüz 8utar-ise ulu sa‘ādetdür bu

ZaDm urmaġa Mesī6
Mesī6īye gelürken tīrüñ
Cānı :arşu çı:uban didi ne za6metdür bu

gazel/7

..--/..--/..--/..-

Mesī6ī Beg
fermāyed

Livāyī

63a Mesī6ī

__________
68

Mecmuadaki kayda göre Hayâlî-i Kefevî’ye ait gösterilen şiirin Kınalızade Tezkiresi’nde matla ile bir beyti, Âşık Çelebi’de sadece matlaı verilerek Abdülvehhâb Hayâlî’ye ait
gösterilmektedir (Kınalızade 1978: I/353; Kılıç 2010: 3/1540).
62b’den sonraki eksiklik dolasıyla şiirin tespit edilemeyen mahlas/makta beyti yerine mecmuadaki son beyit yazıldı.
70
62b’den sonraki eksiklik dolasıyla 63a’da şiirin son üç beyti kayıtlıdır. Eksik olan matla beyit Divan’daki 7 beyitlik gazelden alındı (İpekten 1974: 128/9).
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Rūfī dirmiş lebüñe bāde-i 6amrādur bu
Sırrını añlayımaz mu‘ciz-i ‘Īsādur bu

İy Livāyī leb-i cān-baDşı nigārun dir- imiş
Mürde i6yā iderin ba6Y-i Mesī6ādur bu

gazel/7

..--/..--/..--/..-

NaKīre-i redīfī-i
Livāyī güft

63b Mesī6ī

Gözüm yaşın döker ol zülf-i dil-cū
A:ıdur ebr-i nīsān Aanki lü’lü’

Mesī6
Mesī6ī teşneden 8artınma tīġuñ
Degül ço: ol ġarībe bir içim Au

gazel/6

.---/.---/.--

Mesī6ī Beg
fermāyed

64a NiKāmī

Dil ü cān itdi cā ol çeşm ü ebrū
Anıñ-çün diyeler anlara cādū

Şu deñlü yaş döker sensüz NiK
NiKāmī
Ki gören dir bu gözden var elüñ yu

gazel/10

.---/.---/.--

NiKāmī Çelebi
fermāyed

64b

Livāyī

Seni her kim severse benden ayru
Göreyin cānın olsun tenden ayru

Livāyī yanma für:at āteşinden
Gedālar olımaz külDandan ayru

gazel/5

.---/.---/.--

Livāyī mī-gūyed

64b

Livāyī

Cānum iy cān pāresi güftāruñ eyler ārzū
Göñlüm iy serv-i revān reftāruñ eyler ārzū

mū8ī-i 8ab‘-ı Livāyī iy hümā-himmet senüñ
Gand-ı la‘lüñden şeker güftāruñ eyler ārzū

gazel/7

-.--/-.--/-.--/-.-

Velehû

65a Mesī6ī

Ne dilber kim vefādan ola ecvef
Göreyin :addini olsun mużā‘af

Yüzi zülfi dü-tāsında Mesī6
Mesī6ī
Yaraşmış nite kim ra6leyle MuA6af

gazel/5

.---/.---/.--

Mesī6ī fermāyed

65a

Baġrum firāk odına yanmış kebāba beñzer
Keyfiyyet-ile yaşum rengīn şarāba benzer

Bu bī-vefā cihānuñ yo:dur ‘A8
‘A8ā Yebātı
Āb üzredür bināsı bir āsiyāba beñzer

gazel/5

--./-.--/--./-.--

‘A8ā fermāyed

65a71 Livāyī

Nu8:-ı kelām-ı la‘lüñ ma:Aūd-ı cāna beñzer
Fenn-i bedī‘-i 6üsnüñ ‘ilm-i beyāna beñzer

Livāyī ‘ömrüm-ile cemāli bāġı yārün72
Biri bahāra anuñ biri Dazāna beñzer

gazel/7

--./-.--/--./-.--

NaKīre-i redīfī-i
Livāyī Beg

65b

Gerdişi devr-i zamānuñ ‘ārife āyīnedür
‘Ārif olmayan ne bilsün gün-ile ayı nedür

İy Livāyī ġamzesi tīrine cān vir bilesin
Ol hilāl-ebrū-yı māhuñ :aşları yayı nedür

gazel/7

-.--/-.--/-.--/-.-

Velehû

65b Mesī6ī

Cāmdur çarDuñ kimisi kimisi Dum-Dānedür
Ger degülse nālesi çarDuñ neden mestānedür

İy Mesī6
Mesī6ī Dūblar Aayd itmege şi‘rüñdeki
Jal:a-i mīm-ile her bir no:8a dām u dānedür

gazel/5

-.--/-.--/-.--/-.-

Mesī6ī Beg
fermāyed

66a

Livāyī

Bā8ınım ma‘mūr olaldan Kāhirüm vīrānedür
Kim bu ikiden Daberdār-ise ol bir dānedür

Devr-i la‘lüñde ruDuñla zülfüñe :ıldı heves
Bu sebebdendür Livāyī rūz u şeb mestānedür

gazel/7

-.--/-.--/-.--/-.-

NaKīre-i
Livāyī Beg

66a

Necātī

Bir alay oldı perī şīvelü āhū begler
Gözi alalaruñ alayına yā hū begler

Ne güzeller ne Necātī ne selāmün ne ‘aleyk
Fārıġuz eylemezüz kimseye 8apu begler

gazel/5

..--/..--/..--/..-

Necātī Beg
fermāyed

63b

Livāyī

‘A8ā

Livāyī

__________
71

65a’da derkenar olarak;
Bu mecmū‘a ‘aceb bāġ-ı gülistān
Ne dilerse bulur bund’ ‘āşıḳ olan
beyti bulunmaktadır. Bu beyit bir-iki kelime farkıyla ve yine aynı hatla 11a, 58a ve 68a’da da derkenar olarak kaydedilmiştir. Kanaatimizce bir okuyucunun mecmua hakkındaki
yorumudur.
72
Mısra vezin açısından kusurludur. “Ömrüm-ile Livāyī bāġ-ı cemāli yārüñ” şekli vezne uygundur.
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66b

