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Önsöz

Dr. Güler Doğan Averbek

Edirneli Nazmî, dîvânı, Türkî-i Basît tarzı ile yazdığı şiirleri ve derlediği Nazire 
Mecmuası ile tanınmış bir XVI. asır şairidir. Mecmuası ve şiirlerindeki aruz 
ve sanat hususiyetleri sebebiyle şair biyografilerinde adından söz edilen 
Edirneli Nazmî’nin dîvânı üzerine kısmî çalışmalar yapılmışsa da dîvân metni 
2010 yılına kadar tam anlamıyla tesbit edilmemiş ve yayımlanmamıştır. Bu 
kısmî çalışmalardan ilkinde, divanda yer alan ve başlığında Türkî-i Basît notu 
taşıyan şiirlerin büyük bir kısmı 1928 yılında harf inkılâbı öncesi Mehmed 
Fuad Köprülü tarafından bir değerlendirme ile neşredilmiş, aynı şiirler üzerine 
daha sonra iki farklı yüksek lisans tezi ve bir yayın hazırlanmış, 1998 yılında 
ise dîvândaki gazel türü haricindeki şiirler üzerine doktora tezi hazırlanmıştır.

İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Bölümü’nde 920 
numarada kayıtlı yazma, Edirneli Nazmî’nin mürettep dîvânının bilinen 
mükemmel yegâne nüshasıdır. 2010 yılında tamamladığımız doktora tezi 
ile Edirneli Nazmî Dîvânı metni ilk defa bütün olarak tesbit edilmiştir. 2017 
senesi içerisinde ise mevzubahis tez Edirneli Nazmî Dîvânı adı ile tarafımızca 
3 cilt hâlinde neşredilerek ilim dünyasının istifadesine sunulmuştur. Ancak 
dîvânın oldukça hacimli olması ve şairin farklı motivasyonlarla yazmış olduğu 
şiirler arasında edebî değer açısından fark olması sebebiyle bu dîvândan 
hazırlanacak bir seçkinin, şairin edebî şahsiyetine dair kanaat oluşmasına 
hizmet edeceği ve yapılacak bazı çalışmalarda karşılaşılabilecek zorlukları 
azaltacağı mülahazasıyla elinizdeki bu çalışma hazırlanmıştır. 

Bu seçkide, toplam 8408 şiir ihtiva eden Edirneli Nazmî Dîvânı’nın Kasâyid 
bölümünden 5, Gazeliyyât bölümünden ise 35’i Türkî-i Basît tarzında olmak 
üzere 658 şiire yer verilmiştir. Bu 658 şiirin dokuzu murabba, ikisi tahmis, 
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biri muhammestir, geriye kalanlar ise gazeldir. Türkî-i Basît üslûbu ile yazılan 
şiirler dipnotta belirtilmiştir. Şiirler klasik çeviriyazı usulüyle ve aruz kalıpları 
belirtilerek verilmiştir. Her şiirin, neşrettiğimiz Edirneli Nazmî Dîvânı’ndaki 
numarası dipnot olarak verilmiştir. Dîvânın Gazeliyyât bölümünde yer alan ve 
dîvânın bütünü içinde mana kazanan başlıklar, bağlamlarından ayrıldığında 
büyük ölçüde manasını kaybedeceğinden bu çalışmada ilgili kısımdan alınan 
şiirlerin başlıklarına yer verilmemiştir. Çalışmanın baş tarafına ise mevzubahis 
neşrin Giriş bölümü ihtisar edilerek dâhil edilmiştir. 

Böylesine hacimli bir eseri doktora tezi olarak çalışmam konusunda beni 
yüreklendiren, tez çalışmalarının her aşamasını titizlikle takip eden, metni 
tesbit etmede ve metnin tahlilini yapmada, Arapça ve Farsça başlık ve 
beyitlerde karşılaşılan müşkülleri halletmede yardımlarını esirgemeyen, Giriş 
bölümünün şekillenmesinde çok kıymetli katkıları olan ve tez çalışmaları 
sonrasında da rehberliğini esirgemeyen Muhterem Hocam Prof. Dr. Orhan 
Bilgin’e, belli bir süre tez danışmanlığımı yapan ve bana yol gösteren Hocam 
Prof. Dr. Sebahat Deniz’e ve bu yayın sürecinde karşılaştığım teknik zorlukları 
aşmamda yardımcı olan eşim Mustafa Averbek’e içten teşekkür ederim.

Üsküdar, 2017
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Giriş* 

Edirneli Nazmî, dîvânı, Türkî-i Basît tarzı ile yazdığı şiirleri ve derlediği 
nazire mecmuası ile tanınmış bir XVI. asır şairidir. Edirneli Nazmî’nin, 
derlediği mecmua ve şiirlerindeki aruz ve sanat hususiyetleri sebebiyle şair 
biyografilerinde adından söz edildiği tesbit edilmiş ancak hayatı ve edebî 
yönü hakkında detaylı malûmata rastlanmamıştır. 

Tesbit edilebildiği kadarıyla Sehî Beg’in Heşt Behişt’inde,1 Latifî’nin 
Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratu’n-Nuzamâ2 adlı eserinde, Âşık Çelebi’nin 
Meşâ‘irü’ş-Şu‘arâ adlı eserinde,3 Beyânî’nin Tezkiretü’ş-Şu’arâ’sında,4 Âlî’nin 
Künhü’l-Ahbâr’ında,5 Kınalızade’nin Tezkiretü’ş-Şu’arâ6 adlı eserinde, 
Ahdî’nin Gülşen-i Şu’arâ7 adlı eserinde, Riyâzî’nin Riyâzü’ş-Şu’arâ’sında,8 

* Bu yazı, 2017 yılında CreateSpace Publishing Platform tarafından yayınlanan Edirneli Nazmî 
Dîvânı adlı çalışmamızdan ihtisaren alınmıştır.

1 Günay Kut, Heşt Bihişt: Sehî Beg Tezkiresi: İnceleme-Tenkdili Metin-Dizin, (Harvard Üniversitesi 
Basımevi, 1978), s. 305.

2 Latifi, Tezkiretü’ş-Şu’ara ve Tabsıra-i Nüzema, haz. Rıdvan Canım, (Ankara: Atatürk Kültür Mer-
kezi, 2000), s. 535-536.

3 Âşık Çelebi, Meşâ‘irü’ş-Şu‘arâ, inceleme, metin, haz. Filiz Kılıç (İstanbul: İstanbul Araştırmaları 
Enstitüsü, 2010), c. 2, s. 882-884.

4 Beyani, Tezkiretü’ş-Şu’arâ, haz. İbrahim Kutluk,(Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1997), s. 296-297.

5 Âlî, Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı, haz. Mustafa İsen, (Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 1994), 
s. 279.

6 Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ, haz. İbrahim Kutluk, II, (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1981), s. 
996-997.

7 Ahdi, Gülşen-i Şu’ara, haz. Süleyman Solmaz, (Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 1996), s. 561-
562.

8 Riyâzî, Riyâzü’ş-Şu’arâ, Nuruosmaniye Kütüphanesi, nr. 3724, vr. 141a.
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Arapça kaleme alınmış Mecelletü’n-Nisâb’da,9 Sicill-i Osmânî’de,10 Osmanlı 
Müellifleri’nde,11 Kâmûsü’l-A’lâm’da,12 Nail Tuman’ın Tuhfe-i Nâilî13 adlı 
eserinde ve nihayet Abdurrahman Hibrî’nin Enîsü’l-Müsâmirîn14 ve Osman 
Nuri Peremeci’nin Edirne Tarihi15 isimli eserlerinde Edirneli Nazmî’den 
bahsedilmektedir.

XVI. asırda Türkî-i Basît adıyla farklı bir tarz denemiş olması, bilinen 
en hacimli dîvâna sahip olması, oldukça hacimli nazire mecmuası sahibi 
olması hasebiyle akıllarda kalmış olan Edirneli Nazmî’nin adı, mahlası ve 
memleketi hususunda herhangi bir ihtilaf mevzubahis değildir. Dîvânının 
eldeki mükemmel yegâne nüshasında16 adının Mehmed olduğu bizzat şair 
tarafından pek çok yerde ifade edilmektedir.17 Kaynaklarda Nazmî için 
Mehmed Süreyya tarafından Nazmî-i Nizâmî,18 Ayvansarayî tarafından 
ise Mehmed Nizâmeddin19 yakıştırmaları yapılmıştır ki bu, muhtemelen 
şairin kendisini Genceli Nizâmî ile özdeşleştirmesi sonucunda ortaya 
çıkan hatırlama şekilleridir. Dîvânında Nazmî, adının Nizâmeddin veya 
Nizâmî olduğuna dair herhangi bir atıfta bulunmamıştır. Bu yakıştırma 
muhtemelen Ahdî Çelebi’nin de tezkiresinde20 “…nazm-ı belâgat-meşhûn 
ile şâkird-i Nizâmî ... geçinür…” şeklinde ifade ettiği gibi Nazmî’den 
kaynaklanmaktadır. Şairin mahlası hiç şüphesiz Nazmî’dir ve mahlasının 

9 Müstakîm-zâde Süleymân Sa’deddin Efendi, Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Niseb ve’l-Kuna ve’l-Elkab, 
tıpkıbasım, (Ankara: Kültür Bakanlığı, 2000), vr. 424b. 

10 Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî. IV, (İstanbul: Matbaa-i Amire, 1308), s. 560.

11 Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri. II, (İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1915-1924), s. 250.

12 Şemseddîn Sâmî, Kâmûsü’l-A’lâm, VI, (İstanbul: Mihran Matbaası, 1316), s. 4589-4590.

13 Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî, II, (Ankara: Bizim Büro Yayınları, 2000), s. 1067-1068.

14 Abdurrahman Hibri, Enisü’l-Musamirin, haz. Ratip Kazancıgil, (Edirne: Türk Kütüphaneciler 
Derneği Edirne Şubesi Yayınları, 1996), s. 148.

15 Osman Nuri Peremeci, Edirne Tarihi, (İstanbul: Resimli Ay Matbaası, 1939), s. 195.

16 İÜ T920’de kayıtlı bu eser, mürettep bir divandır. Ne var ki üç farklı yerde sonradan varak 
kayıpları olmuştur. Bu husus çalışmanın ilerleyen bölümlerinde tartışılacaktır.

17 Dîvânında şairin, adını açıkça zikrettiği yerler şunlardır: Gazel no 164, 1254, 1274, 1275, 
1341, 5281, 5989, 6856, Murabba no 191 (Güler Doğan Averbek, Edirneli Nazmî Dîvânı, California: 
CreateSpace Publishing Platform, 2017).

18 Mehmed Süreyya, age, s. 560.

19 Ayvansarayî, Mecmûa-i Tevârîh, haz. Fahri Ç. Derin ve Vahit Çabuk, (İstanbul: Edebiyat Fakül-
tesi Yayınları, 1985), s. 402.

20 Ahdi, age, s. 561-562.
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kendisine nasıl münasip düştüğünü dîvânında ifade etmektedir.21

Nazmî’nin doğum tarihi meçhuldür. Ancak dîvânında “Mesneviyyât” 
bölümünde Kanunî’ye hitaben kaleme aldığı arz-ı hâlden anlaşıldığı 
kadarıyla, Yavuz Sultan Selim dönemindeki bazı seferlere iştirak etmiştir.22 

Mevzubahis arz-ı hâlden anlaşıldığı kadarıyla Nazmî, Yavuz Sultan Selim’in 
1514’te gerçekleştirdiği Çaldıran Seferi’ne ve akabinde 1516’da başlayan 
Mısır Seferi’ne iştirak etmiştir. Bu durum ve aşağıda ölüm tarihine dair 
yapılacak değerlendirmeler gözönünde bulundurulduğunda Nazmî’nin en 
erken XV. asrın son çeyreği içerisinde dünyaya gelmiş olduğunu söylemek 
mümkündür. 

Nazmî, Edirneli’dir ve şairden bahseden kaynaklarda bu hususta bir ihtilafa 
tesadüf edilmemiştir. Şiirlerinde Edirne ve Rumeli civarını, özellikle 
güzelleri sebebiyle sıklıkla anıyor olması ve Sırpça mülemma yazacak kadar 
Balkan dillerinden Sırpçaya vâkıf olması da Nazmî’nin Rumeli kökenli 
olduğuna işaret eden sair unsurlardır.23 İtikaden Sünnî’dir ve bu durumu 
şiirlerinde zikretme gereği hissetmiştir.24 

Tahsil hayatına dair tafsilâtlı bilgiye ulaşılamayan Nazmî’nin, şiirlerinden  
ve Mecma‘ü’n-Nezâ’ir adlı eserini Kanunî’ye sunmasından Saray’a yakın 
olduğunun anlaşılması sebebiyle ve dîvânından edinilen izlenim neticesinde 
iyi bir eğitimden geçmiş olduğunu söylemek mümkündür. Muhtemelen bu 
nüsha bugün Topkapı Sarayı’nda muhafaza edilen nüshadır. Aruz ve belâgata 
olan vukufiyeti de yine şairin iyi bir eğitimden geçtiğini göstermektedir. 
İlave olarak Nazmî’nin şiirlerinde bahsettiği kitaplardan hareketle de iyi bir 
tedrisattan geçtiğini söylemek mümkündür. Medreselerde okutulan Arap 
gramerine dair Emsile, Bina, Maksud, Merah, Kafiye, Meşarık, Mesabih 
gibi mütedavil eserleri anması dolayısıyla, süresi meçhul olmakla birlikte, 
Nazmî’nin bir süre medrese eğitimi görmüş olduğu söylenebilir. Şair âlim 
bir soya sahiptir ve bu durumu dîvânında belirtmektedir.25

21 Bkz. Gazel no 2969 (Doğan Averbek, age).

22 Bkz. Mesnevi no 9 (Doğan Averbek, age).

23 Sırpça mülemma için bkz. Müfredât no 396 (Doğan Averbek, age).

24 Bkz. Gazel no 6518 (Doğan Averbek, age).

25 Bkz. Gazel no 5987 (Doğan Averbek, age). Ancak bu bilgi, Nazmî için tezkirelerde dile getiri-
len kuloğlu olması hususuyla çelişmektedir. Asker olması sebebiyle kuloğlu olduğu düşünülmüş 
olabilir.
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Nazmî’nin dîvânından hareketle Farsçayı iyi bildiği söylenebilir. Dîvândaki 
bazı gazellerde yer alan Farsça beyitlerin toplam sayısı 50’nin üzerindedir. 
Bundan başka dîvânında kimi zaman birkaç satır devam eden tüm şiir 
başlıkları Farsçadır. Ayrıca dîvânda tamamını Farsça söylediği 13 tarih 
kıtası mevcuttur. Nazmî’nin manzum eserlerinden Pendnâme-i Attâr 
çevirisi ile de şairin Farsça manzum bir eseri Türkçeye nazmen çevirecek 
kadar Farsçaya vâkıf olduğu anlaşılmaktadır.26 Şair Arapçaya da vâkıftır. 
Dîvân’ın “Müfredât” bölümünde Arapça söylediği mülemmalar olduğu 
gibi “Tevârîh” bölümünde tamamını Arapça söylediği tarihler de vardır. 
Buna ilave olarak şairin bir müfredini Türkçe-Sırpça mülemma şeklinde 
söylediğini ve dolayısıyla Rumelili olan şairin Slav dillerine en azından 
aşina olduğunu burada tekrar belirtmekte fayda vardır. Nazmî’nin 
elyazısıyla vücuda getirildiği daha sonra tartşılacak olan dîvân metninde, 
imlâ bakımından hataların neredeyse yok denecek kadar az olması, 
Nazmî’nin dikkati bir tarafa bırakılırsa, aldığı eğitimin kalitesini göstermesi 
bakımından da önemlidir ve tahsil durumu hakkında bir fikir vermektedir. 
Padişahtan ve dönemin ileri gelenlerinden mansıp talebinde bulunurken 
Nazmî’nin, kendi özelliklerini taşıyan ahbaplarının mansıp sahibi olduğunu 
söylemesi ve kendisinin de bu kabil mansıplara liyakatinin bulunduğunu 
ifade etmesi yine eğitim durumuna işaret eden bir diğer önemli husustur.27 

Âşık Çelebi’nin ifadesine göre kuloğullarındandır.28 Gelibolulu Âlî’nin 
bildirdiğine göre önceleri yeniçeri iken sonraki dönemde bölüğe çıkıp 
silahtarlara dâhil olmuştur.29 Ahdî’ye göre sipahi oğlanıdır.30 Latifî’nin 
ifade ettiğine göre evvelâ ahkam kâtipliği yapmış sonra bölüğe katılmış, 
silahtarlar zümresine dâhil olmuştur.31 Nitekim asker olan şair, dîvânında 
“bitip tükenmek bilmeyen” seferlerden ne kadar muzdarip olduğunu çeşitli 
vesilelerle dile getirmiştir. Eserde yer alan 5452 numaralı gazel Nazmî’nin 
kendisini gözeten kimse olmaması, sefer sebebiyle sıhhatinin bozulması gibi 
tümüyle sipahilikten duyduğu ızdırabı dile getirmesi bakımından dikkate 

26 Hasibe Mazıoğlu, “Edirneli Nazmî’nin Pend-i Attâr Çevirisi,” Türkoloji Dergisi, VII, (1977): 47-
53.

27 Bkz. Mesnevi no 9 (Doğan Averbek, age).

28 Âşık Çelebi, age, s. 882.

29 Âlî, age, s. 279.

30 Ahdî, age, s. 561.

31 Latifî, age, s. 535.
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şâyândır. Nazmî, sipahilikten neden nefret ettiğini gerekçeleriyle birlikte 
dile getiren bir de murabba kaleme almıştır.32 Doğum tarihi bahsinde 
belirtildiği gibi şiirlerinden Nazmî’nin Yavuz ve Kanunî dönemlerinde pek 
çok sefere iştirak ettiği anlaşılmaktadır.33 Âşık Çelebi’nin ifadesine göre 
uzun süren askerlik tecrübesi neticesinde ayaklarından rahatsızlanmıştır.34 

Tezkirelerden ve dîvânından elde edilen bilgiler ışığında Nazmî’nin bir 
kuloğlu olduğu, sipahilik, ahkâm kâtipliği, bölükbaşılık, muhasiplik ve 
silahtarlık görevlerinde bulunduğu anlaşılmaktadır. Nazmî, hayatının bir 
bölümünde Pasin Haraçgüzârı olmuştur.35 Bunlara ilâve olarak Nazmî’nin 
Pendname-i Attâr Çevirisi’nde eserin Halep’te kaleme alınmış olduğunu 
ifade etmesi sebebiyle, eserin bitiş tarihi olan 967/1560’ta 60 yaşının 
üzerinde olması gereken Nazmî’nin, bir mansıba nâil olduğu ve bu sebeple 
yaşlılık yıllarında Halep’te bulunmuş olabileceği düşünülebilir. Aynı eserin 
istinsahını 3 Şevval 968/17 Haziran 1561’de İstanbul’da tamamlayan kişinin 
de yazı incelemesi sonrası Edirneli Nazmî olduğunun anlaşılması sebebiyle 
şairin 1561’de İstanbul’da bulunduğunu burada söylemek gerekmektedir.36 

Nazmî’nin ölüm tarihi üzerinde ihtilaf mevcuttur. Nazmî Dîvânı’nın 
istinsah tarihi h. 962/1555’tir ve şair en son h. 962 (29/09/1555)’de Rüstem 
Paşa’nın tekrar Sadrazam oluşuna tarih düşmüştür. Dolayısıyla dîvânın 
istinsahı Ekim 1555 veya sonrasında tamamlanmıştır. Her ne kadar şairin 
h. 955/1548’de vefat ettiği Riyazî’den37 alıntılanarak farklı kaynaklarda 
tekraren söyleniyorsa da bu iddia, şairin düşmüş olduğu h. 955/1548-49’dan 
h. 962/1555 yılına kadar devam eden muhtelif tarihlerle yanlışlanmış 
olmaktadır. Dîvânını kendi elyazısıyla h. 962/1555’te tamamlayan Nazmî, 
dîvânından beş yıl sonra da 967/1560’ta Pendname-i Attâr Tercemesi’ni 
bitirmiştir.38 Burada gündeme getirilmesi gereken önemli husus Pendname-i 
Nazmî’nin elde bulunan ve 3 Şevval 968/17 Haziran 1561’de İstanbul’da 
istinsahı tamamlanan nüshasının müstensihinin İÜ T920’de kayıtlı bulunan 

32 Bkz. Murabba no 300 (Doğan Averbek, age).

33 Bkz. Mesnevi no 9 (Doğan Averbek, age).

34 Âşık Çelebi, age,s. 882.

35 Bkz. Mesnevi no 10 (Doğan Averbek, age).

36 Yazı konusu çalışmanın ilerleyen kısmında değerlendirilecektir.

37 Riyâzî, age, vr. 141a.

38 Hasibe Mazıoğlu, “Edirneli Nazmî’nin…”, s. 47.
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Edirneli Nazmî Dîvânı’nı istinsah eden kişiyle aynı kişi olması ve dîvân 
nüshasını istinsah eden kişinin Edirneli Nazmî olduğunun araştırmacılar 
tarafından ittifakla dile getirilmesidir ki bu husus da Nazmî’nin 17 Haziran 
1561 tarihinden sonra vefat etmiş olması gerektiğini göstermektedir. 
Ziya Avşar’ın İsmail Yakıt’tan naklen aktardığına göre Nazmî’nin ölüm 
tarihi h. 970/1563’tür.39 Ancak bu tesbit Köksal tarafından eleştirilmekte 
ve Mecmua-i Tevârîh’te Nazmî maddesinde Nazmî’nin vefatına düşülen 
tarihin h. 955/1548-49 olduğu ifade edilmektedir. Hâlihazırda şairin vefat 
tarihiyle ilgili olarak yapılabilecek tesbit, şairin h. 968/1561’den sonra vefat 
etmiş olması gerektiğidir ki bu da Ayvansarayî’nin aktardığı bir başka tarih 
olan h. 970/1563’ün Avşar’ın da ifade ettiği gibi en makul tarih olduğunu 
düşündürmektedir.40 

Ayvansarayî’nin ve Bâdî’nin bildirdiğine göre Nazmî, Edirne’de vefat 
etmiş41 ve Menzel’e göre Edirne’de Şeyh Şücâ Türbesi’ne defnedilmiştir.42 

Kaynaklarda medfun bulunduğu yere dair başka bir bilgiye tesadüf 
edilmediği hâlde Menzel’in Nazmî’nin kabrinin Edirne’de Şeyh Şücâ 
Türbesi’nde bulunduğunu söylemesi Menzel’in XX. asrın başında Edirne’de 
Bektaşilik üzerine yaptığı araştırmalar ve çalışmalar esnasında Şeyh 
Şücâeddin Külliyesi civarındaki kabristanda Nazmî’nin mezarına veya 
orada medfun olduğuna dair bir kayda tesadüf etmiş olabileceğini akla 
getirmektedir.

Zeki bir şahıs olduğu dîvânı incelendiğinde anlaşılacak olan Nazmî, 
Türk edebiyatına katkısı açısından değerlendirildiğinde öncelikle nazire 
mecmuası ile Türk edebiyatına eşsiz bir hizmette bulunmuş, akabinde 
ise tertip ettiği dîvânı ile Türk edebiyatına dair kalıplaşmış bazı yargıları 
değiştirmiş bir şairdir. İslâm Ansiklopedisi’nin “Nazmî” maddesinde şairin 
tarihî bakımdan asıl öneminin Mecma‘ü’n-Nezâir adlı eseri ve sade Türkçe ile 

39 Ziya Avşar, “Edirneli Nazmî: Hayatı-Edebî Kişiliği-Eserleri-Türkî-i Basit ve Gazelleri Dışındaki 
Nazım Şekil ve Türleri,” (doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998), s. XXXIV 
ve İsmail Yakıt, Türk İslam Kültüründe Ebced Hesabı ve Tarih Düşürme, (İstanbul: Ötüken Neşri-
yat, 1992), s. 165.

40 Ayvansarayî, age, s. 159.

41 Ayvansarayî, age, s. 402; Ahmet Bâdî, Riyâz-ı Belde-i Edirne, haz. Ratip Kazancıgil, I, (İstanbul: 
Edirne Valiliği Yayınları, 2000), s. 561.

42 T. Menzel, “Nazmi,” The Encyclopedia of Islam, VII, (Leiden-New-York: E.J. Brill, 1993), s. 1055.
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(Türkî-i Basît) kaleme aldığı şiirlerden ileri geldiği belirtilmekte,43 Tansel’in 
daha önce yayınlanan çalışmasında ise Nazmî’nin dîvânında yer alan tarih 
kıtalarının da oldukça mühim olduğu hususuna vurgu yapılmaktadır.44 

Fakat eserlerine bakıldığında, Nazmî’nin Türk edebiyat tarihi bakımından 
öneminin Nazire Mecmuası, Türkî-i Basît üslûbu ve yazdığı çok sayıdaki 
tarih kıtası ile sınırlı olmadığı görülmektedir. 

Tezkirelerde Nazmî’den, nazire mecmuası sahibi olması ve bu mecmuada 
her nazire şiir grubuna kendisi de nazire söylemiş olması, şiirle ilgilenmiş, 
lafzî sanatlar üzerinde çalışmış bir şair olması sebebiyle sitayişle 
bahsedilmektedir. Sehî Beg’e göre kabiliyetli ve gönül ehli bir zât,45 Latifî’ye 
göre nazım türlerinde muktedir, nazım erbabı ve aruz bilenlerce takdire 
şayan bir şairdir.46 Kınalızade’ye göre nazire mecmuası sahibi olmasının 
yanı sıra lafzî sanatlar üzerinde çalışarak söylemiş olduğu şiirlerle de 
döneminde iştihar bulmuş bir şairdir.47 

Âşık Çelebi’ye göre Nazmî, ömrünü şiir ilmini tetebbu etmekle geçirmiş 
gayretkeş bir şairdir.48 Bursalı Mehmed Tahir Bey ise Nazmî’yi “şiir 
sanatlarına vâkıf kudretli bir şair” olarak tanımlar.49 Tezkire yazarlarından 
Latifî, Âşık Çelebi ve Gelibolulu Âlî, Nazmî’den bahsederlerken kabiliyetli 
bir şair olduğu konusunda müttefiktirler. Beyânî’ye göre ise Nazmî’nin 
nazmı âmiyâne, şiiri ise vasattır.50 Hasan Çelebi de Edirneli Nazmî’yi 
çok başarılı bir şair olarak görmez. Tezkirelerde, Nazmî’ye dair en ciddi 
eleştirel yaklaşım hiç şüphesiz Latifî Tezkiresi’nde yer almaktadır. Latifî’nin 
ifadelerine göre Nazmî, kendi çağında yazılan veya okunan, tedavülde olan 
kitaplardan oldukça fazla bir kısmını görmüş, incelemiştir. Latifî, çeşitli 
nazım türleri söylemede kudretli bir şair olarak değerlendirdiği Nazmî’nin, 
tezkirede kendisiyle ilgili bölümü kaleme aldığı dönemde çeşitli bahrlerde 

43 Mustafa Özkan, “Nazmî,” DİA, C X, İstanbul, Türkiye Diyanet Vakfı, 1994, s. 450.

44 Fevziye Abdullah Tansel, “Nazmî,” İslam Ansiklopedisi, C IX, İstanbul, Milli Eğitim Bakanlığı, 
1994,  s. 145.

45 Sehî Beg, age, s. 305.

46 Latifî, age, s. 535.

47 Kınalızade Hasan Çelebi, age, s. 996.

48 Âşık Çelebi, age, s. 883.

49 Bursalı Mehmed Tahir Bey, age, s. 250.

50 Beyânî, age, s. 296.
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yazılmış 3333 şiiri olduğunu ifade etmektedir. Latifî, Risâle-i Arûz ve 
Kavâfî’deki tüm bahrlerde şiir söyleyen Nazmî’nin bunlara iki bahr de ilave 
ettiğini ifade etmektedir.51 Latifî’ye göre şiir erbabı kimselerin nazarında 
ve aruza vâkıf olan kimseler nezdinde Nazmî’nin eserleri doğru ve makbul 
görülmüştür. Latifî ayrıca Nazmî’nin dîvânında kullandığı lafzî sanatları 
kısmen isimlendirmekte ve bunlara dîvândan örnekler vermektedir.52 
Şemseddin Sami’ye göre ise Nazmî’nin şiirleri sanatlı olmakla birlikte latîf 
olarak değerlendirilemeyecek şiirlerdir.53

Bazı tezkirelerin olumlu yöndeki görüşleri ve son yıllara kadar dîvânının 
metin tesbitinin yapılmamış olmasına rağmen XX. asırda yapılan edebî 
değerlendirmelerde Edirneli Nazmî’ye hak ettiği değerin verilmediği 
görülmektedir. Bunun sebebinin temelde, Köprülü’nün 1928’de Nazmî’nin 
Türkî-i Basît tarzındaki şiirlerini neşrederken yapmış olduğu değerlendirme 
kaynaklı olması kuvvetle muhtemeldir. Köprülü, bahsi geçen çalışmasında 
şöyle demektedir:54 “...Nazmî’nin şair ve sanatkâr sıfatıyla hiçbir ehemmiyeti 
olmayacağı tabiîdir. Kırk beş-elli bin beyitlik bir dîvân tertibine, sanâyi-i 
edebiyenin hepsine misaller göstermeğe kalktığı cihetle en mübtezel 
mazmunları, en umumi mefhumları, en bayağı nasihatleri, yüzlerce, 
binlerce defa tekrar etmeye mecbur kalmıştı. Bu itibarla Nazmî’yi o devrin 
dördüncü, beşinci dereceden şairlerinden addetmek zaruretindeyiz.” 

Dîvân tetebbu edildiğinde yukarıdaki ifadelere katılmak kolay olmayacaktır. 
Nazmî’nin kabiliyetli bir şair olduğu muhakkaktır. Çağdaşları olan Hayalî 
Bey, Zâtî veya Fuzulî gibi şairler ile aynı seviyede olduğunu söylemek 
mümkün olmamakla birlikte onu tamamen lüzumsuz şiirler yazmış bir şair 
olarak addetmek de imkânsızdır. Şiiriyet anlamında değeri haiz olan şiirleri, 
dîvânın geneli gözönünde bulundurulduğunda onda bir nisbetinde olsa 
dahi bu nisbetin yaklaşık 800 şiire karşılık gelebileceği düşünülürse bunun 
normal hacimdeki bir dîvâna denk sayılabileceği ve dolayısıyla Nazmî’nin 
edebî değeri haiz en az bir divan oluşturacak kadar şiir kaleme almış 

51 Latifî’ye göre Risale-i Aruz’da 16 bahr yer almaktadır ancak yapılan incelemeden risalede ve 
risaleyi temel alan Nazmî Dîvânı’nda risale kaynaklı 19 bahrin mevcut olduğu tesbit edilmiştir 
(bkz. Vahid-i Tebrizî, Risâle-i Arûz ve Kavâfî, Manisa İl Halk Kütüphanesi, nr. 5831/2).

52 Latifî, age, s. 535-536.

53 Şemseddin Sami, age, s. 4589.

54 Fuad Köprülü, Milli Edebiyat Cereyanının İlk Mübeşşirleri ve Dîvân-i Türkî-i Basît, XVI. Asır Şair-
lerinden Edirneli Nazmî’nin Eseri, İstanbul, Devlet Matbaası, 1928, s. 67.
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olduğu söylenebilecektir. Dolayısıyla dîvânda sadece şiiriyet bakımından 
değer taşıyan ve bir dîvân oluşturabilecek kemmiyyetteki şiirler ele alınıp 
değerlendirildiğinde Nazmî’nin edebî karakteri hakkında verilmiş olan 
yargılar müsbet manada değişime uğrayacaktır. Elinizdeki çalışma, bu 
mülahaza ile ortaya çıkmıştır ve nitekim bir dîvvân hacmindedir. Şiirlerinin 
sanat değeri meselesine ilâve olarak Nazmî’yi bir şair olarak değerli kılan 
sair hususlar vardır ve bunların dikkatlerden kaçmaması gerekmektedir. 
Aruz ve lafzî sanatlardaki başarısından başka eserin yazıldığı dönemde 
pek muteber bir durum olmamakla birlikte Türkçe kelimelerin kullanım 
keyfiyeti bakımından da bu dîvân oldukça önemlidir. Haddizatında bugüne 
kadar Nazmî’ye en çok bu alanda itibar edilmiştir. Türkî-i Basît üzerine 
yapılan çalışmalar bunun isbatıdır.

Netice itibariyle Nazmî’nin dîvânı, bahsi geçen bazı önyargılardan âzâde 
olarak incelendiğinde yeni nesil çoğu araştırmacının da hakkını teslim 
ettiği üzere şairin, çok yazmış olmasının handikapını yaşadığı tesbiti 
yapılacaktır. Aksi takdirde yazdığı her şiiri dîvânına almamış bir Nazmî’nin, 
bugün Türk edebiyatının adından söz edilen şairleri arasında yer alabileceği 
düşünülebilirdi. Ne var ki Nazmî’nin yazdığı şiirleri seçici olmadan tertip 
ettiği dîvâna almış olması sebebiyle, dîvânın şiir estetiği nokta-i nazarından, 
bütünüyle çok değerli bir eser olduğunu söylemek güçtür.

Dîvânından anlaşıldığı kadarıyla şiir söylemeyi sanat olarak ele almanın 
yanında meselenin bir de teknik boyutu olduğunu düşünen Nazmî, 
dîvân edebiyatında –bilindiği kadarıyla- kimsenin uğraşmadığı kadar şiir 
teknikleriyle alâkadar olmuş, hiçbir şairin o güne kadar denemediği lafzî 
sanatları ve kullanmadığı aruz kalıplarını kullanmış, şiir kaleme alırken 
kelimelerin anlamlarından ziyade lafızlarıyla ustaca oynamıştır. Bu meyanda 
dîvânı incelendiği vakit şairin, nadir zorlama nazım parçaları hariç oldukça 
kolay bir söyleyişe sahip olduğunu ve bununla beraber aruzu ustalıkla 
kullandığını söylemek mümkündür. Daha evvel dîvân edebiyatında tercih 
edilmemiş aruz kalıplarını kullanmasının yanısıra Nazmî, iki aruz bahri 
ve 23 aruz kalıbı icat etmiş ve bu bahrlerin ve kalıpların dîvânda geçtiği 
yerde kendisi tarafından icat edildiklerini not etmeyi ihmal etmemiştir. 
Bu çalışmada kısaca değinilecek bu hususun müstakil bir çalışma ile ve 
mufassal bir şekilde ele alınması gerekmektedir. 

Şiirleri dikkatle incelendiğinde Nazmî’nin edebî tercihlerinin hasbelkader 
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olmadığı, bilakis kendisinin oldukça şuurlu tercihlere sahip bir şair olduğu 
anlaşılmaktadır. Manzum bir eserin manidar olması Nazmî’ye göre kâfidir, 
sade olup olmaması bir sorun teşkil etmemektedir. Köprülü’nün Nazmî 
üzerine yaptığı değerlendirmede muhtelif yerlerde Nazmî’yi oldukça basit 
ifadelerle şiir yazmakla itham etmesine rağmen55 Nazmî bir gazelinde şiir 
anlayışına işaret eden şu ifadeyi kullanmaktadır –ancak bu beyitten sade 
nazmı tercih ettiği çıkarımını yapmak da mümkündür-:
 Nazm-ı pür ma‘nî gerekdür Nazmî kim pür hâl ola 
 Yohsa bî-ma‘nî ne lutfı ola nazm-ı sâdenün56

Nazmî’nin şiirlerinden hareketle sanatkâr olarak portresi çizildiğinde 
ağırbaşlı, oturaklı, realist, dünyanın gerçeklerine vâkıf bir şahsiyet olduğu, 
bu sebeple dîvânında âşıkâne şiirlerden ziyade hikemî şiirlere yer verdiğini 
söylemek yerinde bir tesbit olacaktır. Kendine has bir üslûba sahiptir, bu 
sebeple edebiyat tarihçileri Nazmî’nin kaleminden çıkmış olması muhtemel 
manzum metinlerin tesbitinde zorlanmayacaklardır. 

Aşağıdaki beyitler, Nazmî’nin tüm dîvân boyunca sürekli bir farklılık, 
yenilik peşinde olmasının sebebini kendi dilinden ifade eder mahiyettedir. 
Ona göre insanoğlunun farklılaşmak için yapabileceği yegâne şey bir 
maharet, beceri icadından başka bir şey değildir. Bu hususu, 
 Hüner îcâd kılmakdur degül gayr 
 Vücûd-ı âdeme âlemde revnak57

beytiyle ima eden Nazmî, 
 Hüner nazm ehline Nazmî odur kim 
 Ola fî’l-cümle kâdir ihtirâ‘a58

beytiyle ise apaçık bir şekilde ortaya koymuş, şairin icatlar yapma kudretine 
sahip olması gerektiği şiarına evvela kendisi uymuş ve dîvânında Türk şiiri 
için önemli katkılar olan icatlarını gerçekleştirmiştir.