Livāyī

Bir yire geldi iki gözleri āhū begler
Aldılar şive-y-ile göñlümi āh o begler

Gul olan ‘ış:a Livāyī gibi ‘ālemde daDı
Degme bir şāha varup itmeye 8apu begler

gazel/7

..--/..--/..--/..-

NaKīre-i
Livāyī Beg

66b

Livāyī

Baña besdür hemān ol yañaġı lāle saçı sünbül
MeYeldür bu cihān bāġında yiter ‘ārife bir gül

İki bölmiş Aaçın dilber Livāyī bu nedür didüm
Didi bu iki miskīnüñ biri perçem biri kākül

gazel/7

.---/.---/.---/.---

Velehû

67a

Livāyī

Ne devlet 8ālibiyüz biz ne ‘izz ü cāhumuz vardur Mecāzī Aanmasun ehl-i 8arī:at iy Livāyī çün
Velī bir āsumān-āsā ulu dergāhumuz vardur
Ja:ī:at şāhını gözler bizüm bir rāhumuz vardur

gazel/7

.---/.---/.---/.---

Velehû

67a

Livāyī

‘Āşı:-ı muştā:ıyuz dīdārumuz vardur bizüm
Bülbül-i nālānıyuz gülzārumuz vardur bizüm

ManKar-ı dil olmaġ-içün çeşm-i Dvāb-ālūd-ı dōst
İy Livāyī
Livāy dīde-i bīdārumuz vardur bizüm

gazel/7

-.--/-.--/-.--/-.-

Velehû

67b

Livāyī

Tāzedür gülden yüzüñ evrā:-ı dīvānum gibi
Pür melā6atdür sözüñ naKm-ı dür-efşānum gibi

Gerçi her ‘āşı: Livāyī göz yaşından dem urur
Hīç biri :an aġlamaz bu çeşm-i giryānum gibi

gazel/7

-.--/-.--/-.--/-.-

Velehû

67b

Fażlī

Cilvegāh olmaġa mir’āt-ı naKar pāk gerek
Nūr-ı ‘ış: añlamaġa dīde-i idrāk gerek

Fażliyā ‘īd-i viAāline dilerseñ iresin
Ġam-ı hicrānı :oyup ġayrdan imsāk gerek

gazel/5

..--/..--/..--/..-

Ġazel-i
Fażlī-i Defterdār

68a

Livāyī

‘Āşı: olan kişinüñ yāri Karīfāne gerek
Göricek ‘āşı:ını diye Karīfā ne gerek

Eline aldı Livāyī ayaġı yā hū saña
Yüri sen mescide Aūfī baña mey-Dāne gerek

gazel/7

..--/..--/..--/..-

NaKīre-i redīfī-i
Livāyī Beg

68a73 Mesī6ī

Zecr-ile hicrüñ olalıdan āşinā baña
Bīgāne oldı ‘işret ü jev: u Aafā baña

Gözden çı:ınca aġlar-isem iy Mesī6
Mesī6ī ben
İki göz-ile ba:maya çarD-ı dü-tā baña

gazel/5

--./-.-./.--./-.-

Mesī6ī Beg
fermāyed

68b

Necātī

Mümkin midür ki Aarıla bir sīm-ten baña
Ölem gidem meger ki Aaralar kefen baña

Yiter Necātīye
Necātī ġam-ı ‘ış:uñla derd elem
Dünyā bütün sa‘ādet-ile saña sen baña

gazel/5

--./-.-./.--./-.-

Necātī Beg
fermāyed

68b

Livāyī

GaAd eyledüñse cānumı almaġa sen baña
Tātār-ı zülfüñ olsa revādur resen baña

Tek yarım aġız eyle Livāyī :uluñı yād
Dünyā bütün sa‘ādet-ile saña sen baña

gazel/7

--./-.-./.--./-.-

NaKīre-i
Livāyī Beg

69a Mesī6ī

Gül ‘ārıżuñ üstinde o zülfeyn-i semensā
Ran :urdı duzaġ avlamaġa bülbül-i şeydā

Bir la6Ka işigiñde eger olsa mücāvir
Eflākde reşk ide Mesī6
Mesī6īye Mesī6ā

gazel/7

--./.--./.--./.--

Mesī6ī Beg
fermāyed

69a

Livāyī

māvūs-ı Da8uñ ki yiridür gülşen-i zībā
Cennet :uşıdur olmış aña Duld-ı berīn cā

Gapuña irem diyü diyü irdi Livāyī
Gūyā ki ma:ām oldı aña cennet-i me’vā

gazel/7

--./.--./.--./.--

NaKīre-i
Livāyī Beg

69b

Şem‘ī

Ne Dūnīdür gözüñ sā:ī ki baġrumdan kebāb ister Şarāb-ı la‘l-i dilberden içüp :anma: diler her dem
gazel/5
Döküp nā-6a: yire :anum :abaġumdan şarāb ister Nice dīvānedür Şem‘ī
Şem‘ī görüñ āteşden āb ister

.---/.---/.---/.---

Şem‘ī fermāyed

__________
73

68a’da derkenar olarak;
Bu mecmū‘a ‘aceb bāġ-ı gülistān
Ne ṣoḥbet dilerse bulur ‘āşıḳ olan
beyti bulunmaktadır. Bu beyit bir-iki kelime farkıyla ve yine aynı hatla 11a, 58a ve 65a’da da derkenar olarak kaydedilmiştir. Kanaatimizce bir okuyucunun mecmua hakkındaki
yorumudur.
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69b

Livāyī

Giçüp aġyār u keYretden göñül va6detde yār ister Egerçi şöhret āfetdür Livāyī şehriyārumdan
Ferāġat iDtiyār idüp meger terk-i diyār ister
Benüm bu şehr-i şöhret içre göñlüm iştihār ister

gazel/7

.---/.---/.---/.---

NaKīre-i redīfī
Livāyī Beg

70a

bayālī

Jayret alur ‘a:lumı ba:sam gözine :aşına
Rad-hezārān āferīn ol Aūretüñ na::āşına

Varını itdi Jayālī şāh ayaġına niYār
Āferīn Aad āferīn ol 8ab‘-ı gevher-pāşına

gazel/5

-.--/-.--/-.--/-.-

‘Abdü’l-kerīm-zāde
bayālī Çelebi

70a

Livāyī

El urup dilber :açan ki kāküline :aşına
Ranuram ki tāc-ı devletdür :onupdur başına