Genceli Nizamî’nin ve aruz risalesi sahibi Molla Câmî’nin Nazmî’nin 
eserinde ayrı yeri vardır. Mehmed Süreyyâ Bey’in Nazmî için dile getirdiği 

55 Bkz. Köprülü, age.

56 Gazel no 3612 (Doğan Averbek, age).

57 Gazel no 3343 (Doğan Averbek, age).

58 Gazel no 5537 (Doğan Averbek, age).
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Nazmî-i Nizâmî ifadesi59 tam da Nazmî’nin arzuladığı bir durumdur, zira 
mahlasını seçerken Nizâmî’den esinlendiğini düşündüren Nazmî, her 
fırsatta kendisini Nizâmî ile bir göstermekten geri durmamaktadır. Bu 
hususta Ahdî Çelebi’nin  “…nazm-ı belâgat-meşhûn ile şâkird-i Nizâmî ve 
işret-gâh-ı fesâhatde bende-i Câmî geçinür…” şeklindeki değerlendirmesine 
atıfta bulunulmuştu. Dönemin edebiyat muhitinde konuşulanlar bir 
tarafa dîvânı incelendiğinde Nazmî’nin en başta Nizâmî’den ve özellikle 
kendisi de aruz kalıbı icat etmiş olan Câmî’den hâssaten icat meselesinde 
feyz aldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Şairin mahlası dahi Nizamî 
mahlasını çağrıştıran ve aynı kökten türetilmiş bir kelimedir. Nizamî’nin 
özellikle mesnevi türünde ünlü bir şair olmasına rağmen Nazmî tarafından 
örnek alınması dikkate değer bir husustur. Dîvânından anlaşıldığı kadarıyla 
Türkçeye hayran bir şair olan ve Türkçenin zenginliğini ortaya koymaya 
çalışan Nazmî’nin, Farsça yazan bir şair olduğu halde Türk olması hasebiyle 
de Nizamî’ye ilgi duymuş olabileceği düşünülebilir. Nizâmî’nin devamlı 
orijinalite peşinde olan bir şair olduğunu ve kimi edebiyat tarihçilerine 
göre dünya edebiyatları birlikte değerlendirildiğinde en önemli şairlerden 
biri olarak addedildiğini de gözönünde bulundurmak, Nazmî’nin neden 
Nizâmî üzerinde bu kadar durduğunu anlamayı kolaylaştıracaktır. 

Nazmî’nin bilindiği kadarıyla Dîvân, Mecma‘ü’n-Nezâir ve Pendname-i 
Attâr Tercemesi isimli üç manzum eseri mevcuttur. Ancak yukarıda bahsi 
geçen arz-ı hâlde Nazmî şiir sahasındaki kadar iddialı olmamakla birlikte 
inşâ sahasında da kalem oynattığını mütevazı bir şekilde ifade etmektedir.60 
Pek çok gazelinde ise nazımda olduğu kadar nesirde de maharetli olduğunu 
dile getirmektedir.61 

Klâsik şiirin tüm imkânlarını bilen ve bu imkânları şiirlerinde zorlayan 
Nazmî’nin dîvânından, herşeyi yapma isteğine sahip olduğu anlaşılmakta; 
bu arzunun da şairin kabiliyetinin bir anlamda parçalanmasına, himmetinin 
bölünmesine sebep olduğu görülmektedir. Nazmî Türkçeyi iyi kullanmaya 
çalışan şuurlu bir şairdir. Nazmî’nin İslâmî edebiyatın sadece Arap ve Fars 

59 Mehmed Süreyya, age, s. 560.

60 Bkz. Mesnevi no 9 (Doğan Averbek, age).

61 Şair bunlardan birinde şöyle demektedir:

 İrdün çü nazm u nesr ile Nazmî kemâle lîk 

 İnşâ vü şi‘re kalmadı rağbet ne fâyide (Gazel no 6031, Doğan Averbek, age)
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edebiyatları ile mahdut olmadığını, Türk edebiyatının da pekâlâ İslâmî 
edebiyat dairesine girebileceğini isbat etme gayreti içerisinde olduğu 
âşikârdır. Bu meyanda değerlendirildiği vakit şairin Türkî-i Basît tercihinin 
tamamiyle bilinçli bir yaklaşım olduğu tesbit edilecektir. Dile hâkimiyeti 
oldukça ileri seviyede olan Nazmî’nin dîvânında sehl-i mümteni tarzındaki 
beyitlerin sayısı azımsanamayacak kadar fazladır.

Nazmî, dîvânında Türkî-i Basît başlığı taşıyan ve ekseriyeti gazel olan nazım 
parçalarını Basit Türkçe ile yazdığını bizzat ilan ederek bu şiirlerde Arapça 
ve Farsça mazmunların yerine Türkçe karşılıklarını kullanmaya gayret 
etmiş, o dönemde yaşayan ortalama bir şahsın anlayabileceği sadelikte 
şiirler yazmıştır. Yabancı terkiplerden arındırılmış, Arapça ve Farsça 
birleşik kelimelerin bulunmadığı bu şiirlerde şair sadece günlük konuşma 
dilinde mütedavil olan yabancı kökenli kelimeleri kullanmıştır. Neredeyse 
bir dîvân tutarında olan bu şiirler şekil, kafiye ve bahrlerine göre dîvânın 
doğal tertibi içerisinde kendilerine yer bulmuştur. Nazmî, Türkî-i Basît 
tarzında yazdığı şiirlerde de aruz ölçüsünü kullanmıştır. Söyleyiş olarak 
zaman zaman halk şiiri zevkine yaklaşan bu şiirlerde halkın konuştuğu 
dilin tercih edilmiş olmasıyla birlikte, bu çalışma öncesinde öngörüldüğü 
gibi çok sayıda arkaik kelime yer almamaktadır. Şair, bu tarz şiirlerinde 
metaforları değiştirmekte, Arapça veya Farsça bir mazmunun, işaret edileni 
aynı kalmak kaydıyla Türkçe karşılığını kullanmaktadır. Şair muhteva 
olarak klâsik şiire bu tarz şiirlerde yeni bir perspektif kazandırmamakta 
sadece dili mümkün olduğu kadarıyla Türkçeleştirmektedir. Şairin, bu 
metinlerde kullandığı Türkçe dışındaki kelimeler ise belirtildiği gibi o 
dönemde yaşayan ortalama bir şahsın, konuşma dilinde kullanacağı ve 
rahatlıkla anlayabileceği kelimelerdir. Dîvânda yer alan ve Türkî-i Basît 
notu taşıyan manzum metinler, daha önceki çalışmalarda muhtelif sayılarda 
verilmiştir. Ancak eserde başlıkların kimi zaman oldukça uzun olması ve 
zaman zaman da karışık olması sebebiyle bu çalışmalarda araştırmacıların 
tam sayıya ulaşması mümkün olmamıştır. Tarafımızca yapılan metin tesbiti 
neticesinde Edirneli Nazmî Dîvânı’nda yer alan Türkî-i Basît üslûbundaki 
şiirlerin sayısı ve nazım şekilleri şu şekilde teşekkül etmiştir: 1 kaside, 1 
tercî-bend, 309 gazel, 10 murabba, 2 muhammes, 1 müstezad, 55 müfred 
ve 1 mesnevi.62 

62 Türkî-i Basît tarzındaki şiirler ayrı bir çalışmada ele alınacaktır.
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Köprülü tarafından 1928 yılında Edirneli Nazmî Dîvânı’nda yer alan ve 
Türkî-i Basît başlığı taşıyan şiirler seçilerek yeni bir sıralamaya tâbi tutulmuş 
ve bir değerlendirmeyle birlikte harf inkılâbından evvel neşredilmiştir.63 
Ayrıca bu şiirler Tarama Sözlüğü için Kilisli Rifat Bilge tarafından taranmış 
ve bazı beyitler Tarama Sözlüğü’ne misal olarak alınmıştır.64 Türkî-i 
Basît üslûbunu, XVI. asırda Aydınlı Visalî, Tatavlalı Mahremî ve Edirneli 
Nazmî’nin tercih ettiği bilinmektedir. Bu şairlere ilâve olarak Köksal 
tarafından tesbit edildiği kadarıyla Nazmî’nin derlemiş olduğu nazire 
mecmuasında şiirleri bulunan Sabâyî ve Üsküplü Atâ da Türkî-i Basît 
tarzında şiirler kaleme almışlardır.65 Ancak bu tarz şiir söyleme, bilindiği 
kadarıyla çağın diğer şairleri tarafından tercih edilmemiş ve bu yöneliş akim 
kalmıştır.66 Türkî-i Basît üzerine yaptığı çalışmayı neşrettiği yıllarda etkin 
bulunan Milli Edebiyat akımının –tahminen- etkisinde kalan Köprülü’nün, 
XVI. asırda karşılaştığımız Türkî-i Basît’i ve dolayısıyla Edirneli Nazmî’yi 
XIX. asrın ikinci yarısında oluşmaya başlayan Milli Edebiyat cereyanının 
habercisi olarak sayması pek mümkün görünmemektedir. Her iki cereyan 
arasında gerek doğrudan gerekse dolaylı bir alâka bulunduğunu söylemek 
zordur. 

Yukarıda belirtildiği gibi Türkî-i Basît tarzı ile bir çığır açılmış ancak 
bu cereyanın devamının gelmesi temin edilememiştir. Nazmî’nin adı, 
Köprülü’ye kadar, daha ziyade nazire mecmuası ve dîvânında denediği 
yeniliklerle anılır olmuştur. 

Yukarıda ifade edildiği gibi Edirneli Nazmî’nin bilinen ve elde olan 
üç manzum eserinden Mecma’ü’n-Nezâir h. 940/1533-34’te, Dîvân h. 
962/1555’te ve nihayet Pendname-i Attâr Tercemesi h. 10 Şaban 967/6 Mayıs 
1560’ta tamamlanmıştır. Bunlardan başka Nazmî’nin mensur iki eserinin 
daha olduğu söylenmektedir. İlki Mevlânâ Müzesi Kütüphanesi, 5336 

63 Köprülü, age.

64 XIII. Yüzyıldan Beri Türkiye Türkçesiyle Yazılmış Kitaplardan Toplanan Tanıklarıyla Tarama Söz-
lüğü, 8 c., (Ankara: Türk Dil Kurumu, 1963-1977).

65 Köksal, 2001, s. 126.

66 Ancak kayda değer bir husus Şeyh Gâlib’in XVIII. asırda dîvânında Türkî-i Basit başlığını taşı-
yan bir şiir yazmış bulunmasıdır. Bu husus Köksal’ın da isabetli bir şekilde dikkate sunduğu gibi, 
Nazmî Dîvânı’nın aradan geçen zaman zarfında Şeyh Gâlib’in dostlarından birinin eline geçmiş 
olabileceği ve Gâlib’in Nazmî’den esinlenerek bu tarzda şiir yazmayı denediği yönündedir ki bu 
husus nüsha tavsifinde ele alınacaktır.
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numarada kayıtlı Tevârîh-i Antakiyye isimli bir eserdir. Köksal tarafından 
bir değerlendirme ile birlikte neşredilen67 bu çalışmanın manzum kısımları 
üzerinde tarafımızca yapılan üslûp değerlendirmesi neticesinde Nazmî 
mahlası taşıyan şiirlerin Edirneli Nazmî’nin söyleyiş tarzından ve kelime 
dağarcığından uzak olduğu, yabancı bir eda ile söylendiği kanaatine 
varılmıştır. Bu eserin Edirneli Nazmî’ye ait olduğunu kuvvetlendirecek sair 
deliller ortaya çıkmadıkça eseri Edirneli Nazmî külliyatına dâhil etmek 
doğru olmayacaktır. İkinci olarak Hikmet İlaydın ve Adnan Erzi tarafından 
XVI. asra ait bir münşeat mecmuası üzerinde yapılan çalışma neticesinde 
kaleme alınan makalede68 eserin bir bölümünün Edirneli Nazmî’ye ait 
olabileceği ileri sürülmüş olsa da bu iddia da henüz katiyet kazanmış 
değildir. 

Dîvân

Bugün elde mükemmel yegâne nüshası bulunan dîvâna, Köprülü 1926 
senesinde sahaflar çarşısında tesadüf etmiş ve eserin İstanbul Üniversitesi 
tarafından satın alınmasını salık vermiştir.69 Dîvândaki kayda göre bu 
eser 15895 giriş numarasıyla Darü’l-Fünun Kütüphanesi koleksiyonuna 
dâhil edilmiştir.70 Eser bugün İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe 
Yazmalar Bölümünde 920 numara ile kayıtlıdır. Bu nüsha haricinde 
dîvânın natamam nüshaları mevcuttur. Bunlardan ilki yine İstanbul 
Üniversitesi Kütüphanesi’nde Türkçe Yazmalar bölümünde yer alan 1636 
numaralı yazmadır ki 21 satırlı 119 varaktan ibaret olup rika kırması yazı 
stili ile Kalın Venedik kâğıdına yazılmıştır. Diğeri ise Bursa Bölge Yazmalar 
Kütüphanesi’nde yer alan 675 numaralı yazmadır. 

Metin çalışmamıza esas teşkil eden İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi T920 
nüshasında sahifelerde yazı çift sütun üzerine ve 41 satırdır, marjinlerde de 
oldukça fazla nazım parçaları mevcuttur. Dîvân mıstarlanmış ancak cetvel 
çekilmemiştir. Derkenarlar da gerektiğinde yazılmak üzere mıstarlanmıştır. 
Eserin ihtiva ettiği beyit sayısı 50 bin civarındadır. Dîvân iki farklı elyazısıyla 

67 Köksal, 2004.

68 Erzi vd., age, s. 221-253.

69 Köprülü, age, s. 65.

70 Bkz. Nazmî, Dîvân, vr. 1a.
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kaleme alınmıştır. İki bölümden müteşekkil olarak mütalâa edebileceğimiz 
eserin birinci bölümü mükemmel bir dîvân olup 629 varaktır. Burada 
dîvân bitmektedir. Arada eksik varak veya varaklar vardır ve farklı bir 
elyazısıyla 14 varak boyunca Nazmî tarafından h. 945/1538 ile h. 962/1555 
tarihleri arasında yaşanan muhtelif vakalara düşürülen tarih kıtaları yer 
almaktadır. Ancak bu el yazısının türünün değişmesi tarih kıtaları sebebiyle 
olabileceğinden yazının, dîvânın 629 varaklık kısmını istinsah eden şahsa ait 
olması muhtemeldir. En sonda ise dîvânın h. 962/1555’te tamamlandığını 
gösteren bir ketebe kaydı mevcuttur. Yazmalar Katalogu’nda siyakat kırması 
olarak nitelendirilen yazı stili, metin tesbiti çalışması sırasında tarafımızca 
hat uzmanı Uğur Derman’a gösterilmiş ve hiç şüphe götürmeksizin dîvânın 
tarihler hariç yazı şeklinin talik kırması olduğu Derman tarafından tesbit 
edilmiştir. Katalogdaki siyakat kırması tesbitinin tarih kıtaları için yapıldığı 
düşünülmektedir. 

Çalışma esnasında İÜ T920 nüshasında üç farklı yerde varak eksikliği tesbit 
edilmiştir. Kayıplardan ikisi muhtemelen eser üniversiteye kazandırılmadan 
evvel gerçekleşmiştir. Kütüphane kaydı esnasında esere verilen varak 
numaraları referans alındığında 368. varak ile 629. varak sonrasında eksik 
sayfalar vardır. Metin tesbiti çalışmasında tartışıldığı gibi tahminimizce 
toplamda en az 8 ila 12 varakın eksikliğinden söz etmek mümkündür.71 

Ayrıca eser kütüphaneye kazandırıldıktan ve varak numaraları verildikten 
sonra 90 numaralı varak kaybolmuştur.

Devasa bir eser sayılabilecek bu dîvân, bugüne kadar klâsik edebiyata dair 
istatistikî anlamda dile getirilmiş olan yargıları değiştirecek hususiyetlere 
sahiptir. Nazmî, bu dîvân metniyle birlikte dîvân edebiyatının –bilinen- 6967 
gazel ile en çok gazel, 524 murabba ile en çok murabba, 62 muhammes ile 
en çok muhammes yazan şairidir. 1926 yılından beri araştırmacıların tabiri 
caizse elinin altında bulunan bu eser üzerinde 2010 yılında tamamladığımız 
çalışmaya kadar metin tesbitine matuf bir çalışma yapılmamış olması da 
muhtemelen eserin hacminden kaynaklanmaktadır. Buna ilave olarak, 
daha önce ifade edildiği gibi, Köprülü’nün 1928’de neşrettiği çalışmasında 
Nazmî’nin şiirlerinin sade Türkçeyi gündeme getirmesi dışında edebî olarak 
herhangi bir değere sahip olmadığını ısrarla vurgulaması72 da dîvânın 

71 Dîvândaki nazım şekilleri ele alınırken bu husustan ayrıca bahsedilecektir.

72 Köprülü, age, 1928.
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gölgede kalmasını neticelendirmiş olabilir.

Dîvân tertip edilirken Nazmî tarafından şöyle bir yol tercih edilmiştir –ki 
bu yönüyle de eserin, dîvân edebiyatında özel bir öneme mazhar olması 
icap eder-: Dîvân kasideler bölümüyle başlar. Burada şiirlerin bahrleri ve 
kalıpları belirtilmemiştir. Bölümün sıralaması ise klâsik edebiyat kasâyid 
bölümü sıralamasına uygundur. Daha sonra gazeliyyât bölümü gelir. Bu 
bölüm, eseri diğer tüm mürettep dîvânlardan ayıran özelliklere sahiptir 
ve Nazmî’nin tüm maharetini sergilemeye çalıştığı bölümdür. Gazeliyyât 
bölümü içerisinde ise hâssaten elif kafiyesinde Nazmî ustalığını izhar etme 
gayretini göstermiştir. Gazeliyyât bölümünde gazeller, musammatlar ve 
müstezadlar yer alır. Bu bölümde kafiyeye göre tasnif edilen şiirler, kafiye 
içerisinde de ayrıyeten bahrlere göre tertip edilmiştir. Her bahrin başında 
bahrin adı, teknik olarak ihtiva ettiği bölümler, veznin lâfzen ifadesi yani 
taktîi ve hemen her şiirde kafiye ve redif hususiyetlerinin lâfzen ifadesi yer 
almaktadır. Bu özellikler, dîvânın aruz ve kafiye ilmi bakımından da özel bir 
yere yerleştirilmesini gerektirmektedir. Her bir bahrin kendi içinde de kalıp 
sıralamasına dikkat edilmiştir. Aynı bahr ve kalıpta olan şiirler kimi zaman 
tekrar kafiyelerine göre tasnife tâbi tutulmuş, yine çoğunlukla alfabetik olan 
bu tasnifte aynı kafiye ve redifle yazılmış şiirler, nazire başlığıyla ilgili şiirin 
altına alınmıştır. Zaman zaman derkenarda yazılan şiirlerin de metinde 
nerede yer alması gerektiği takdim-tehir notlarıyla, numaralandırılmak 
suretiyle veya doğrudan işaretlenmek suretiyle gösterilmiştir. Bütün bu 
notlar ve işaretler başlıklarda olduğu gibi kırmızı mürekkeple yazılmıştır. 

1b’de başlayıp 642a’da nihayete eren ve reddadeli olan eserin fizikî tavsifini 
şu şekilde ifade etmek mümkündür: Edirneli Nazmî tarafından 962/155573 
senesinde istinsahı tamamlanan, 4174 satırlı 64275 varaktan oluşan dîvânın 

73 Bazı çalışmalarda istinsah tarihi h. 963 olarak verilmektedir ancak şüphe götürmez bir şekil-
de eserin istinsah tarihi h. 962/1555’tir ve hatta ketebe kaydında, bir önceki tarih kıtasında dile 
getirilen Rüstem Paşa’nın tekrar sadarete getirildiği tarihte eserin yazımının bitirildiği notu yer 
almaktadır ki bu tarih h. 962/1555’tir.

74 Eserin genel karakteri sayfalarda 41 satırdan oluşması yönündedir, ancak tarih kıtalarında 
durum sayfaya göre değişmektedir.

75 Daha önceki çalışmalarda eserin varak sayısı 643 veya 644 olarak verilmiştir ancak fiziken 
eserin hâlihazırda sahip olduğu varak sayısı 642’dir. Yukarıda belirtildiği gibi eser kütüphane-
ye kazandırıldıktan ve üniversite kütüphanesi çalışanları tarafından varak numaraları verildik-
ten sonra 90 ile numaralandırılmış olan varak eserden kopmuştur. Bu sebeple sair çalışmalarda 
eserin varak sayısı 643 varak olarak görünmektedir. Son varakın a yüzünde yer alan evrak 644 
notu ise kimi çalışmalarda eserin 644 varaktan ibaret olarak gösterilmesi yanılgısına sebebiyet 
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dış ebadı 357*218 mm, iç ebadı ise muhteliftir. Şemseli kahverengi meşin 
cilde sahip, sözbaşları kırmızı olan ve kalın Venedik kâğıdına yazılan 
dîvânda talik kırması ve siyakat kırması kullanılmıştır.

Eserde marjinlerde yer alan beyit, mısra veya şiir yekûnu, normal yazma 
alanındaki yekûnun neredeyse onda birine karşılık gelebilecek kadardır. 
Marjinlerdeki parçaların kimi zaman karışık yazılmış olması sebebiyle daha 
önce bu dîvân üzerine yapılan çalışmalarda, dîvân bir bütün olarak ortaya 
konmadan sadece araştırmacı tarafından belirlenen kısımların taranması 
yolu tercih edildiğinden, istenen metinlerin bir kısmı ya tümden veya beyit 
olarak gözden kaçmıştır. 

Dîvânın muhtelif sayfalarında aynı kişi tarafından alınmış notlar ve yapılmış 
manzum alıntılar yer almaktadır. Bunlar varaklarına göre şu şekildedir: 
8b’de derkenarda iki beyitlik mesnevi nazım şeklinde bir alıntı; aynı yazıyla 
73a’da dokuz beyitlik Esrâr’a ait bir gazel; 247a’da aynı yazıyla Esrâr’a ait bir 
beyit; 268a’da aynı yazıyla Nazmî’nin semâ redifli gazellerinin bulunduğu 
sayfada semâ redifli dokuzar beyitli, ilkinin matla beyti yazılmamış olan 
Esrâr’a ait iki gazel; 274b’de aynı yazıyla “Hasköyzâde Balıkcı Said Ağa’nın 
oğlu Halil İsmet Efendi” notu; Nazmî’nin ‘ışk redifli gazellerinin bulunduğu 
291a’da aynı yazı ile altı beyitten müteşekkil makta beyti olmayan ‘ışk redifli 
bir gazel; 297a’da yok redifli gazelin yer aldığı sayfada aynı elyazısıyla yazılmış 
Esrâr’a ait dokuz beyitli ve matla beyti olmayan yok redifli bir gazel ile dört 
beyitten müteşekkil makta beyti olmayan yok redifli bir gazel; 318a’da Bugün 
hüsnün zamanıdur öpül ömrüm kocul ömrüm diye başlayan ve Yazukdur 
bende Nazmî’ne öpül ömrüm kocul ömrüm şeklinde sona eren aynı yazıyla 
yazılmış beş beyitten müteşekkil Nazmî mahlaslı bir şaire ait bir gazel yer 
almaktadır.76 287b’de aynı yazıyla yedi beyitten müteşekkil bir gazel; 400a’da 
aynı elyazısıyla ve renkli mürekkep ile “Karındaşımız Esrâr Efendi zindanda 
mahbus Yusuf Hüsnî nam bir mahbubı görüp inşad ettikleri gazeldir” 
başlığını taşıyan, altında Ahmed Râcî tarafından yazıya geçirildiği notu 
düşülmüş olan Esrâr’a ait beş beyitten müteşekkil bir gazel yer almaktadır. 
Aynı elyazısıyla 1a’da “Tezkire-i Hasan Çelebi böyle yazar” başlığıyla Hasan 
Çelebi Tezkiresi’nde Nazmî’nin anlatıldığı bölüm alıntılanmıştır. Bu notlar 

vermiştir.

76 Bu gazel Nazmî’nin dîvânında yer almamaktadır, şairin derlediği nazire mecmuasında da 
yoktur.
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Nazmî’den sonra, Hasan Çelebi’nin, tezkiresini tamamladıktan sonraki 
dönemde dîvânın Ahmed Râcî isimli bir zâtın eline geçtiğini, bu zâtın 
da Mevlevi kültürüne yakın bir zât olduğunu göstermektedir. Köksal bu 
alıntılar ve notlardan hareketle, bir Mevlevihane’de veya bir Mevlevi’nin 
elinde belli bir zaman bulunmuş olan bu nüshanın Şeyh Gâlib tarafından 
da görüldüğü ve buradaki Türkî-i Basît şiirlerinden etkilenerek Nazmî’den 
asırlar sonra, Türkî-i Basît ibaresi anılmazken Gâlib’in Türkî-i Basît 
tarzında bir gazel kaleme alıp bunu dîvânına yerleştirmiş olabileceği tezini 
ileri sürmektedir77 ki bu iddia hakikatten uzak görünmemektedir. 

Yukarıda ifade edilen metin ve notların dışında 208b’de altında “Resmühü(?) 
el-fakîr Behzâd” yazan, postta oturmuş bir derviş/mürşid figürü yer 
almaktadır ancak; bu figürün baş kısmı sonradan muhtemelen silmek 
maksadıyla tahrip edilmiştir.

Dîvânın imlâ hususiyetlerine değinilecek olursa müstensihin mükemmele 
yakın bir imlâsının olduğu anlaşılmaktadır. Yazı inci gibi gayet açık ve 
okunaklıdır. İmlâya dair en ince ayrıntılar dahi müstensih tarafından 
metinde belirtilmiştir. Türkçe kelimelerdeki imâleler, uzun heceye tekabül 
edecek terkip ekleri, okumada tereddüde düşülebilecek mim veya sin 
harfleri, her seferinde müstensih tarafından belirtilmiştir. 

Müstensih Farsça dil hususiyetlerine vâkıftır. Yazım esnasında veya 
sonrasında gerekli gördüğü durumlarda kelimeleri tashih etmiştir. Özellikle 
dîvânın belli bir bölümünün tekrar okunduğunu ve tashih edildiğini 
gösteren notlar, dîvânı istinsah eden kişinin yazısıyla aynıdır. Bu sebeple 
müstensihin şairin kendisi olduğu fikri ortaya çıkmıştır. Eserin bizzat 
Edirneli Nazmî tarafından istinsah edilmiş olduğunu düşündüren sair 
hususlar şunlardır: Müstensih eserde imale ve zihafları kelimenin imlâsını 
bozma pahasına göstermektedir ki eserin müellifi olmayan bir müstensihin 
bu hassasiyeti göstermesi beklenmez. Okuyucunun hemen fark edeceği 
gibi müstensih olağanüstü derecede dikkatlidir. Bunlara ilave olarak eserin 
oldukça hacimli olması, bir başkasının yazmasını zorlaştıracak bir etkendir. 
Başka herhangi birinin böylesine hacimli bir nüshaya sahip olmayı kolay 
kolay istemeyeceği akla daha yakınken eserin aynı hacimde tekraren 
istinsah edilme ihtimali zayıftır. Nitekim bilindiği kadarıyla bu dîvânın 

77 Köksal, 2001, s.103.
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müntehab bazı nüshaları olmasına rağmen mükemmel bir başka nüshasına 
henüz rastlanmamıştır. Ketebe kaydındaki el-fakîrü’l-hakîr ibaresi de 
müstensihin Edirneli Nazmî olabileceği ihtimalini kuvvetlendirmektedir. 
Tüm bu hususlara ilaveten eserin müellifi olmayan sıradan bir müstensihin 
aşırıya kaçan bir titizlikle tüm aruz, sanat ve kafiye hususiyetlerini ifade 
eden o uzun Farsça şiir başlıklarını yazması akla yakın görünmemektedir. 

Bazı gazel veya murabbaların yerlerinin takdim-tehir notları düşülerek –
ki bunlar renkli mürekkeple yapılmıştır- tekrar düzenlenmiş olması şairin 
dîvânı yazarken tekrar tanzim ettiğini düşündürmektedir. Şair-müstensih, 
yanlış yazdığı bir kelime, beyit ve hatta kimi zaman tümden bir gazeli üstünü 
çizmek suretiyle tashih etmiş ve normal yazma ameliyesine devam etmiş, 
yanlış okumaları bertaraf etmek düşüncesiyle kimi yerlerde kelimenin bazı 
hecelerini veya kelimenin tamamını harekeleme ihtiyacı hissetmiştir.

Dîvânın Şekil ve Muhteva Hususiyetleri

Daha evvel de belirtildiği gibi hadden fazla şiir yazmış olması sebebiyle 
Nazmî’nin şiirlerinin edebî değerden yoksun olduğu görüşü hâkimdir. 
Nazmî’nin dîvânı, şiiriyet nokta-i nazarından ele alındığında, şekle dair 
bazı hususiyetleri ön plana çıkardığı şiirlerinde ve nasihatlerle dolu hikemî 
şiirlerinde muhtevada başarı gösterdiğini söylemek zordur. Öte yandan eser 
lafzî sanatlar bakımından Türk edebiyatı için eşsiz bir hazine olma özelliği 
taşımaktadır. Şairin, dîvânında çokça denemiş olduğu sanatlı söyleyiş, 
aruzun nadir kullanılan kalıplarıyla şiir söyleme, bir takım kelime oyunları 
yapma gibi gayretlerinden ve hikemî üslûbundan vareste olan ve âşıkane 
tarzda söylediği gazellerinde başarılı olduğu söylenebilir. 

Eserinde Vahîd-i Tebrizî’nin Risâle-i Arûz ve Kavâfî’sinde yer alan bahrlerin 
hepsine elif kafiyesinde şiirler söylemiş ve kendisi de iki yeni bahr ve 23 
aruz kalıbı icat etmiştir.

Nazmî, sadece Türkî-i Basît başlığını taşıyan şiirlerinde değil diğer şiirlerinde 
de dönemin yaşayan Türkçesini yansıtan bir dil kullanmıştır. Dîvânında 
lûgatlere girmemiş bazı kelimelerin bulunması, deyim ve atasözlerinin 
kullanımı açısından da Nazmî Dîvânı’nın Türk edebiyatı için olduğu kadar 
Türk dili için de değerli bir eser olduğunu söylemek gerekmektedir. Dîvânın 
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genelinde olduğu gibi kasidelerin dili de sadedir.

Dîvân altı bölümden oluşmaktadır. Bunlar tertip sırasıyla: Kasâyid, 
Gazeliyyât, Müfredât, Mukattaât, Mesneviyyât ve Tevârih bölümleridir. 
Bu bölümlerdeki metinlerin sayısı ise şu şeklidedir: Kasâyid bölümünde 
toplamda 30 şiir; 16 Kaside, 7 Tercî-bend, 7 Terkîb-bend; gazeliyyât 
bölümünde toplamda 7612 şiir olmak üzere 6967 Gazel, 524 Murabba, 
62 Muhammes, 12 Müseddes, 5 Müsebba, 5 Müsemmen, 5 Mütessa, 7 
Muaşşer, 23 Müstezad, 2 Tahmis; müfredât bölümünde 422 Müfred; 
mukattaât bölümünde 51 Kıta; mesneviyyât bölümünde 13 Mesnevi; 
tevârih bölümünde 280 tarih kıtası olmak üzere dîvânın tamamında 8408 
manzum metin bulunmaktadır. 

Dîvânda 6967 gazel olmasına rağmen çeşitli kaynaklarda Edirneli Nazmî’nin 
7777 gazelinin olduğunun söylenmesi elbette mesnetsiz değildir.78 Edirneli 
Nazmî bizzat dîvânında bir yerde 7000’den fazla gazel, iki yerde 7000’den 
fazla şiir kaleme aldığını,79 iki farklı yerde ise tam olarak 7777 şiir kaleme 
aldığını belirtmektedir.

Tam sayıyı veren beyitlerden ilki şu şekildedir:
 Nazmı eşcâr ile oldı Nazmî’nüñ 
 Çak yidi biñ yidi yüz yitmiş yidi80

Burada Nazmî gazel dememekte, şiirlerinin sayısının tam olarak 7777 
olduğunu ifade etmektedir. Gazeliyyât bölümünün son gazelinin –ki bu 
şiiri, buraya alabilmek için Nazmî tüm dîvân boyunca riayet ettiği bahr 
sıralamasını bozmuş ve her kafiye harfinde ilk sırada yer alan Hezec 

78 Bkz. Köprülü, s. 67; Köksal, age, s. 98.

79 Bahsi geçen beyitlerden ilk üçü şu şekildedir:

 Yidi biñden gazeli itdi ziyâde Nazmî

 Kanı anuñ gibi bir defter ü dîvân ehli (Gazel no 6714, Doğan Averbek, age)

  İdüp şi‘ri yidi biñden ziyâde

  ‘Arûz üslûbı üzre hoş edâda (Mesnevi no 9, Doğan Averbek, age)

 Eş‘ârı yidi biñden olupdur mütecâviz

 Nazmî nola şeyh olsa o yüzden şu‘arâya (Gazel no 5477, Doğan Averbek, age)

İlk beyitten anlaşılan şairin 7000’i aşkın gazel kaleme aldığıdır. Ancak diğer iki beyitte Nazmî, 
gazel sayısının değil şiir sayısının 7000’i geçtiğini ifade etmektedir.

80 Gazel no 6545, (Doğan Averbek, age).
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Bahri’ndeki bu beytin içinde geçtiği gazeli bir diğer gazelle birlikte gazeliyyât 
bölümünün en sonuna yerleştirmiştir- makta beyti ise şu şekildedir: 
 Yidi biñ yidi yüz yitmiş yidi oldı hep eşcârı 
 Bu Nazmî’nüñ o cemciyyetle dîvânı tamâm oldı81

Burada ise Nazmî’nin bütün şiirlerinin sayısının 7777 olduğu ve bu yekûnla 
dîvânın tamamlandığı ifade etmektedir. Buradan anlaşılması gereken 
husus, Nazmî’nin Kasâyid ve Gazeliyyât bölümünde kaleme aldığı şiirlerin 
toplam sayısının, bu iki bölümün tam olarak en sonunda yer alan gazelin 
son beytinde ifade edildiği vechiyle 7777 olduğudur. Nitekim şair, dîvânın 
ilk bölümünden itibaren renkli mürekkeple hemen her sayfada şiir sayısının 
hesabını yapmış ve düzenli bir şekilde, yazdığı şiirleri hatta beyit sayılarını 
hesaplamıştır. Elyazması eserin sayfa kenarları zamanla kısmen deforme 
olduğundan bu hesapların bir bölümü yok olmuştur. Ancak bu hesaplardan 
çıkarılan husus Nazmî’nin gazelleri ayrı olarak değerlendirmediğidir. 
Edirneli Nazmî, bu sayıyı kasidelerden itibaren müfredlerin başladığı 
yere kadar olan şiirleri için yani, kaside, terkîb-bend, tercî-bend, gazel, 
murabba, muhammes, müseddes, müsebba’, müsemmen, mütessa’, 
muaşşer, müstezad, tahmis türündeki şiirleri için ifade etmiştir. Metni 
tesbit edilen dîvânda bahsi geçen iki bölümdeki bu şiirlerin toplam sayısı, 
daha önce bahsedilen eksik varaklar sebebiyle 7642 olarak belirlenmiştir. 
Şiirlerin tam sayısının 7777 olması gerektiği dikkate alındığında eksik olan 
şiirlerin sayısının 135 olduğu ortaya çıkmaktadır. Bunun sebebi ise dîvânda 
gazeliyyât bölümünde iki farklı yerde varak/varakların kopmuş olmasıdır. 
89. varaktan sonra gelmesi gereken varak/varaklar ve 368. varaktan sonra 
gelmesi gereken varak/varaklar eserden kopmuştur. 89. varaktan sonraki 
kısımda muhtemelen bir varak veya iki varak kopmuştur, zira bahr bu 
eksik olan kısım boyunca değişmemiş, Nazmî’nin takip ettiği sıralama 
nazarıdikkate alınırsa sadece bir kalıp değişmiştir. Eser kütüphaneye kabul 
edildikten sonra verilmiş olan varak numaraları dikkate alınırsa burada 
bir varak eksik olduğu düşünülebilir.82 Ne yazık ki 368. varaktan sonra 
yer alması gereken ancak kopmuş bulunan kısımda, mim kafiyesinde 
Nazmî’nin tertip tarzı göz önünde bulundurulduğunda, Bahr-i Hezec 
yarım kalmıştır, Recez Bahri yoktur ve Bahr-i Remel’in ilk vezni ile dîvân 

81 Gazel no 6967, (Doğan Averbek, age).

82 Bu kısımlar dîvân metni tesbit edilirken ayrıca belirtilmiştir.
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devam etmektedir. Daha evvel kopan varakın tek varak olma ihtimali 
yüksek iken bahsedilen kafiye ve vezin hususiyetleri sebebiyle burada 8-12 
varak civarında bir eksikliğin mevzubahis olduğu değerlendirilmektedir. 
Bu durum, dîvânda 7777 sayısına ulaşmayı engelleyen 135 adet eksik şiirin 
sebebini açıklamaktadır. Elimizdeki nüshanın her varakında ortalama 14 
adet şiir olduğu gözönünde bulundurulursa bu iki farklı yerdeki kopuk 
varakların toplam sayısının en az 8 en çok 12 olacağı söylenebilir.  

Sonuç ve Değerlendirme

Nazmî’nin memleketi ve medfun olduğu yer Edirne olmakla birlikte 
doğum ve ölüm tarihleri meçhuldür. Hayatı askerlikle geçmiştir. Netice 
itibariyle Edirneli Nazmî, herşeyden evvel poetikası olan, şiir nazariyesi 
sahibi, edebiyat tarihçisi kimliği taşıyan, kaleme aldığı iki hacimli eseriyle 
tüm çağlarda anılmayı hak etmiş bir klâsik dönem şairidir. Mütevazı bir 
şekilde sürdürdüğü hayatında, türlü yoksunluklar ve zorluklar içerisinde 
dik durabilmiş, insanlara ahlâk ve şahsiyetlerini korumayı salık vermiş, 
lirizmden çok hikemî, sâkin bir üslûbu benimsemiştir. Edebî yönü haricinde 
insanî özellikleri bakımından da nazar-ı itibara alınmayı hak eden Nazmî, 
devrinde gördüğü yanlışlıkları şiirinde sürekli dile getirmiş, bu hususta 
devrin idaresini eleştirmekten dahi ictinap etmemiştir.

Çeşitli kaynaklarda Pendname-i Attâr Tercemesi adlı eserin kendisine 
ait olduğu yönünde ihtilaflar mevcut olsa da yukarıda zikredildiği üzere 
Pendname-i Attâr Tercemesi’nin Edirneli Nazmî’ye ait olduğu kesinlik 
kazanmış ve bununla beraber şairin bilinen manzum üç eseri olduğu 
tesbit edilmiştir. Nazmî’nin mensur sahada da eser vermiş olabileceğine 
dair tezkire yorumları vardır ve iki mensur eser kaleme aldığına dair 
iddialar mevcuttur, ancak bu eserlerin Edirneli Nazmî’ye ait olup olmadığı 
hususunda ciddi tereddütler vardır. 

Nazmî, daha önceki şairler tarafından şiire dâhil edilmeyen kelimeleri şiire 
almış ve bu sebeple kimi edebiyat tarihçileri tarafından dîvânında basit 
ifadeleri kullandığı ve dîvânında şiiriyetin olmadığı tesbiti yapılmıştır. 
İyi tahsil görmüş olduğu her hâlinden anlaşılan, dil ve edebiyata dair çok 
şey bilen Nazmî, dîvânında, son derecede dikkatli ve hassas davranmıştır. 
Dîvânına aldığı  6967 gazel, 524 murabba ve 62 muhammes ile dîvân 
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edebiyatının –bilindiği kadarıyla- bu türlerde en çok yazmış şairidir.

Nazmî, Türkçenin güzelliğini bilmesinin yanı sıra, nazire söylemeye, dîvân 
tertip etmeye, aruza, kafiyeye, lafzî sanatlara ve dile yepyeni bakış açıları 
kazandırmış ve tek başına Türk edebiyat tarihinin seyrini değiştirmiş bir 
ediptir. Aruza ve kafiyeye vâkıf olan şair bunların hepsini bir arada en 
güzel terkiple kullanmak, adını kalıcı kılmayı sağlayacak bir eser bırakmak 
istemiştir ve bu emelini yerine getirdiği dîvânından anlaşılmaktadır. 
Nazmî’nin çok şiir yazmış olması bu manada bir dezavantaj olmakla 
birlikte bu kadar çok yazan bir şairin müktesebatının hadden artık olması 
gerektiği hakikati gözardı edilmemelidir. Türk dili ve edebiyatına büyük 
hizmeti olan Nazmî’nin dîvânı, kullandığı Türkçe kelimeler, deyim ve 
atasözleri bakımından Türk dilinin  hazinesi mesabesindedir. Gayretkeş bir 
şair olan Nazmî’nin nazire mecmuası gibi devasa bir eseri derledikten sonra 
en büyük dîvânı tertip etmiş olması da edebiyat muhitlerinde temayüz 
etmesini sağlamıştır. 

Hâsılı Nazmî, hacim olarak bilinen en büyük dîvânı tertip etmiş olması, 
Türk edebiyatında bilindiği kadarıyla en fazla farklı aruz bahri ve kalıbını 
kullanmış olması, nazire mecmuası derleyicisi olması, Türkî-i Basît tarzına 
hayat veren şairlerden biri olması, aruz bahri ve kalıbı icat emiş olması, 
farklı lafzî sanatları dîvânında en fazla deneyen şair olması, Türkçeyi 
kullanış tarzı gibi hususiyetlerle öne çıkmış bir şairdir ve bu hususların her 
biri ayrı birer inceleme konusudur. 

Dîvânıyla birlikte Nazmî’nin bilinen manzum tüm eserlerinin metin tesbiti 
tamamlanmıştır. Bundan sonra Nazmî’nin dîvânına derc ettiği Türkî-i Basît 
tarzındaki şiirler, aruzda, edebî ve lafzî sanatlarda gösterdiği maharetler 
üzerine çalışmalar yapılması, her bir eseri dikkatle taranmak suretiyle bir 
şair olarak Nazmî’nin edebî şahsiyetinin tafsilatlı bir şekilde ortaya konması 
ve Türk edebiyat tarihinde işgal ettiği mevkiin bihakkın tesbit edilmesi 
gerekmektedir.
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Metnin Tesbitiyle Alakalı Hususlar

¶ Metnin transkripsiyonu klasik usule göre yapılmıştır.

¶ Telaffuzlarda James William Redhouse’un Türkçe-İngilizce sözlüğü ana 
referans noktası olarak addedilmiştir. İstisnai durumlar haricinde mümkün 
mertebe bu lugatteki okunuşlara riayet edilmiştir. Şairin hareke kullanmayı 
tercih ettiği yerlerde veya kafiye zarureti ortaya çıktığında okunuşta duru-
ma göre davranılmıştır. 

¶ Farsça herhangi iki ve daha fazla unsurdan meydana gelmiş olan ve 
araya kaynaşma harfi almamış olan kelimelerde, her bir unsur diğerinden 
“-” işareti ile ayrılmıştır. Vâv-ı ma’dûleler üst karakter halinde yazılmıştır. 
Arapça, Farsça iktibaslar transkribe edilmiş, Farsça beyitlerin tercümesi 
dipnotta verilmiştir. be harfi ile yazılan zarf-fiiller “p” harfi ile transkribe 
edilmiştir. 

¶ Metinde, vezin bozukluğu olan mısralara, mümkün olduğu takdirde 
müdahale edilmiş ve ekleme yapılmışsa bunlar [ ] içinde verilmiştir. Me-
tinde fazla olduğu düşünüldüğü için çıkarılan kısımlar ise (  ) içerisinde 
gösterilmiştir. Metinde okunamayan yerler (.....?) ile gösterilmiştir.  
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11 Tevģīd-i bārī cizz-i ismuh
[Mefācilün Fecilātün Mefācilün Fecilün]

Feraģ-fezā-yı revān lā ilāhe illā’llāh
Teraģ-zidā-yı cenān lā ilāhe illā’llāh

Enāma nāme-i lušf u kerem-nümā birle
Beşīr-i ģūr u cinān lā ilāhe illā’llāh

Delīl-rāh-ı hidāyet-sirāc-ı şerc-i mübīn
Meded-resān-ı cihān lā ilāhe illā’llāh

Pür itdi raģmete hejde hezār cālemi çün
Pür oldı kevn ü mekān lā ilāhe illā’llāh

Ezel ki genc-i nihān idi źāt-ı ģayy-ı ķadīm
O genci ķıldı cayān lā ilāhe illā’llāh

Getürse şübhe dil-i nāsa yol bulup ĥannās
Ķomaz yiriyle gümān lā ilāhe illā’llāh

Bulup şeref anuñ ile cihānda ins ile cān
Der āşikār u nihān lā ilāhe illā’llāh

Berātına yazılupdur sacīd olan kişinüñ
Cenāb-ı Ģaķ’da nişān lā ilāhe illā’llāh

1 Kasâyid 1

ĶAŜĀYİD
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Revān feżā-yı cinānda burāķa ola süvār
Aña ki vire cinān lā ilāhe illā’llāh

Ĥalāŝ ķılmaġa īmānı şerr-i şeyšāndan
Ģiŝār-ı emn ü emān lā ilāhe illā’llāh

Olur vesāvis-i şeyšāna irse ādeme mevt
Ducā-yı caķd-i lisān lā ilāhe illā’llāh

Meded irişmeye āĥir nefesde āĥardan
Kişiye līk hemān lā ilāhe illā’llāh

Gelür ŝafā vü meserret feżā-yı cāna revan
Ne dem k’ide cereyān lā ilāhe illā’llāh

Cilā-yı āyine-i caķl u dāfic-i ġam-ı dil
Ŝafā vü rāģat-ı cān lā ilāhe illā’llāh

Hemīşe dāfic-i ģüzn ü müdām rāfic-i ġam
Şifā-yı ĥaste-dilān lā ilāhe illā’llāh

Revā budur ki revān ide dili her demde
Ŝabī vü pīr ü cevān lā ilāhe illā’llāh

Cihāna raģmet iner cümle şād olur ervāģ
Oķınduġınca eźān lā ilāhe illā’llāh

Bihişt içinde irem dirseñ āb-ı kevśere ger
Ŝu gibi oķı revān lā ilāhe illā’llāh

Sacādet ehli ol idin ŝafāyile Nažmī
Hemīşe vird-i zebān lā ilāhe illā’llāh
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Kişiye vācib odur anı kendüye bile farz
Dilinde ola her ān lā ilāhe illā’llāh

Müyesser eyle ilāhī anı ki ŝoñ demde
Dilümde ola revān lā ilāhe illā’llāh

22 Nacš-ı Nebī caleyhi’s-selām
[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ey ģabīb-i Ģaķ güzīn-i ĥalķ faĥr-ı enbiya
Server-i dīn ü şerīcat hā[dī]-i rāh-ı hüdā

Ĥalķ-ı cālem içre sensin serverā maģmūd olan
Enbiyā vü mürselīn içinde sensin muŝšafā

Źāt-ı ferĥunde-ŝıfātuñ birle faĥr eyler senüñ
Enbiyā vü evliyā vü aŝfiyā vü etķıyā

Sensin olan seyyidü’l-kevneyn faĥru’l-cālemeyn
Sensin olan raģmeten li’l-cālemīn öñden ŝoña

Sensin olan kenz-i maĥfī žāhir olmaġa sebeb
cĀleme źāt-ı şerīfüñdür senüñ ģikmet-nümā

Sensin ol maģbūb-ı Ģaķ kim cışķuña oldı senüñ
Cümle maĥlūķāt ile bu görinen arż u semā

Sevmiş idi sen ģabībi ģażret-i Rabb-i vedūd
Yoġken (.....?) yiri ile daĥi bu šīn ü mā

Fıšrat u ĥilķat deminden ĥilcat-i lev-lāk ile
Šapuñı ķılmış durur teşrīf źāt-ı kibriyā

2 Kasâyid 2
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Devr-i Ādem’den berü niçe nebī geldi velī
Sen ķadar ķadr anlaruñ bulmadı biri serverā

Ümmetüñ gibi senüñ anlar daĥi hep cümleten
Rūz-ı maģşerde şefācat senden eylerler recā

Ĥavfden nefsī vü nefsī diye inler her biri
Diyesin ol günde sen vā ümmetā vā ümmetā

Sidreye hem-tā livāñ altında olanlar o gün
Her biri āsūde-ģāl olup diye šūbā lenā

Baķmaduķda ümm ü eb evlāda ķardeş ķardeşe
Devlet anuñ diyesin ol gün aña sen merģabā    

Bu feżāyil sende olmasun mı lušfından seni
Eşref-i maĥlūķ idüp maģbūb idinmişdür Ĥudā

Mā-ģaŝal yüz vaķt ile biñde biri fażluñuñ
Şerģ olınsa ģaşre dek her-giz olınmaya edā

Lušf-ı bī-ģadd ile medģ iden seni Mevlā’yiken
Şānuña lāyıķ seni kimdür ki medģ ide şehā

Şānına lāyıķ müyesser mi dürür medģ eylemek
Anı kim medģ eyleyen lušfından ol Mevlā ola

Zī sacādet anlara kim ŝıdķ ile iĥlāŝ ile
Eylediler inķıyād idüp šapuña iķtidā

Daĥi cümle ālüñe aŝģābuña ikrām idüp
Oldılar her birine anuñ muģibb-i bī-riyā
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Anlaruñla buldı istiģkām evvel çünki dīn
Anlara pes ķanķı bī-dīn ola münkir evvelā

Anlaruñ ķavlin šutan bulur hidāyet şübhesüz
Anlaruñ yolın varan bulur ēalāletden rehā

Cümleden aķdem ĥuŝūŝā çār rükn-i beyt-i dīn
Yacnī kim yār-i güzīn ol çār yār-ı bā-ŝafā

Evvelā ol yār-i ġār olan Ebū Bekr-i taķī
K’ol idi aŝģāb-ı dīne evvel olan pīş-vā

Hem cÖmer kim aña virmişdi Ĥudā inŝāf u cadl
Rāh-ı dīn içre kemāl-i cadl ile inŝāf aña

Hem daĥi ol cāmic-i Ķur’ān olan cOśmān k’anuñ
Lušf ile şānında ĥatm olmış durur ģilm ü ģayā

Kim dürür iden cAliyy-i Murtażā’nuñ medģini
Kim aña maģŝūŝdur cālemde sırr-ı lā-fetā

Hem Ģasan birle Ģüseyn ol iki şems-i burc-ı dīn
Kim olardur nūr-ı cayneyn-i cAliyy-i Murtażā

Cümlesinüñ rūģına bī-ģad selām olsun selam
Cümlesinden rāżī [olsu]n ģażret-i Rabbü’l-calā

Şefķat ü raģm eyleyüp iģsān u lušf ižhār idüp
Ey şefīc olan güneh-kā[r] ümmete rūz-ı cezā

Mücrim ü cāŝī olan Nažmī güneh-kārı daĥi
Lušf u iģsān eyleyüp ķılma şefācatden cüdā
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Budur aķŝā-yı murādı Ģaķ Tecālā’dan anuñ
Dīnüñ ile ĥatm ola vü ümmetüñle ģaşr ola

33 Mevcıža
[Fecilātün Mefācilün Fecilün]

Ol ki gözler rıżā-yı Rabb-i ģakem
Aña teslīm ider özin her dem

Ola teslīm ile rıżāda o kim
Çekmez öz ģāli içün aŝlā ġam

Cümle Ģaķ’dan bilür ne kim gelse
Eger ola eyü eger kim kem

Ģaķķ’a eyler ģavāle her ciheti
Her cihetde olur özi epsem

Ģaķķ’a tefvīż ider umūrını hep
Ģaķ bu kim lāzım olan oldur hem

Pes o kim Ģaķķ ile ola dāyim
Ģaķ daĥi anuñ iledür her dem

Zī sacādet aña kim ol ģāli
İdebilse idine kār-ı ehem     

Gelüñ ol ģāli biz daĥi görelüm
Bir mühim emr cümleden aķdem

Hem degül mi rıżā-yı mevlāya
cAbde teslīm lāzım u elzem

3 Kasâyid 7
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Olalum sālik-i šarīķ-i Ĥudā
Baŝalum ol yola yüz üzre ķadem

Hā uyup nefse niçe bir çekelüm
Her dem envāc-ı ġam hemīşe elem

Ĥod degül hīç kimseye bāķī
Güźerān üzre[dür] hemīn cālem

cAdem-i fetģ-i bāb ile niçe bir
Ķalbe kesr irüp ola ġam aña żam

Her ķapuya šapuya varmaġ ile
Niçe bir imdi ķaddümüz ola ĥam

Niçe bir böyle āh kendümüze
cIrża noķŝān ile bu ģayf etem

Šurup ehl-i sitemden aġlar iken
Šurmayup olavuz biz ehl-i sitem

Gelecek ĥod geliser elbette
Her ne kim yazmış ise başda ķalem

İmdi el çekmege ayaķ baŝalum
Şol cihetden kim ola ŝoñı nedem

İş-bu ķarn içre ĥod ekābirden
Olamaz kimseler ķarīn-i kerem

Kime bir ķullıcaķ virem diseler
Çekdürür [çoķ] virince renc-i verem
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İş-bu ķarn içre hey ķıran girsün
Ĥalķ olardan k’ola ķarīn-i elem

Zī sacādet aña ķanācat ile
Künc-i cuzletde ide bir ĥoş dem

cĀlemüñ her ġam u belāsından
Ķurtılup süre özge bir cālem

Ġamdan olup emīn ü ola hemīn
Cürm ü ģiddete düşüp ĥurrem

Çeküp il keśretinden el başdan
Ģarem-i vaģdete ola maģrem

Mā-ģaŝal kār-ı dünyevīde ola
Miśl-i acmā vü ebkem ü hem aŝam

Kār-ı dünyāya hīç ider mi heves
Ģāl-i cuķbāyı fikr iden ādem

Zī sacādet bu dünyeden kişinüñ
Gele bir nefret ile ķalbine rem

Ne vücūdı var iş-bu dünyānuñ
Çünki fānīdür imdi ŝoñı cadem

Dār-ı dünyāda ĥod muķarrer āh
Ŝoñı her sūruñ olısar mātem

Ģāl-i dünyāyı eyleye o ki fehm
Açmaz anuñ kelāmı içün fem
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Diye her kim ki ģażret-i Ģaķķ’uñ
Lušf ile bir cināyetine irem

Ģaķ Tecālā’nuñ emr ü nehyinden
Çıķmaz anı hemīn šutar muģkem

Daĥi hem cān ile maģabbet-i Ģaķ
Olur anuñ dilinde müstaģkem

Ģaķ Tecālā pes imdi lušfından
Virür anuñ bir özge derdine em

cĀķıbet ol sacādet ile irer
Kerem ü lušf-ı Ģaķķ’a Ģaķ aclem

Ol sacādetden iş-bu Nažmī ķuluñ
Eyleme dūr eyā ilāh-ı ģakem

44 Mevcıža
[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Pür ġam u ġuŝŝa hemīn hey ne caceb ģāl-i cihān
Olamaz bī-ġam u ġuŝŝa kişi bunda bir ān

Buña göñül viren āyā ne diyü virür ola
Bī-vefā olduġını görür iken böyle cayān

Bī-vefā olduġı ĥod göz göre bir özge cefā
Ne caceb bir kişi idinmemek anı iźcān

Pes bu ģāl ile cihāna o ki cāndan vire dil
Bī-vefālıķda cihān gibi olur yine hemān

4 Kasâyid 8
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cĀķil olan buña meyl eylemez illā ki yine
Ġāfil olmaġ ile aģvālden olan nā-dān

Yoķ durur anuñ içün ĥalķ-ı cihān içre vefā
Līkin anlarda ki anlar ola kāmil insān

Kimi görseñ niçe beyhūde facāle nāžır
Kime baķsañ niçe bāšıl ģarekāta nigerān

Ehl-i dünyā anı bilmez mi ola kim niçenüñ
Ĥākini döne döne bāda virüpdür devrān

Var mıdur caķlı anuñ kim dün ü gün yoķ yire
İş-bu dünyā hevesi birle ola ser-gerdān

Ģaķ bu caķlında ķuŝūr olmasınuñ ģāli dürür
Ķaŝr-ı cömr ile yapar ol ki ķuŝūr u eyvān     

Şuġl-ı dünyāya düşen yil gibi her dem ki yiler
Añmaz anı k’olısar ĥāk ile āĥir yek-sān

Añsa dāyim kişi derd ü elem-i mevti eger
Dāyimā ġam çeküp olmazdı cihānda şādān

Dāyim anı añalum [kim] dem-i āĥir ānī
Birden ayrılsa gerek cān gibi her bir cānān

Hey meded hey añalum anı gelüñ her ān kim
Öliser olısaruz āĥiri bī-nām u nişān

cĀķıbet olsa gerekdür yirümüz zīr-i zemīn
Unudılsaķ gerek ol yirde yatup niçe zamān
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Zīr-i ĥāke varup eñ ŝoñra olur her şaĥŝuñ
Bir gün elbette nihān olması gün gibi cayān

Olsa giryān kişi mevtin añup ekśer demde
Bir sürūra iricek olmasa ĥandān çendān

Ģāl-i cāķil elem-i mevt ile giryān olmaķ
Kār-ı cāhil emel-i cāh ile olmaķ ĥandān

Kāşkī gelse elinden kişinüñ āh ol kim
Eylese dem-be-dem āh olsa hemīşe giryān

Ecel alur kimi olursa dimez ulu kiçi
Ķurtılış yoķ durur [andan] ebedī pīr ü cevān

Ecl-i dünyā ki heves birle yiler her bir kes
Ecel ardınca yiler bilmez ol ol nevca revān

Baġrı āĥir olısar mevt elemiyle pür ĥūn
Kişi müstaġraķ-ı ĥvān olup olursa daĥi ĥān

Niçeler degme libāsı kim ider giymege cār
Añmaz anı ölicek eyleyiserler cüryān

Dāyimā fikr idelüm şol sekerāt-ı mevti
Daĥi ol ģāli ki nice virevüz āĥiri cān

Zī sacādet ki revān ola dilinde kişinüñ
Źikr-i Ģaķ cānı teninden olašurduķda revān

Ol ki mü’min ola pes cāndan anuñ źikr-i ilāh
Cān virürken bula ŝu gibi dilinde cereyān



14 EDİRNELİ NAZMÎ DÎVÂNI'NDAN SEÇMELER

Ölicek bay u gedā hep bir olur olsa daĥi
Şāh-ı leşker-keş ü düşmen-küş-i iķlīm-sitān

Ad ile ŝan kim olur cāh ile her cāhile faĥr
Ad ile ŝan aña olur meded āĥir dem ŝan

Varamaz Ģaķ yolına bāšıl olan şöyle ki var
Terk-i şöhret idemez gözler [o ki] ad ile ŝan

Ehl-i cāhuñ ki gele devģa-i cāhına ĥalel
Görinür niteki hengām-ı ĥazān źü’l-aģzān

cİzz-i cāhından o cāh ehli ki nā-gāh düşe
Anuñ ol ģāl hemān olmasıdur ĥvār u mühān

Ehl-i cāha o ki bir ķul gibi olmaya nöker
Devlet anuñ kim ol öz başına olur sulšān

Ehl-i cāh işigine vara o kes kim her gāh
Çeker evvel ķadem ol šacn ile derd-i der-bān

Yoķ yire varup ayaķdan çıķar imdi ancaķ
Ol ki bir şaĥŝuñ öñince dün ü gün çala šabān

Olmaz oldı ebedī ehle nažar raġbet ile
Olamaz oldı niçe ehl-i ķarīn-i aķrān

Mā-ģaŝal ol ki ģarīŝ ola bu dünyāya ķatı
Gelmez andan ebedī kimseye lušf u iģsān

İş-bu dünyā hevesiyle idemez hīç sükūn
Ol durur terk-i hevā idemez insān āsān
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Muttaŝıl berr-i belāda niçe niçe diller
Çekilür Kacbe-i āmāle revān ķāfile-sān

Birr-i merdān ola mı diyü kişi uma uma
Ģāŝılı ģāŝıl ider vehm ile renc-i ģafaķān

Bāġ-ı dehrüñ düşer eşvāķına ĥūbānı ile
Heves-i ģūr u cinān itmese bir cān u cenān

İctiķādında ĥalel üzre milel belki ŝanur
Dehr bāġını o ĥūbānı ile ģūr u cinān

Bāġ-ı cālem ki var āĥir olısar yoķ nitekim
İriser her kişinüñ cömri bahārına ĥazān

Vay aña kim vara ŝoñ demde gide īmānsuz
Hīç olur mı kişiye āh o deñlü ĥüsrān

Ādemüñ ģaķķı ķoyup bāšıla meyl eyledügi
Ģażret-i Ģaķķ’a ģaķīķatde degül mi ciŝyān

Bir günāhı idüp ol kim ide ġayra iclām
Ģaķķ’a ciŝyānını göz göre olur ol iclān

Her-giz olmazdı dem-i cahd ezelden ġāfil
Olmasa mā-ģaŝal insānda eger kim nisyān

Āĥiri hep geliser elbet ol evvel demde
Başına her kişinüñ her ne ki yazdı yezdān

Dostlıķ gelmez ebed belki gelür düşmenlik
Şol kesüñ dostlıġı k’ola riyāyile nihān
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İde şol kes ki nifāķ üzre vifāķ ādem ile
Olur anuñ gibi nā-merd mürīdi şeyšān

Gerçek erler dimez er cavret ile bir šutar
Şöyle kim olmaya bir kimsede cahd ü peymān

Ehl-i īmān geçüp ol ķavli yalan olanda
Neyler īmān ki yalan yirlere eyler eymān

Ne šarīķ ile müselmān ola ol kim nā-ģaķ
Bir müselmāna varup göz göre ide bühtān     

İdiser her kişi dacvāsın o gün kim anda
Ola Ģaķ ķāēī vü ķurıla ŝırāš u mīzān

Ādemī olur ider ādeme insāniyyet
Lušf-ı šabc ile melek-sān olup olan ĥoş-şān

Görse ģāl-i żucafāyile mesākīni hemīn
Şefķat eyler ola ķalbinde anuñ kim īmān

Özge bir genc ile pürdür anı sen ŝanma tehī
İnkisār ile şu dil kim ola gide vīrān

Baġrı başı niçenüñ ķan ile kim lacle döner
Ķalbi anuñ olur ol ģāl ile özge bir kān

Her kişi [kim] öliser ĥāk olısar āh ammā
İtmez ol ĥāšıra dünyā hevesinden ĥelecān

Bir kişi ölecegin āĥiri ĥāk olacaġın
Añmayınca bulamaz terk-i hevāya imkān
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Özge bir derd dürür āh hevāyile heves
Yine ol derde ķanācatle sükūndur dermān

Derd ü ġamdan delinür baġrı hevāya düşenüñ
Pes derūndan olur ol ney gibi her dem nālān

Niçeler keşf idüp esrārını andan diline
Bir ġubār irüp o ģāl ile olupdur ģayrān

Ol ki dünyā hevesine yile her dem düşer ol
Bī-kerān derd ü ġama k’olur o bir bār-ı girān

Ŝoñra cırżı yıķılur ģaķ bu ki nerĥīne(?) iner
Ol ki nefs atına binüp ide irĥā-yı cinān

Cānın oddan ŝaķınan hīç hevāya yilmez
Künc-i šācatde šutar ŝabr u sükūn üzre mekān

Ģaķķı ķor bāšıla gider köze köz oda düşer
Göz göre nefsi hevāsıyla o cānına ķıyan

Āşikāre vü nihān cānı belādan ŝaķınur
Şol sebebden kim anuñ dirisidür ins ile cān

Zī sacādet k’ola beş vaķtine bir kes ķāyim
Gāh ŝāyim ola hem oķıya dāyim Ķur’ān

Mü’min oldur ki namāza ola dāyim ķāyim
Ola ģāżır aña her vaķt oķınduķca eźān

Fikr ü źikri kişinüñ Ģaķ gerek el-ģaķ dāyim
Āşikāre vü nihān olduġı deñlü imkān
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Ne sacādetdür o bir kişiye kim her vaķtin
Diye dāyim eline sübģa alup yā sübģān

Ģaķķ’ı źikr itmededür kendü dilince dāyim
Vaģş ile šayr muģaŝŝal ne ki vardur ģayvān

Biz daĥi olmayalum źikr-i Ĥudā’dan ĥālī
Daĥi giryān olalum ĥaşyet ile nāle-künān

Virelüm cāndan o faĥr-i dü cihāna ŝalevāt
İdelüm her dem ü her laģžada rūģına revān

Ģaķķ’a šācat idicek kişi riyādan ŝaķınup
Āşikār itmeye belkim ide ekśer pinhān

Niçe ġāfillere bir emn gelüp yatur emīn
Var durur Ģaķ’dan elinde ŝanasın ģükm-i emān

Žaleme ellere žulme uzadup göz göre el
Ķanmaz eylerse daĥi bir dem içinde biñ ķan

Žulm sāzını düzüp başķa düzen ķurmaġı vāy
Özge ķānūn idinür niçe dem olur erkān

Niçe cālim heves-i cālem ider cilmi ķoyup
Ģāŝıl u ĥarcı ģisābın idinür vird-i zebān

Gözlemez cins-i ķużātuñ niçesi dīn emrin
Olsa bi’l-ficlī ne deñlü daĥi cilm-i edyān

Ümerānuñ niçesi der ki emīr-i emrem
Emrüm icrā iderem diyü ider žulmi hemān
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Niçe ŝūfī geçinen göz göre mānend-i ģelāl
Ķande bulursa urur rızķ-ı ģarāma dendān

Ĥvācenüñ işi güci fikr ü me’āl-i mālı
Dilde tesbīģi ģisāb-ı cihet-i sūd u ziyān

Aġniyānuñ niçesi varyimez olur varın
Ŝaķlar irker dün ü gün ĥisset ile yer ķurı nān

Olur āzār u eźāyile cases šāyifesi
Mesken-i faķrda sükkān-ı mesākīne segān

Faķr ile ac gedā bilmez ebed hey ne çeker
Şol ġınāyile olan kimsene müstaġraķ-ı ĥvān

Merddür ol ki çeke ġayret olursa daĥi ac
Çekmeye behr-i dü nān minnet-i cins-i dūnān

Devlet ol ġāzīye kim ide ġazā gebr ile
Göz göre žulmi cayān itmege başlar acyān

Olsa taķvāyile bir şāh-ı Ebū Bekr-ŝıfat
Daĥi cadl ile cÖmer miśli ģayāda cOśmān

Ursa dem bāb-ı şecācatde olur Ģaydar’dan
Ĥaŝmına ġālib o şāhīn miśāl-i şāhān

cĀlim-i cāmil olur daĥi kemāli ile merd
Ola bir kimsede kim sīret-i şāh-ı merdān

Göz göre ķıydı Ģasan birle Ģüseyn’e nā-ģaķ
Ģaķķ’a pes ne yüz ile varısar āl-i Mervān
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Nūr-ı cayneyn-i resūle göze göz bu yüzden
Böyle taģkīri revā göre mi īmānı olan     

Pes nice itmeye bir kişi Yezīd’e lacnet
İĥtiyārī mi dürür lacnet aña yā iĥvān

Āl ü aŝģāba ŝalāt ile selāmı dāyim
Dil ü cāndan dün ü gün idinelüm vird-i zebān

Raģmetüñ birle müselmānları idüp macfuvv
Eyleme āteş-i dūzeĥde ilāhī sūzān

Ol sacādet ola mı āh naŝībüñ Nažmī
Ki saña raģmet ide Rabb-i raģīm ü raģmān

Lušf-ı Ģaķ’dur o sacādet ki hidāyetle olur
Ģaķ’dan anı dile var cān ile dilden her ān

Ķıl hidāyet ķoma yā Rabbi ēalālet birle
Ki ķılam terk-i hevā vü heves-i şuġl-i cihān

Eyle yā Rabbi bu ben müźnibe tevfīķi refīķ
Ki bu cömrüm bula tā šācatüñ ile pāyān

55 Terkīb-bend
[Fecilātün Mefācilün Fecilün]

Olalum cışķ ile gelüñ her gāh
Źākir-i lā ilāhe illāllāh

Dāyimā źikrin eyler Allāh’uñ
Ģāletinden olan anuñ āgāh

5 Kasâyid 20
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Virür āyīne-i ķulūbe cilā
Şevķ ile her nefesde źikr-i ilāh

Her melek-ĥaŝlet olan ins ider üns
Źikr-i tevģīd-i Ģaķķ ile her gāh

Zī sacādet aña ki ĥātimesi
Źikr-i tevģīd-i Ģaķķ ile ola āh

İdelüm Ģaķ’dan anı istidcā
K’ola ŝoñ demde ol bize hem-rāh

Źikr-i Ģaķķ ile itmeye o ki üns
İdecekdür ol āĥir āh ile vāh

Ne sacādetdür aña kim dāyim
Źikr-i Ģaķķ’a hemīn ola ķāyim

Gel gel ey Ģaķ yolın varan yoldaş
Atalar pendini šutan ķardaş

Öliser cāķıbet çü ĥāk olısar
Bir kişi her ne deñlü yaşasa yaş

Her kişiye muķadder iken ecel
Ecl-i dünyā içün nedür bu ŝavaş

Bir kefen birle gidicek āĥir
Geydügüñ yā cabāyimiş ya ķumāş

Ŝaġlıġa eyle şükr dirlik içün
Egme gel degme kes šapusına baş
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Kişi Ģaķ ķorķusın añup her dem
Gözlerinden aķıtsa ķan ile yaş

Ķādir olsa kişi cibādetden
Bir dem olmasa hīç ĥālī kāş

Kişiye lāzım olan oldur ol
Ki šuta Ģaķķ’a varacaķ bir yol

Bir kişide ki ola šabc-ı selīm
Olur anda rıżāyile teslīm

Ol ki teslīm ile rıżāda ola
Olur ol özge bir ŝafāda cažīm

Ol ki teslīmle rıżā gözede
Keremi birle gözler anı kerīm

Düşe her kim ki şuġl-i dünyāya
Çeker ol özge bir caźāb-ı elīm

Şuġl-i dünyā ģaķīķaten kişiyi
İder envāc-ı derd birle saķīm

Şuġl-i dünyāda olmayan kişiye
Olamaz şirret ile kimse cazīm

Künc-i cuzletde iken özge maķām
İstemez ol kim ola anda muķīm     

cĀrif oldur ki bilüp öz ģālin
Uydura aña cümle acmālin
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Ol ki dil vire iş-bu dünyāya
Özini ŝalar özge ġavġāya

Cāy-ı hengāmedür cavām ile dehr
Ki gelenler ķalur temāşāya

Nidügi dehr şuġline düşenüñ
Bilinür düşer āh ile vāya

Ķazanur anca yüz ķaralıġını
Düşer ey niçeler o sevdāya

Hep varup gelme ehl-i cāhuñ işi
Bir recāya düşüp niçe cāya

Görinür gözlerine ĥalķ ednā
Çıķa anlar ki cāh-ı aclāya

Eylemez kimseden bir özge recā
İlticā ide ol ki mevlāya

Kişi dünyāyı şuġl idinmese hīç
Kendü ģālinde olsa dinmese hīç

Bī-vefāyiken iş-bu dehr-i denī
Dir misin cāķil aña meyl ideni

cĀķilüñ meyli dehre sevmekdür
Gerçek er bir yalancı pīre-zeni

Bī-vefā dehre her göñül viren
Düşer ālāma vü çeker miģeni
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Ŝıġamaz cucb ile bu dünyāya
Cāh-ı cālīye irse şaĥŝ-ı denī

Şol ġanī k’ola varyimez yoġ ola
Fī’l-ģaķīķa faķīrdür o ġanī

Düş ģaķīķīye geç mecāzīden
Nažmiyā itme beyhude süĥani

Yaluñuz baķma ŝūret-i ģüsne
Gözle her-kesde sīret-i ģüsni

Olur olmaz kişiye uyma ŝaķın
Olagör dāyim ehl-i Ģaķķ’a yaķīn
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GAZELİYYĀT

16

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

İder bir demde biñ dil-mürdeyi yüz lušf ile iģyā
Leb-i cān-baĥşuña ģikmet budur kim didiler cĪsā

Ģarīm-i Kacbe-i kūyuñ maķām olsa baña ķıblem
Sürerdi bu ŝafā cömre göñül görmezdi ġam cömrā

Šapuñdan ayru ben dil-ĥaste cānā derd-i hicrüñle
Ölürsem dār-ı ġurbetde dirīġā ģasretā derdā

Siyeh baĥtum gibi tar oldı ġamdan çeşmüme cālem
Olaldan kākülüñ cömrüm bu ben dīvāneye sevdā

Kemān ebrūña ķurbān olayın gönder oķuñ lušf it
Elif gibi revān itsün gelüp cān içre cānā cā

Lebüñden bezm-i meyde būseler virürsin aġyāra
İdüp cāna cefā cānā nedür her demde bu īźā

Söze geldükçe laclüñ kim dür ü gevher niśār eyler
Bu Nažmī’nüñ revān ol cānı içre cānıdur cānā

6 G9
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27

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Nigāruñ naķş-ı ģüsnin her gören bu resm ile zībā
Virür şol vech ile dil kim kesilmez andan ol ķašcā

Ķamu esbāb-ı ģüsni ber-kemāl ü bī-ķuŝūr anuñ
Güzellikde güzeller içr[e] bulınmaz aña hemtā