Şādlı: tīġın Livāyī çekme gel ġam üstine
Yol degüldür bir kişi :aAd eylemek yoldaşına

gazel/7

-.--/-.--/-.--/-.-

NaKīre-i
Livāyī Beg

70b Mesī6ī

Kendözin Das gibi Aalmayan yaşı ırmaġına
Rāstī yüz süremez ol serv-i :add ayaġına

İy Mesī6
Mesī6ī cengi :o bilürsin aġındur ra:īb
Giç sen ol yüzi :aradan uyma sa:ın aġına

gazel/5

-.--/-.--/-.--/-.- Mesī6ī fermāyed

70b

Livāyī

İy perī maġrūr olup bi'llāhi 6üsnüñ çaġına
Ta:ma sīmīn Dātemi her bir dīvüñ barmaġına

Bir gün ola ki Livāyīden
utanup olasın
Livāyī
Sa:aluñ gele Dazān irişe 6üsnüñ bāġına

gazel/7

-.--/-.--/-.--/-.-

NaKīre-i
Livāyī Beg

71a

Livāyī

Niçe germ olsun benüm göynüklü sīnem dāġsuz Rīneñi eyle müşebbek Dançer-i cānān-ile
bānenüñ olmaz Aafāsı olıca: ocaġsuz
İy Livāyī bī-gümān māhī 8utulmaz aġsuz

gazel/7

-.--/-.--/-.--/-.-

Velehû

71a

Livāyī

Bahār irdi yine bād oldı gül-bīz
Fiġāna başladı murġ-ı se6er-Dīz

Livāyī çünki zāhid rind degüldür
Niçün zühd ü vera‘dan :ıldı perhīz

gazel/5

.---/.---/.--

Velehû

71a

Livāyī

Leb-i şīrīni olmazdı şeker-rīz
Eger busrev degülmisseydi Pervīz

Livāyīnüñ
döküp :anını nā-6ak
Livāyī
Girīz itmek revā mıdur o Dūn-rīz

gazel/5

.---/.---/.--

Velehû

71b

Livāyī

Meygūn lebüñ sā:ī olalı şarāb-āmīz
Acıtdı benüm cānum ol la‘l-i ‘itāb-āmīz

Düşnām-ile telD eyler ‘īşini Livāyīnüñ
Livāyī
Bu ġonca-dehānuñda ol berg-i lu‘āb-āmīz

gazel/5

--./.---/--./.---

Velehû

71b Mesī6ī

Çün ‘arż-ı :āmet ide yār kimdür ki türāb olmaz
Cihān içre ne :alur kim :ıyāmetde Darāb olmaz

[Mesī
Mesī6
Mesī6īye çü vaAl olduñ aña gel cevri çoġ itme
Şefā‘at olana ayru: bilürsin kim ‘ajāb olmaz]74

gazel/4

72a

bayālī

[Gan aġladuñ görince ben ‘āşı:ı belāda
Ey çeşm-i Dūn-feşānum olsun demüñ ziyāde]75

Teşbīh-i sāde virmez zīnet söze bayālī
Rengīn-edā gerekdür eş‘ār-ı dil-güşāda

gazel/3

--./-.--/--./-.--

72a

Helākī

Ben zār-ı nā-tuvānuñ nerd-i ġam-ı belāda
BaDtı :apusı baġlu mümkin degül güşāde

Gavs-i :ażādan irse sehm-i :ader başuña
Olma: gerek Helākī teslīm-ile rıżāda

gazel/5

--./-.--/--./-.--

Ġazel-i Helākī

72a

Fa:īrī

Ġamdan Darāb olupdur 6ālüm benüm ziyāde
İy sā:ī-i mu6abbet Aun baña cām-ı bāde

‘Iş:uñ meyinden iy meh mest oldı bu Fa:
Fa:īrī
‘Aks-i lebüñ görelden cām-ı cihān-nümāda

gazel/5

--./-.--/--./-.--

Ġazel-i
Fa:īrī-i Selānīkī

72b

Fārisī

Aç alnuñı dilerseñ ola cihān güşāde
Ört yüzüñ ister-iseñ ‘ālem vara fesāda

Tīr-i müjeñ ġamıdur iy :aşları kemānum
Gaddini Fārisīnüñ
büküp iden kepāde
Fārisī

gazel/5

--./-.--/--./-.--

Ġazel-i Fārisī

.---/.---/.---/.--- Mesī6ī fermāyed

__________
74
75

71b’den sonraki eksiklik dolasıyla şiirin ilk dört beyti kayıtlıdır. Mahlas/makta beyit Divan’daki 5 beyitlik gazelden alındı (Mengi 1995: 179/96).
71b’den sonraki eksiklik dolasıyla 72a’da şiirin son üç beyti kayıtlıdır. Matla beyit Divan’daki 6 beyitlik gazelden alındı (Tarlan 1945: 346/7).
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72b

tübūtī

Meclisde yigdür ölmek ben zār-ı nā-murāda
Göz göre la‘l-i yār-i öpmekden-ise bāde

Dīdār-ı yāre :arşu āh itme kim tübūtī
Virür hevā-yı āhuñ gül yapraġını bāda

gazel/5

--./-.--/--./-.--

Ġazel-i tübūtī

72b

Şemsī

Ney gibi nālem irse gerdūn-ı kej-murāda
Çenge dönerdi :addi iñlerdi bu hevāda

Dilden ġam-ı zamānı def‘ itmek ister-iseñ
Devr-i felekde Şemsī
Şemsī nūş eyle cām-ı bāde

gazel/5

--./-.--/--./-.--

Ġazel-i
Şemsī A6med Paşa

73a

bayālī

Gül yüzüñde iy perī zülf-i perīşānuñ mı var
Gülşen-i cennetdür anda tāze rey6ānuñ mı var

Bu bayālī Daste’i öldürmek istersin şehā
Tekye-i ‘ış:uñda yoDsa yine :urbānuñ mı var

gazel/5

-.--/-.--/-.--/-.-

bayālī-i Kefevī
fermāyed

73a

bayālī

Göñlüm diler virüp seri zülfüñe bend olam
Bu kār-ı ‘ış:ı başa iletmiş levend olam

Ben iy bayālī nāle-y-içün bir neyem neye
Çün nāy-ı :and lejjet-i dünyāya :and76 olam

gazel/5

--./-.-./.--./-.-

Velehû

73b bayālī

Aġlasam bülbül gibi ol ġonca-leb Dandān olur
Lāle :an yudar benüm-çün serv ser-gerdān olur