Be-her-ģāl ādemüñ göñlini alur ģüsn ü ĥulķıyla
Perī-peyker olup dil-ber daģi olsa melek-sīmā

Siyeh-rūz olup olmazdum perīşān-dil ger olmasa
Hevā-yı zülfi her dem ol perī-şānuñ baña sevdā

Lebi şīrīn ŝaçı leylī güzeller cışķıdur böyle
Beni Ferhād u Mecnūn gibi iden vālih ü şeydā

Düşüp kūh-ı ġama Ferhād itmiş kūh-kenlikler
Belā almış o şeydā başına ol ģāl ile ģaķķā

Ķaçup insāndan üns itmiş šuyūr ile šurup Mecnūn
cAceb dīvāne imiş kim üşürmiş başına ġavġā

Biz eksüklüye vācib mi dürür šacn eylemek ŝūfī
Bir eksüksüz iķāmet idesin beş vaķti sen farżā

Hevāya yeltenüp her dem olur ser-geşte-ģāl andan
Hidāyet eyle Nažmī ķuluñı ķurtar Ĥudāvendā

7 G10
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38c

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Elā ey dil-ber-i şūĥ u perī-rūy u melek-sīmā
Bir ādem cānısın sen kim saña ģüsn ile yoķ hem-tā

Olurdı cışķ ile Vāmıķ gibi āşüfte vü şeydā
Göreydi ģüsn içinde bu ciźār ile seni cAźrā

Nedür bu ģüsn kim virmiş saña bu vech ile mevlā
Bu ģüsn ile senüñ cömrüm nažīrüñ görmedüm cömrā

Šapuñ ģūrī dudaġuñ āb-ı kevśer ķāmetüñ šūbā
Senüñ kūyuñ degül mi hey ķıyāmet cennet-i me’vā

Eger bir dem šapuñdan dūr olup ķalsam tek ü tenhā
Görünmez gözüme sensüz benüm yārüm bütün dünyā

Firāķuñda yaşum seyl-ābı kim vardur benüm cānā
Anuñ yanında şol bir ķašrece yoķdur yedi deryā

Olupdur leblerüñ vaŝfıyla Nažmī dostum gūyā
Lešāfet şekkeristānında bir šūšī-i şekker-ĥā

49

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Güzellikde ciźāruñ birle sensin hey güzel cAźrā
Daĥi zülfüñ dürür cömrüm cemālüñ gösteren Leylā
Dem-ā-dem sözde şekker yaġdurur şīrīn lebüñ gūyā
Güzellikde nažīr olmaz saña ey dil-ber-i racnā

8 G13

9 M1
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Šapuñ cAźrā durur ģüsn-i ciźāruñ birle ben Vāmıķ
Benem hem leylī zülfüñle saña Mecnūn gibi cāşıķ
Daĥi Ferhād sen şīrīn-lebe ben cāşıķ-ı ŝādıķ
Güzellikde nažīr olmaz saña ey dil-ber-i racnā

Güzellikde güzel sensin bugün bir Yūsuf-ı śānī
Melāģat Mıŝr’ınuñ sensin bu behcet birle sulšānı
Güneş yüzlüm šapuñdur burc-ı ģüsnüñ māh-ı Kencān’ı
Güzellikde nažīr olmaz saña ey dil-ber-i racnā

Güzellikde yüzüñ cennet benüm cānum lebüñ kevśer
Benüm cānum aña meyl itdügi andan durur ekśer
Helāk itdüñ cihānı hey ķıyāmet ģüsn ile yek-ser
Güzellikde nažīr olmaz saña ey dil-ber-i racnā

Güzeller içre ģüsn ü ān ile mümtāz sensin sen
Bu ģüsn ü ān ile kimdür olan sen şūĥdan aģsen
Benem Nažmī iden her ān medh-i ģüsn ü ānuñ ben
Güzellikde nažīr olmaz saña ey dil-ber-i racnā

510

[Mefācīlü Mefācīlü Mefācīlü Fecūlün]

Baña cevr ü cefā itme vefā eyle nigārā
Ki gördükçe helāk ola öle ķahr ile acdā

Senüñ naķş-ı cemālüñi bu resm ile görenler
Düşüp cışķa sever cān u gönül birle nigārā

Ne deñlü ki güzel olsa perī yine ne şübhe
Güzellikde güzel ŝanma saña ola o hem-tā

10 G35
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Benüm iki gözüm baña kerem birle nažar ķıl
Ki anuñla ol ān ire ŝafā cān u dile tā

Bu Nažmī ki seni sevdi saña naķd-i revānın
Revān itse nola aña revā olan odur yā

611

[Mefcūlü Mefācīlü Mefācīlü Fecūlün]

Görse ķad-i mevzūn u şeker ĥandeñi cānā
Biñ Yūsuf-ı Mıŝr’a seni virmezdi Züleyĥā

Şīrīn lebüñ itdi niçe Ĥüsrevler’i Ferhād
Sevdi seni her biri anuñ cān ile cānā

Mecnūn gibi pā-māl ü perīşān-dil olurdı
Bu kākül ü bu zülf ile görse seni Leylā

Vāmıķ gibi mecnūn olup āşüfte olurdı
Görse bu ciźār ile nigārā seni cAźrā’

Sevdüñ sen eyā şūĥ çü bir māh-liķāyı
Ĥūrşīd’e Feraģ-şād göñül baġladı gūyā

Şevķiyle dürür mihrüñüñ ey mihr-ŝıfat āh
Senden ki vefā fikri ider cāşıķ-ı şeydā

Cān vir reh-i cışķında anuñ cışķ ile Nažmī
Men māte mine’l-cışķ feķad māte şehīdā

11 G57
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712

[Mefcūlü Mefācīlü Mefācīlü Fecūlün]

Dāyim šaleb-i māl ider šālib-i dünyā
Sīm ü zeri cān gibi sever šālib-i dünyā

Ölinceye dek māl olur āmāli be-her-ģāl
Dünyādan o ģāl ile gider šālib-i dünyā

Yir māl-ı ģarām olsa atar cānı caģīme
Göz göre oda köze düşer šālib-i dünyā

Māl üzre virür başı ķıyar göz göre cāna
Pes böyle olur ģırŝ ile her šālib-i dünyā

İtmez ģaźer uġrar ĥašar olan yire bī-bāk
Virür dem olur yoķ yire ser šālib-i dünyā

Ģırŝ ile uyup nefsi hevāsına dem-ā-dem
Dünyā diyü yil gibi yiler šālib-i dünyā

Nažmī dise erkāna varup gelmez idüñ āh
Olmasayidüñ sen de eger šālib-i dünyā

813

[Mefcūlü Mefācīlü Mefācīlü Fecūlün]

Mey içdügüm ol defc ķılur ol ġamı zīrā
Mest olduġum ol devrüñ odur cālemi zīrā

Bir dem olımazdı ebedī itmese feryād
Ferhād’uñ o feryādı idi hem-demi zīrā

12 G66

13 G69
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Cānānenüñ emsem lebini cānum idi āh
Dil-ĥastesi derdinüñ odur emsemi zīrā

Görinmese yārüñ nola fem gün yüzi üzre
Kim źerre ķadar yoķ durur anuñ femi zīrā

Āhum olısar Nažmī hevā-dār o hümāya
Kim dem-be-dem ol geşt ider cālemi zīrā

914 
[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilātān]

Baña laclinden o cānān eylese bir būse icšā
Eyler idi ben ġamından ölmişi lušfıyla iģyā’

Eşk ile ġam ģālin ey dil ķıl revān cānāna iclām
Hem fiġān u nāle ile cışķ derdin eyle inhā’

Gözden olmazdı nihān ey dil dehān-ı dil-rübā hīç
Olmasa maclūmı anuñ künhi ile cilm-i iĥfā

Ay olur kim baña bir gün gün yüzin göstermez ol māh
Zülf-i şeb-rengidür iden ol cefāyı aña ilķā’

Genc-i elfāž u mecānī dir idi šabcuña bī-reyb
Gence’de Nažmī Nižāmī nažmuñı ideydi iŝġā’

14 G159
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1015

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Allāh Allāh diyelüm cān ile dilden dāyimā
Ola kim dāyim mucīn ü yārumuz Allāh ola

Allāh adın her nefesde cān ile źikr idelüm
Cāna źikru’llāh virür pes şevķ ü źevķ ile ŝafā

Kāşkī olmasa ĥālī kişi źikru’llāhdan
Dilde źikru’llāh ķomaz zīrā ki fikr-i mā-sivā

Virelüm her dem resūle hem ŝalāt ile selām
Ol durur olan bize çün hādī-yi rāh-ı hüdā

Daĥi anuñ cümleten āline vü aŝģābına
Olalum cān ile göñülden muģibb-i bī-riyā

Diyelüm hem ŝıdķ ile vü ictiķād ile belī
Her ne deñlü kim gelüpdür enbiyā vü evliyā

Cümlesinüñ virelüm rūģına cān ile selām
İdelüm biz de Ĥudā’nuñ raģmetin Nažmī recā

1116

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

İde bism’illāh ile her işe ol kim ibtidā
Ebter olmaz bulur ol iş ĥayr birle intihā

Šālib-i dünyānuñ olmaz cünbişi merdāne pes
Pīre-zen dünyā gibi zīrā kim olur bī-vefā

15 G161

16 G162
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Ziynete meyl eyleyüp gözler cavāmuñ cümlesi
Bu fenā dārında hep fāĥir ķabā şeyĥ ü fetā

Yazda ķışda isside ŝovuķda birdür geydügi
Gözlemez ehl-i fenā olan ebed tāc u ķabā

Nažmiyā nā-dān yanında bir dürür ulu kiçi
Bilmedüginden gelür şeyĥ ü fetā yek-sān aña

1217

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Acuġ ile derd-i dilden eylesem ben bir bükā
Acıduġum bu ki görüp ēıģķ ider eller baña

Başına odlar yaķar nefs ādemüñ hey her nefes
Şöyle k’olur ol aġızdan od ŝaçar bir ejdehā

Faķr birle ac u muģtāc u źelīl ü zār olup
Ķullaruñ sen ŝaķla nā-çār olmadan yā Rabbenā

Ģaķķ’a ģaķķā kim tevekkül üzre mü’mindür o kim
Anda dāyim her ķażāya ola teslīm ü rıżā

Her ne nesne kim olacaķdur be-her-ģāl olur ol
Anı eyler Nažmiyā elbet ķażā pes iķtiżā  

17 G180
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1318

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Dillerinde beyt-i cışķuñ eyleyüp yā Rab binā
Beyt-i macmūr eyle cāşıķlar dilin yā Rabbenā

Eyleye her dem o kim źikr-i Ĥudā her ģālde
Olmaz andan dāyimā lušf-ı Ĥudā her-giz cüdā

Bāšını bilmez olur her kimse nāžır žāhire
Niçenüñ bed bāšını bir ĥoş görinür žāhirā

Döne döne devr ser-gerdān ider çoķ rūzgār
Dem-be-dem yek-ser hevā ehlin miśāl-i āsyā

Gencevī olan Nižāmī genc-i nažmuñ māliki
Nažm ile sensin bugün ģaķķā budur kim Nažmiyā

1419

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Lāleler kim ķašre ķašre jāleler düşmiş ola
Āl fānūsa döner pervāneler üşmiş aña

Süfre-i şemc ile döner şemce bezm-i necmde
Eyledügince iģāša hāle māhı dāyimā   

Cemce gün olur cevāmic gülsitān cemciyyeti
Bülbül-i gūyendedür ģāfıžlar anda gūyiyā

Ber-ķarār olmayup āĥir dem fenāsın añmaġın
Dem-be-dem bu rūzgāruñ āh-ı serdidür ŝabā

18 G183

19 G188
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Olmışam bī-kes şu deñlü varmışam bir ģāle kim
Nažmiyā ģalüñ ne der bir kimsenem yoķ Nažmiyā

1520

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Saña ģüsn ile melek zülfüñe diyenler hümā
Ģaķ dimişler tenzele’l-esmā’i min ŝavbi’s-semā

Dilde yir itdi ĥayāli şol hümāyūn zülfüñüñ
Gerçi dirler ey melek-sīmā yire inmez hümā

Lušf ile bir ĥandesi biñ cān baġışlar cāşıķa
Ey şeker-leb ķande var laclüñ gibi bir cān-fezā

Çoķ melek-sīmā güzeller görmişem cālemde līk
Gelmedi ey sidre-ķāmet baña senden müntehā

Zeyn idüp kendin ser-ā-ser cāme-i zer-beft ile
Gün gibi yaķdı cihānı Nažmiyā ol meh-liķā

1621

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Allāh Allāh cān gibi gözden nihānsın dāyimā
Cān dimek ģaķķā güzel teşbīhdür cānā saña

İdemez çeşmüm cemālüñ seyrini şol vech ile
Kim perī cālemde merdümden nihāndur dāyimā

20 G193

21 G195
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Rūz-ı hicrüñde seni nice görem ey Ĥıżr-ĥaš
Gizlüdür žulmetde çün āb-ı ģayāt-ı cān-fezā

Vaŝluña nice irem ben seyr-i gül-zār-ı İrem
Hīç olur mı bu cihānda kimseye rūzī ola

Ol melek-sīmā nigārı sen ne yüzden göresin
Görelüm kimdür gören cism-i lašīfi Nažmiyā

1722

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Rūze-i hicrüñ ŝoñında rūz-ı vaŝluñ dil-berā
Eyle bayramdur ki ķadre irer irenler aña

Ādem öldürür ķıyāmet ķāmetüñ ķılsa ķıyām
Šurduġuñla fitne āfet dil-rübāsın dil-berā

Bir gören biñ cān ile sevmek muķarrerdür seni
Böyle sen cānānede cānā ki var ģüsn ü behā

Mıŝr-ı ģüsnüñ Yūsuf’ısın bu güzellik birle sen
Nola dirlerse güzeller şāhı sulšānum saña

Nažmiyā ģālüñ ne diyü her gören ģālin ŝorar
Hā efendi kendü ģālinde ķuluñdur Nažmī yā

22 G198
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1823

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Gün gibi her-cāyī diyenler saña ey meh-liķā
Ģaķ dimişler tenzele’l-esmā’i min ŝavbi’s-semā

Göñlin alup cāşıķuñ yüz döndürürsin cāķıbet
Neyleyem ey bī-vefā kim pür cefāsın pür cefā

Cevr ile cāşıķlaruñ öldürmek imiş cādetüñ
Anuñ içün ķanlu žālim dir imiş eller saña

Küll-i eczā’-i vücūdı ĥāk idüp cışķuñda āh
Yoluña cānlar niśār itdügümüz oldı hebā

Yoġ imiş sende ģaķīķat cādet olmış saña āh
cĀşıķa her dem cefā aġyāra her laģža vefā

Gel hevā-yı seyr-i gül-zār eyleme aġyār ile
Zāġ ile cālemde pervāz eylemez her-giz hümā

Cevher-i cān neśr idüp ŝu gibi ĥāk-i pāyine
Rişte-i dil baġlama her bī-vefāya Nažmiyā

1924

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Lacl-i şīrīn ü şeker-ĥand ile ģüsnüñ ĥüsrevā
Her gören Ferhād-veş cānın revān eyler saña

Kim dürür dil virmeyen sen ĥüsrev-i ĥūbāna kim
Lacl-i şīrīnüñle cānā cānlar erzānī saña

23 G199

24 G201
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Bilmeyüp ey meh hilāl-i cıyd eksükligini
Öykünür ebrūña çün aña ıraķdan merģabā

Kacbe ķapuñda iren ķıblem viŝālüñ cıydına
Nice ķurbān olmaya cāndan kemān ebrūña yā

cĀşıķ-ı şūrīde-veş düşüp hevā-yı zülfüñe
Yollaruñda yıllar olmışdur yiler bād-ı ŝabā

Ķāmetüñ ķatında el-ģaķ ķatı alçaķ añlanur
cĀlem içre añılur sidre egerçi müntehā

Āstān-ı devletüñde ŝıdķ ile iĥlāŝ ile
Pādşāhum bī-riyā bendeñ dürür Nažmī gedā

2025

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Cān ile šartılsa ger ey Yūsuf-ı Mıŝr-ı behā
Laclüñe bāzār-ı ģüsn içinde olmaya behā

Çün lebüñ cānı vü zülfüñ cömridür cāşıķlaruñ
Cānum u cömrüm dir ise nola cāşıķlar saña

Rūz u şeb cānā ruĥ u zülfüñ miśāli görünür
Dīde-i ġam-dīdeme her görinen aġ u ķara

Ayda yılda bārī bir kez gördügümüzçe seni
Disek olmaz mı eyā pür cevr āyā merģabā

25 G202
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İbtidādan kim baña cevr idegeldüñ muttaŝıl
Yoķ mı a žālim senüñ bu cevrüñe hīç intihā

Dem-be-dem nālān idüp aġlatma ben dil-ĥasteyi
Dostum düşmenlerüm güldürme lušf eyle baña

Ĥıżr irişüp baģr-i ġamdan Nažmī’yi ķurtarmaġa
Sen dür-i yek-dāne gibi olmaya bir āşinā

2126

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ol nigāruñ çün didüm çīn zülfine misk-i Ĥıšā
Anı ben çīn söyledüm ŝandum velī itdüm ĥašā

Cevr ile şol deñlü aġlatmışdur ol āfet beni
Kim gelür her gördügüm demde baña anı bükā

Eşk-i cāşıķ tez getürür sebze ĥaššın dil-berüñ
Her nebāta pes mašar ānī virür neşv ü nemā

Bāġa gec geldükce bārān bād eyler serzeniş
Ĥidmetinde pes niçün öyle o ya olur uya

Pūte-i macnīde eyler sözi altun gibi ķāl
Ģālet-i cışķ imdi bir cevher degül mi Nažmiyā

26 G205
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2227

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Dost yolında bugün varını terk idüp dilā
cIşķ ile şol baş açuķ abdal olana caşķ ola

cĀleme göz göre külliyyen ser-ā-ser od ŝalar
Geyse zerrīn cāmeler ol sīm-sīmā dāyimā

Dil virelden āh kim ben cāşıķ-ı āşüftesin
Cevr ile itdi dil-efgār ol cefā-ĥū dil-rübā

cĀşıķ-ı dil-ĥastenüñ ģālin ne idrāk eylesün
Olmayan Eyyūb-veş yıllarla derde mübtelā

Cevr-i yāra dostlar ŝabr itmek olurdı velī
Šacn-ı düşmen līk bir olmaz belā oldı baña

Ĥākine yüz sürseler ger yiridür mey-ĥānenüñ
Anda ehl-i dil sürer ģürmetle çün ŝāfī ŝafā

Zülfümi bir şeb dolayam boynuña didi o māh
İde mi ol günlere Nažmī benüm cömrüm vefā

2328

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ķande görse bir ķıyāmet sidre-ķad ģūrī-liķā
Kūyın anuñ ehl-i dil me’vā idinür dāyimā

Šurduġıyla rāstī pür ģüsn olur ģūrī-ŝıfat
Sidre-veş bir dil-berüñ kim ola ķaddi müntehā

27 G211

28 G215
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Būsesinden mürde-dil cān bulduġı şāhid yiter
Olduġı her şāhidüñ şehd-i lebi şānı şifā

Ģüsn ü ānı dil-berüñ kim var daĥi bir miśli yoķ
Māyil olur göricek her ehl-i dil ānī aña

Her güzel kim ģüsnine taģsīn idüp dirler belī
Ķāmet ü zülf ile olur başdan ayaġa belā

Ķande olursa bu Nažmī bulur ölür dirilür
Bir ķıyāmet sidre-ķāmet ģūrī-behcet dil-rübā

Ķanķı devlet ŝāģibi kim ehle raġbet eyleye
Devletin pāyende vü cömrin mezīd itsün Ĥudā

2429

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Her ne dem gelse ķıyāma ol ķıyāmet dil-rübā
Diller alur ādem öldürür aña cānum fidā

Ķāmeti virür ķıyāmetden calāmet rāstī
Cilveye ķılsa ķıyām ol dil-ber-i ģūrī-liķā

Ol perī-peyker güzel cānān ki ādem cānıdur
Yolına anuñ o yüzden cān revān itmek revā

Ķanķı cāşıķ kim ide cānānına cānın revān
cIşķ yolında olur cāşıķ dimek ŝādıķ aña

Ķanlu yaşum kim dem-ā-dem ķande olursa aķar
Oldı ol dillerde cārī bir dükenmez mā-cerā     

29 G216
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Bezm-i devrān içre ehl-i diller aŝlā alamaz
Cāna bir cānānesüz cām-ı muŝaffādan ŝafā

Her cihetden ģāŝılı dünyāya māyiller dürür
Anuñ içün hep güzeller bī-vefādur Nažmiyā

2530

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Seyl-i ġam kim olımazdı sedd kūh-ı Ķāf aña
Maģv ider dil anı deryālar gibi inŝāf aña

Serv-i nāzum seyr ide diyü çemende sū-be-sū
Muntažırdur dāyimā ŝaf ŝaf šurup ŝafŝāf aña

Varıcaķ üstād-ı cışķa dil ol evvel dem hemān
İtmedi taclīm illā cayn u şīn u ķāf aña

Jeng-i ġamdan pāk idem dirseñ göñül mir’ātını
Gel hemān irincedür gül gibi cām-ı ŝāf aña

Źāt-ı pāki bildiler yārüñ ne cevher olduġın
Olduġı demden bu Nažmī cışķ ile vaŝŝāf aña

2631

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün ]

Cām içüp cānā senüñle düşse bir ŝoģbet baña
Cān ŝafāsın gösterür ol demde ol ģālet baña

30 G258

31 G279
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Sen nigāruñ naķşına āşüfte olmaķdur hemān
Ey ŝanem deyr-i cihānda görünen ŝūret baña

Rūz-ı vaŝl olmadı rūzī kim görem gün yüzüñi
Niçe bir zülfüñ ġamıyla bu şeb-i fürķat baña

Āh kim zülfüñ gibi ol ķāmet-i bālāyile
Başdan ayaġa belā olduñ be hey āfet baña

Neydügin vaķtüm ceres-vār ey ŝanem feryād ile
Saña iclām eylemek kār oldı her sācat baña

Šaġ u šaşuñ tīşe-i āh ile delmek baġrını
Oldı ey şīrīn-dehen Ferhād-veş ŝancat baña

Nažmī’yem dīvāne oldum ey perī cışķuñla çün
Zülf ü laclüñden buyur zencīr ile şerbet baña

2732

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Şevķ ile olur baķan rūşen-dil ey meh-rū saña
cArż-ı mihr eyler hemān ol ey hilāl-ebrū saña

cĀşıķ-ı āşüfte-veş mihrüñle ser-gerdān olup
Her gice meh šaña ķalur ey hilāl-ebrū saña

Gördi dīdār-ı şerīfüñ ķılmayup bir dem ķarār
Aķdı bu göñlüm ŝu gibi ey ķadi dil-cū saña

cIşķ u meşk aġyār-ı seg birle bize yoķ merģabā
Biz de yā hū diyelüm var ey gözi āhū saña

32 G288
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Düşdi ġam deryāsına cışķuñla oldur āşinā
Dil virelden Nažmī āh ey dişleri lūlū saña

2833

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]
cĀşıķı cevr ile öldürmek ki olmış ĥū saña
Hey ne žālim yār imişsin dostum yā hū saña

Leylī-i zülfüñle şol mecnūn olan cāşıķlaruñ
İrmesün āhı ŝaķın ey gözleri [āhū] saña

Çeşm-i ser-mestüñ saña bir demde biñ ķan itdürür
Hey ne fettānlıķlar ögretmişdür ol cādū saña

cĀşıķ-ı dīvāneler öldürmek imiş cādetüñ
Anuñ içün didiler cānā delüķanlu saña

Nažmī meddāģuñ olaldan dür-niśār elfāž ile
Reşk ider oldı cihān güzelleri ķamu saña

2934

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ķadrüñi bilmez ģarīfe yār olursañ yuf saña
Ehl-i dilden ġayrıya dil-dār olursañ yuf saña

Meclis-i nā-dāna varup kendü ķadrüñ bilmeyüp
Ol reźālet birle ger bī-cār olursañ yuf saña

33 G289

34 G298
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Cemc olup bir iki üç nā-dān ile meclis ķurup
Anlaruñla ol maģalde çār olursañ yuf saña

cĀşıķ-ı āşüfteñi göz göre āĥir terk idüp
Ey cefā-ĥū hem-dem-i aġyār olursañ yuf saña

Döne döne dolanup her bī-vefānuñ kūyını
Nažmiyā nerd-i ġamında zār olursañ yuf saña

3035

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ey lašīf ü nāzük ü şīrīn ü ĥoş-ter baķlava
V’ey oruc yimeklerine zīb ü zīver baķlava

Ter börek ŝūretde leźźetde şeker börek daĥi
Ter gülāc-ı nāzük ü şīrīne beñzer baķlava

Vaŝlı şīrīn yāra beñzer baġrı yufķa cāşıķa
Bu durur memdūģ-ı ĥalķ olduġı ekśer baķlava

Nūr u fer virür temāşāsı anuñ çeşm ü dile
Dāyimā olsa nažarda māh-peyker baķlava

Gün gibi her gün nažardan eksük olmasa dürüst
Meclisi her gāh devr itse müdevver baķlava

Añılur gerçi ki ter pālūde vü nāzük gülāc
Rūze-dāra yigdür anlardan muķarrer baķlava

Mü’min olan māyil olur çünki šatlu yimege
Nažmī’ye lušf eyle kim ĥaylīden özler baķlava

35 G331
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Nitekim el-mü’minü ģalviyyü īcābı ile
İdeler ifšār İslām ehli yek-ser baķlava

Dāyimā şīrīn-süĥan cānāneler cemci ile
Olmaya bezmüñden eksük nāzük ü ter baķlava

3136

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Sevgü birle ben ki ķul oldum benüm ĥānum saña
Olısar cānum o sevgü birle ķurbānum saña
Öldürürseñ ger beni baġışlaram ķanum saña
Ķuluñam ĥānum senüñ ķurbān durur cānum saña

Şol güzellik birle cāndan şöyle kim sevdüm seni
İmdi ol sevgü efendi saña ķul itdi beni
Sen de gözle sevgü birle yoluña cān vireni
Ķuluñam ĥānum senüñ ķurbān durur cānum saña

Ben saña ķul oldum olduñ çün efendi baña sen
Varumı yoķ dimezem imdi efendi saña ben
Derdüñ ile ben ölürsem olasın sen ŝaġ esen
Ķuluñam ĥānum senüñ ķurbān durur cānum saña

Dostum gözüñe ķarşu körligine düşmenüñ
Cān virürdüm ölmege sevgüñ yolında ben senüñ
İmdi bil biri benem eñ ŝoñ yoluñda ölenüñ
Ķuluñam ĥānum senüñ ķurbān durur cānum saña

36 M21
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Nažmī’yem kim ben saña ķul sen efendisin baña
Sevgü birle olmışam ķul cān u göñülden saña
Nola varursam senüñ her çaġ işigüñden yaña
Ķuluñam ĥānum senüñ ķurbān durur cānum saña

3237

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ey lebi her cāşıķ-ı dil-ĥasteye şehd-i şifā
V’ey zebānı ehl-i dil cuşşāķa ķand-i pür-ŝafā
Şānuña düşmez bu yüzden mā-ģaŝal cevr ü cefā
Aldum aġzuñ ölçüsini źerre deñlü yoķ vefā
Pür cefāsın hey güneş yüzlü ģabībüm Muŝšafā

Yollaruñda olmışam ben kim senüñ ĥāk-i ķadem
Şol ümīde pāyüñe yüz cizzet ile yüz sürem
cĀķıbet bu yolda ol maķŝūda irersem o dem
Tīġ-i ġam boynum muģarref çalup eylerse ķalem
Yaza aķan yaşum işigüñde āyāt-ı vefā

Ehl-i dil cānā ki cān gibi sever cānānesin
Ben daĥi sevdüm seni bir cān gibi cānānesin
Mā-ģaŝal bilmem perī misin seni cānā nesin
Lušfuña idüp binā yapdum maģabbet ĥānesin
Rence ķılursañ ķadem ehlen ve sehlen merģabā

Sen perī-peyker nigārı sevmişem cān ile ben
Cāndan özge sevgüli cānānesin sen baña sen
Ger ölem ben ĥāk olam cāndan cüdā ola bu ten
Gide mi ey seng[-dil] zülfüñ hevāsı sīneden
Çün bilürsin muģkem olur kāfir itdügi binā

37 H6
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cĀşıķuñ künhiyle eglenmez muģaŝŝal ķıŝŝası
cĀşıķuñ olmaķ mı var maclūm-ı evvel ķıŝŝası
Anuñ içün oldı Nažmī’nüñ mufaŝŝal ķıŝŝası
Naġmeye ŝıġmaz Necātī’nüñ mušavvel ķıŝŝası
Gözyaşıyla carż ola ķapuña bāķī mācerā

3338

[Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Būy-ı zülf-i dil-beri her dem ŝabā
Ŝaġ esen olsun getürür bu yaña

Şevķ ile rūşen-dil eyler cāşıķı
Her ne gün mihr itse yār-ı meh-liķā

Baş egüp ģüsn ile yāra her gören
Der güzeller de selām olsun saña

Ol iki gözüm göreydi ķanı āh
Ķan yaşumdan nolduġın bir mācerā

İki gözüm-çün o gözüm nūrınuñ
Ĥāk-pāyin görmişem kuģl-i cilā  

Ģažž-ı rūģāniyle irer rāģata
Bir melek-sīmāya ol kim vaŝl ola

Cān ŝafāsına irer ol kimse ĥoş
Bir perī-peyker ki vaŝl ola aña

Başum içün ĥāk-pāy-i dil-rübā
cİzz ü devlet efseridür Nažmiyā

38 G348
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Cāmı ŝāfī kim süre bir sāde-rū
Kimdür ol kim almaya andan ŝafā

3439 
[Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Bir kişi kim Teñri buyruġın šuta
Her işi ķolay ider Teñri aña

Vara bir alçaķ ki yüce dirlige
Baķmaz olur vara vara alçaġa

Ölicek her kişi hep bir olıcaķ
Aŝŝı ne bay ola yā yoĥsul ola

Doķına bir kişiye kim derd oķı
Bükilüp ol iki ķat olmaz mı yā

Yoķ durur çün Nažmī yüce dirligüñ
Ol durur alçaķ baķarlar hep saña

3540 
[Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ol hümā gelmez çü her-giz o ķıya
Bir kişi anı ne yüzden oķıya

Baķsa bir göz ķaşına kirpügine
Yār alur biñ kez eline oķ u yā

39 G352, Türkī-i Basīš

40 G353, Türkī-i Basīš
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Didiler öp yārüñ aġzın ķorķma ģīç
Ŝanma kim yoķ yire saña o ķıya

Ben senüñ-çün bir ġazel didüm didüm
Didi Nažmī görelüm di oķı yā

Didüm oķurdum evet incinmeseñ
Didi kim incinmezem di oķıya

3641

[Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Şevķ-i mihrüm ey yüzi māhum saña
Bildürür bu sūz-nāk āhum saña

Bu güzellik kim bu yüzden sendedür
Kim görürse mihr ider māhum saña

Bir nažar gören sever biñ cān ile
Bir güzellik virmiş Allāhum saña

Bir belā-yı cān degül midür baña
K’ola yār aġyār-ı bed-ĥvāhum saña

Sevdi Nažmī sen güzeller şāhını
Bende oldı hey güzel şāhum saña

41 G367
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3742

[Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ey perī geldükce tenhā sen baña
Ģažž-ı cān eylersin ilķā sen baña

Bu ģayātum sen perī vaŝlıyladur
Cānsın ol vech ile cānā sen baña

cAhd-i vaŝluñla virürsin tāze cān
Ey leb-i lacli Mesīģā sen baña

Ģālet-i cışķ ile Mecnūn ben saña
Ġāyet-i ģüsn ile Leylā sen baña

Nažmī’yem zībā ciźāruñla senüñ
Vāmıķ’am ben saña cAźrā sen baña

3843

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilāt]

Anuñ ismi ģaķı kim šolu durur arż u semā’
Şeref-i źātuñ içün virdüm olupdur esmā’

Lebüñüñ şehdi müşāhid senüñ ey rūģ-ı revān
Maraż-ı rūģına cāşıķlaruñ olduġı şifā’

Şeh-süvārum k’olasın nāz semendine süvār
Ne ķadar eyler iseñ eyle cinānuñ irĥā’

Dil-i cuşşāķ ile gūyā ki canāŝırdur cışķ
Ki biri nār u hevādur birisi ĥāk ile mā’

42 G375

43 G385
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Lebidür Nažmī o nāzük püserüñ āb-ı ģayāt
K’ider anuñla o dil-mürdelerini iģyā’

3944

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Lušf idüp eyler iken ġayrlara mihr ü vefā
Hāy efendüm niçe bir ben ķuluña cevr ü cefā

Niçe bir aġladasın ģasret ü derd ile beni
cĀşıķuñ gözi yaşı ŝanma ki ĥayr ide saña

Varma ādem diyü her ehrimenüñ odasına
Olma her-cāyī güneş gibi gel ey māh-liķā

Kūyuñ içre olan itüñe daĥi çıĥ dimedüñ
Bizi niçün görecek gözi ģasūduñ yoġ ola

Baña vaŝl olmayıcaķ lušf idüp öldürme beni
Žulm idersin eger öldürür iseñ āh baña

Ģayf idüp žulm ile Nažmī ķuluñı öldüricek
Dem ola diyesin ey şāh añup ģayf aña

Mü’min oldur ki özine ne ŝunarsa dāyim
Elin özine ķoyup ġayra daĥi anı ŝuna

44 G397
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4045

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Dem-be-dem şöyle ki hep bula hevā rāh saña
Seni yoldan çıķarur ey göñül ol āh saña

Ġāfil olma ki çıķarmaya seni yoldan hāy
Ola bir kimse ki bir yol ile hem-rāh saña

Eyleyüp yüriyen ey cāh ile her gāh ġurūr
Uş yirüñ çāh olısar ķalmayısar cāh saña

Ey bu dünyāya ģarīŝ olup olan ġafletde
Gözüñ aç irer ecel hāy ki nā-gāh saña

Nažmiyā el yur idüñ cümle hevesden bir ĥoş
Cīfe dünyādan eger gelse bir ikrāh saña

4146

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Her dem olsun ķo göñül hem-dem olan āh saña
Ki dem-ā-dem olur ol çünki hevā-ĥvāh saña

Añlar ey dil seni her demde fiġān-ı şeb-gīr
Hem-dem olduġı gibi āh-ı seģer-gāh saña

Ġuŝŝa-i dehr seni eyler idi imdi helāk
Ġam-ı dil-dār dilā olmasa hem-rāh saña

Rūz-ı vaŝlı saña āh olmadı rūzī yārüñ
Nažmiyā virmemiş ol devleti Allāh saña

45 G411

46 G412
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Šālicüñ olayidi yār ider idi her gün
Gün gibi carż-ı cemālin o yüzi māh saña

4247

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Āhumuñ gerçi varur nacrası her gāh saña
Eylemez her-giz eśer neyleyeyin āh saña

Giceler ŝubģa degin šañ mıdur efġān itsem
Ĥoş gelür çünki fiġānum benüm ey māh saña

Āh u nālem giceler gülşen-i kūyuñda senüñ
Gül gibi diñle disün murġ-ı seģer-gāh saña

Bir senüñ gibi cefā-kāra seni cāşıķ idüp
cĀşıķuñ çekdügini bildüre Allāh saña

Nažmī’ye cevher-i ĥāk-i ķademüñ tek kerem it
Hey benüm pādşehüm manŝıb ile cāh saña

4348

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Bu cemāl ile melāģat bu behāyile lešāfet daĥi bu ģüsn ile behcet ki senüñ var ŝanemā
Bir gören biñ dil ü cāndan ķul olup šapu ķılup cāşıķ olur mihr ķılur ānī güzel āh saña

Ey yüzi gül ŝaçı sünbül dudaġı mül beñi fülfül ĥašı canber gözi cabher boyı carcar dil-ber
Ĥānumānum ten ü cānum daĥi caķl ile cenānum daĥi hem dīnüm ü īmānum ola saña fidā

47 G414

48 G423
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Saña hem-tā teni ġarrā ĥašı racnā ĥadi zībā ķadi bālā gözi ala güzel olmaz güzelüm
Sendedür şol dil alur ĥande vü güftār-ı ŝafā-baĥş daĥi şīve-i dil-keş daĥi hem ģüsn ü behā

Nažar iden ki nažīrin göremez ģüsn ile sen bī-bedelüñ sen melek-āsā güzelüñ bu yüzden
Ey yüzi şems-i ēuģā v’ey alını bedr-i dücā cāşıķ olup ānī saña cān ile dil virse nola

Ey yüzi ter semenüm alnı güzel yāsemenüm ķāmeti ĥoş nārvenüm ĥūb teni nesterenüm
Saña bu ģüsn ile behcetde bu lušf ile melāģatde ider Nažmī nihāyetde hemīn medģ ü śenā

4449

[Müftecilün Müftecilün Fācilün]

Meclise sen gelmeyicek sāķiyā
Sensüz o meclisde sürülmez ŝafā

Al ele yürüt ayaġı gel müdām
Meclise vir şevķ ü ŝafā sāķiyā

Gül gibi göñüller açar ŝoģbetüñ
Ey gül-i gül-zār-ı cemāl ü behā

Revnaķısın meclisüñ ey mey müdām
Ģürmet ile šutsa seni el nola

Sāķī-i meclis olıcaķ sāde-rū
Nažmī ŝafā virür o meclis baña

4550

[Müftecilün Müftecilün Fācilün]

Ĥadd ile üftāde gül-i ter saña
Ķadd ile ser-geşte ŝanavber saña

49 G469

50 G480
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Ķarşuña gül bāġda racnālanur
Öykünür ol ģüsn ile beñzer saña

Niçe niçe döne felek ay ü gün
Olmaya bu ģüsn ile hem-ser saña

Ģüsn ü cemāl ile benüm sevdügüm
Öykünemez ġayrı güzeller saña

Gördü ki bir ĥoşca güzel źātsın
Nažmī o yüzden didi cevher saña

4651

[Müftecilün Fācilün Müftecilün Fācilün]

Yāra ne dem varasın ŝaġ u esen ey ŝabā
Kāküli būyıyla gel bu yaña sen ey ŝabā

Gülşen-i kūyında sür ayaġına yüzüñi
Ĥoş mı ŝafā mı gör ol yüzi semen ey ŝabā

Gülşen-i kūyında ben bülbül-i āşüfte şen
Yād ider mi gör ol ġonçe-dehen ey ŝabā   

Sünbüli cıšrı ile sensin o servüñ büni
Ŝaġ u esen olasın ĥoş-dem iden ey ŝabā

Kimler ile ŝalınur var gör o serv-i revān
Šoġru ĥaber birle gel Nažmī’ye sen ey ŝabā

51 G496
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4752

[Mefcūlü Fācilātü Mefācīlü Fācilün]

Mecnūn ki cāy-gāh idi hāmūn u deşt aña
Ķuşlarla olmış anda caceb ser-güzeşt aña

cĀlemden ol ki el yuya mihrüñle āftāb
Bir āftāba šās nüh eflāk šaşt aña

Yād-ı ruĥuñla her ne yaña gitse cāşıķuñ
Her gāh bāġ u gülşen olur cāy-ı geşt aña

Ebrū vü çeşm ü ĥadd ü lebüñe varur göñül
Her kim aña lešāfet-i cennāt-ı heşt aña

Dīvāne itdi leylī-i zülfüñ çü Nažmī’yi
Mecnūn gibi yataġ u šuraġ oldı deşt aña

4853

[Mefcūlü Mefācīlü Mefācīlü Fecūlün]

Leylī diseler ģüsn ile ol yāra münāsib
Mecnūn diseler cışķ ile ben zāra münāsib

Her gice ŝafā meclisinüñ olmaġa şemci
Ol gözlerimüñ nūrı o meh-pāre münāsib

Kār eylemez āh-ı dil-i cāşıķ ebedī āh
Šaş diseler ey dil dil-i dil-dāra münāsib

Buñlar ne diseñ añlayamaz lāġ götürmez
Ĥar dise ne şek her kişi aġyāra münāsib

52 G542

53 G687
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Söyle yüri ĥoş medģ ķılup Nažmī dem-ā-dem
Şöyle dürer-elfāž ġazel yāra münāsib

4954

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilāt]

Rūşen eyler her dil-i tāriki çün cām-ı şarāb
Aña ehl-i diller anuñçün dimişdür āftāb

Cām-ı mey meclisde bir nā-dāna varduķça müdām
Devr iderken śevr burcına varur ŝan āftāb

Ĥāk-pāyine be-ġāyet müşkil olur carż-ı ģāl
Sevdügi dil-ber kimüñ kim ola bir cālī-cenāb

Kimse yoķdur sevmeye anı uluda kiçide
Mübtelādur cışķına ol dil-berüñ her şeyĥ ü şāb

cIşķa düşdüm olmasa bir dem ķarārum nola kim
Her neye āteş doķınsa virür elbet ıżšırāb

Serv-ķadd-i yāre göñlüm düşüren gözüm dürür
Pes terāzūyile bālāya çıķar elbette āb

Lacl-i yāra ķašre ķašre kim gelür Nažmī caraķ
Dürc-i yāķūt üzre gūyā derc olur dürr-i ĥoş-āb

54 G708
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5055

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilāt]

Āsitānına o şāhuñ ben de itsem intisāb
Gün gibi başum göge irüp olurdum kām-yāb

İşiginde bende olmaġa liyāķat bende yoķ
Ben gedā-yı kemterīn ol bir şeh-i cālī-cenāb

Var mı [ki] yā yoķ dehānuñ diyü itdüm bir su’āl
Didi biñ nāz ile var yoķdur saña şāfī cevāb

Lebleri üstinde kim var ĥašš-ı dil-keş dil-berüñ
Ŝanasın kim cām-ı mey üstine ķonmış bir kitāb

Ol nigāruñ düşeli dendān u laclinden cüdā
Gözlerümden çıķdı Nažmī dürr ile yāķūt-ı nāb

Ben ayaķda ķalmışı şol ķaldıran alup elin
Her murāda irişüp kesb ide envāc-ı śevāb

Yoķ durur her-giz šarīķ-i cışķdan yig bir šarīķ
Bu durur ben bildügüm va’llāhu aclem bi’ŝ-ŝavāb

5156

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilāt]

Çünki sensin āftāb-ı burc-ı ģüsn ey āftāb
Pes bu yüzden sen nice olmayasın cālī-cenāb

Şevķ-i mihrüñ göñlüme ey māh nice düşmesün
Pertev-i ĥūrşīde menzil-gāh olur çünkim türāb

55 G709

56 G711
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Zülfüñi yād idüp āh itdükce giryān olurum
Bāciś-i bārān olur ey māh-rū lā-büd seģāb

Ĥāl-i laclüñ sūre-i Kevśer’de mānend-i nuķaš
Ĥašš-ı ĥaddüñ kāġıd-ı āl üzre yazulmış kitāb

Ķande meyl ide bu Nažmī ķande laclüñ var iken
Cevherī mīnāyı n’itsün var iken yāķūt-ı nāb

5257

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilāt]

Ģālet-i mihrüñle olursa caceb mi dilde tāb
Pes virür lā-büd ģarāret āba tāb-ı āftāb

Öykünelden ģüsn-i bī-hem-tā-yı cālem-tābuña
Bildi noķŝānın ķamer buldı zevālin āftāb

Zülf-i canber-bāruñı görüp yaşındı şol ķadar
Kim caraķ-rīz oldı ey meh-rū ģayāsından seģāb

Defter itsem fürķatüñde çekdügim bār-ı ġamuñ
Hey ķıyāmet ģaşre dek biñde biri olmaz ģisāb

Dāyimā ki cevr ü ķahruñ çekmeden ĥālī degül
Oldı Nažmī mübtelānuñ āh kim ĥāli ĥarāb

57 G712
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5358

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilāt]

Muttaŝıl neyler yüzüñde hey benüm māhum niķāb
Gün yüzine ĥod ģicāb olmaz gelüp her gün seģāb

Şevķ-i mihrüñle görür ey meh bu ben nā-çīzi ĥalķ
Źerreyi göstermez illā kim şucāc-ı āftāb

Server-i ĥūbān-ı cālemsin bugün ģüsn ile sen
Sevmeyen kimdür seni ey dil-ber-i cālī-cenāb

Ģüsn ile öykünmegin sen dil-bere cānā perī
Ādeme görinmeyüp eyler o ĥacletden ģicāb

Lacl-i nābuñ yādına kesb-i ŝafā idüp müdām
Nažmī gül gibi ŝafāyile içer ŝāfī şarāb

5459

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilāt]

Ol ki anuñ lušf-ı şānı ola hem aĥlāķı ĥūb
Zī sacādet k’olur ol cālemde maģbūbü’l-ķulūb

Kendü caybuñ gör yüzine urma caybın kimsenüñ
Setr ider dünyāda her caybı çü settārü’l-cuyūb

Her kişinüñ dildeki keyfiyyet-i esrārına
Kimseler vāķıf degül illā ki callāmü’l-ġuyūb

Ġafleti ķo furŝatı fevt itme šācat idegör
Şems-i cömrüñ itmedin burc-ı ģayātuñdan ġurūb

58 G713
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Keśret-i źenb ile Nažmī vāy ben cāŝīye vāy
Anı lušfından meger cafv ide ġaffārü’ź-źünūb

5560

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilāt]

Her ne kim var olısar çün cāķıbet yek-ser türāb
Pes niçün bir kişi kendin bilmeye kemter türāb

cĀrif olan ŝāf-dil olur hemīn mānend-i āb
Meskenet birle daĥi hem kendüzin eyler türāb

Olmasaydı meskenet birle yüzi zīr-i ķadem
Böyle bulmazdı nebātāt ile ĥoş zīver türāb

Bir kişi bir ĥoş sükūn üzre gerekdür ber-ķarār
Kim sükūn ile bulupdur niçe zīb ü fer türāb

Ol sükūn üzre dilerseñ bulasın neşv ü nemā
Pes sükūn ile bulur neşv ü nemā yek-ser türāb

Yilme her dem yil gibi ser-keşlik itme od gibi
Yaşlar aķıt ŝu gibi āĥir seni çün yer türāb

Cevher olsa Nažmī’nüñ her bir sözi her dem nola
Çün bitürür dāyimā ĥoş cayn-ı cevher zer türāb

60 G725
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5661

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Sende cānā şol źeķan kim anda var bir ĥūb ģub
Göñlin alan cāşıķuñ oldur kim oldur cayn-ı ģub

Ruĥları ĥaššıyla lacli ĥaššı sen cānānenüñ
Ģüsn bābında yazılmış bir niçe racnā kütüb

Bāġ u rāġ içre bugün ey serv-i nāzum rāstī
Ķadd-i mevzūnuñ hevā-dārıdur envāc-ı ĥuşub

Hem-dem olmaķ mı olur aġyār ile cuşşāķuña
Ey gözi āhū gelür mi bir yire şīr ile düb

Būs-ı lebdür Nažmī’nüñ senden murādı būs-ı leb
Źevķ-i cāndan olur anuñ k’ola cānā anda lüb

5762

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ģasret-i mihr ü vefāyile beni nālān idüp
Yār neyler bilmezem ben cāşıķı destān idüp

Ol yüzi gül dem-be-dem ben bülbül-i nālānı āh
Bilmezem neyler hezār efġān ile destān idüp

Ķande olsa ol delüķanlu baña ķan aġladur
Tīġ-i hicrān ile her dem yüregümi ķan idüp

Olmaġ ister āh kim cānān ile aġyār yār
Öldürür ben cāşıķı göz göre ķaŝd-ı cān idüp

61 G740
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Eyleyüp bu çerĥ-i ser-keş Nažmī’yi ser-geşte-ģāl
Neyler ola döne döne böyle ser-gerdān idüp

5863

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

İñlerem dolābveş her yirde ser-gerdān olup
Yanaram tā ŝubģ her şeb şemcveş giryān olup

Derd-i hicrüñle diger-gūn oldı ģālüm şöyle kim
Yüregüm ŝad pāredür her demde baġrum ķan olup

Her ķaçan kim sen perīnüñ ģāleti gelse dile
Eylerem zāyil bu caķlum düşerem lerzān olup

Her ne dem kim lacl-i nābuñ lušfını yād eylesem
Olurum ĥandān o şevķ ü źevķ ile şādān olup

Her ne dem lacl-i lebüñ esrārı düşse göñline
Sözde gevher-bār olur bu Nažmī ķan ģayrān olup

5964

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ģažž-ı cāndur dil-berüñ lacl-i şeker-güftārın öp
cÖmre sürer ĥoş ŝafāsı zülf-i canber-bārın öp

Var ģarīm-i Kacbe-i kūy-ı ģabībi ķıl šavāf
Ģürmet idüp sür yüzüñ gözüñ der ü dīvārın öp

63 G743
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cİzzete irmek dilerseñ dergeh-i dil-dārda
cİzz ile dest-i ġulām u pāy-ı ĥidmet-kārın öp

Yāre vaŝl olursañ ey dil iştiyāķuñ carż idüp
Ķoluñu boynına ŝal başdan anuñ destārın öp

Bezm-i vuŝlatda šolular içdügüñce dil-bere
Geh elin geh ayaġın gāhī leb ü ruĥsārın öp

cÖmrden ey dil niŝāb almaķ dilerseñ sacy idüp
Ol gözi cayyār yārüñ šurre-i šarrārın öp

Ārif ol Nažmī mey-i telĥ içdügüñ demde müdām
Ol güzeller ĥüsrevinüñ lacl-i şīrīn-kārın öp  

6065

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilāt]

Zülfüñ öldürdügi miskīnleri tā rūz-ı ģisāb
Ķara yaslu olup aġlaya her añduķca seģāb

Zülfüñ altında o ĥālüñ ĥašuñuñ yanında
Ŝan Ģabeş šıflıdur oķur gice içinde kitāb

Nār-ı āhum ki varur işigüñe anı gören
Der cacebdür bu ki yirden atıla göge şehāb

Yoluña cān vireni gözle yolından cānā
Ol durur rāh-ı ŝavāb eyleyigör ķaŝd-ı śevāb

Meclis ehline virür döne döne şevķ ü ŝafā
Nažmiyā sāġar-ı laclīn ile yāķūt-ı müźāb

65 G773
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6166

[Müftecilün Müftecilün Fācilāt]

Māyil olup lušf ile şūĥ olsa ĥūb
Bārid olup olmasa tünd ü ġaēūb

Kendine biñ cān ile her bir güzel
Ĥalķı ķul eyler olıcaķ ĥulķı ĥūb

Lušf ile cānān ki vefā-dār ola
Aña olur cān ile māyil ķulūb

Būy-ı ser-i zülf-i nigārı nesīm
Bu yaña alur gelür itse hübūb

Göz göre gözümden olur dūr o māh
Mihr-i münīr itdügi gibi ġurūb     

Ehl-i mürüvvetdür o kim Nažmiyā
Yıķmaya cırż eyleye setr-i cuyūb

Ķaŝd-i śevāb eylemez ol kes iñen
K’ola işi güci hemīşe źünūb

6267

[Mefcūlü Fācilātü Mefācīlü Fācilāt]

Bir kīmyā durur zer ider ķalbi cām-ı nāb
Macnīde aña anuñ içün dirler āftāb

66 G809
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Devr içre nūş-ı cām ile ĥoş geçmege müdām
cAhd-i şebāb geçmedin itmek gerek şitāb

Yüz sürüp eller ayaġına düşmegin müdām
Ol ģālet ile başa çıķar gül gibi şarāb

Nā-dān ıraķdan ādeme görinür ādemī
Seyr-āb yir görindügi mānendi bir ser-āb

Dil cışķ ile miśāl-i canāŝırdur oldı çün
Cemciyyet-i hevāyile ĥāk āteş ile āb

Her kim ki nefse tābic ola żāyic olur ol
Hīç šura mı hevāyile pes bir avuç türāb

Güftār-ı dür-niśār ile Nažmī alup durur
Bu göñlüm āh bir lebi yāķūt u lacli nāb

6368

[Mefcūlü Fācilātü Mefācīlü Fācilāt]

Nūş itmesek ŝafāyile ŝāfī şarāb-ı nāb
Devrān ġamından olur idi ģālümüz ĥarāb

Devr içre bilmezem ki nice ĥayr söylemez
Şol mey gibi ĥoş-ābuñ uş adın ķomış şarāb

İtdi dehān-ı yār bugün baña bir kelām
Gūyā ki geldi ġaybdan ol demde bir ĥišāb

Ben bī-sitāre gibi o māhuñ bugün tamām
Yandı yaķıldı āteş-i mihriyle āftāb

68 G826
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Ġafletden itdi çün beni bī-dār kār-ı cışķ
Tā ŝubģ tañ mı gelmese her şeb gözüme ĥvāb

Ey cāh u māl u mülk hevāsına yiltenen
Bilmez misin ki āĥir olur meskenüñ türāb

cUşşāķa ķarşu söylemez aġyār ider sükūt
Bülbül ķatında pes ne öter Nažmiyā ġur-āb

6469

[Mefcūlü Mefācīlü Mefācīlü Mefācīl]

Cevr itme baña sen ġam-ı düşmen yiter ey dost
Derd ü elem olur mı pes andan beter ey dost

cUşşāķa nedür nāz ile bu şīveler ey yār
Olmaz hele bir sencileyin şīve-ger ey dost

Pür fitne dürür ġamze-i ġammāzuñ egerçi
Siģr itmede ammā anı çeşmüñ baŝar ey dost

Göñlümde ĥayāli gözüñüñ ġam ķomaz aŝlā
Bādām ile ŝudan keder elbet gider ey dost

Reftār-ı revān-baĥşını sen serv-i revānuñ
Gördükçe revān ŝu gibi göñlüm aķar ey dost

Vaŝfuñda ki Nažmī saña nāme ide irsāl
Šomārını ol pür dürer idüp dürer ey dost

69 G866
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Ŝarrāfıdur ol cümle-i nažm ehlinüñ inŝāf
Güftārı durur ģaķ bu ki baģr-i dürer ey dost

6570

[Mefcūlü Mefācīlü Mefācīlü Mefācīl]

Aġyārı ķo sen cāşıķ-ı zār ile gez ey dost
Bu pendi pes itdüm saña ben niçe kez ey dost

Başını meger kim kesesin yoĥsa yoluñda
Cān naķdini virmez saña düşmen geñez ey dost

Sen ĥūb-ı perī-peykere her dil viren ādem
Dīvāneñ olur ġayrı güzel gözlemez ey dost

Mey içdügim ol yād-ı lebüñ birle müdām ol
Hicrüñde bu ġam-gīn dilüm egler birez ey dost

Nažmī’yem o bī-çāre vü eksüklü ki çekdüm
Endāzeden artuķ sitemüñ niçe kez ey dost

6671

[Mefcūlü Mefācīlü Mefācīlü Fecūlün]

Ķopdı yine meydān-ı maģabbetde bir āfet
Pür şīve vü pür ķannış u pür ģüsn ü melāģat
Bir ĥūbda yoķdur o melāģatla o ģālet
Var anda cemāl ile kemāl ile melāģat
Ģüsn ile o cānāne ne āfet ne ķıyāmet

70 G867
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Virmiş aña ĥoş vech ile Ģaķ šalcat-ı ġarrā
Pür naķş-ı cemāl anda olan ŝūret-i zībā
Bī-miśl dürür mā-ģaŝal ol dil-ber-i racnā
Dil-berler arasında güzel yoķ aña hem-tā
Ģüsn ile o cānāne ne āfet ne ķıyāmet

Mānend olımaz ģüsn ile her-giz aña bir ĥūb
Bulınmaz aña miśl ü bedel bir daĥi maģbūb
Her ģāleti vü her ciheti lušf ile merġūb
Cānāneler içinde odur cān ile mašlūb
Ģüsn ile o cānāne ne āfet ne ķıyāmet

Ķaddi ile ĥaddi dil alur serv ü semendür
Zülfi ile ĥaššı daĥi reyģān u çemendür
cÜnnāb-leb ü peste-dehen sīb-źeķandur
Her ģālet ile her ciheti ĥūb u ģasendür
Ģüsn ile o cānāne ne āfet ne ķıyāmet

Ķaddi ile šoġrusı bu kim serv-i ĥırāmān
Ĥaddi ile aģsente o bir tāze gülistān
Ĥaššı çemen-i tāze lebi ġonçe-i ĥandān
Kim virmeye Nažmī pes o cānāna dil ü cān
Ģüsn ile o cānāne ne āfet ne ķıyāmet

6772

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilāt]

Ŝal göñül kendüñi baģr-i ģayrete mānend-i ģūt
cĀrif olup keşf-i esrār eyleme eyle sükūt

cİbret al ey cāķil andan k’anca devlet-ĥānenüñ
Pās-bānı būm olupdur perde-dārı cankebūt

72 G923
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Mülk-i dünyā kimseye çünkim degüldür pāy-dār
Rubc-ı meskūn cümle miskīn buyruġuñda oldı šut

Zī sacādet aña kim ölmezden evvel ölmegi
İde lušfından müyesser Rabb-i ģayy-i lā-yemūt

cĀrif oldur k’ide Nažmī kūh mānend-i sükūn
Düşe baģr-i ģayrete māhī gibi ide sükūt  

6873

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilāt]

Nev-bahār irdi gülistān oldı mānend-i bihişt
cIyş ider šurmaz bu dem ol kim ola nāzük sirişt

Cevce ġam ķomaz göñüllerde bu demler ģāŝılı
Şöyle bulmışdur šarāvet gülşenāsā šarf-ı gişt

cIyş u cişret şevķine oldı bugün kāşānemüz
Naķşı rūģ-efzā ŝanemler birle mānend-i künişt

Nūr-ı ģüsninden nigāruñ itmeseydi iķtibās
Ķaŝr-ı gerdūnda olurdı mihr ü meh mānend-i ĥişt

Yār u aġyāruñ ġamından şöyle oldum kim benüm
Gözüme görinmez olmışdur cihānda ĥūb u zişt

Fıšrat u ĥilķat deminden şöyle kim var Nažmiyā
Baña sevdā-yı ĥaš-ı cānān olupdur ser-nivişt

Mü’min olanlar olur ĥavf ü recāda dāyimā
K’olısar her kişinüñ yiri ya dūzeĥ yā bihişt

73 G930
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6974

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilāt]

Şol siyeh ĥašš kim šutupdur lacl-i cānānı dürüst
Ŝanki žulmetdür ki šutmış āb-ı ģayvānı dürüst

Nice bulmasun ġam u derd ile bu göñlüm şikest
Kim degül cānānenün cahdi vü peymānı dürüst

Ģalķa-i źikr ortasında yāri görüp didi şeyĥ
Hāledür kim devr idüpdür māh-ı tābānı dürüst

Būstānda her nefes şevķ-i bahāristān ile
Šurmaz oķur bülbül ebyāt-ı Gülistān’ı dürüst

Nice kān-ı lušf u cummān-ı kerem olduġını
Nažmī’yem vaŝf itsem ol lacl-i dıraĥşānı dürüst

7075

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilāt]

Şol siyeh sünbül ki šutmış ĥadd-i cānānı dürüst
Ebrdür ki ķaplamış ĥūrşīd-i tābānı dürüst

Yazılur evrāķ-ı al üstine ģüsniyyāt çün
Ĥadd-i gül-gūnında olsa ĥašš-ı reyģānī dürüst

Ol elif ķāmetlü nūn ebrūlı yārüñ ģüsn ile
Var durur bir ānı kim gören sever anı dürüst

74 G933

75 G934



Güler DOĞAN AVERBEK 73

Olmasa seģģār eger kim ġamze-i fettān-ı yār
Göz göre cān u dile geçmezdi fermānı dürüst

Lacl-i cānān iledür çünkim ģayātı dāyimā
Cānına beñzetse Nažmī lacl-i cānānı dürüst

7176

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilāt]

Olsa bir merd-i Ĥudā āh olsa bir Allāh dost
Bī-ģaķīķat olmasa ģaķ üzre olsa āh dost

Dostlıķ göñülde olsa olmasa dilde hemān
Derdden olsa ĥabīr ü ģālden āgāh dost

Kendüye her ne ŝanursa anı ŝansa dosta
Olsa yacnī dostlar ģaķķında devlet-ĥvāh dost

Olmasa şol dostlıķ dacvāsın iden hefte dost
cÖmri olduķca senüñle olsa sāl ü māh dost

Dostlıķdan çekmese el gitmese şol dostlıķ
Olıcaķ bir ŝāģib-i iķbāl ü cizz ü cāh dost

Her zamāndur şimdi kim iķbāl ü cāha iricek
Olmaz olmışdur ezel olan saña hem-rāh dost

Şol güne ķaldıķ ki fī’l-cümle ġınā bulsa ider
Şol faķīr olan ķadīmī dostdan ikrāh dost

Şimdi şey li’llāha varsa bir ķapuya bir faķīr
Bir taŝadduķ eylemezler biñ dise Allāh dost

76 G936
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Dostlıķ ģaķ üzre olsa olmasa anda riyā
Dostın lušf ile añsa Nažmiyā her gāh dost

7277

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilāt]

Siģre ķaldurdı yine ser kākül-i müşkīn-i dost
Oldı bir biñ başlu ejder kākül-i müşkīn-i dost

Bir siyeh hindūyidi geldi diyār-ı Şām’dan
Oldı mülk-i Rūm’a server kākül-i müşkīn-i dost

Šañ mı ķadr olsa anuñ her gicesi kim her gice
Her dem eyler māhı der-ber kākül-i müşkīn-i dost

Baş ķoşup bād ile bāġ-ı ģüsn-i yāri seyr ider
Bu hevāda vāy ki yiler kākül-i müşkīn-i dost

Geh ruĥına el ŝunar cānānenüñ geh lacline
Cān u īmān ķaŝdın eyler kākül-i müşkīn-i dost

Virdi envāc-ı levāyiģ birle rāģat rūģuma
Zülf-i canber-bār-ı dil-ber kākül-i müşkīn-i dost

Nažmiyā cānānenüñ tā kim irişdi lacline
Buldı bir ĥoş kān-ı cevher kākül-i müşkīn-i dost 
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7378

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilāt]

Göz göre keyfiyyetin k’eyler müdām inkār mest
Bu ne ģāletdür ki eyler rāzını ižhār mest

Şevķ ile her cışķa düşen şemc mānendi olur
Anuñ içündür ki geh güler gehī aġlar mest

Ģālet-i cışķ ile cāşıķ nice nālān olmasun
Nacralar peydā ider cūş idicek nā-çār mest

Puĥteler ĥammār-ı zühhādı müśelleśdür diyü
İçürür ŝāfī şarāb-ı ĥām ider o kār mest

Her seģer maĥmūr-veş k’olur girān-ser ġālibā
Her gice şeb-nem şarābından olur ezhār mest

Olmayınca ĥvāb-ı ġafletden ĥalāŝ olmaz kişi
Geçmedin keyfiyyeti pes olımaz bī-dār mest

Ĥāke yüz sürüp k’ider cūş u ĥurūş āb-ı revān
Nažmiyā bu yüzden olur cāşıķ-ı dīdār mest

7479

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilāt]

Bu sebebdendür müdām olduġı çeşm-i yār mest
Ķande olsa olur ekśer dāyimā ĥūn-ĥvār mest

Ģālet-i cışķ özge ģāletdür kim anuñla olur
Vāķıf-ı esrār ģayrān šālib-i dīdār mest

78 G939

79 G940
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Dāldur ķaddüm dü-tā olduġı derd-i cışķa pes
Añlanur keyfiyyeti ķılsa šurup reftār mest

cIşķa düş cāşıķlıġuñ bilmek dilerseñ ģāletin
Bādesüz zīrā ki olmaz ŝūfiyā huşyār mest

Ŝūfī gibi Nažmiyā olmaz murāķıb ehl-i cışķ
Bengī gibi eylemez zīrā ki çoķ efkār mest

7580

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilāt]

Olmasaydı baĥt u šālic birle devlet-yār žanet
Başına giymezdi yek-ser her ķamer ruĥsār žanet

Ser-be-ser pür-tār idüpdür kendüyi miśl-i ģarīr
Düşmek içün dil-berüñ boynına perçem-vār žanet

Bāciś olur göz göre diller perīşān itmege
Giydügince her perī-şān şol perīşān tār žanet

Başı üzre her semen sīmā vü her gül-çehrenüñ
Ŝanasın olmış durur bir tāze sünbül-zār žanet

Mihr-i rūy-ı yāre ķarşu görinür pür şacşaca
Tārlar kim daķınupdur šurre-veş šarrār žanet

Tārla örter kemerde bir mehüñ gün yüzüni
Tār ider şol tār ile cālem yüzin yek-bār žanet

80 G944
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Genc-i ģüsnin ģıfž içün bir dil-ber-i sīmīn-tenüñ
Gösterür siģr ile her tārın gehī bir mār žanet

Nažmiyā ġāyetde zībā gösterür sen dil-beri
Gey yaraşur saña ĥoş ziynet virür ey yār žanet

7681

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ey göñül sen cışķ ile vīrān olursın cāķıbet
Yacnī kim bir genc ile pinhān olursın cāķıbet

Gül-şen-i kūyında bir gül yüzlünüñ dolāb-veş
Yaş döküp zār ile ser-gerdān olursın cāķıbet

Yārüñ ayaġı tozına yüz sürem diyü revān
Ey fütāde ĥāk ile yek-sān olursın cāķıbet

Yāre šıfl iken dir-idüm ben didügüm oldı hem
Sen güzellik mülkine sulšān olursın cāķıbet

Ey gözüm yaşı firāķında sen ol dür-dānenüñ
Seyle virüp cālemi cummān olursın cāķıbet

Sen ki bir leylī cemālüñ cışķ ile mecnūnısın
Nažmiyā cālemlere destān olursın cāķıbet

Źerre-veş mihri hevāsı birle bir meh šalcatüñ
Lā-cerem ser-geşte-i devrān olursın cāķıbet

81 G952
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7782

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Yaz göñül mihr-i ruĥı vaŝfın o pür-nāza ilet
Aña gün başına bir şicr-i ter ü tāze ilet

Ey muġannī o nigār içün idüp naġme-i naķş
Ķaddi vaŝfın reviş it Rāst’da Şeh-nāz’a ilet

Ey ŝabā almasun āhum o hevādan geçsün
Bu sözüm var bu dem ol serv-i ser-efrāza ilet

Ey muķallid hünerüñ var ise terk-i ser idüp
cIşķı sen mertebe-i cāşıķ-ı ser-bāza ilet

Baģr-i elfāž ki Ģāfıž’dur irer rūģına ģaž
Nažmī’nüñ nažm-ı dür-elfāžını Şīrāz’a ilet

7883

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Ey ŝabā yüri selāmum der-i cānāna ilet
Ĥaber-i bülbüli yacnī ki gülistāna ilet

Ĥār-ı ġamda niçe bir derd ile olam nālān
Yine ben bülbülin al ol gül-i ĥandāna ilet

Ola kim raģm ide ben sūĥte pervānesine
Ĥaber-i şevķümi ol şemc-i şebistāna ilet

82 G977

83 G978
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Ĥākden źerre ŝıfat cism-i żacīfüm götürüp
Yine ben mūrı güzergāh-ı Süleymān’a ilet

Rūģ-ı Cāmī dir iseñ süre ŝafālar ola şād
Nažmī’nüñ bu ġazelin yüri Ĥorāsān’a ilet

7984

[Mefācīlün Mefācīlün Fecūlün]

Çün oldı dilde nā-geh cışķ ģādiś
Güzeller sevmege ol oldı bāciś

Kitāb-ı cışķ ŝūfīye degül fen
Ne bāb ile olur ol anda bāģiś

Dem-ā-dem üstüme ķavs-i ķażādan
Yaġar yaġmur gibi tīr-i ģavādiś

Sever rez duĥterini ibn-i ādem
Dimişler gerçi kim ümmü’l-ĥabāyiś

Cihān içre bugün cışķ ile Nažmī
Benem Ferhād ile Mecnūn’a vāriś

8085

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilāt]

Dostlıķdan el çeken yārān elinden el-ġıyāś
Cevr eliyle dil yıķan aķrān elinden el-ġıyāś

84 G1041

85 G1049
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Elleri bir nesneye irse ķadīmi dosta
Dest-gīr olmazlar āh aķrān elinden el-ġıyāś

Der-geh-i cOśmān’da şol cadl-i cÖmer’den bī-ĥaber
Žulm elini uzadan erkān elinden el-ġıyāś

Ehl-i dünyā ķarşusına māl ü cāh içün [varup]
Šuruben el ķavşuran nā-dān elinden el-ġıyāś

Şūr u şerden degmez el ĥayra ķadem baŝmaġa āh
Nažmiyā bu nefs-i pür-ciŝyān elinden el-ġıyāś

8186

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilāt]
cĀrif oldur itmeye bir şaĥŝ-ı nā-dān ile baģś
Her ĥuŝūŝı ide bir merd-i süĥan-dān ile baģś 

Bī-ĥıredler birle itmek güft ü gū ehl-i ĥıred
Eylemekdür bir kişi macnīde mestān ile baģś

Ĥāke īśār eylemekdür fī’l-ģaķīķa cevheri
Ehl-i cirfān eylemek bir şaĥŝ-ı nā-dān ile baģś

Düşdi ĥisset cāleme kim kimsene bir cālime
Loķma virmez eylese ģikmetde Loķmān ile baģś

Šālib-i dünyāya itme ģāl-i cuķbādan kelām
cĀrif iseñ itme Nažmī ehl-i cunvān ile baģś

86 G1050
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8287

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilāt]

Ķanķı dil-berdür iden ģüsn içre cānān ile baģś
Nice ķuldur eyleyen cālemde sulšān ile baģś

Lacl-i cān-baĥşı ki cān u dil šabībidür anuñ
cİlm-i iģyāda ider cĪsā-yı devrān ile baģś

Maģv ķılmaz ĥaš anuñ zülfin diyü ķılma cedel
Ķašc olur söz olıcaķ ey ĥvāce bürhān ile baģś

Ne yürekle öykünür lāle ruĥına dil-berüñ
Ġonçe ne yaş ile eyler lacl-i ĥandān ile baģś

Šutuşup odlar yaķarlar cānına pervāneler
Dil uzadup şemc-i meclis itse cānān ile baģś

Bu ne ģikmet faķr ile muģtāc ola bir loķmaya
Ehl-i fażl olup iden ģikmetde Loķmān ile baģś

Aģmed’üñ nažm-ı dürer-elfāžına dimek cevāb
Eylemekdür Nažmiyā macnīde Selmān ile baģś

8388

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilāt]

Her güzel ģüsn içre ki eyler māh-ı tābān ile baģś
İdemez bir źerresin ĥūrşīd-i raĥşān ile baģś

Baģś iderken cilm-i iģyāda lebüñ cĪsā’yile
Ĥāk-pāyüñ itse šañ mı āb-ı ģayvān ile baģś

87 G1052

88 G1054
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Ģüsn-i bī-hem-tāña ey meh gün yüzüñ rūşen delīl
Ķanķı dil-berdür iden sen şāh-ı ĥūbān ile baģś

Mā-cerā-yı merdüm-i çeşmümden itmezseñ su’āl
Šañ degül itmez perī ey cānum insan ile baģś

İdemez sen şāha dil nāz u citābuñdan su’āl
Ķande bir mūr-ı żacīf eyler Süleymān ile baģś

Vaŝf idüp ģüsnüñ bahāristānın ey gül-çehre dil
Her gülistānda ider murġ-ı ĥoş elģān ile baģś

Nažmī kim vaŝf itdi Sacdī gibi ģüsnüñ gülşenin
İtseler dīvānını nola Gülistān ile baģś

Devletüñde ĥüsrevā ben bendeñe olup žahīr
Himmetüñ eyle muķārin k’idem aķrān ile baģś

Ger ŝadefveş gūş urursañ nažm-ı gevher-pāşuma
Ķašreyiken eyleyem deryā-yı cummān ile baģś

8489

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilāt]

Cevr eliyle dil yıķan dil-dār elinden el-ġıyāś
Düşmen ile el bir iden yār elinden el-ġıyāś
Eller aldar dil-ber-i cayyār elinden el-ġıyāś
Cevri çoķ cānāne-i cevvār elinden el-ġıyāś

89 M64
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Gūyiyā bir bülbül-i gūyā-yı eyyām-ı bahār
Āh u zārī oldı kārı göñlümüñ leyl ü nehār
Eylemez gūş āh o sünbül ŝaçlu gül yüzlü nigār
Cevri çoķ cānāne-i cevvār elinden el-ġıyāś

Her ne dem kim idesin ķarşusına sen biñ niyāz
Cevr ile ol dem ider ol saña biñ biñ cizz ü nāz
Lušf ile bī-çāresine bir dem olmaz çāre-sāz
Cevri çoķ cānāne-i cevvār elinden el-ġıyāś

Dem-be-dem kim döne döne işbu çerĥ-i cevr-esās
Nūş-ı cān yirine ŝunar nīş-i ķahrı šas šas
Aña göre eyler āh envāc-ı cevri bī-ķıyās
Cevri çoķ cānāne-i cevvār elinden el-ġıyāś

Cevr çekmekden olur cāşıķlarınuñ baġrı baş
Anuñ içün gözlerinden her dem aķar ķanlu yaş
Nažmiyā ķomaz ģużūr-ı ķalb ile bir dem macāş
Cevri çoķ cānāne-i cevvār elinden el-ġıyāś

8590

[Fācilātün Fācilātün Fācilāt]