Her kime kim söylesem keyfiyyet-i esrārumı
İy bayālī ol daDı benden biter 6ayrān olur

gazel/5

-.--/-.--/-.--/-.-

Velehû

73b bayālī

Da‘vā-yı 6üsn :ılmaġa ‘āleme iy nigār
Sen dil-sitān-ile büt-i Çīnüñ ne cānı var

Kimdür bayālī dir-iseñ iy serv-i Dˇoş-Dırām
Bir derd esīri ‘āşı:-ı bed-nām-ı rūzgār

gazel/5

--./-.-./.--./-.-

Velehû

77

73b bayālī

Her :açan nāz eylese ol serv-i āzādum benüm
Sīneden çı:mak diler rū6-ı fera6-şādum benüm

Gün gibi ‘ālemde olayduñ bayālī nāmdār
Bir gün ol ġonca-dehen yād eylese adum benüm

gazel/5

-.--/-.--/-.--/-.-

Ġazel-i
bayālī-i Galenderī

74a

Livāyī

Ādem öldürmekde müjgān-ı perī-zādum benüm
NaAA-ı :ā8ı‘dur gözi nūn ol :aşı Aādum benüm78

İy Livāyī ol güneş ben jerreden ‘ār eyledi79
Göklere irse yiridür āh u feryādum benüm

gazel/5

-.--/-.--/-.--/-.-

NaKīre-i
Livāyī Beg

74a

bayālī

Āsitānıñda yüzüm ferş eyledüm Dāk üstine
Bir :adem baAAañ yiridür çeşm-i nemnāk üstine

La‘l-i meygūnı firā:ında bayālī virse cān
Dikesiz ol Dāksāruñ dōstlar tāk üstine

gazel/5

-.--/-.--/-.--/-.-

bayālī-i Kefevī
fermāyed

74b

Livāyī

Pūte-i ġamda eridüp cismi ol sīmīn-kemer
Bu ten-i zerdi idüpdür ‘ış:-ı kīmyā-y-ile zer

Nām-ı nīküñ iy melek senden Livāyī yeg bilür
Bir degüldür ba6Y-i esmāda firişteyle beşer

gazel/7

-.--/-.--/-.--/-.-

Livāyī mī-gūyed

māli‘ümde bu göñül her kime kim māyil olur
Göremez bir gün anuñ māh-ı cemālin yıl olur

Ġayrıya mihr ü vefā ola bayālīye
ayālī cefā
İy şeh-i milk-i melā6at buña kim :āyil olur

gazel/5

..--/..--/..--/..- bayālī-i Galenderī

74b bayālī

(…)80

74b

Livāyī

75a

Kime şekvā ideyin bu dil-i nālānumdan
Livāyī
Beni rüsvāy-ı cihān eyledi efġānumdan

…
Bu Livāyī :uluña Kulm ider a‘dā-yı zamān
Umarın dād u ‘adil eyleye sul8ānumdan

murabba
gazel/5

Murabba‘-ı Livāyī
..--/..--/..--/..-

__________
76

“Ḳand” kelimesi yerine Divan’daki; “bend” kelimesi mânâ açısından daha uygundur (Tarlan 1945: 282/26).
Mecmuadaki “Gün gibi olayduñ ‘ālemde” yerine Divan’daki; “Gül gibi ‘ālemde olaydum” ifadesi mânâ açısından daha uygundur (Tarlan 1945: 282/26).
78
Bu gazel 7 beyit olarak 18a’da da kayıtlıdır. 18a’daki “ḳaşı nūn ol gözi ṣādum” ifadesi vezin ve mânâ açısından daha uygundur.
79
Mısra 18a’da “İ‘tibār itmez Livāyī ol güneş ben ẕerreye” şeklindedir.
80
74b’den sonra mecmuada eksiklik vardır. Sayfa sonundaki “Murabba-ı Livāyī” başlığına ve çobana göre 75a’daki şiirin Livâyî’ye ait “Āh” kelimesiyle başlayan bir murabba olması
gerekir. Bu ipuçları değerlendirilerek söz konusu murabbaı tespit edebilmek maksadıyla Livâyî Divanı tarandı, ancak bir ipucu bulunamadı.
77
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75a

māli‘ī

Olmışam bir pādişāhuñ ben ġulāmı şimdiden
Gözleri uġrı anuñ zülfi 6arāmī şimdiden

māli‘ī dil-Daste’i ma‘zūl-i dergāh eylemek
İy benüm devletlü sul8ānum revā mı şimdiden

gazel/6

-.--/-.--/-.--/-.-

māli‘ī fermāyed

75a

māli‘ī

Gāh se6āb-ı zülfin açup āfitābın gösterür
Gāh döner hicrān yüzinden māh-ı tābın gösterür

māli‘ī gördüm seg-i kūyuñla şehri seyr ider
Ya‘nī Dal:a itlerüñle intisābın gösterür

gazel/7

-.--/-.--/-.--/-.-

Velehû

75b

māli‘ī

Günden günilesem n'ola iy meh-li:ā seni
Güc-ile virdi Tañrı te‘ālā baña seni

Ġam yime māli‘ī beni unutdı diyü yār
‘Ālem-durur bu bir gün ola kim aña seni

gazel/5

--./-.-./.--./-.-

Velehû

75b

māli‘ī

İy kemān-ebrū baña kār eylemez tīrüñ senüñ
Oldı boynumda 6amāyil zaDm-ı şemşīrüñ senüñ

māli‘īnüñ
başına bir gün 8oġardı ‘ā:ıbet
āli‘ī
İy sa‘ādet kevkebi olsaydı te’Yīrüñ senüñ

gazel/5

-.--/-.--/-.--/-.-

Velehû

76a

māli‘ī

Ferāġat eylegil iy dil ümīd-i vaAl-ı dilberden
Ki hergiz bu cihān içre vefā gelmez güzellerden