Oldı yār aġyāra cānān el-ġıyāś
Düşdi endūh u ġama cān el-ġıyāś

Mihr idüp aġyāra ol meh her zamān
Cevr ider cuşşāķa her ān el-ġıyāś

Miģnet ile geçdi cömrüm āh u vāh
Derdüme olmadı dermān el-ġıyāś

90 G1057
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Ġuŝŝayile geçdi cömrüm bir nefes
Ĥāšırum olmadı şādān el-ġıyāś

Āh kim maķŝūdum üzre üstüme
Dönmedi bu çerĥ-i gerdān el-ġıyāś

Muģterem nā-dān u cāhil cāh ile
Mübteźel erbāb-ı cirfān el-ġıyāś

Bī-vefālar cevri ile Nažmiyā
Oldı göñlüm mülki vīrān el-ġıyāś

8691

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilāt]

Ķanķı žālim k’ide bir žulm ile bidcat iģdāś
Bu cihān içre elinden anuñ efġān u ġıyāś

Vāy ol evlād ile ensāba ŝoñında kişinüñ
İde her biri ducā yirine ceng-i mīrāś

Mezrac-ı šācati eşk ile ŝıvar her laģža
Bī-mašar ģāŝılı sūd itmez ekinden ģarrāś

Ehl-i cışķ ile šurup baģś idicek mülzim olur
Müddecī her ne ķadar kim olur ise beģģāś

Nažmiyā her kişiyi nefsdür iden maġbūn
Āh bu nefs elinden daĥi feryād u ġıyāś

91 G1061
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8792 
[Mefcūlü Fācilātün Mefcūlü Fācilātün]

Bir iki šolu ŝaġraķ her kim içer müśelleś
Oñat šutar şen eyler göñül açar müśelleś

Şol acı süci içmek yendek neye yarar çün
Šatlulıġıyla anuñ yirin šutar müśelleś    

Acı süciyle başdan beynisi hīç alışmaz
Her kim ki aġzı dadın bile sever müśelleś

Her kim dürütdi anı hey Teñri yarlıġasun
Kim her kim içse göñlin şence ider müśelleś

Yazuķ degül mi eller aķça ŝaya süciye
Nažmī baña gerekmez anı yiter müśelleś

8893

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilāt]

Meşrebi alışmasa devr içre her nāzük mizāc
Bāde-i ŝāf ile ŝāfī eylemezdi imtizāc

Cām-ı cışķuñ özge bir ĥāŝiyyeti vardur k’olur
cĀşıķa caźb-i Fırat u münkire milģ-i ücāc

Ģālet-i fürķatde degmez bī-kerān derd ü ġama
cĀlem-i vuŝlatda fī’l-cümle sürūr u ibtihāc

92 G1070, Türkī-i Basīš
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Pādşāh-ı cışķam eşküm leşkerüm šablam fiġān
Başum üzre āteş-i āhum durur şāhāne tāc

Nažmiyā benden ŝorarsañ laclini cānānenüñ
Şekkerī senbūse yā pālūdedür yāĥūd gülāc

8994

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilāt]

Šālic-i naģsumla ceng içün feleklerde burūc
Bu sipāh-ı āhuma her biri olmışdur bir uc

İşigüñe kim varur šurmaz ģasūd-ı cenneti
Ŝanki şeyšān āsmāna ey melek eyler curūc

İtmedi āhum saña kār āh bunca dem dürür
Bilmezem ey sīm ten āhen mi ķalbüñ yoĥsa tūc

Dostum irgür beni lušf eyle vaŝluñ cıydine
Niçe bir šutmaķ baña her gāh hicrüñle oruc

Ey güzeller şāhı Nažmī gibi bendeñ var iken
Āsitānuñda senüñ yaraşmaz aġyār-ı lecūc

9095

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Cāna ġāyetde güc imiş fürķat-i cānāne güç
Allāh Allāh fürķatüñ cānā ne güç cānā ne güç

94 G1092
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Derd-i hicrānuñla her dem ben nice āh itmeyem
Ķatı gücdür ŝabr ķılmaķ miģnet-i hicrāna güç

Senden ayru gözlerüm her dem nola ķan aġlasa
Cāndan ayrılmaķ degül āsān gelür insāna güç

Lacl-i şīrīnüñ ki ķarşumda ŝunarsın ġayra āh
Ĥüsrevā göz göre ol itmek degül mi cāna güç

Nažmī’ye incinse zāhid baģś-i fenn-i cışķda
Nola kim fehm-i kelām itmek gelür nā-dāna güç

9196 
[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilāt]

Dün ü gün ķullıġ ile kim acıġub ola ķul ac
Gelür aclıġla aña küfli ŝomun yaġlu ķolac

Ey şular kim yüce evler yapar anı añmaz
Bir çuķurdur ölicek yatacaġı bir’ki ķulac

Varyimez pinti ķara yire gömer aķçesini
Bulmasunlar diyü üstine yıġar šaş u aġac

Pintiler kim ķıŝır olur ķıŝar aķçesini pek
Güc ile ķuŝdurasın ķıŝdırasın issi ķıŝac

Ķara gögsümde bu aķ ķılları her kim göre dir
Biten otı boz olur hep ola bir yir ki ķırac

96 G1110, Türkī-i Basīš
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Her dügün gögümüñ üstinde yanuķ balmadur
Sevgü odıyla bu gögsüm daĥi bir ķızġın ŝac

Sevdügüm şeftelü virüp didi Nažmī gözüñ ac
Cānuñı šoyla oñat gel berü gel hey gözi ac

9297

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilāt]

Sen ki bir pīr olası tāze cevānsın daĥi genc
Seni aġyār ile görmekden irer cānuma renc

Seni ķurd ala diyü ķorķsa dil Yacķūb’ı
Nola ķoyunda gerek bir ķuzıcıķsın daĥi genc

Ķāmetüm ģasret-i zülfüñ büküp itdügine dāl
Dāl durur cömr-i cazīzüm ser-i zülfüñde şikenc

Merd-i nā-dāndur o kim gül gibi mül šurur iken
Zehr ola içene afyon yiye (yā) birez el-benc

Çeşm-i Nažmī ayaġuñ tozı ile ey dürr-i pāk
cAyn-ı mīzān durur anuñla o bir gevher-senc

9398

[Mefcūlü Fācilātü Mefācīlü Fācilāt]

Ey leźźet ü ģalāvet ile nāmver gülāc
Nicmetler içre nāzük ü ĥoş-ĥor u ter gülāc

Her vech ile yüzi ŝuyı envāc-ı nicmetüñ

97 G1113
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Şīrīnlik ile ķandeyise mucteber gülāc

Pālūde-i terüñ ķurı adı var ilde pes
Bir yire gelse ķadrin anuñ pest ider gülāc

Bezme virür ŝafāyile ŝāfī ģalāveti
Ol lušf birle gül gibi bezmi bezer gülāc

cĀşıķ gibi egerçi ki bir baġrı yufķa līk
Cānāne gibi bir yüzi gül sīm-ber gülāc

Vuŝlat deminde dil-ber idüp ĥvān-ı ģüsni beźl
Evvel lebin ŝunup didi mā mā-ĥażar gülāc

Şīrīn ü āb-dār u ter ü nāzük ü lašīf
Şekker lebinden ol güzelüñ bir eśer gülāc

Şekker lebüñe olmasa leźźetde ger şebīh
cĀlemde ķadr bulmaz idi ol ķadar gülāc

Her ķande olsa ķand-i lebüñ añdurur senüñ
Dillerde yir iderse nola ey püser gülāc

Ey ģūrī-çehre leblerüñe nisbet ideli
Virür nacīm-i ĥuld-i berīnden ĥaber gülāc

Mü’min hemīşe māyil olur šatlu yimege
Nicmetler içre Nažmī anuñ-çün sever gülāc

9499

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlān]

99 G1142
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İdüp bir cehd-i tām ol kimse kim nefsin ide ıŝlāģ
Olur telbīs-i iblīsüñ şürūrından tamām iflāģ

Olur niçe niçe fetģ ü fütūģ āśārı ve’l-ģāŝıl
Dem-ā-dem źikri anuñ kim ola ŝıdķ ile yā fettāģ

Sacādet aña kim ebrār u aģrār ile ģaşr ola
Ĥudā emriyle ecsāda ģulūl itdügi dem ervāģ

Göñül gūyā ki baģr anda sefīne miślidür cālem
Aña macnī yüzinden ģaķ budur kim caķldur mellāģ

Anuñ kim ictiķādı pāk ola göñlinde ey Nažmī
İder gün gibi anuñ nūr-ı īmānın o ģāl īżāģ

95100

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlān]

Yazup ger bir kitāb idüp idersem vaŝf-ı ģālüm şerģ
Olınmaz tā ķıyāmet yaluñuz ģüzn ü melālüm şerģ

Maķālümden bilür ģāl ehli derd-i pür melālüm hep
K’ider her demde ģāl-i pür melālüm her maķālüm şerģ

Şu deñlü ķılmışamdur ķīl ü ķāl ile günāhı kim
Benüm ol bābda her-giz olınmaz ķīl ü ķālüm şerģ

Dirīġā defter-i acmālden rūz-ı ģisāb āĥir
Kirāmen kātibīn eylerse her źenb ü vebālüm şerģ

Bugün bu devr-i pür cevrüñ ġamından derd ile Nažmī
Ele girseydi bir hem-derd ideydüm vaŝf-ı ģālüm şerģ

100 G1144
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96101

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilāt]

Getür ey sāķī getür rāģı k’odur rāģat-ı rūģ
Seģerī cūşa gelüp nūş idelüm cām-ı ŝabūģ

Şād olup ĥāšırumuz olmadı gül gibi küşād
Görmeyince der-i mey-ĥāneyi sāķī meftūģ

Devr-i gül ŝoģbet-i mül naġme-i nāy u bülbül
Tevbeye tevbe iderdi bu demi görse naŝūģ     

Mey ü maģbūb ola vü sāz u naġam ŝoģbet-i ĥāŝ
Daĥi ehl-i dile bārī ne var andan memdūģ

Ġam gidüp gelmege Nažmī saña şevķ ile ŝafā
Der-i mey-ĥāneden olur yine bir fetģ ü fütūģ

97102

[Mefcūlü Fācilātü Mefācīlü Fācilün]

Şevķ-i leb-i nigār ile bulsam nola feraģ
Virür kişiye cām-ı mey-i cān-fezā feraģ

Fürķat güninde dil ġamı āh ile defc ider
Virür kişiye niteki kesb-i hevā feraģ

Dil ģažž ider şükūfe-niśār ile bāġda
Kesb eyler aķçe görse nitekim gedā feraģ

101 G1163

102 G1181
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Ol dil-rübā nezāket ile nükte ķaŝd idüp
Ģarf atduġınca baña gelür dāyimā feraģ

Ferruĥ cemāli naķşı o zībā nigārumuñ
İtsem ĥayāl baña gelür Nažmiyā feraģ

98103 
[Mefācilün Fecilātün Mefācilün Fecilün]

Gerekdür elde müdām iricek bahār ķadeģ
Ŝafādur ortada her leyl ü nehār ķadeģ

Çü mevsim-i gül irişdi çemende cişret içün
Ne var olursa müdām elde lālevār ķadeģ

Ne şāh-bāz durur murġ-ı caķlı çaķ başdan
Ayaġına alup ānī ider şikār ķadeģ

Ŝürāģi baş ķor ayaġına çün müdām anuñ
Yüz ursa ayaġına nola vechi var ķadeģ

Šur ayaġ üzre ele al müdām devr itdür
Ki ġuŝŝa defcine sāķī olur medār ķadeģ

Ŝafā vü revnaķ-ı bezm ol ki anda ola müdām
Nigār sīm-beden sāķī zer-nigār ķadeģ 
   
Ŝafā-yı cāndur o ģālet ki bezm-i vuŝlatda
Leb-i nigār mey ola dehān-ı yār ķadeģ

Dem-ā-dem içmege ġam meclisinde ĥūn-ı ciger
Olup durur baña bu çeşm-i eşk-bār ķadeģ

103 G1184
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Nažarda gül gibi Nažmī ŝafā degül mi müdām
Kim ola pür mey-i ŝāfī vü ĥoş-güvār ķadeģ

99104

[Mefācilün Fecilātün Mefācilün Fecilün]

Gelüp ŝafāyile bezmüñe ey nigār ķadeģ
Müdām ider saña şevķini āşkār ķadeģ

Saña varıncaya dek meclisüñde elden ele
Olur müdām güzel döne döne zār ķadeģ

Ŝafā-yı laclüñi yād itdürür çü meclisde
Bulursa ģürmet ile nola ictibār ķadeģ

Anuñla leb-be-leb olmazdı kimse bezm içre
Eger dem urmasa laclüñden ey nigār ķadeģ

Müdām ayaġını elden ķoma yüri Nažmī
Ki bezm-i şevķ ü ŝafāya olur medār ķadeģ

100105

[Mefcūlü Mefācīlü Mefācīlü Fecūlün]

Ol māh-liķāya ki virür gün gibi fer ruĥ
Yüz gösterür anı görene šālic-i ferruĥ

Ger bezme gelüp gül gibi cām alsa eline
Bezm ehlini pür şevķ ider şūĥ ķamer ruĥ

104 G1185

105 G1199
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Ferzāne geçen ĥūbları našc-ı ģasende
Māt eyleye ol şāh-ı cemāl aça eger ruĥ

Ol sīm tenüñ cān u dile cevher-i cışķı
Tā irdi bu ben ĥāke hemān eyledi zer ruĥ

Çoķ ruĥları gül serv-i semen-sālar olur līk
Ol ġonçe lebüñ ruĥlarına yoķdur irer ruĥ

Olmaya bu şicrüm gibi bir şicr-i ŝafā-baĥş
Ģüsn ile nitekim ruĥ-ı dil-ber gibi ter ruĥ

Nažmī’ye šutar devlet ü iķbāl ü şeref yüz
Gün gibi ne gün carż-ı cemāl eylese ferruĥ

101106 
[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilāt]

Yüregüme bir oĥ urdı ol ķaşı yā ĥānum oĥ
Anuñ ile bir oñat diñlendi bu kez cānum oĥ

Ŝuŝamışdum ķanuma kim ŝoylar idüm anı ben
Ķandeyimiş geldi bir oĥ urdı dökdi ķanum oĥ

Ol delüķanluya uyduñ ey göñül söz šutmaduñ
Ķanuña girdi gör ol şöyle olur oġlanum oĥ

Hey şu lālāsı āĥiryān ol güzeller ĥānınuñ
Bir nacaķ urdı baña kim šutmaz uş bir yanum oĥ

Yüregüme urdı çün ol ķaşı yā bir ķaç kez oĥ
İmdi şimdi istedügin buldı Nažmī cānum oĥ

106 G1206, Türkī-i Basīš
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102107’
[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilāt]

Tīr-i hicrānuñ olup her biri cānā bir sīĥ
Her ķaçan gelse doķur murġ-ı dilüñ bögrine mıĥ

Göricek didi müneccim ruĥ u çeşm ü zülfüñ
Burc-ı caķrebde ķırān itdi meh ile mirrīĥ

cIşķ-ı Şīrīn ile sen çıķamaduñ başa diyü
İtdi Ferhād’a nihāyetde külüngi tevbīĥ

cIşķı yoķ kişide olmasa caceb mi ģālet
Berg ü bār ola mı şol devģada kim olmaya bīĥ

Nažmiyā zāviye-i miģnete mihmān olanuñ
Ĥvān-ı derd ü ġam olur yidügi içdügi šabīĥ 

103108

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlān]

O servüñ sünbüli būyın getürdüñ bu yaña ey bād
Esen ol sen ki bu dem eyledüñ vīrān dilüm ābād

İreydüm cıyd-ı vaŝlına sacādet yār olup yārüñ
Diyeydi baña yārān ol sacādetle mübārek bād

Reh-i cışķında ol māhuñ hevā-yı mihrle āĥir
Olam ber-bād ola ĥāküm beni ol itmeye bir yād

Revān itmezdi cān naķdini Şīrīn cışķına başdan
Eger kim olmasaydı mülk-i cışķuñ ĥüsrevi Ferhād

107 G1212

108 G1238



96 EDİRNELİ NAZMÎ DÎVÂNI'NDAN SEÇMELER

Necātī’den geçince ehl-i nažm içre bugün Nažmī
Benem bu fenn-i nažm içre Nižāmī gibi bir üstād

104109

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlān]

Ezelden ŝancat-ı cışķ içre cālemde benem üstād
Benüm yanumda şol bir šaş šaşur ırġaddur Ferhād

Ŝaķın andan ki ey dil çeşm-i dil-ber cayn-ı ĥışm ancaķ
Ģarāmīdür meger ol varsa yā raģmi yoķ cellād

Dem-ā-dem bu yaña geldükce šarf-ı bāġ-ı kūyından
O serv-i gül-ciźāruñ sünbüli būyın getür ey bād

Nigāruñ şevķ-i cuşşāķın ziyād eyler ki bülbüller
İderler şevķ-i gül birle hezārān āhla feryād

Didügi nažm-ı gevher-bārı vaŝf-ı lacl-i cānānda
Bu Nažmī gūyiyā kim levģ-i cānından ider īrād

105110

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīl]

Didüm yoluñda ĥāküm oldı ber-bād
Didi taģsīn idüp yār āferīn bād

Didüm ben de ķuluñam pādşāhum
Didi nāz ile hāy ol benden āzād

109 G1239

110 G1261



Güler DOĞAN AVERBEK 97

Didüm mihr eyle ey ĥūrşīd-ruĥ gel
Didi olmaķ diler göñlüñ Feraģşād

Didüm beñzer mi cānā saña Şīrīn
Didi beñzer netekim saña Ferhād

Didüm ġam defcine cānā ne çāre
Didi cānān ŝafā-yı laclüm it yād

Didüm cuşşāķa mı meylüñ ya ġayra
Didi cānān bilişle bir midür yad

Didüm cānā biliş kim yad kimdür
Didi Nažmī biliş cuşşāķ-ı münķād

106111

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilāt]

Ġuŝŝa-i cışķuñ baña ey sīm-ten tā oldı derd
Eyledi ben ĥāk-pāyüñ rūyını zer gibi zerd

Ĥaddüñe ĥaš geldügi cāşıķlar āhından durur
Kim ķonar esdükce bād ey ġonçe-leb verd üzre gerd

Ruĥlaruñdan lacl-i nābuñ üzre geldükce caraķ
Gūyiyā kim ŝaçılur pālūde üzre mā’-i verd

Midģatüñde levģa vü cedvel içün dīvānuma
Ay u gün altun gümüş ģal ezdi vü gök lāciverd

Germ olup bārid söze başlarsa nāŝiģ bāde iç
Ĥānede āteş gerek Nažmī hevā kim ola serd

111 G1303
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107112

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilāt]

Dil-berüñ zencīr-i zülfin ķıl diyü boynuña bend
Eylerem dīvāne göñlüme müselsel anı pend

Oldı dil murġı giriftār-ı belā uzun uzaķ
Ķara zülfi aġına ol dil-berüñ tā oldı bend

Bir cefā-ĥū dil-berüñ dil kim düşüpdür cışķına
Derd-i cışķı birle oldum āh anuñ ben derd-mend

Ĥvān-ı ģüsninde leb ü çeşm ü dehānı dil-berüñ
Nāzük ü şīrīn ü tāze peste vü bādām u ķand

Nažmiyā her dem hevā-yı kākül-i dil-dārla
Görmedüm ben bir ŝabā gibi yiler oñmaz levend

108113

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilāt]

Ĥüsrevā yüz lušfla biñ biñ ki ide cidd ü cehd
Beñzemez leźźetde şīrīn leblerüñe ķand ü şehd

Sen benümle olsañ itsem ceng aġyār ile ben
Eylesem ol kāfiri öldürmege cān ile cehd

cAhd idersin šurmayup baña dehānuñ būsesin
Šurmayup cahde idersin āh kim yoķ yire cahd

112 G1306

113 G1308
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Ola mı aġyār cuşşāķa muķābil cengle
Ey gözi āhū šurur mı kelb ģamle itse fehd

Her kişiye daĥi šıfl iken nişān-ı mevtdür
Nažmiyā tābūt resmidür çü her pūşīde mehd

109114

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Yār u aġyāruñ idüp fikrini her ān nīk ü bed
Dil geçürür anuñ ile āh devrān nīk ü bed

cĀşıķ-ı bī-çāreler her ān her gāh eyler āh
Rūz u şeb fikr ü ĥayāl-i vaŝl u hicrān nīk ü bed

Bir caceb gördüm nigāruñ ģālini ben kim aña
Kim olursa hem-dem olur ehl ü nā-dān nīk ü bed

Yıķılur gāhī şarāba bozılur ger bozaya
Bī-ĥaber her nesneden ŝūfī be yārān nīk ü bed

Nažmiyā cışķ-ı nigār ile nedür ģālüm benüm
Cümleten bilmiş dürür kāfir müselmān nīk ü bed

110115

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Aldı āl ile elümden yāri ģāsid hey meded
Aña el virdi ol iclā-yı maķāŝıd hey meded
Sacyüm ol yolda benüm hep oldı zāyid hey meded
Šālicüm yār olmadı baĥtum müsācid hey meded

114 G1320

115 M87
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Neng ü nām eksükliginden ķılmayup hīç ictināb
Bir denīye oldı yār ol dil-ber-i cālī-cenāb
Oldı ol yüzden baña bu göz göre cayn-i citāb
Šālicüm yār olmadı baĥtum müsācid hey meded

Hey meded hey caksine döndi meger var ise devr
Kim varup yār oldı yār aġyāra idüp baña cevr
Ol ġazāl-ı mihre menzil oldı gūyā burc-ı śevr
Šālicüm yār olmadı baĥtum müsācid hey meded

Āh o meh-rū itmeyüp mihr ü vefā cilmini derk
İtdi ben dil-dādesin göz göre ol dil-dār terk
Hey ma’āźa’llāh bu dirlikden yig idi baña merk
Šālicüm yār olmadı baĥtum müsācid hey meded

Nažmiyā ser-tāc idinmişdüm o źātı cevheri
Cevherüñ güzel bilür zīrā ki ķadrin cevherī
Aldı bir nā-dān elümden āĥir ol tāc-ı seri
Šālicüm yār olmadı baĥtum müsācid hey meded

111116’
[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilāt]

Devletüm yār ola baĥtum daĥi hem ola sacīd
Beni mescūd ide ger devlet-i vaŝl ile mecīd

Her-giz aġyār ķarīb olmaya yā Rab yāra
Dilerem anı ki andan o ķażā ola bacīd

cAndelīb eyleyicek nāle dem-i ŝubģa ķarīb
Aña beñzer ki mü’eźźinler oķurlar temcīd

116 G1343
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Nūrı ĥūrşīdden alur çü muķarrerdür māh
Mihr ider māha bu vech ile muķarrer ĥūrşīd

Yüz ķızardur yüz aġardur ne yüzi ķara durur
Nažmiyā iş bitürür elde k’ola sürĥ ü sefīd

112117

[Fecilātün Fecilātün Fecilāt]

Şād olur gül gibi serv ü şimşād
Virse ķaddüñ ĥaberin gülşene bād

Ķaşuñ ile gözüñe dil vireli
Virdüm oldı ŝanemā nūn ile ŝād

Göricek gül yüzüñ ey ġonçe-dehen
Açılup göñlüm olur ĥurrem ü şād

cĀşıķ-ı bī-dile cānānesinüñ 
Dem-i vaŝlı durur aķŝā-yı murād

Neydügin bezm-i ġamuñda bilesin
Nažmī kim eyleye her dem feryād

113118

[Fecilātün Mefācilün Fecilāt]

Eylemekden namāz içinde sücūd
Saña ķıblem niyāzdur maķŝūd

Melek iblīs ile enīs olmaz
İşigüñden ģasūdı it merdūd

117 G1364

118 G1396
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Dil diler kim meyānuñ ide kenār
Nesne yoķ ortada velī mevcūd

Naķd-i cānı yoluñda ŝarf idene
Dem-i vaŝluñla el virür maķŝūd

Her dem eyler yoluñda Nažmī niśār
Cevher-i midģat ile dürr-i dürūd

114119

[Fācilātü Müftecilün Fācilātü Müftecilün]

İşigüñde baña ģased itmek ile ehl-i ģased
Hāy efendi ben ķuluñı ĥidmetüñden eyleme red

Šālicümde gün yüzüñi ey efendi görmeyeli
Fürķatüñde oldı işüm nāleyile āh meded

Fürķatüñde ģālüm eger neydügini ŝorar iseñ
Cāndan ayru bulsa gerek ĥālī ķalsa ķurı cesed

Bu cihānda müşkil olur her kişiye gerçi ölüm
Ehl-i cışķa līkin olur hicr-i dil-ber andan eşed

cĀlem içre cizz ü şeref bulmaġ ise ķaŝduñ eger
Nažmī saña olmaya ol şāh işigi gibi sened

119 G1419
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115120

[Mefcūlü Fācilātü Mefācīlü Fācilāt]

Ey āsitānı ehl-i dile melce’ ü melāź
Ģükmüñ hemīşe kişver-i dilde bulur nefāź

Ey dost özge miģnet imiş derd-i cışķuñ āh
Ģaķ düşmenüme virmesün ol derdi el-cıyāź

Cānāne bī-nihāye bu cāna cefālaruñ
Cānānelerde böyle m’olur cādet ü nihāź

Meclisde bāde kim senüñ ile içilmeye
Andan bulur mı ehl-i ŝafā cāndan iltiźāź

Bendeñ dürür nažar ķıl eyā pād-şāh-ı ģüsn
Nažmī ki źeyl-i şefķatüñi itdi ittiģāź

116121

[Mefcūlü Fācilātü Mefācīlü Fācilāt]

Laclüñ neden ola bu ķadar ey püser leźīź
Kim cāna cān baġışlar o çaķ şol ķadar leźīź

Cān virürin ben ölmege mihriyle sen mehüñ
Yār ile her diyāra olur çün sefer leźīź

Her dem ĥayāl-i ķand-i lebüñdür yaķan dili
Her ķandeyise ģārdur elbette her leźīź

Ĥvān-ı ġamuñ ki zehr gibi acıdur velī
cĀşıķlar anı şehd ü şeker gibi yer leźīź

120 G1464

121 G1469
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Meyl itse Nažmī laclüñe nola ki mü’minüñ
Meyli hemīşe šatluya olur sever leźīź

117122

[Mefācī lün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Göñüller mülkini yıķup yaķup almaġ içün yek-ser
Olupdur zülfüñ ey şāhum livā-yı ejdehā peyker

Güzel şāhum saña gerçi ki çoķ bende biri ben de
Velī ben bendeveş olmaz senüñ cevrüñ çeker çāker 

Sen ol cālī-cenāb olan güzelsin şöyle k’olmışdur
Ķapuñ cennet šapuñ ģūrī ķadüñ šūbā lebüñ kevśer

Ne dem kim hicrüñe düşem düşer ġam göñlüme ānī
Belī hengām-ı şebde irer insāna belā ekśer

Benüm cānum senüñ źāt-ı şīrīnüñ medģin itdükce
Lešāfetde bu Nažmī’nün olur her bir sözi cevher

118123

[Mefācī lün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

İki yüzli ģasūduñ fitnelikler itdügin bir bir
Kime dirsem baña ey ĥüsrev-i şīrīn-dehen acır

Ĥaš-ı sebzüñ ĥayāli dīde vü dilden degül ĥālī
Ŝanasın Ĥıżr’dur k’olur ķuruda yaşda ol ģāżır

122 G1478

123 G1483
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Ŝabā nāzük tenüñ incitmesün diyü olup ģāyil
Dem-ā-dem üstüñe ditrer senüñ pīrāhenüñ dir dir

Ġamın defc idelüm defcī bu devrüñ bezm-i vaŝluñda
Senüñle idelüm el bir ayaġı sen ele al bir

Meyānı mū dehānı bir ser-i mū dil-berüñ Nažmī
Sözüñ ķıl muĥtaŝar anda gerekmez k’olasın mükśir

119124

[Mefācī lün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Bu fürķat derdi birle aķıdup gözüm yaşın sir sir
Benüm ol iki gözüm yāre ģālüm diyeyin bir bir

Baña vaŝlın o cānān bir dem iģsān ide mi diyü
Anuñla bir yire geldükce ditrer yüregüm dir dir

Semāca girerüm gördükce rūy-ı yāri şevķ ile
Nitekim şemca per yaķsa döner pervāneler pır pır

Ģasūduñ cünbişi ĥar gibidür ģaķķā ne şek hem ĥar
Çekişmekdür işi her bulduġıyla it gibi ĥır ĥır

Görüp ol pür cefāyı Nažmiyā āh eylesem ol dem
Beni ĥışm ile šaşlar baña šaşlar yaġdurur fır fır

124 G1484
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120125’
[Mefācī lün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Cihānı āftāb olduķca ey ĥūrşīd-ruĥ dāyir
Olasın devr idüp her cāyı sen de şevķ ile sāyir

Ġam-ı cışķuñla öldükde benüm tā ģaşr-i cālemde
Mezārum ey nigārum cümle cuşşāķ olalar zāyir

Çemen seyrānın eylersin varup aġyār-ı seg birle
Velī benden ķaçarsın ey gözi āhū çayır çayır

Dil-i nālān ki bezm-i ġamda eyler dem-be-dem efġān
Anuñ neydügini ben bilürem bilmez daĥi sāyir

Ģasūd-ı fitne kim Nažmī’den ayırdı o cānānı
Teninden cānın anuñ yā ilāhī sen daĥi ayır

121126

[Mefācī lün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Leb-i laclinde yārün ĥaš ki ġāyet ĥūb u racnādur
Yāzılmış levģ-i yāķūt üstine esmā’-i ģüsnādur

Bugün deyr-i cemāl içre olan zībā ŝanemlerden
Bu ģüsn-i ŝūret ile ol nigāruñ naķşı zībādur 

Nažarda rūy-ı zībā-yı nigār olmasa cuşşāķa
Gül-i ter seyri gül-zār içre bir ķurı temāşādur

Ġam-ı devrānı dilden sāķiyā defc eyleyüp defcī
Ŝafā viren müdām ehl-i dile cām-ı muŝaffādur

125 G1487

126 G1491



Güler DOĞAN AVERBEK 107

Cihānda Nažmiyā sen kim mey ü maģbūba māyilsin
Senüñ ancaķ yirüñ şehr-i Sitenbul u Ķalata’dur

122127

[Mefācī lün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Sacādet āstānı ol şeh-i ģüsn āstānıdur
Ki ol bir şāh-bāz-ı ģüsn ü behcet āşiyānıdur

Melāģat Mıŝrınuñ sulšānıdur ol lebleri şekker
Ki bu ģüsn ile ol bir Yūsuf-ı Kencān-ı śānīdür

Sever ise nola cānı gibi cānānın cışķ ehli
Ki cışķ ehlinüñ işbu dünyede cānānı cānıdur

Mey içer ehrimenlerle bu ben dīvāneden gizlü
Müdām āh ol perīnüñ cıyşı bu yüzden nihānīdür

Cemāli seyrine varduķda ol cānānenüñ Nažmī
İşiginde dögülmek bir ķażā-yı āsmānīdür

123128

[Mefācī lün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

O cānānum ki ben dil-ĥastesinüñ yār-i cānıdur
Ne dirlik evvelā ansuz baña ol rūģ-ı śānīdür

Gülistān-ı ser-i kūyında nāz ile revān olan
O serv-i ġonçe-leb cāşıķlaruñ rūģ-ı revānıdur

127 G1499

128 G1500
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Feraģşād oluben çerĥ urduġı šañ mı sipihrüñ kim
Aña ĥūrşīd rām olmış nigār-ı mihr-bānıdur

Ġam u ālāmını defc itmek ister her ki devrānuñ
Der-i meyĥāne ekśer her zamān anuñ mekānıdur

O māhuñ āsitānında šuş olsañ nā-geh aġyāra
Ne çāre Nažmiyā çünkim ķażā-yı āsmānīdür

124129

[Mefācī lün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Dem-ā-dem cāna cānāne cefā idüp caceb neyler
Revāndur ĥod aña cān kendine virüp tacab neyler

Beni bülbül gibi ķarşusına zār ile zār idüp
Dem-ā-dem aġladup ol gül-ciźār u ġonçe-leb neyler

Belāsın ister uş dil šolaşur zülfine dil-dāruñ
Anı aŝmaġa yiter ol sebeb ġayrı sebeb neyler

Sacādet bir hidāyetdür Ĥudā’dan ķullarına pes
Ĥudā kim virmeye olmaz yire sacy u šaleb neyler

Yiterdi baña ol cizzet o şāh-ı ģüsn ey Nažmī
Añup ben ķulını geh geh dise Nažmī caceb neyler

129 G1532
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125130

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Yüzüñ pür zeyn bir mescid ķaşuñ miģrāba dönmişdür
Olupdur ruĥlaruñ ķandīli kim meh-tāba dönmişdür

Olupdur şöyle bī-ģad baña hicrüñ kim senüñle ben
Niçe giz itdügüm demler ĥayāl-i ĥvāba dönmişdür

Firāķuñda iki gözüm dem-ā-dem girye ķılmaķdan
Bir özge mā-cerā olup yaşum seyl-āba dönmişdür

İdüp zārī döküp yaş döne döne niçe cāşıķlar
Firāķuñla senüñ her biri bir dolaba dönmişdür

Dem-ā-dem medģ-i laclüñ itmek ile Nažmī nažmında
Ģalāvet birle her bir sözi ķand-i nāba dönmişdür

Süleymān şāh ol İskender-ģaşem yüz šutdı dārāta
Ki dārāt ile erkānı birer Dārāb’a dönmişdür 

126131

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Ruĥuñ zülfüñle sünbülden bezenmiş bāġa dönmişdür
Daĥi šāvus-ı ķudsīlerle per uçmaġa dönmişdür

Benek altunlu gey ziynet virür sen serv-i sīmīne
Şu resme k’ol ser-ā-ser pür semen bir bāġa dönmişdür

Bahār-ı bāġ-ı ģüsnüñden cüdā ķan yaş ile rūyum
Ĥazān vaķtinde sürĥ u zerd olan yapraġa dönmişdür

130 G1536

131 G1537
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Aġarmış mūlar ile dūd-ı āh içre benüm başum
Başından ebr ü berf eksük degül bir šaġa dönmişdür

Bu çeşmüm giryeden hicrüñde cayn-ı çeşme-sār olup
Yaşum seyli iki gözden çıķar ırmaġa dönmişdür

Şikār itseñ nola āl ile dil murġını ey dil-ber
Ruĥuñ bāġında başdan ķara zülfüñ aġa dönmişdür

Leb-i laclinde ol cānānenüñ ĥāl-i siyeh Nažmī
Belā-keş cāşıķuñ cānında olan dāġa dönmişdür

127132

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Göñül bir cism ü cānān mihri anda cāna dönmişdür
Daĥi cāndan cazīz ü sevgüli īmāna dönmişdür

Perī-ruĥlar ĥayāli birle kim pürdür degül ĥālī
O ģāli (bil) üzre dil bir mesken-i vīrāna dönmişdür

Bugün gün gibi rūşen ol nigār-ı çār-de sāle
Güzellikde şu bedr olmış meh-i tābāna dönmişdür

Güneş kim böyle her-cāyī dürür rūşen bu ol yüzden
O bir ĥūb-ı cefā-ĥū āfet-i devrāna dönmişdür

Nigāruñ ģasret-i lacliyle Nažmī ķande olursa
Dem-ā-dem giryeden bu eşk-i çeşmüm ķana dönmişdür

132 G1539
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128133

[Mefcūlü Mefācīlü Mefācīlü Mefācīl]

Ol māha şu kim mihr yüzinden nažarı var
cIşķ ola cihānda aña olsun nažarı var

Bir gün iresün cıyd-i viŝāle didi ol māh
Ķurbān olayın aña ne güzel ĥaberi var

Çerĥ ursa yiridür feraģından bu felek kim
Cānı gibi cānānesi şems ü ķameri var

Bu deyr-i cihān içre bugün cālem anuñ kim
Bir şūĥ u dil-ārā ŝanem-i şīve-geri var

Nažm içre senüñ Nažmī Nižāmī gibi šabcuñ
Bir baģr durur bī-ģad ü pāyān düreri var

129134

[Mefcūlü Mefācīlü Mefācīlü Fecūlün]

Açar dil-i ġam-gīnleri şol ĥaddi semenler
Yazar dil-i miskīnleri ol ĥaššı çemenler

Bülbül gibi cuşşāķ düşer özge hevāya
Gül gibi nažarda olıcaķ ġonçe-dehenler

Yiller ki güźer eyleye gül-zāra o demde
Gül yüzlülerin yādın ider andan esenler

Gül yüzlülerüñ bülbüli ol medģ ile Nažmī
Taģsīn ide racnā sözüñe tā işidenler

133 G1563

134 G1583
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Mihr ehlini gün gibi yaķar imdi ser-ā-ser
Şol cāme-i zer-beft ile ol sīm-bedenler

130135

[Mefcūlü Mefācīlü Mefācīlü Fecūlün]

Cānā baña şol ĥašš-ı lebüñ āfet-i cāndur
Kim cānuma ġam virmededür niçe zamāndur

Ebrūña senüñ māh-ı nev-i cıyd-veş iller
Bu naķş-ı cemāl ile nigārā nigerāndur

Reftāruñı bu ķāmet-i mevzūn ile gören
Der gül-şen-i behcetde bu bir serv-i revāndur

cUşşāķa nigārā seni ģaķķā bu ki her ān
Seyr itdüren ol sende olan ģüsn ile āndur

Bir ķaşı kemāndur o ki kirpükler oķıyla
Anuñ beni ŝaġ ķoyacaġı Nažmī gümāndur

131136

[Mefcūlü Mefācīlü Mefācīlü Fecūlün]

Şol āh-ı derūn şöyle ki ģadden o birūndur
cIşķın kişinüñ fāş iden ol āh-ı derūndur

Hīç ola mı kim sırrını fāş itmeye cışķuñ
cUşşāķa dem-i cışķ ki bir vaķt-i cünūndur

135 G1591

136 G1593
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Ģālin kişinüñ her cihet ile iden ıŝlāģ
Şol terk-i hevā itmek ile ŝabr u sükūndur

Dünyāya maģabbetle bu dünyāya dönüpdür
Her kimse ki dünyā gibi bir himmeti dūndur

Dünyā hevesi birle dürür aña ne şübhe
Nefse kişi kim Nažmī nihāyetde zebūndur

132137

[Mefcūlü Mefācīlü Mefācīlü Fecūlün]

Ķocan belüñ ey sīm-beden zer kemerüñdür
Öpen ayaġuñ źeyl-i sacādet-eśerüñdür

Şevķ ile viren göñlüme her gāh ŝafālar
Cānum gibi ey rūģ-ı revān lacl-i terüñdür

Göz göre göñüller alan ol bir nažar ile
Ey nūr-ı baŝar çeşmüñ ile ġamzelerüñdür

Zer gibi yüzüm zerd iden ey yüregi āhen
Hep ģasret ü derd ü elem-i sīm-berüñdür

Şimdi şucarānuñ güzelüm yüzi ŝuyıdur
Bu Nažmī fütāde ki senüñ ĥāk-i derüñdür

137 G1596
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133138

[Mefcūlü Mefācīlü Mefācīlü Fecūlün]

Her dem dil açan gül gibi lušf-ı dehenüñdür
Bülbül iden ehl-i dili ģažž-ı süĥanüñdür

Ferhād’uñ iden cāşıķı ey ĥüsrev-i ĥūbān
Şekker süĥanüñ birle o şīrīn dehenüñdür

Vaŝluñ umanı öldür iki bir deme cānā
Tek šursun ol eksügi ise ŝabūģ olanuñdur

Rūyum ki benüm zerd olup cayn-ı zer oldı
Bu ģāl ümīd-i nažar-ı sīm-tenüñdür

Geh geh nola itseñ nažar-ı cayn-ı cināyet
Ķuluñdur efendi yine Nažmī de senüñdür

134139

[Mefcūlü Mefācīlü Mefācīlü Fecūlün]

Bengī ki görür bengi mey-i nāba ber-ā-ber
Görmek dürür ol ĥāki hemīn ĥāke ber-ā-ber

Yārüñ ķaşı fikri gelür ānīde imāma
Dāyim ki namāza šura miģrāba ber-ā-ber

Bir gördügi aġyār ile cuşşāķı ģabībüñ
Acrābī’yi görmek dürür Aŝģāb’a ber-ā-ber

Yād-ı leb-i yār ile baña Nažmī mey-i telĥ
Leźźetde gelür sükkerī cüllāba ber-ā-ber

138 G1597

139 G1602
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Çün Şāh Süleymān durur İskender-i śānī
Kimdür ki o şāhı seve Dārāb’a ber-ā-ber

135140

[Mefcūlü Mefācīlü Mefācīlü Fecūlün]

Her kim ki işigüñde ola ĥāke ber-ā-ber
Ol vech ile başı olur eflāke ber-ā-ber

Cānā seni ben gülbüne beñzer diyebilmen
Ģāşā ki görem ben seni ĥāşāke ber-ā-ber

Ben kim yoluña cān virürem ölmege cānā
Kimdür k’ola ben cāşıķ-ı bī-bāke ber-ā-ber

Derdüñle dili pārelenür çoķ durur ammā
Olmaya benüm bu dil-i ŝad-çāke ber-ā-ber

Çoķdur gibi dil-dārlar ammā ki birin hīç
Nažmī göremez sen güher-i pāke ber-ā-ber

136141

[Mefcūlü Mefācīlü Mefācīlü Fecūlün]

Bir şāh ola mı Şāh Süleymān’a ber-ā-ber
Kimdür olan İskender-i devrāna ber-ā-ber

Şāhān-ı cihān içre bugün olmaya bir şāh
Kim şevket ile ola o sulšāna ber-ā-ber

140 G1603

141 G1604
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Ŝaf durup o şāh ile muŝāf itmege her-giz
Bir şeh gelemez caŝrda meydāna ber-ā-ber

Yoķ miśli bugün şevket ü şöhretde o şāhuñ
Var begleri Faġfūr ile Ĥāķān’a ber-ā-ber

Nažmī ki ider medģini ol şāh-ı cihānuñ
Nažmı anuñ olsa nola Selmān’a ber-ā-ber

137142

[Mefcūlü Mefācīlü Mefācīlü Fecūlün]

Ģaķķā ki güzellikle güzeller güle beñzer
cĀşıķları nālişler ile bülbüle beñzer

Gül-zāra dönüp ģüsn-i nigār anda o yüzden
Zülf ü ĥad ü ķad serv ü gül ü sünbüle beñzer

Kāfūrdur aķ gögsi nigāruñ daĥi anda
Ol ķara beñi ŝaķlar anı fülfüle beñzer   
  
Ĥūnīn yaşı ben zāruñ o laclīn lebi yārüñ
Bezm-i ġam u şādīde içilen müle beñzer

Āhumla gelen dūd-ı siyeh Nažmī nigāruñ
Bād ile müşevveş olan ol kāküle beñzer

142 G1608
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138143

[Mefcūlü Mefācīlün Mefcūlü Mefācīlün]

Çeşmüm mey-i cışķ ile pür iki den olmışdur
Ben cāşıķa bu ģālet ol ikiden olmışdur

Deryā-yı melāģatda keştīdür ol ebrūlar
Zülf-i ĥam aña lenger kākül resen olmışdur

İksīr-i ġam-ı cışķı ķalbümi ķılup ĥāliŝ
cAyn-ı zer iden rūyum bir sīm-ten olmışdur

Dendān u lebi lušfın vaŝf eyleyeli yārüñ
Nažmī dürer-elfāž u şīrīn-süĥan olmışdur

Ol dem ki dilā oldum ben sālik-i reh-i cışķ
Künc-i elem ü miģnet baña vašan olmışdur

139144

[Mefcūlü Mefācīlün Mefcūlü Mefācīlün]

Lacl-i leb-i dür-pāşuñ şekker-şiken olmışdur
Hem sünbül-i gül-pūşuñ müşk-i Ĥoten olmışdur

Çīn zülfüñ içün cömrüm āvāre olan başdan
Sevdāyī göñül gibi müşk-i Ĥoten olmışdur

Ol ķāmet-i mevzūnuñ ol cārıż-ı gül-gūnuñ
Gül-zār-ı cemāl içre serv-i semen olmışdur

Ĥaššuñ ki lešāfetle devr itdi güzel ĥaddüñ
Bir gül-şenüñ ešrāfı gūyā çemen olmışdur

143 G1624

144 G1625
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Vech-i ģasenüñ her dem vaŝf itdüg içün Nažmī
Ey ĥüsrev-i ģüsn anuñ nažmı ģasen olmışdur

140145

[Mefcūlü Mefācīlün Mefcūlü Mefācīlün]

Ģüsn ile yüzi yārüñ ĥūrşīd ü meh olmışdur
Ģüsn iline ol yüzden ol pādşeh olmışdur

Ol pādşeh-i ģüsnüñ cāşıķlara der-gāhı
Yüz sürmege her yüzden bir secde-geh olmışdur

Dil münķalib olmışdur cışķ ile hevāya çün
Ten daĥi hemān ol dem bir ĥāķ-i reh olmışdur

Āhı oķın irgürür her dem göge bir gezden
Yā gibi o kim ķaddi ġamdan dü-teh olmışdur

Nažmī heves-i nažmı terk eyle ferāġat ķıl
Kim nažm dimek şimdi gūyā güneh olmışdur

141146

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīl]

Yüzüñ olmış meh ile mihre manžūr
Zehī šālic zehī nūrun calā nūr

Bugün ey māh-rū gün gibi sensin
Cemāl ü ģüsn ile şehr içre meşhūr

145 G1626

146 G1640
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Benüm cānum lebüñe düşdi dil pes
Düşer her ķandeyise şehde zenbūr     

Baña cāndan cüdā olmaķ durur āh
Ķaçan kim sen perīden ben olam dūr

Ķoyup cuşşāķı aġyāra ķo meyli
Ki šutmaz bülbülüñ yirini cuŝfūr

Ne ġam k’olur naġam bezm-i çemende
Ŝadā-yı bülbül ü āvā-yı şaģrūr

Dem-ā-dem caks-i nār-ı āh-ı Nažmī
Düşerse gözüme nūrun calā nūr

142147

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīl]

Alup dil-ber kemān birle ele tīr
Beni oķlar yürür āh ikide bir

Baña idüp ģavāle ĥancer-i tīz
Çeküpdür ol ķaşı yā niçe giz tīr

Dili āhendür ol sīmīn tenüñ āh
Ki itmez aña bir dem āh te’śīr

Ĥaš-ı lacline ĥašš-ı ĥaddi yārüñ
Olupdur aģsen-i vech üzre tefsīr

Şeb-i ġamda baña şol vāķıca kim
Olupdur cācizem itmekde tacbīr

147 G1641
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Beni ol nev-cevānuñ cışķı Nažmī
İdüpdür ġuŝŝa vü endūh ile pīr

Cihānı hīç šutup ķalmamışdur
Benem diyen niçe şāh-ı cihān-gīr

143148

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīl]

Dirīġā oldı yār aġyār ile bir
O derde bilmezem yā Rab ne tedbīr

Alışmış yār aġyār ile ey-vāy
Alışmaz gerçi her-giz sīr ile şīr

O cānāndan kim ola ķurtara cān
Ki ķaşı bir kemān kirpükleri tīr

Oķ atarken o güzel barmaġında
Gözüm ķaldı benüm mānend-i zih-gīr

Beni bir pīr olası nev-cevānuñ
İdüpdür derd-i cışķı Nažmiyā pīr

144149

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīl]

İden dil-dār cevrine dilā ŝabr
İrer bir lušfına yoķ kimseye cebr

148 G1642

149 G1644
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Akup yaşum olur bārān hemān-dem
Çıķup āhum ne demler kim ola ebr

Döyer mi cümle-i cuşşāķa aġyār
Šurur mı gāv depretse aña bebr

Nola aġyāra ġālib olsa cuşşāķ
Müselmāna olur maġlūb pes gebr

Kişi añmaķ gerek her gāh Nažmī
Ki āĥir olısardur menzili ķabr

145150

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīl]

Ķapuña āsmānuñ nisbeti var
Özine gör ne cālī himmeti var

Belā ķaddüñden irer baña āĥir
Belī her nesnenüñ bir āfeti var

Ne ģelvādur lebüñ ŝorduġum ol kim
Şekerden šatlu cānā leźźeti var

Bulur rāģ ile rāģat rūģ ey cān
Müdām anuñla cıyşuñ ģikmeti var

Olursa daĥi Nažmī sırr-ı cışķuñ
Deme fāş ide ġayra gayreti var

150 G1657
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146151

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīl]

Anuñ kim elde sīm ile zeri var
Ne yire varsa cizz ile yeri var

Anuñ kim elde sīm ile zeri yoķ
Ne yire varsa dirler añarı var

Eli šolu ne yire varsa bir kes
Aña derler beri gel ileri var

Eli boş bir yire varana dirler
Niye geldüñ ne öte ne beri var

Şu kim baş egmeye bir dūna Nažmī
Zehī devlet sacādetlü seri var

147152

[Mefācīlün Mefācīlün Fecūlün]

Ne zībā źātuñ ey pākīze cevher
Tecālā şānehu Allāhu ekber

Mesīģā’dur lebüñ Cibrīl zülfüñ
Šapuñdur ey melek rūģ-ı muŝavver

O rūşen yüzüñ alnuñ nūr-ı caynüm
Münevverdür ķamerden günden enver

Yir ile gökde šurmazlardı ey māh
İşigüñ ķadrini bilse melekler

151 G1659

152 G1667
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Ŝafā ehline ķıblem Merve ģaķķı
Cemālüñdür senüñ beytü’l-mušahhar

Leb-i şīrīnüñe ey ĥüsrev-i ģüsn
Nebāt ü şehd ü şekker ķande beñzer

Güzellikde ne diyem yoķ ķuŝūruñ
Cemālüñ ber-kemāl ey māh-peyker

Leb-i laclüñe cānlar virür ol kim
Ola Nažmī gibi źātında cevher

Ķara yazuyimiş sevdā-yı ĥaššuñ
Gelür ol kim muķadderdür muķarrer

148153

[Mefācīlün Mefācīlün Fecūlün]

Esen olsun ŝabā kim her dem eyler
Dimāġum būy-ı zülfüñle mucaššar

Ruĥuñdur şemc-i ģüsn ol şemce ķarşu
Yaķar dil ey perī pervāne-veş ser

Bu resme naķş-ı ģüsnin sen nigāruñ
Gören der bu melek rūģ-ı muŝavver

Olur dil-berlerüñ şūĥı ŝafā-baĥş
Dil egler ĥoş olınca şūĥ dil-ber

Muķarrerdür muķadder olan āĥir
Kişinüñ başına Nažmī geliser

153 G1671
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149154 
[Mefācīlün Mefācīlün Fecūlün]

Olur çoķ gözgü gibi yüzi pekler
Güzeller ķarşusın alur da bekler

Šurup begler gibi bekler yolında
O güzel ĥānumı ķulları yer yer

Dudaġuña şeker beñzer mi didüm
Didi šatlu diliyle ķanda beñzer

Baña gün yüzini göstermez ol ay
Bulut gibi ķara zülfiyle örter

Dilinden lacl dudaġın ķomaz hīç
Bu Nažmī sevdügin cānıyla öger

150155

[Mefācīlün Mefācīlün Fecūlün]

Disem acıķlarum her ferde bir bir
Baña ey ĥüsrev-i şīrīn-leb acır

Yatursañ bir yabanda ķuzıcaġum
Seni ķurd almasun gel ķoynuma gir

Umar cān vaŝluñ anı baña cānā
Müyesser ide mi Rabb-i müyessir

154 G1675, Türkī-i Basīš

155 G1677
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Budur ķorķum ki hicrüñ uzayup āh
Bir āĥar kimse yārüñ ola āĥir

Vefāsın istedükce Nažmī yārüñ
Kelāmuñ muĥtaŝar ķıl olma mükeśśir

151156

[Mefācīlün Mefācīlün Fecūlün]

Dişi yārüñ ki dürr-i bī-behādur
Bulınmaz aña hem-tā bī-behā dür

Şu resme ĥūbdur naķşı nigāruñ
Ki šurduġıyla pür ģüsn ü behādur

Ĥaš-ı yāri görüp ölmek diler dil
Ecel pes kişiyi eyler bahādur

Cihān güzelleri yanında yārüñ
Ķamer yanında gūyā kim sehādur

Ķıyāmet-ķāmetin ol ģūrī-ģüsnüñ
Gören dir sidreden bu müntehādur

Nigāruñ genc-i ģüsni ģıfžına zülf
Šurupdur bir mü’ekkil ejdehādur

Gören yāri nola āh itse Nažmī
Elifdür ķaddi aġzı ŝuġr hādur

156 G1683
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152157

[Mefācīlün Mefācīlün Fecūlün]

Yüzüñ pür nūrdur ŝankim güneşdür
Hem ol vech üzre alnuñ māh-veşdür

Ĥašuñ ucında ĥālüñ kim var ey cān
Kitāb oķur o bir šıfl-ı Ģabeş’dür

Çoġ olmasa yanuñda bārī aġyār
Degüldür bir iki üç dörd ü beşdür

Šutuşmaķdur işi caķl ile cışķuñ
Biri biriyle dāyim bir güreşdür

Sen anı ŝanma kim terk ide cışķuñ
Bu Nažmī bir belā vü derd-keşdür

153158

[Mefācīlün Mefācīlün Fecūlün]

Bu göñlüm odlu ocaķlu bir evdür
Anuñ-çün dūd-ı āhum pür calevdür

cİźāruñ mihrdür źerre dehānuñ
Cebīnüñ bedr ü ķaşuñ māh-ı nevdür

Yüzüñe kimi gün dir kimisi ay
Bu yüzden elde bir güft ü şinevdür

Medārisde oķınan ders şimdi
Ruĥuñ şevķi ile Miŝbāģ u Ēav’dur

157 G1696

158 G1713
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Anı sevdügi gibi Nažmī yā Rab
Sen ol cānāna bir cānāne sevdür

154159

[Mefācīlün Mefācīlün Fecūlün]

Nigārum milket-i ģüsnüñ şehidür
O yüzden burc-ı ģüsnüñ hem mehidür

Şeh-i ģüsn olmaġa her vech ile yār
Ķamu erbāb-ı ģüsnüñ evcehidür

Göñüller alur ānı ol kim anuñ
Yüzi güldür boyı serv-i sehīdür

Mey-i ŝāfuñ ŝafāsın bilmeyen kes
Cihānuñ aģmaķı vü eblehidür

Güzeller pādşāhıdur o dil-ber
Anuñ Nažmī ġulām-ı der-gehidür

155160

[Mefācīlün Mefācīlün Fecūlün]

Perīdür kendü cānān lacli cāndur
Anuñ-çün dāyimā gözden nihāndur

Metāc-ı laclinin ŝordum behāsın
Didi biñ naķd-i cāna rāygāndur

O māhuñ cayn-ı nūr olduġı ĥaddi
Kime olursa gün gibi cayāndur

159 G1729

160 G1734
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O cānānum benüm cismümde cānum
Yolına tek revā görsün revāndur

Kenāra cümle cuşşāķuñ nigārı
Nesi var ise yek-ser der-meyāndur

Dilā vuŝlat demi fürķat zamānı
Degüldür bir ķarāra bu cihāndur

Nižāmī nažmıdur macnīde Nažmī
Senüñ nažmuñ ki nažm-ı dür-feşāndur

156161

[Mefācīlün Mefācīlün Fecūlün]

Göñül kim derd-i cışķ ile zebūndur
İşi ģadden birūn āh-ı derūndur

Olur her dem işi nāle ceres-vār
Şol ehl-i dil ki baĥtı ser-nigūndur

Tenümde dāġlar ķarŝ anı šabĥa
Bu sūzān sīnem işte bir furundur

Hevā ehli hep āşüfte-cenāndur
Hevāyīlik hemīn ģāl-i cünūndur

Dem-ā-dem Nažmī kim āhı kem itmez
Bu kim derdi anuñ ģadden füzūndur

Süleymān Şāh kim ŝāģib-ķırāndur
Nažīri gelmedi niçe ķurūndur

161 G1738
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157162

[Mefācīlün Mefācīlün Fecūlün]

Ola meclisde çün la’l-i rušablar
İçilür şevķ ile mā’ü’l-cinebler

Olur gül gibi ĥandān ehl-i meclis
Ola çün anda racnā ġonçe-lebler

Lebi ġonçe yüzi gül şūĥlar ile
Gelür bezm-i meye şevķ ü šarablar

Güzeller birle her yüzden muŝāģib
Olur küstāĥlar şol bī-edebler

Bulur her yirde yir küstāĥlar līk
Çeker ehl-i edebler hep tacablar

İrer iķbāle şol şaĥŝ-ı cacebler
Ki gören Nažmiyā anı cacebler

Ķara beñler yüzinde dil-berüñ ŝan
Diyār-ı Rūm’da zengī cArablar

158163 
[Mefācīlün Mefācīlün Fecūlün]

Kötekler irişen yerler kötekler
cAseslerdür ķatı iti köpekler

162 G1745

163 G1757, Türkī-i Basīš
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İşidüp āhumı ķulaķ ķabartur
Ne deñlü olsa inekler eşekler

Ķıġılcımlarla āhum başum üzre
Görinür gül gibi güzel çiçekler

Ķıġılcımlarla yāra ķarşu āhum
Atılur ŝanki bayramda fişekler

Geçüp hep gözgü gibi ķarşusına
O güzel yāri bekler yüzi pekler

Güzeller dudaġın gözlerse gözüm
Nola šatlu severler hep bebekler

Saña emdürmez ol güzel dudaġın
Be Nažmī çekme var olmaz emekler     

159164

[Mefācīlün Mefācīlün Fecūlün]

Güzeller her ķaçan kim nāz iderler
Dönerler şīveye āġāz iderler

Göñüller murġı ŝaydında güzeller
Hümā gibi yüce pervāz iderler

Cefā vü cevri çoġ idüp güzeller
Vefā vü mihri ġāyet az iderler

Güzeller nālede cāşıķlarını
Bu ķānūndur yine dem-sāz iderler

164 G1789
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Güzeller Nažmiyā kendülerini
Güzel göstermege šannāz iderler

160165

[Mefācīlün Mefācīlün Fecūlün]

Ne cıšr ola ĥaš-ı ĥoş-būña beñzer
Meger kim misk-i Çīn’dür buña beñzer

Meded gel hicre düşdüm buñ demidür
Belā olmaz hey āfet buña beñzer

Yüzüñe beñzedügi gibi ĥūrşīd
Meh alnuña hilāl ebrūña beñzer

Ser-āmed olduġı gül-şende servüñ
Budur kim ķāmet-i dil-cūña beñzer

Bugün siģr ile fettānlıķda çeşmüñ
Hemān şol ġamze-i cādūña beñzer

Ele cām alsa ŝāfīdür ki sāķī
Ŝafāda lacl-i dil-ber şuña beñzer

Ŝabā kim yiler oñmazdur yoluñda
Ķuru yilmekde Nažmī oña beñzer

165 G1793
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161166

[Müstefcilün Müstefcilün Müstefcilün Müstefcilün]

Manžar aña kim bir yüzi gül ķāmeti şimşād olur
Gül gibi göñli açılur her demde ol dil-şād olur

Cānān yolına cān revān eyler mi her cāşıķ göñül
cIşķ ile her mecnūn olan sen ŝanma kim Ferhād olur

cĀşıķlaruñ āhı nice kār eylesün dil-berlere
Göñli o sīmīn tenlerüñ pes cümleten pūlād olur

Ādetleridür dāyimā cışķ ehline žulm ü sitem
Bu ģüsn ili serverleri yā Rab nice bī-dād olur

Nažmī şu dil kim dil-berüñ her emrine münķād ola
Cevr ü cefāsıyla anuñ elbette ol muctād olur

162167

[Müstefcilün Müstefcilün Müstefcilün Müstefcilün]

Şimşād-ı ķaddüñ yād idüp ķayġulu göñlüm şād olur
Anuñla ānī ġuŝŝadan ey servüm ol āzād olur

Sen ĥüsrev-i şīrīn-lebüñ cışķına düşen cāşıķuñ
Kārı dem-ā-dem derd ile Ferhād-veş feryād olur

Şīrīn lebüñe ĥüsrevā Nūşīn-revānum dir imiş
Niçün virür düşnām-ı telĥ ol yā niçün bī-dād olur

Sen sīm-ten cānānenüñ dilden ĥayāli gide mi
Pes ey perī gencüñ yiri dāyim ĥarāb-ābād olur

166 G1806

167 G1807
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cIşķuñ odı kār eyledi cānına cānā Nažmī’nüñ
Bu derd ile pes cāķıbet ĥāki anuñ ber-bād olur

163168

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilāt]

Āh-ı dil dil-ber ġamından her dem olmaķ bī-şumār
Niçe demlerdür olupdur āh ĥaylī rūzgār

Ŝanmañuz šaġlarda yir yir göz göz aķan çeşme-sār
Šurmayup Ferhād’ı aġlar daĥi çeşm-i kūh-sār

Göreyüm yā Rab demi artup yaşı eksülmesün
Ķanlar aġlar ģālümi görüp bu çeşm-i eşk-bār

Šālicümdendür beni devr içre bu nerrād-ı çerĥ
Döne döne itdügi nerd-i belā vü ġamda zār

Oķıma Nažmī ter ü zībāñı her bed gevhere
Eyleme dürr-i ĥoş-ābı Nažmiyā ĥāke niśār

Ehl-i nā-ehl ile imdi eylemek Nažmī kelām
Cevheri ĥāke niśār itmek degül mi āşkār

164169

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilāt]

Göre geldi işidüp āhum bu ben bīmārı yār
Ģamdülillāh ol güni gösteri baña rūzgār

168 G1822

169 G1823
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Gördügüm dem gül yüzin ol servüñ āh itsem nola
Bāciśi olur ŝadā-yı bülbülüñ zīrā bahār

Dil-berüñ aġ alnı üzre ķara perçem kim düşer
Ol müselsel olur eglencem benüm leyl ü nehār

Vuŝlatından olmışam ümmīd-vār ol dil-berüñ
Ola ol rūz-ı ŝafā rūzī baña ümmīd-vār

Genc-i dürr-i nažmdur šabcum ki Nažmī bulmışam
Nažm ile Gence Nižāmīsi miśāli iştihār

165170

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilāt]

Dāġ-ı bī-ģadd ile kim naķş oldı bu cism-i figār
İdeyin bu naķş ile kūy-ı nigārumdan güźār

Terkiye aŝmaz yolında terk-i ser idenleri
Türk çeşmi gibi bir bī-raģmdur ol şeh-süvār

Nola yārüñ lebleri ešrāfın alsa zülf ü ĥaš
Ķandeyise şehd ü şīre māyil olur mūr u mār

İdeyin cān ile cānānuñ ayaġı tozına
Dirhem-i eşküm gibi nem var ise Nažmī niśār

Devlet-i dehrüñ beķāsı yoķ fenādur çün ŝoñı
Niçe bir bu manŝıb u cāh-ı cihāna ictibār

170 G1824
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166171

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilāt]

Ŝalınur sen serv ile çünkim olup aġyār yār
Bülbülüñ itsün hezārān ey yüzi gül-zār zār

Laclüñe mey degdügin gördüm senüñ ol reşkden
Cānuma düşdi benüm ey ruĥları gül-nār nār

Olmışam efkār-ı cışķuñla dil-efgār āh kim
Cānuma cānā benüm āh itdi bu efkār kār

Yüregümüñ tīġ-i hicrānuñdan olan yāresin
Göresin gel ĥancerüñle sīnemi ey yār yar

Bāġ-ı lušfuñ bārın iģsān eylemezseñ bārī āh
Nā-tüvān göñlüme cevrüñ itmeseñ her bār bār

Dil günāh ise seni sevdügi gel Manŝūr-veş
Zülfüñüñ dārında ķıl ģaķķıdur ey dil-dār dār

Nažmī’yem kim genc-i çeşmümde benüm ey şeh-süvār
Yoluña īśār içün bī-ģad dür-i şeh-vār var

167172

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Kīmyā-yı cışķuñ ey yüzi güneş alnı ķamer
Çeşmüm itdi cayn-ı sīm ü rūyum itdi cayn-ı zer

Zülfüñi gördükce hicrüñ yād idüp aġlar gözüm
Merdüm-i nāzükdür ol ey meh bulutdan nem ķapar

171 G1832

172 G1848
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Eşk ü āhum derd-i hicrānuñla cānā dem-be-dem
Niçe bir ber-geşte-ģāl olup ola zīr ü zeber

Hem-dem-i her burġı dillü ehrimendür ey perī
Döne döne veh ki bu derd ādemüñ baġrın deler

Vaŝf-ı dendān u lebüñde ĥūb u nāzük nažm ile
Dem-be-dem Nažmī niśār eyler güzel dürr ü güher

168173 
[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Tašlu sözlerle dudaġuñ her gören cāndan sever
Aña şīrīnlik yazupdur ĥaššuñ ey cānum meger

Hey benüm cānum dudaġuñda ne var ŝorduġum ol
Anı ben her ķande görsem göñüle düşer şeker

Hey ne cādūlıķ bilür bilsem a güzel gözlerüñ
Kim gören anı iki gözüm güzel andaķ sever

Engelüñ gördüm bir özge ķuş imiş kim ey hümā
Sen hümānuñ ol da sevgüsi ķanadıyla uçar

Engelüñ imdi senüñ hīç ādeme beñzer degül
Bir eşek nesne kimi görse ŝıġır gibi baķar     

Aķçelü bir kimse bulsa dünyenüñ bir ulusı
Anı yeygü idinür yendek ŝıġır gibi ŝaġar

Nažmī sevdügi o güzeldür güzel[l]ikde anuñ
Her güzel šapusına šapu ķılur hep baş eger

173 G1857, Türkī-i Basīš
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169174

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ķadr ü ķıymet bulsa ellerde nola yāķūt u dür
Sen nigāruñ çünki mānend-i leb ü dendānıdur

Sen perīye ol ki dil vire senüñ cışķuñla ol
Dostum dīvāne olur āĥir ol yolda ölür

Cānuma cānā müdām irer benüm şevķ-i tamām
Gördügümce meclis-i meyde elüñde cāmı pür

Müddecī gördüm ser-i zülfüñe cömrüm yüz sürer
Ģaķ bu kim bir aŝılacaķdur ol urġanın sürür

Vaŝf-ı dendānuñ ki dilde Nažmī’nüñ tesbīģidür
Yaraşur olsa anuñ elde güzel tesbīģi dür

170175

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ķāmetüñ miśl-i elif ķaşuñ miśāl-i med dürür
A güzel cāşıķlara ol devlet-i ser-med dürür

Āsitānuñ bir sacādet-ĥānedür ĥānum ki ol
Şol saña cışķ ile ķul olanlara mesned dürür

Hem-dem olmaķ saña şol aġyāruñuñ ne ģaddidür
Kim senüñ cāşıķlaruñ hey sevdügüm bī-ģad dürür

Bir güzel ādem nigār aġyārı anuñ dīv-i zişt
Ol ikinüñ ünsi insāndan ķatı ebcad dürür

174 G1861

175 G1862
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Mesned idinme ebed bir bābı himmet isteyü
Şimdi zīrā bāb-ı himmet Nažmiyā münsed dürür

171176

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Şol benüm ķıblem ģabībüñ ismi kim Aģmed dürür
Āsitānı Kacbe’dür cışķ ehline macbed dürür

Her ser-i bī-devlete kim med çeke tīġ ile yār
Zī-sacādet kim aña ol devlet-i ser-med dürür

Ehl-i diller var iken bir dil-rübā nā-dān ile
Varup üns idüp enīs olduġı ĥūy-ı bed dürür

Her güzel kim bir melek aġyārdur iblīs pes
İkisinüñ birbirine ķurbi gey ebcad dürür

Zülfi kim cömrüm dürür ol dil-rübānuñ Nažmiyā
Dil düşelden aña ĥaylī müddet-i mümted dürür

172177

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ol şeh-i ģüsnüñ ki ĥāk-i pāyi tāc-ı ser dürür
Ser-be-ser üftādeler me’mūli bir efser dürür

Vardur ān-ı ģüsn ile bir ģālet ol cānānda kim
Kim severse anı başdan kārı terk-i ser dürür

176 G1863

177 G1864



Güler DOĞAN AVERBEK 139

Cümleten cuşşāķ cāndan bende olmışdur aña
Her seven yolında anuñ ser virür server dürür

Yāra ķarşu itme her dem nāle bülbülveş göñül
Kim anuñ nāzük dürür gülden mizācı ter dürür

Zülf ü ĥašš u ĥāli sevdāsından artuķ āh kim
Kāküli sevdāsı dil-dāruñ dile ser-ber dürür

Ben ki ol cānānı cānum gibi sevdüm Nažmiyā
Hey bir ādem cānıdur ol bir perī-peyker dürür

cĀķıbet ol kimse kim ĥāk olmasın dāyim aña
Ģadden artuķ meskenetle ĥākden kemter dürür

173178

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Kebk-i bāġ-ı behcetüm kim bir hümā-pervāzdur
Aña her dem murġ-ı dil irer caceb şeh-bāzdur

Ol nigārum mest olup cuşşā[ķa] ķarşu her ne dem
Başlasa āvāzeye her ŝavtı hep Şeh-nāz’dur

cĀşıķına āh o nāzük nāzenīnüñ dāyimā
İşi güci nāzdur bir dil-ber-i šannāzdur

Şol benüm çoķ sevdügüm cānum gibi cānānenüñ
Miśli yoķdur ģüsn ile var ise ġāyet azdur

Sīnesin def nālesin ney eşkini mey eyleyüp
Bezm-i ġamda Nažmī her dem şimdi cişret-sāzdur

178 G1868
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174179

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ol perīnüñ varduġı bilsem nice ģammāmdur
K’isterem pehlūsı seyrini nice eyyāmdur

Nāzük ü zībā teni žāhir lešāfetde anuñ
Pür ŝafā billūrdur yā ĥūb-ı sīm-i ĥāmdur

Muttaŝıl baķmaķda ģammām içre gözler aña ŝan
Ķubbe-i ģammāmda şol göz göz olan cāmdur

Şol perī-peyker güzeller seyri ģammām içre ĥoş
Göñlin egler ādemüñ mašlūb-ı ĥāŝŝ u cāmdur

Var yüri ģammāmda görürsin ancaķ yāri sen
Kim perīler yiri dirler Nažmiyā ģammāmdur

175180

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Sevdügüm bir beg güzeldür bir sipāhī-zādedür
Bende olan aña bend-i ġuŝŝadan āzādedür

Şeh-süvār-ı ģüsndür gün gibi çün ol beg güzel
Ehl-i cışķ atı öñince sāyeveş üftādedür

Şol melāģat birle kim bir begdür ol sulšān-ı ģüsn
Ķulıdur her ehl-i cışķ anuñ aña dil-dādedür

179 G1869

180 G1870
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İşiginde bende olan ol güzeller şāhınuñ
Zī sacādet kim be-ġāyet manŝıb-ı aclādadur

Ģüsn ilinüñ şāhıdur ben bendesiyem cışķ ile
Sevdügüm Nažmī benüm kim bir sipāhī-zādedür     

176181

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Sevdügüm bir şūĥ dil-berdür ki merdüm-zādedür
Bendesi anuñ o yüzden ġuŝŝadan āzādedür

Ol mehüñ gün yüzini bir görmek ile niçeler
Şevķ-i mihriyle yolında sāyeveş üftādedür

Şol güzeldür ol benüm dil virdügüm dil-dār kim
Aña ben āşüfte gibi niçeler dil-dādedür

Leblerinde bir ģalāvet bir lešāfet var anuñ
Kim nebāt-ı ŝāfdur yāĥūd muŝaffā bādedür

cĀşıķ-ı dīdārıdur Nažmī o dil-dāruñ o kim
Pür ŝafādur ŝu gibi ķalbi kederden sādedür

177182

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Tīġ-i hicrinden nigāruñ kim dilüm ŝad pāredür
Biñ elem virür baña ol bir oñulmaz yāredür

181 G1871

182 G1872
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Gördügümce gözlerüm rūşen göñül pür şevķ olur
Sevdügüm baĥtum çerāġıdur ki bir meh-pāredür

Sevdügüm kim bir hümādur niçe demdür göñlüm āh
Yil gibi anuñ hevāsında yiler āvāredür

Cān ŝafāsın ĥoş bilür göñlüm lašīf idrāk ider
Anuñ içün meyli dāyim būs-ı lacl-i yāredür

Dāyimā ĥvār u źelīl üftāde vü pā-māl olur
Ol ki bu Nažmī gibi bir bī-kes ü bī-çāredür

178183

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Sebzedür ĥaššı o servüñ ĥaddi gül-gūn lāledür
Dür gibi der kim düşer üstine anuñ jāledür

Ol ki bir gül-ruĥ semen-ten serv-ķadde dil vire
İşi bülbül gibi her demde hezārān nāledür

Nār-ı cışķ ile ki vardur cāşıķuñ cānında dāġ
Miśli anuñ şol leb-i dil-berdeki teb-ĥāledür

Dil-berüñ ĥaddi ĥayāli birle çeşmüm ģumreti
Ŝan carūs-ı ģüsn yüzi üzre bir al vāledür

Āl ile bu Nažmī-i āşüfte vü āvārenüñ
Göñlin alan bir yañaġı al gözi aladur

183 G1875
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179184

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Geydügi cānānenüñ ekśer ki gül-gūn cāmedür
Meyli ŝāfī hem mey-i gül-fām ü gül-gūn cāmadur

Mācerā-yı eşkümi yazmaķda her dem benden öñ
Ķara ŝular aķıdan gözden elümde ĥāmedür

Ĥāme olup her müjem bu ŝafģa-i ruĥsāruma
Ķan yaşumla yazduġı her demde fürķat-nāmedür