Baña iy māli‘ī hep bu felāketler felekdendür
Ne lāzım yo: yire her gün şikāyet itmek aDterden

gazel/5

.---/.---/.---/.---

Velehû

76a

māli‘ī

Her-cāyī oldı şehrümüzüñ hep güzelleri
Aġyār-ile mu‘āmeleden degmez elleri

Türkīde naKm-ı māli‘īye
āli‘ī şi‘ri kimsenüñ
Öykünimez meger ki Necātī ġazelleri

gazel/5

--./-.-./.--./-.-

Velehû

76b

Livāyī

Her-cāyī oldı gün gibi şehrüñ güzelleri
Bir mer6abāya bizüm-ile degmez elleri

NaKm u niKāmı 8arz-ı Livāyīye
Livāyī kimsenüñ
Beñzeyimez meger ki NiKāmī ġazelleri

gazel/5

--./-.-./.--./-.-

NaKīre-i
Livāyī Beg

76b

māli‘ī

Bize şol deñlü cefā itdi o sengīn-dilimiz
DaDı güzeller adın añmaġa varmaz dilimiz

māli‘ī ger Aoralar cāna cefāsın yārüñ
Dād u feryād diye çaġıra her bir :ılımız

gazel/7

..--/..--/..--/..-

māli‘ī Efendi
fermāyed

76b

Livāyī

Gatı Dışm itdi bize yine ol āhen-dilimiz
Gor:umuzdan adını añmaġa varmaz dilimiz

gazel/1

..--/..--/..--/..-

NaKīre-i Livāyī
Beg

77a

Rıżāyī

[Gaşuñ nişānı mühr-i Süleymān girih girih
Oldı berāt-ı 6üsnüñe ‘unvān girih girih]82

VaAf eyledi Rıżāyī girih-gīr-i zülfüñi
Reşkinden oldı sünbül-i bostān girih girih

gazel/5

--./-.-./.--./-.-

77a

Livāyī

Zülfüñ berāt-ı 6üsne nişāndur girih girih
Gūyā ki 6ükm-i şāh-ı cihāndur girih girih

Yārüñ Livāyī 6üsni berātında :aşları
muġrā-yı dāl-ı emn ü emāndur girih girih

gazel/5

--./-.-./.--./-.-

NaKīre-i bayrī (?)
Livāyī mī-güft

77a

Ref‘ī

Gubbe-i cāmi‘-i ġamdur görinen baş degül
mā:lardur anuñ altında 8uran :aş degül

Merdüm-i çeşmüm-ile süb6a-i lü’lü’ olmış
Ref‘iyā bu görinen çeşm-i güher-pāş degül

gazel/5

..--/..--/..--/..-

Ġazel-i Ref‘ī

77b

Livāyī

Ten ü cānum vireyin yoluña bir baş degül
Yed-i ‘ış:uñ yiter anlar baña pā-dāş degül

Bir 6ubāb oldı Livāyī yem-i eşkümde semā
Mā-sivā baña acır :urı-y-ile yaş degül

gazel/7

..--/..--/..--/..-

NaKīre-i
Livāyī Beg

77b

Şem‘ī

Gucam dirdüm nigārı pīrehensüz
Çürütdüm varumı :aldum kefensüz

Eritdi cānını 6asretle Şem‘ī
Şem‘ī
Rarardı zer gibi bir sīm-tensüz

gazel/5

.---/.---/.--

Şem‘ī fermāyed

(…)81

__________
81
82

76b’den sonraki eksiklik dolayısıyla gazelin sadece matla beyti kayıtlıdır. Gazel Livâyî Divanı’da da bulunamadığından mahlas/makta beyti kaydedilemedi.
76b’den sonraki eksiklik dolayısıyla mecmuada bulunmayan matla; Meşâ’irü'ş-Şu’arâ’da tamamı kayıtlı 5 beyitlik gazelden alındı (Kılıç 2010: 3/1367). Gazelin mecmuada bulunan
dört beytinin Meşâ’irü'ş-Şu’arâ’daki kayıtla tamamen aynı olması mecmuanın sahihliğini göstermesi bakımından dikkate değerdir.
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78a Mu6ibbī

Olurdı yāri :uçma: pīrehensüz
Eger cān tensüz olsa gül dikensüz

Mu6
Mu6ibbīye
ibbī 8abībüm eyle dermān
Ki bir la6Ka degül derd ü mi6ensüz

gazel/5

.---/.---/.--

78a

Livāyī

Gerekmez gözlerümi baña nemsüz
Olunmaz pādişāhum cām-ı Cemsüz

Dehān u :add ü zülfüñi görelden
Livāyī olımaz bir dem elemsüz

gazel/5

.---/.---/.--

NaKīre-i Muhibbī Şāh
ber-vech-i tażmīn

78a

Hicrī

Māh-ı ramażān irmedin itsek n'ola şek bök
Bir gün tenümüz mūr-ile māra olısar bök

Bu sözleri Hicrī yüri bir ‘ārife ‘arż it
Üslūb-ı mu‘ammāyı :açan añlaya her tök

gazel/5

--./.--./.--./.--

Ġazel-i
Hicrī-i Edirnevī

78b

Sebzī

İsterseñ eger kim idesin yār-ile şek bök
İy dil :anata gibi yüri küp dibine çök

Raġbet mi :alur şi‘re eyā Sebzī cihānda
Ehl-i dile lāf-ile güjāf eyleye her tök

gazel/5

--./.--./.--./.--

NaKīre-i Sebzī

78b

Va6yī

RuDlaruñdan mihr-i ‘ālem aldı çün bir jerre tāb
Jaşre dek yanar çerāġuñdur senüñ iy āfitāb

Eşk-i çeşmüñ mevcinüñ gird-ābını gördi meger
Va6şetinden Va6
Va6yiyā deryāda göz yumdı 6ubāb

gazel/5

-.--/-.--/-.--/-.-

Ġazel-i
Va6yī Çelebi

79a

Livāyī

Gulle-i şar:dan çıkup baş :aldurınca āfitāb
Geldi ayaġ üzre ta‘Kīm itmek-içün şeyD ü şāb

moldı maşrı: sāġarında Aub6-dem Durşīd-i mey
Nūş-ı cān olsun Livāyī
Livāy eyler-iseñ terk-i Dvāb

gazel/7

-.--/-.--/-.--/-.-

NaKīre-i
Livāyī Beg

79a

Cūyī

Sen meleksin āsitānuñ āsumān iy āfitāb
Sürmege andan ra:īb-i dīvi āhumdur şehāb83

Yüzine çīn çīn dökülmiş kāküli ol meh-veşüñ
Cūyiyā bī-şa‘şa‘a olmaz ezelden āfitāb

gazel/5

-.--/-.--/-.--/-.-

NaKīre-i Cūyī

79a

Necātī

baddüñ Aanemā ol Da8-ı rey6ān arasında
Gül yapraġıdur Aa6fe-i Gur’ān arasında

Yād olsa Necātī leb-i cānān gözin añma
Mestāne olan Aıġmaya 6ayrān arasında

gazel/5

--./.--./.--./.--

Necātī Beg
fermāyed

79b Mu6ibbī

Ol çeşm-i siyeh zülf-i perīşān arasında
Nergis gibidür kim bite rey6ān arasında

Zülfiyle Mu6
Mu6ibbī :adin ortaya getürme
Hīç lā ola mı :ul-ile sul8ān arasında

gazel/5

--./.--./.--./.--

NaKīre-i
Mu6ibbī Şāh

79b

Ögmeñ baña ma6būb diyü mihr-ile māhı
Dünyāda güzel görmedüm illā Memi Şāhı

Ol şāh daDı 8ıfl-durur ġamze o:ıyla
VaAAfī :ulın öldürse yazılmaya günāhı
Va

gazel/5

--./.--./.--./.--

Ġazel-i VaAfī

VaAfī

__________
83

Cûyî’nin bu gazelinin 2, 3 ve 4. beyitleriyle ilgili olarak mecmuada “Islāḥ-ı Livāyī” kaydıyla derkenar tashihler düşülmüştür. Biri;
N'ola aġyārı görüp zülfüñi çekseñ yüzüñe
EkYer eyyām-ı şitāda şemsi setr eyler seḥāb
şeklindeki ikinci beytin birinci mısraı için “N'ola aġyārı görüp zülfüñle örtseñ yüzüñi” kaydı, diğeri ise;
Kākül ü zülfüñ ḫayāliyle senüñ pürdür göñül
Pes pür olur mār-ile elbette her şehr-i ḫarāb
şeklindeki üçüncü beytin ikinci mısraında, “pes pür olur mār-ile” ifadesi karşılığı “pür olur mārān-ile” kaydıdır.
Yine aynı gazelin;
Kefşüñüñ reftār iderken ḫāke baṣduġın görüp
‘Anber-i sārā oḳur yā leytenī küntü türāb
şeklindeki dördüncü beytinin başında “kefşüñüñ reftār” ifadesi yerine “mūzeñüñ reftār” şeklinde tashih kaydı düşülmüştür.
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80a

Ca‘fer

Ol dem ki Da8-ı Daddüñ añup eyleyem āhı
Gökde nefesüm jeng ide āyīne-i māhı

Bir ravżadur ol lāle-ruDuñ verdi kim anuñ
mūbā görinür Ca‘fere
Ca‘fer her şāD u giyāhı

gazel/5

--./.--./.--./.--

Ca‘fer Çelebi
fermāyed

80a

balīlī

İy lebi ġonca niçe cevr idesin cānumuza
DaDı :anmaz mı ‘aceb Dūnī gözüñ :anumuza

Reh-i ‘ış:ıñda balīlī ne belā çekdügüni
Nazar eyle bilesin defter ü dīvānumuza

gazel/5

..--/..--/..--/..-

Jalīlī fermāyed

80a Nücūmī

‘Acabā n'oldı ki ol dil-ber-i fettānumuza
Ki yine fitne-y-ile cevr :ılur cānumuza

Bendeyüz çünki Nücūmī varuban işigine
Yüz urup yalvaralum 6ażret-i sultānumuza

gazel/5

..--/..--/..--/..-

NaKīre-i Nücūmī

80b

Rub6ī

Kime derdüm yanayın sīne-i sūzānumdan
Kime :an aġlayayın dīde-i giryānumdan

Rub6
ub6iyā cānına derd ehlinüñ āteş bıraġur
Her ġazel kim o:ına defter ü dīvānumdan

gazel/5

..--/..--/..--/..-

Ġazel-i Rub6ī

80b

Run‘ī

Baña her nükte kim irer leb-i cānānumdan
Her birin minnet idüp yig görürin cānumdan

Ululı:dur saña itim didügi Run‘ī nigār
Gıldı mümtāz beni cümle-i a:rānumdan

gazel/5

..--/..--/..--/..-

NaKīre-i Run‘ī

81a

Gādirī

Leylī gibi çemende :onup gül otaġ-ile
Mecnūn yüregi gibi yatur lāle dāġ-ile

Kūyuñda Gādirīyi
ādirī ra:īb-ile dir gören
Bülbül çemende hem-nefes olur mı zāġ-ile

gazel/5

--./-.-./.--./-.-

Gādirī fermāyed

81a

Fiġānī

Abdāl-ı dil ki kendüyi zeyn itdi dāġ-ile
Bāzār-ı ‘ış:a cerre gelüpdür çerāġ-ile

El virmedin bu sā:ī-i devrān Fiġ
Fiġāniyā
Bezm-i cihānda yı:dı beni bir ayaġ-ile

gazel/5

--./-.-./.--./-.-

NaKīre-i Fiġānī

81a

sātī

Mezra‘-ı dünyā idüpdür kendüyi erzen gibi
Yile Aavurdı bu ‘ömrüm 6āAılın Dırmen gibi

Bu ecel çenginde birdür sātiyā mīr ü gedā
Külli maDlū:ı helāk itmek aña bir fen gibi

gazel/5

-.--/-.--/-.--/-.-

sātī-i Ker
fermāyed

81b Mu6ibbī

Kibr ü kīni terk :ıl germe gögüs yelken gibi
Sür yüzüñ yire tevāżu‘ ehli ol dāmen gibi

İy Mu6
Mu6ibbī dār-ı dünyā eylemez āDir vefā
Gösterür kendüyi evvel zīnet-ile zen gibi

gazel/5

-.--/-.--/-.--/-.-

NaKīre-i
Mu6ibbī Şāh

81b Derūnī

Gūt idinmişdür bizi mūr-ı ecel erzen gibi
Kim 8aşur zīr-i zemīne dāne-i Dırmen gibi

Gülşeni neyler Derūnī çün ola külDan-nişīn
Kim gelür dervīşe külDan gūşe-i gülşen gibi

gazel/5

-.--/-.--/-.--/-.-

NaKīre-i Derūnī

82a

İçelüm bezm-i çemende gül-i Dandānlar-ile
Pāk-dāmānlar-ile çāk-i girībānlar-ile

Kimler añlardı benüm göñlümi İs6
İs6ā: eger
Yazmasam Dā8ırumı defter ü dīvānlar-ile

gazel/5

..--/..--/..--/..-

İs6ā: fermāyed

82a Hāşimī

Bezm-i mey eylemişem dün gice sul8ānlar-ile
Nice sul8ānlar-ile bī-ser ü sāmānlar-ile

Hāşim
Hāşimī
şimī :ābil-i ta‘bīr degül :ıAAa-i ‘ış:
Kim anı şer6 idesin defter ü dīvānlar-ile

gazel/5

..--/..--/..--/..-

NaKīre-i Hāşimī

82a

huhūrī

Gül gibi göñlin açan ġonca-i Dandānlar-ile
Ārzū eylemesün Ao6beti sul8ānlar-ile

İy huhūrī baña devlet eger el virür ise
Göresin Ao6beti sen serv-i Dırāmānlar-ile

gazel/5

..--/..--/..--/..-

NaKīre-i huhūrī

82b

Gadrī

Ne dūd-ı āteş-i 6asret ne sīnem üzre dāġum var
Ferāġat milkine Danam ne 8uġum ne otaġum var

Ne ġam gitdiyse Gadrī manAıb-ı i:bāl ü ‘izz ü cāh
gazel/5
Bi-6amdi'llāh kifāf-i Aı66at ü emn ü ferāġum var

.---/.---/.---/.---

Ġazel-i Gadrī eş-şehīr
bi'l-Gādirī Çelebi

İs6ā:

82b Meşrebī

Eyā :aşı kemān cismümde yir yir tāze dāġum var Cihānda Meşrebī
Meşrebī ve'l-6āAılı bir cevce kārum yo:
Şikār-ı murġ-ı tīrüñ-çün zemīn-i tende aġum var İçinde mezra‘-ı dehrüñ ne çiftüm ne oraġum var

gazel/5

.---/.---/.---/.--- NaKīre-i Meşrebī
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83a

Livāyī

Vücūduñ ‘ālemin Dˇoş gör dilā bir reh-güjāruñ var Belini Aūfinüñ mescidde bükdi 8op-ı teklīfāt
‘Adem milkine ma6mil 8ut ceres-feryād u zāruñ var Senüñ mey-Dāne gibi iy Livāyī pek 6iAāruñ var

gazel/7

.---/.---/.---/.---

NaKīre-i redīfī-i
Livāyī Beg

83a

Livāyī

‘Ömr-i dürüşti mevc-i ecel 8aşra atmadın
Zāduñ ġamın yi aşuña aġuyı :atmadın

Eyle Livāyī :a8‘-ı mesāfe nişāna yit
Gurup kemān-ı saDtın ecel tīrin atmadın

gazel/5

--./-.-./.--./-.-

Velehû

Bī-vefā Dan olduġından baña ne
Şāh-ı devrān olduġından baña ne

İy Nehārī çün 8o:unmaz pertevi
Māh-ı tābān olduġından baña ne

gazel/8

-.--/-.--/-.-

Ġazel-i Nehārī

83b84 Nehārī
83b

[Ferâğ Temmeti'l-kitāb bi- ‘avni'llāhi'l-Meliki'l-[Vehhāb?] ‘an-yedi ‘abdi'ż- ża‘īfi'[l-beriyye?] Mu6ammed b. Mu6ammed b. ‘Alī ve ‘an-kātibān-ı 6āAAa-i sarāyī
kaydı] eş-şehīr bi'l-Livāyī
Livāyī ‘ani'ş-şuhūr fī-evāyili Mu6arremi'l-6arām sene Damse ve sittūn ve tis‘a mi’e

__________
84

83b’de farklı kalem ve bozuk bir hatla;
Furṣat[ı] fevt eylemez ‘āḳıl meger nādān ola
Ḳulın[a] ẓulm eylemez sulṭān meger Sübḥān(?) ola
şeklinde derkenar bir beyit kayıtlıdır.
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Tablo 2: Şiirlerin Şair ve Nazım Şekline Göre Dağılımı
Mahlas
‘A!ā
Āfitābī
Āhī
A,med
Bā1ī
Behiştī
Belīġī
Ca‘fer
Cūyī
Derūnī
Emrī
Enverī
Esīrī
Fa1īrī
Fārisī
Fażlī
Fiġānī
?afī
?ākī
?alīl
?alīlī
Hāşimī
?āverī
?ayālī
Bayretī
Helākī
Hicrī
?usrev-i Dihlevī
Bükmī
İs,ā1
Kādirī
Kadrī
Livāyī

TOPLAM

Nazım şekli / Sayısı
gazel/1
gazel/1
gazel/38
kaside/2
gazel/3
gazel/1
gazel/1
gazel/1
gazel/1
gazel/1
gazel/1
gazel/1
gazel/4
gazel/1
gazel/1
gazel/1
gazel/1
gazel/1
müstezad/1
gazel/1
gazel/1
gazel/1
gazel/1
gazel/2
gazel/11
müstezad/1
gazel/37
gazel/1
gazel/1
gazel/1
gazel/1
gazel/4
gazel/1
gazel/1
muaşşer/1
gazel/87
tahmis/2
kaside/4
murabba/1
Gazel 305
Kaside 6

Mahlas
?
?
Mesī,ī
Meşrebī
Mu,ibbī
Mu3!afā
Necātī
Nehārī
Nihānī
Ni9āmī
Nücūmī
Rāhī
Ra,mānī
Ref‘ī
Refī1ī
Revānī
Revna1
Rıżāyī
Rū,ī
@āfī
Sebzī
@ub,ī
@un‘ī
Şem‘ī
Şemsī
Cāli‘ī
U3ūlī
Fübūtī
Ünsī
Va,yī
Va3fī
Lātī
Zemīnī
Ouhūrī

Muaşşer 3
Tahmis 3

Nazım şekli / Sayısı
gazel /1
mesnevi/1
gazel/10
gazel/1
tahmis/1
gazel/4
muaşşer/1
gazel/17
gazel/1
murabba/1
gazel/4
gazel/1
gazel/1
gazel/1
gazel/1
gazel/1
gazel/20
gazel/1
gazel/1
gazel/1
müstezad/1
gazel/1
gazel/1
gazel/1
gazel/8
gazel/1
gazel/9
muaşşer/1
gazel/1
gazel/1
gazel/1
gazel/1
gazel/2
gazel/1
gazel/1

Murabba 2
Müstezad 3
Mesnevi 1
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EXTENDED SUMMARY
The Journal of Liwai Beg is registered and stored in the Turkish Manuscripts
Division No. 182 of Egyptian National Library and Archives (Dar al-Kutub alMisriyyah). It was compiled and written by the poet Liwai in 965 AH / 1557 D. It
comprises 83 leaves. Most of the journal was written in Naskhi script with vowel
points (haraka) while some leaves were written in Nastaliq calligraphic script without
vowel points. The journal includes 323 verses in total with 305 ghazals, 6 qasidas,
3 mustazads, 3 poems comprising decastichs (moashars), 3 poems comprising
quintains (tahmises), 2 poems comprising quatrains (murabbas) and 1 mathnawi.
The poets whose poetry is included in the journal are as follows: ‘Aṭā, Āfitābī, Āhī,
Aḥmed, Bāḳī, Behiştī, Belīġī, Ca‘fer, Cūyī, Derūnī, Emrī, Enverī, Esīrī, Faḳīrī,
Fārisī, Fażlī, Fiġānī, Ḫafī, Ḫākī, Ḫalīl, Ḫalīlī, Hāşimī, Ḫāverī, Ḫayālī, Ḥayretī, Helākī,
Hicrī, Ḫusrev-i Dihlevī, Ḥükmī, İsḥāḳ, Ḳādirī, Ḳadrī, Livāyī, Mesīḥī, Meşrebī,
Muḥibbī, Muṣṭafā, Necātī, Nehārī, Nihānī, Niẓāmī, Nücūmī, Rāhī, Raḥmānī, Ref‘ī,
Refīḳī, Revānī, Revnaḳ, Rıżāyī, Rūḥī, Ṣāfī, Sebzī, Ṣubḥī, Ṣun‘ī, Şem‘ī, Şemsī, Ṭāli‘ī,
Uṣūlī, ẞübūtī, Ünsī, Vaḥyī, Vaṣfī, Ẕātī, Zemīnī, Ẓuhūrī. Of all the poets, the one
with the highest number of poems appearing in the journal is its compiler Liwai with
94 verses. Due to being one of the rare journals compiled by a poet with a known
date of compilation, its contents, arrangement characteristics and other aspects, The
Journal of Liwai Beg is a journal that could shed light on the history of literature.
Some of the poetry journals contain important clues, besides their scope
and contents, such as method of arrangement and compilation, the period they
were compiled in, poetic taste of the period, and the identification of the poets
whose poems they include. Except for a few 15th century poems, the majority of
poems included by the 16th poet Liwai in his journal belong to the 16th century
poets. The journal is notable for being compiled and arranged by a poet and
containing mostly the poems of the poets who are the compiler’s contemporaries.
Another notable feature of this journal for the history of Turkish Literature is that
Liwai, the miscellanist, records several poets sharing the same pseudonym
(pseudonym-sake) indicating their distinct epithets and characteristics. For instance,
the miscellanist uses a variety of nisbas/attributes such as Hayâlî-i Kefevî , Hayâlî-i
Kalenderî, Hayâlî Beg, ‘Abdü’l-kerīm-zāde Ḫayālī Çelebi, Şem’î-i Dervîş, Fakîrî-i
Selânîkî, Hicrî-i Edirnevî, Behiştî-i Vâ’iz, Zâtî-i Ker, Mustafâ b. Sultân Süleymân,
Muhibbî Şâh in order to distinguish between the poets with the pseudonym Hayâlî
or ascertain the identities of some other poets.
Seeming to be a journal of imitative poetry first, yet turning out to be the
contrary, the Journal of Liwai Beg is notable for this feature as well. When arranging
the poems/verses, Liwai did not take into consideration such criteria as meter,
rhyme/post-rhyme repeated words (radeef), verse form, genre etc. He recorded only
the imitative poems written by himself as responses to the most of the poems. Thus,
Liwai gives us the impression that when he compiled the poems of his contemporary
poets, he wrote imitative poems to the ones he liked. The miscellanist also draws
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attention to a detail by using two distinct titles for the imitative poems. The poems
with the same theme, meter, rhyme scheme and post-rhyme words were collected
under the titles of Naẓīre-i Livāyī, Naẓīre-i Āhī, Naẓīre-i Meşrebī while the poems
inspired by the post-rhyme words (radeef) yet with different rhyme schemes and
occasionally different meters went under the names of Naẓīre-i redīfī-i Livāyī,
Naẓīre-i redīfī-i Āhī. Besides, the journal includes the poems/verses of the poets like
Cûyî, Hâverî, Meşrebî and Nücûmî who are unknown, unrecognized or not cited in
the sources today. It seems that one of the purposes of Liwai in compiling a journal
was to record the poems of the poets in his circle.
Based on the context and arrangement characteristics of the Journal of
Liwai Beg, it can be concluded that it essentially comprises the miscellanist’s own
poetry, the poems he liked and the imitative poems he wrote to these favorite ones.
Though poetry is not his main profession, Liwai, as a person versed in poetry, gives
clues about the poetic taste and popular poems of his time through the poems he
included in his journal. The contents of the journal was tabulated, conversing the
original order in the manuscript, as per the Systematic Classification Project of
Journals (MESTAP) so that the reader could easily realize this and similar kinds of
clues.
Journals are important for their contents as well as the light they shed on
the spelling and phonetic styles of the relevant period. Reviewing the Journal of
Liwai Beg from this perspective, we can also observe that the manuscript, most of
which was written in vowel point script, occasionally displays the different spellings
of Arabic and Persian words as well as Turkish words and suffixes.
Though it is not quite possible to classify into an absolute group among today’s
journal classifications, we can refer to it as a journal of selected imitative poetry.
This journal can contribute to the history of literature as it was compiled by a poet
who included in his work the poems of the poets most of whom he probably knew
well, and it contains notes helping the identification of the related poets. Moreover,
the poems Liwai included in his journal are probably the first versions. This is yet
another aspect of the journal which could assist the relevant studies and research.
The titles given to the imitative poems in the journal also confirms several points
concerning the background-model and poem-verse relation. We believe that many
more topics relating to Classic Turkish Poetry will be clarified as journals similar to
this one are discovered.
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