Šutışur dil küşti-gīr-i ġuŝŝa birle muttaŝıl
Dem-be-dem hengām-ı fürķatde caceb hengāmedür

Fenn-i cışķuñ Nažmiyā Keşşāf’ı olmaķ yoķ durur
Her ne deñlü bir kişi kim cilm ile callāmedür

180185

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ol perī gördi ģasūdı ķıbķızıl dīvānedür
Ol siyeh-rūya ĥišāb idüp didi dīvā nedür

Bellüdür aġyār-ı bed-ĥvāhuñ nedür ķaŝdı hemān
Vuŝlat-ı cānānedür macnīde ķaŝdı cānadur

Cānı gibi sevdügi cāşıķlaruñ cānānıdur
Yine cāndan sevgüli cāşıķlara cānānedür

Ol nigāra ķarşı nola yansalar yaķılsalar
Şemc-i ģüsnine dil-i cuşşāk anuñ pervānedür

184 G1876

185 G1877
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Nažmī’nüñ sevdügi ol pākīze-cevher pāk-zāt
Ayaġı šopraġı başlar tācı pür dür-dānedür 

181186

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Sevdügüm kim bir perīdür ad ile Pervāne’dür
Yolına ölsem ne pervā evvelā pervā nedür

Ādemi baķduķca alur ģüsn ile āh ol perī
Her gören ģayrānı olur bir gözi mestānedür

Gerçi bir meh-rūdur ammā mihri yoķdur źerrece
Ehl-i dilden vaģşet eyler meyli hep nā-dānadur

Şevķ ile şādān iden meclisde ġam-gīn dilleri
Ol dil-ārāmuñ elinden devr iden peymānedür

Nažmī’yi şemc-i cemāli şevķine sūzān iden
Bir perī-peyker dürür adı anuñ Pervāne’dür

182187

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]
cĀşıķuñ maķŝūdı çünkim cān degül cānānedür
Cān revān itmek reh-i cışķuñda pes cānā nedür

Uzanup zülfüñ lebüñ üzre ki varur dem-be-dem
Gūyiyā bir mārdur kim ķaŝdı cānā cānadur

186 G1878

187 G1879
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cĀrıżuñ fikri revān göñlüme geldügi bu kim
Meyli her āb-ı revānuñ baģr-i bī-pāyānadur

Ģažž-ı cān didükleri cānā senüñ bezmüñde şol
Būseñ içün šolularla devr iden peymānedür

Cām-ı cışķuñ mestidür cānā senüñ Nažmī tamām
Anuñ içün cümle güftārı anuñ mestānedür

183188

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Leblerüñ ervāģa kim şādī vü rāģat rāģıdur
Ġabġabuñ ol vech ile ģüsn ü behā tüffāģıdur

Cacd-ı zülfüñ içre şol mehveş ruĥuñ kim görinür
Şām-ı şādīde güzel bezm-i ŝafā miŝbāhıdur

Bulmaġa keştī-i dil šūfān-ı ġamdan bir necāt
Şol ĥayāl-i ĥıżr-ı ĥaššuñ Nūģveş mellāģıdur

Saña nisbet bir ķara evli dürür Leylī güzel
Baña nisbet daĥi Mecnūn bir yaban fellāģıdur

Serverā ser defteridür cümleten nažm ehlinüñ
Sen şeh-i ģüsnüñ bu Nažmī bende kim meddāģıdur    

188 G1884
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184189

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ġamze-i ġammāzınuñ kim fitne itmek kārıdur
Aña taģrīk iden anı dīde-i mekkārıdur

Cānuma cān-baĥş olan ol ĥüsrev-i ĥūbānumuñ
Ĥande-i şīrīn ile şol leźźet-i güftārıdur

Āh kim her dem hevāya yelteyen dil murġını
Ol hümānuñ şol hümāyūn zülfinüñ efkārıdur

Tīġi yarar ĥayl-i cuşşāķuñ dem-ā-dem ķalbini
Yārün ol yanında şimdi ĥaylī bir yararıdur

Nažmī’nüñ cānānı cāndan sevdügin işcār iden
Lacli vaŝfında olan cevher-şicār eşcārıdur     

185190

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Mü’minüñ kim cāķıbet me’vāsı cennet bāġıdur
Bāġ-ı cālem pes aña ol yüzden ayaķ baġıdur

Nefs rūģuñ żıēēıdur biri şaķī biri sacīd
Gebr ü müslim birbiriyle nitekim ķan yaġıdur

Sözi her tiryākīnüñ güngörliginde ādemi
Tasa birle öldürür gūyā ki bir šas aġıdur

Sāķī-i kevśer cAlī’nüñ şol müselsel sözleri
Cān baġışlar cāna gūyā selsebīl ırmaġıdur

189 G1891

190 G1896
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Ķanķı cālim kim ola cilmiyle cāmil Nažmiyā
Eller anuñ yüz süriyü ayaġı šopraġıdur

186191

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ŝanma miskīn olduġı bu zülfüñüñ aģvālidür
cĀşıķ-ı şūrīdenüñ cömrüm perīşān ģālidür

Ŝan ışıķlardur nigārā mihr ü meh ķapuñda kim
Gice gündüz tekye-gāh-ı cışķuñuñ abdalıdur

Rāh-ı cışķuñda źelīl ü zār u ser-gerdān olan
Vāmıķ u Ferhād u Mecnūn’uñ bugün emśālidür

Gerçi ĥālüñ fitne fenninde güzel bir dānedür
Ġamze-i ĥūn-rīzüñ ammā kim cihān ķattālıdur

Ey güzeller ĥüsrevi şol lacl-i şekker-bāruñuñ
Medģin itmek Nažmī-i şīrīn-maķālüñ ģālidür

187192

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Nev-bahār irdi yine źevķ ü ŝafā eyyāmıdur
cĀlemüñ göñlin açan gül gibi gül hengāmıdur

Ehl-i bezmi her nefes bülbül gibi gūyā iden
Sūsenüñ çīni ķabaġı nergisüñ zer-cāmıdur     

191 G1904

192 G1905
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Ehl-i cıyşuñ sāķiyā bezmin šarab-nāk eyleyen
Rūģı şād olsun Cem’üñ cām-ı sürūr-encāmıdur

Yār elinden çekmedük her-giz maģabbet cāmını
Çekdügümüz dem-be-dem devrüñ ġam u ālāmıdur

Nažmiyā elden ayaġı ķoma kim gül devridür
cIyş u cişret çaġıdur źevķ u ŝafā eyyāmıdur

188193

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Yāra her nāmem ki andan lušf anuñ mefhūmıdur
Yār aña cālimdür ol mefhūm anuñ maclūmıdur

Līk yār olmaduġı ol yār lušf ile baña
Ĥayra mānic düşmenüñ şerri vü ficl-i şūmıdur

Künc-i hicri ol ķıyāmet dil-berüñ dūzaĥ durur
Yidügüm ġam anda ol dūzaĥuñ zaķķūmıdur

Olmasa bir laģža ģāli lerzeden ĥālī nola
Bu dil-i bīmār pes ģummā-yı ġam maģmūmıdur

Her ķadeģ bāde ģarām-ender-ģarām olsun ki yār
Anı ġayr ile içer Nažmī anuñ maģrūmıdur

193 G1925
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189194

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Kākülüñ cāşıķlaruñ boynında bir zencīrdür
Muttaŝıl yanuñca yürür her biri bir şīrdür

Ĥüsrevā şol ĥvān-ı ģüsnüñde senüñ şīrīn lebüñ
Bal ile bir sāde yaġ u şekker ile şīrdür

Var yaķīnüm Türk-i tīr-endāz idügine gözüñ
Yoķ gümānum ġamzeñ ey ķaşı kemānum tīrdür

Ser-be-ser cismümdeki dāġ u elifler her biri
Senden iren zaĥm u ēarb-ı nāvek ü şimşīrdür

Ķaçma Nažmī’den ki gelmez saña hīç andan ziyān
Nev-cevānum ol ducāsın almalu bir pīrdür

190195

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Leblerüñ kim gülşen-i ģüsn içre bir gül-destedür
Dest-res bulan aña cān ģažžına peyvestedür

Ŝanki ģüsnüñ çaġıdur cānā senüñ faŝl-ı bahār
Kim kirās-ı ter lebüñ ĥaddüñ gül-i nev-restedür

cĀrıżuñ fikri revān dilden geçerse dem-be-dem
Nola cānā meyli çün āb-ı revānuñ pestedür

Zülfüñ olur çünki diller aŝmaġa dāyim sebeb
Ol sebebden her dil ol bend-i belāya bestedür

194 G1926

195 G1936
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Gözlerinden [ķan revān ey]ler dem-ā-dem derd ile
Nažmī-i bī-çāre kim laclüñ ġamından ĥastedür

191196

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Her kimüñ kim ola başdan başa baġrı başlar
Šurmaz ol derd ile aķar gözlerinden yaşlar

Ŝıģģatine şükr idüp añsun kişi ol ģāli kim
Mübtelā olınca bir derde fiġāna başlar

Ķalmayısardur nişān bizden ķalursa bir zamān
Ķabrümüz üzre ķara šaşlar ola ķardaşlar

Sevgülü bir yādigārına šamac bir kimsenüñ
Yol degüldür ķatı yolsuzlıķ durur yoldaşlar

Nažmiyā az az iriser āh cömri āĥire
Her ne deñlü bir kişi yaşarsa çoķ çoķ yaşlar

192197

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Derd ü ġamdan ser-be-ser olmasa baġrum başlar
Gözlerümden ķan ile aķmazdı her dem yaşlar

Zülf-i yāre öykünürsin diyü gülşende ŝabā
Nergisüñ ŝaçını yolsa yolıdur yoldaşlar

Aña beñzer kim gele bir yire şīr ile ġazāl
Çeşmi āhūlarla seyrān eylese evbāşlar

196 G1939

197 G1941
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Gül yüzin gördükce ol servüñ o dem bülbül gibi
Şevķ ile Nažmī hezār āh u fiġāna başlar

Merd olup meyl eylemeñ işbu cacūz-ı dehre hīç
Atalar pendini gūş eylerseñüz ķardaşlar

193198

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Zülf-i pür çīn kim o ĥašš-ı dil-rübā üstindedür
Aña düşen dil belā üzre belā üstindedür

Ģācib ü zülf ü ķad-i dil-dārdan gitmez göñül
Dest-res bulmaķ diler dāyim recā üstindedür

Nāz ile bindükce at seyrānına ol şeh-süvār
Şöyle beñzer bir hümādur kim hevā üstindedür

Gögsi üzre alup ol cānānı bir cānān bugün
Didi mihrüñ menzili bedr-i dücā üstindedür

Rūşen ol kim sūre-i ve’ş-Şems’dür yā ve’ē-Ēuģā
Nažmiyā şol ĥaš ki ĥadd-i dil-rübā üstindedür

194199

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Dür gibi ter lušf ile k’ol lacl-i nāb üstindedür
Ŝan ģabāb-ı mey dürür cām-ı şarāb üstindedür

198 G1974

199 G1977
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Şekkerī pālūde üzre şerbet-i şīrīn dürür
Yārüñ aġzı yarı kim ol lacl-i nāb üstindedür

cĀrıżında zülf-i canber-bārı ol gül yüzlünüñ
Gülşen içre tāze sünbüldür ki āb üstindedür

Pister-i ġamda ne bilsün hicr ile ģālüm şu kim
Vaŝl olup cānānesiyle cāme-ĥvāb üstindedür

Dür gibi derler yüzi üzre o māhuñ Nažmiyā
Encüm-i seyyārelerdür k’āftāb üstindedür

195200

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Dāyimü’l-evķāt o kim rāh-ı ŝavāb üstindedür
Ĥayradur her niyyeti dāyim śevāb üstindedür

Devlete mesrūr u faķra kimse maģzūn olmasun
Kāyinātuñ ģāli çünkim inķılāb üstindedür

cIşķa düşen cāşıķuñ cism-i naģīfi ŝanasın
Oda düşmiş mūr durur kim ıżšırāb üstindedür

Yār ķarşuñdan geçerse derdüñ ey cāşıķ aña
Furŝatıdur söyle cömrüñ ĥod şitāb üstindedür

Būriyā üzre ne bilsün Nažmiyā ģālüm benüm
Penbeden yumşaķ o kim ter cāme-ĥvāb üstindedür

200 G1978
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196201

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Yüzüñ üzre enf elifdür k’āftāb üstindedür
Mīmdür hem anda ol fem māh-tāb üstindedür

Leblerüñ dendānuñ üzre kim ki cānā görse der
Ŝanki lacl-i nābdur dürr-i ĥoş-āb üstindedür

Çeşm-i pür eşkümde cānā caks-i ĥaddüñ ŝanasın
Tāze berg-i güldürür cām-ı şarāb üstindedür

Ģumret ile cayn-ı zer olan gözüme šurma baŝ
Eyle farż it ayaġuñ altın rikāb üstindedür

Aġlamaķdan yād-ı ĥaddüñle gözümüñ ģumreti
Sürĥ-i vālādur ki bir şīşe gül-āb üstindedür

cĀşıķuñ cışķ ile olmaz bir ķarārı nitekim
Ĥāk her demde hevādan ıżšırāb üstindedür

Vaŝf-ı laclüñde senüñ gūyā bu Nažmī’nüñ sözi
Dürr-i meknūndur güzel yāķūt-ı nāb üstindedür

197202

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Zülf-i cānān kim o lacl-i dür-feşān üstindedür
Cīm yāķūtı durur gūyā ki cān üstindedür

Ol güzeller Yūsuf’ınuñ başı üzre perçemi
Tūġ-ı müşkīndür ŝanasın kim sinān üstindedür

201 G1979

202 G1980
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Seyr iderken kim düşer yār üzre her dem dūd-ı āh
Bir dumandur ŝanasın āb-ı revān üstindedür

Yüzi üzre ķašre ķašre gözi yaşı cāşıķuñ
Gūyiyā şeb-nem dürür berg-i ĥazān üstindedür

Muttaŝıl zülfi ki ĥaššı üzredür cānānenüñ
Nažmiyā bir daldur gūyā duĥān üstindedür

198203

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Göñlüme eglence kim ŝāfī şarāb-ı nāb olur
Aŝlı bu andan ŝafā semtine fetģ-i bāb olur

Gül gibi racnā püserler lacline beñzer şarāb
Anuñ içün anı her şeyĥ içse ānī şāb olur

Olsa ĥulķ ile meģābīb içre peydā bir ģabīb
Ĥalķ-ı cālem cān ile dilden aña aģbāb olur

Nola cānānuñ dehānı būsına cān virseler
Artuġ olur raġbeti her nesne kim kem-yāb olur

Çeng-i ġamda nola her dem itse Nažmī nāleler
Muttaŝıl peykān-ı tīr-i yār aña mıżrāb olur

203 G1982
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199204

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ey lebi şīrīn saña her dil viren Ferhād olur
Derd-i cışķuñ birle her dem işi hep feryād olur

Sen şeh-i ĥūbānuñ ol kim cevrine muctād ola
Hāy efendi saña cāndan bende-i münķād olur

Yād-ı ķaddüñ birle her dem şād olup rūģum revān
Göñlüm ey serv-i revānum ġuŝŝadan āzād olur

Nūş-ı rāģ-ı rāģat-efzāyile sürseñ sen ŝafā
Ol ŝafādan ģāŝılı ānīde rūģum şād olur

Rūzgār-ı zūr-kāruñ şiddetinden Nažmiyā
Niçe niçe cāy-ı ābād āĥiri ber-bād olur

200205

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Gerçi kim cārif güzeller nāzük ü šannāz olur
cĀşıķa līkin cefāsı çoķ vefāsı az olur

cĀşıķa cevr ü cefā vü nāz iden dil-berlerüñ
Ĥāli fitne çeşmi āfet ġamzesi ġammāz olur

Ĥulķ olur memdūģ-ı ĥalķ iden ķamu ģüsn ehlini
Ĥulķı olan dil-rübā her vech ile mümtāz olur

Gül yüzin gördükce yārüñ eylesem zār-ı hezār
Nola bülbül nāleye başlar ķaçan kim yaz olur

204 G1984

205 G1989
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Süzebaķsa söze geldükce nola çeşmini yār
cĀdeti her nāzenīnüñ nāzükāne nāz olur

Gel eyā ŝūfī iñen dünyāya olma çoķ ģarīŝ
Ol ki ŝūfī ola pes dünyāya ģırŝı az olur

Nāle ile nūş idüp mey diyü Nažmī ĥūn-ı dil
Bezm-i ġamda dem-be-dem sāz ile cişret-sāz olur

201206

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]
cĀşıķ olan bezm-i ġamda ney gibi nālān olur
Şemc gibi sūz ile yaşlar döker giryān olur

Mihr ü meh-ruĥsār-ı macşūķından özge cāşıķuñ
Dūd-ı āhı eşk-i çeşmi ebr ile bārān olur

Her kimüñ kim sevdügi bir pür cefā cānān ola
Dem-be-dem anuñ işi feryād ile efġān olur

Çeşm ü dilden ola mı ĥālī ĥayāli dil-berüñ
Çeşme olur çün perīler yiri hem vīrān olur

Cān virüp alur lebüñ būsın yüzüñ gören didüm
Didi kim bu Rumili’dür bunda mey erzān olur

Her nažarda ġuŝŝa vü ġam ģāŝıl olur cānuma
Veh ki ĥašš-ı lacl-i cānān ne belā-yı cān olur

Az olur dil-berlerüñ ehl-i dile māyilleri
Ekśerinüñ hem-demi her dem hemīn nā-dān olur

206 G1995
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Girye ķılsam yād idüp yārüñ leb ü dendānını
Ķašre ķašre yaşlarum Nažmī dür ü mercān olur

İre esrār-ı ģaķīķatden aña kim özge ģāl
Ol be-her-ģāl özge ģāle döşenüp ģayrān olur

202207

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Yād idüp ruĥsāruñ āh itsem gözüm giryān olur
Bād-ı ķıble esse lā-büd dāyimā bārān olur

Vaŝf-ı ģüsnüñle senüñ ey serv-i gül-ruĥ dāyimā
Her šaraf šarf-ı gülistān u bahāristān olur

Şīve-i güftār u reftāruñ görüp gül-zārda
Ġonçeler dem-beste ķalur servler ģayrān olur

Göresin sen cāķıbet cāşıķlaruñ cānā senüñ
cIyd-ı vaŝluñ şevķine yā ķaşuña ķurbān olur

Lāclüñi yād eyleyüp ķan aġlasa Nažmī o dem
Yaşınuñ her ķašresi yāķūt ile mercān  olur

203208

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Seyr-i gül kim dem-be-dem her bülbüli gūyā ider
Şevķ-i dil-ber her dili hem bülbül-i gūyā ider

207 G1996

208 G2000
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Şevķ ile gülşende her dem kim ider rengīn ŝadā
Bülbül-i gūyā hemīn vaŝf-ı gül-i racnā ider

Bir perī-peyker nigāruñ seyri başdan ādemüñ
cAķlın alur göz göre dīvāne vü şeydā ider

Neydügin bildürmek içün cāşıķ-ı zār u ģazīn
cIşķ ile šurmaz dem-ā-dem nāleler peydā ider

Bir dür-i pākīze-cevher źāt hicri Nažmī’nüñ
Ķande olsa ķanlu yaşın dem-be-dem deryā ider

204209

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ķandeyise derd olan dillerde kim ķan baġlanur
Ol elemden niçe demler rāh-ı dermān baġlanur

cĀşıķuñ müjgānı eşk-i çeşmine olur mı sed
Ĥār u ĥāşāk ile ķaçan rāh-ı cummān baġlanur

Gözbebek mānendi her gördügine hep meyl ider
Nitekim ārāyiş-i dünyāya insān baġlanur

Almaġ ister istemez virmek düşenler rüşvete
Ol cihetden ekśeriyyā bāb-ı iģsān baġlanur

Ŝanma sen Nažmī ki dīvānuñ gibi dīvān ola
Ŝanmasun il hem anuñ mānendi dīvān baġlanur

209 G2006



Güler DOĞAN AVERBEK 159

205210

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Zülf-i yāra ķarşu eşk-i çeşm-i giryān baġlanur
Nitekim şol siģr-i cādūyile bārān baġlanur

Gözlerüm yaşına müjgānum ne yüzden ola sed
Ĥār u ĥāşāk ile ķaçan rāh-ı cummān baġlanur

Görmege ķandan gelür bir dem bu ben bīmārı yār
Yolları çün ķanlu yaşum birle her ān baġlanur

İki ter rengīn şaķāyıķ ġonçesinüñ caynıdur
Gözlerüm k’anda dem-ā-dem giryeden ķan baġlanur

Nažma āġāz itdügümce Nažmiyā yaşum o dem
Sākin olsa nola kim siģr ile bārān baġlanur

206211

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Anı yāri kim ider red āh o yārından çıķar
Nice yoġ olmaya ol cālemde dārından çıķar

Gördügüm dem gözlerüm ŝāfī ŝafā yüzin görür
Tā sacādet birle ol dil-dār varından çıķar

Dil-keş ü cān-baĥş būy ile gül-āb-ı tāzedür
Her caraķ kim ol gül-endāmuñ ciźārından çıķar

Her nebāta kim virür neşv ü nemā faŝl-ı bahār
Ģaşr olur ŝankim o dem her-kes mezārından çıķar

210 G2007

211 G2017
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Yılduzı düşkünligin Nažmī’nüñ eyler āşikār
Her şerer anuñ ki her dem āhı nārından çıķar

207212

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Al ašlaslarla dil-ber kim mekānından çıķar
Lacle döner kim lešāfet birle kānından çıķar

Sünbülinden žāhir olduķca ruĥ-ı gül-nār-ı yār
Ŝanasın āteş dürür k’ejder dehānından çıķar

Oķ yılanı gibi urduġını sesdürmez alur
Her ĥadeng ol dil-rübānuñ kim kemānından çıķar

Ŝaģn-ı gül-zār içre gūyā kim biter racnā çemen
Ĥašš-ı sebz anuñ ki ĥadd-i erġuvānından çıķar

Cāme-i zerrīn ile ŝalınsa dāyim tīġ-i yār
Nola k’anun cümle ĥarcı yār yanından çıķar

Ģırŝ-ı dünyāyile olur az šamacdan çoķ ziyān
El-cıyāź anuñla ādem ĥānumānından çıķar

Nažmiyā neśr-i le’ālīdür selāsetde hemān
Her süĥan-bāruñ ki lacl-i dür-feşānından çıķar

212 G2018
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208213

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ey şu cāşıķ muķteżā-yı yārdan kim ser çeker
Başa varmaz cışķ ile ol ķurı zaģmetler çeker

Dil-berüñ ĥaddinde ĥāli ĥaššına ser-dār olup
Ŝan Ģabeş Sulšānı’dur Rūm üstine leşker çeker

Hīçe ŝaymaz cālemüñ źevķ ü ŝafāsın Ģaķ bilür
Dāyimā cışķ ehli kim derd ü ġam-ı dil-ber çeker

Nice bilsün şol ġanī ģāl-i gedāyı kim müdām
Bāde-i lacl ile māl-ā-māl zer sāġar çeker

Dāyimā pür şevķ olur göñli anuñ kim Nažmiyā
Giceler pehlūya bir maģbūb-ı meh-peyker çeker

209214

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Serverā emr-i şerīfüñden senüñ kim ser çeker
Kim müjeñ ŝaflar düzüp cān mülkine leşker çeker

Devlet anuñ ġonçeveş sen dil-ber-i racnāyile
El çeküp dünyā ġamından gül gibi sāġar çeker

Ĥıżrveş cānā ģayāt-ı cāvidān bulur revān
Bāde-i laclüñden ol kim cām-ı cān-perver çeker

İledür aġyār her ŝūfīyi ķıblem ķapuña
Gör ne kāfirdür ģarīm-i Kacbe’ye ol ĥar çeker

213 G2020

214 G2023
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Nažmī laclüñle ruĥuñ yādına ey serv-i revān
Şād u ĥandān gül gibi ŝāfī mey-i aģmer çeker

210215

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Her sefer bir kişi cānān ile olsa hem-sefer
Ģažž-ı cān olur hemīn cānāne ile hem sefer

İde cānāndan cüdā ol kim sefer nā-çār olup
Eyle beñzer kim cihāndan eyler āh ādem sefer

Šaş šaşa doķındı ĥalķa düşdi muģkem ıżšırāb
Şeh Süleymān itdi yine āh kim muģkem sefer

Şol sefer kim ola derdi miśl-i ālām-ı saķar
Çoķ çeri birle seferdür kim odur pür ġam sefer 

Māh ile cemc-i nücūmuñ seyri beñzer Nažmiyā
Cünd-i bī-hadd ile kim eyler şeh-i cālem sefer

211216

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Bāġ-ı ģüsn içre ki yārüñ ġabġabı elma ŝatar
Zār olup cuşşāķ rūy-ı zerd ile ayva ŝatar

Yūsuf-ı Mıŝr-ı melāģatdür o sulšān-ı cemāl
Kim girüp bāzār-ı ģüsn içre özin zībā ŝatar 

215 G2024

216 G2025
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Terkiye aŝmaz yolında terk-i ser idenleri
Ol güzeller şeh-süvārı ĥaylī istiġnā ŝatar

Şol ķıya baķışlar ile çeşm-i pür ĥışm-ı nigār
cAyn-ı reyģānī olur kim nergis-i şehlā ŝatar

Lacl-i dil-dāruñ ĥayāli dildedür diyen müdām
Şīşe ile gūyiyā kim lacl-gūn ŝahbā ŝatar

Ķašre ķašre yaşların Nažmī k’ider dāyim niśār
Cevherīdür ŝanasın kim lūlū-yi lālā ŝatar

Tācir-i Hindū der-i ĥālüñ ciźāruñda kim ol
Rūm’a gelmişdür ĥašuñdan canber-i sārā ŝatar

212217

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Çeşmüme derdüñle her dem ķašre ķašre ķan šolar
Ŝayrafī dükkānıdur ŝan lacl ile mercān šolar

Hey benüm cānum leb-i laclüñ firāķından senüñ
Dem-be-dem ķan yaş ile bu dīde-i giryān šolar

Dil ġam-ı cışķuñla kim pürdür benüm cānum senüñ
Bir müsāfir-ĥānedür ŝan dāyimā mihmān šolar

Ģālet-i cışķuñla ey macşūķ-ı cānum dem-be-dem
Meclis-i mey nāle vü feryād ile efġān šolar

Vaŝf-ı ģüsnüñde lašīf eşcārı ile Nažmī’nüñ
Gül gibi ey ġonçe anca defter ü dīvān šolar

217 G2026



164 EDİRNELİ NAZMÎ DÎVÂNI'NDAN SEÇMELER

213218

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Yolda gördükce beni ol dost kim benden ķaçar
Bir šarīķ ile ķaçar kim ŝanki düşmenden ķaçar

Yolda görse tersine döner yüzin gidiyürür
Benden aġyār eyle ķaçar ŝanki reh-zenden ķaçar

Çeşm-i pür ĥışm ile eyler ġamzesinden dil ģaźer
Terk-i ser sehm ile Türk-i nāvek-efkenden ķaçar

Bu yalancı pīre-zen dehre şu gerçek merd olan
Māyil olmaz mekr ü keyd ü ģīle-i zenden ķaçar

Ol perī kim anı cānuñ gibi sevdüñ Nažmiyā
İns ile üns itmez ol aŝlı budur senden ķaçar

214219

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Dil hevā-yı cışķ ile ĥāk-i der-i dil-ber geçer
Ol bu yüzden şemse şevķ-i mihr ile hem-ser geçer

İtse her gün döne döne cilveler cevlān ile
Nola kün devr içre bir šāvūs-ı zerrīn-per geçer

Genc-i ģüsn-i ĥaddi üzre ol büt-i sīmīn-tenüñ
Zülf-i kāfir-kīşi uş biñ başlu bir ejder geçer

Sīm sācid yār elinden ol ki zer sāġar çeker
Şād-kām olur müdām ol şevķ ile ĥoş-ter geçer

218 G2027

219 G2030
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Ol meh-i bī-mihri Nažmī ayda yılda āh kim
Šālicüm kör görmezem bir gün niçe günler geçer

215220

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Yanuñı bekler göñül ġam gibi bir yārüñ mi var
Ġamdan özge bir daĥi yār-i vefā-dāruñ mı var

Kendüñ aldurduñ bir özge ģāle düşdüñ ey göñül
Bir perī-peyker ĥayāli birle efkāruñ mı var

Ey dil-i zār oldı zārī dem-be-dem kāruñ senüñ
Cevre māyil yoĥsa bir yār-i cefā-kāruñ mı var

Āh u zārīden degülsin bir nefes sākin dilā
Yoĥsa bir bed-ĥūy dil-dār-ı dil-āzāruñ mı var

Öldügüñe ġam yime var Nažmiyā cālemde sen
Ölür iseñ dünyede arduñca aġlaruñ mı var

216221

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Genc-i ģüsnüñ ģāfıžı zülfüñ senüñ cānā yiter
Anda ol ser-keş ki var biñ başlu ejderhā yiter

Gül yüzüñ seyrin ķılur uçmaġa ķılmaz çün heves
Bāġ-ı kūyuñ candelīb-i cāna cānā cā yiter

220 G2041

221 G2043
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cĀlem-i vaŝl itmege her dem ĥayālüñ birle cān
Ey perī kāşāne-i dil gūşe-i tenhā yiter

cIşķ meydānında mecnūndan geçince bir daĥi
Yoķ durur yilmekde ben şeydāya bir şeydā yiter

Lušf idüp şimden-gerü mihr ü vefāya başla gel
Yiter itdüñ Nažmī’ye cevr ü cefā cānā yiter

217222

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ģüsn iline ĥāl-i pür ģāl-i ruĥuñ server yiter
Mülk-i dil tārācına ĥaššuñ aña leşker yiter

Her ne deñlü yüce pervāz eyler iseñ ey hümā
Bu hevā-yı cışķ ile şeh-bāz-ı dil irer yiter     

Gey yaraşur Keyķubādī tāc saña ĥüsrevā
Başum içün ayaġuñ tozı baña efser yiter

Gey benek altunlu sincābī ķabalar sen baña
Dūd-ı āh-ı pür şerer hicrüñde ey dil-ber yiter

Bezm-i meyde cām-ı laclüñ ŝunma aġyāra müdām
Cānuma cānā cefālar eyleme yiter yiter

Ĥidmetüñde olmasun aġyār hem lāyıķ degül
Saña cāşıķlar efendi bende vü çāker yiter

Nažmī’ye laclüñ ĥayāli bezm-i hicrüñde senüñ
Rāģ-ı rūģ-efzāyile pür cām-ı cān-perver yiter

222 G2047
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218223

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Gülsitānda ģālet-i macşūķ şevķ-i gül yiter
Ģāl-i cāşıķ aña ķarşu nāliş-i bülbül yiter

Meclis-i fürķatde miskīn cāşıķa cānānınuñ
Şol ĥayāl-i zülf ü ruĥsārı gül ü sünbül yiter

Bezm-i ġamda cıyş u cişret itmek içün cāşıķa
Ġam muŝāģib nāle mušrib eşk-i ĥūnīn mül yiter

Mušrib-i bezmi terennüm birle pür şevķ itmege
Dinmesün yārān ŝurāģīden gelen ķulķul yiter

Ķande kim Nažmī ĥayāl-i yār ile cıyş eylesem
Ol baña külĥandayise daĥi bezm-i gül yiter

219224

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Şol mašar k’anı deminde ebr-i nīsān yaġdurur
Ol hemīn macnīde nacmā-yı firāvān yaġdurur

Çün viren bārān-ı nīsāndur nebātāta ģayāt
Ebr-i nīsān fī’l-ģaķīķa āb-ı ģayvān yaġdurur

Tīr-i bārān itdügidür rezmgehde her zamān
Kim dimişler siģr ile Tatar bārān yaġdurur

223 G2049

224 G2052
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Gebre açdurmaz gözin oķlaġılu yaġmur gibi
Cünd-i İslām ol zamān kim tīr-i bürrān yaġdurur

Nažmiyā bārān-ı raģmet kim var anı dāyimā
Her güneh-kār üzre ebr-i lušf-ı raģmān yaġdurur

220225

[Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Zülfi el ŝunup ki lacline deger
Aña bu nāzüklik ile cān deger

Bir aŝılacaķdur urġanın sürür
Zülf-i yāre šıfl-ı dil kim yüz sürer

Gün gibi yaķar beni ikide bir
Zer benek cāme geyüp ol sīm ber     

Dil ĥayāl-i ĥūblarla pür dürür
Nitekim baģr-i firāvān pür dürer

Nažmiyā meclisde cām olduķça pür
Döner ol şeh-bāza k’aça bāl ü per

221226

[Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Niyyete ārāmı cismüñ cān olur
Cānuñ ārāmı daĥi cānān olur

225 G2092

226 G2108
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Cāna nisbet cān olur cānān velī
Cisme nisbet cān içinde cān olur

Gizlese cānān cemālin dīdeden
Nola merdümden perī pinhān olur

Her ne dem bülbül gibi giryān olam
Gül gibi ol ġonçe-leb ĥandān olur

Nažmiyā derdüñe dermān umma kim
cIşķ derdi derd-i bī-dermān olur

222227

[Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Mey müdām ehl-i dili ĥoş-ģāl ider
Şevķ ile sevķ-i ferāġ-ı bāl ider

Her ne deñlü ser-keş olsa bir güzel
Şevķ ile gül gibi mey meyyāl ider

Ģürmet ile carż-ı şevķ eyler tamām
Sāġarı sāķī ki māl-ā-māl ider

Aña girüp duĥter-i rez gül gibi
Ehl-i bezme nāzükāne āl ider

Lacl-i dil-berden dem urmaġın müdām
Nažmiyā mey ādemi ĥoş-ģāl ider

227 G2112
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223228

[Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ķadr-i verdi bülbül-i gūyā bilür
Ģāl-i cışķı cāşıķ-ı şeydā bilür

Kimse bilmez kimsede ne varduġın
Her kişinüñ neydügin Mevlā bilür

Ģaķ tecālānuñ kemāl-i ķudretin
Faĥr-ı cālem cümleden aclā bilür

Şems-i Tebrīz’üñ nice nūr olduġın
Gün gibi rūşen yine Monlā bilür

Ģaķ budur kim cālemüñ aģvālini
Her kişi Nažmī gibi ednā bilür

224229

[Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Yine dil bir dil-ber-i racnā sever
Yine bir ģüsn ile bī-hem-tā sever

Ģüsn ü ĥulķ ile nažīr ü miśli yoķ
Bir perī-peyker melek-sīmā sever

Āh kim sevmez göñül illā yine
Bī-bedel bir ĥūb-ı müsteśnā sever

Dil nice Ferhād u Mecnūn olmasun
Bir lebi şīrīn ŝaçı leylā sever

228 G2118

229 G2122
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Bülbül-i gūyā olup Nažmī yine
Gül gibi bir dil-ber-i racnā sever

225230

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilāt]
cIşķı pervāneden ögren yüri ey bülbül-i zār
Ki sesi çıķmaz anuñ cışķ odına şöyle yanar

cIşķla yanduġı pervānenüñ artuķdur hāy
Bülbülüñ eyledüginden dün ü gün rāvī hezār

cĀşıķ oldur ki ölümden ebedī ķaçmaya ol
Eyleye cānı fidā-yı reh-i cışķ-ı dil-dār

Ķanķı cāşıķ ki o macşūķını cışķ ile seve
Cān revān itmegi yoķ dimez aña şöyle ki var

Nažmiyā cārif iseñ baģśe düşüp kimse ile
Beyhude eyleme gel eyledügüñce güftār

226231

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilāt]

Fürķat-i zülfüñ ile gözüme cālem yüzi tār
Dār-ı dünyā dehenüñ hicri ile başuma dar

Yüzüñi zülf ki örter güneşi nitekim ebr
Günümi her gün ider āh benüm ol şeb-i tār

230 G2130

231 G2135
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Naķş-ı ģüsnüñ ki bu resm ile senüñ dil-keşdür
Ey ŝanem görmemişem ben saña mānend nigār

Nāz ile diller alur lušf ile cān-baĥş olur
Sende bu ģālet-i reftār u bu ģažž-ı güftār

Nažmī-i sūĥte her sūz-ı şicār-eşcārın
Yana yana ayaġuñ tozına eyler işcār

227232 
[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilāt]

Her kimi kim depeler yār yıķar üstine yar
Yine der kim be çıķar yüregin anuñ iki yar

Yār yad illere ŝalup beni ķaķınc ile āh
Tasa nerdinde yine döne döne eyledi zār

Şeftelüñden didüm ey cān bize daĥi var mı
Ķannış ile didi gülüp bizi ķo yā yüri var

Ol perīnüñ iñen ādemligi yoķ dirler idi
Deñedüm āh anı didükleri deñlü hem var     

Baķmaz oldı baña yār il sözi ile Nažmī
Kimüñ olursa o yār āh ki sözine uyar

232 G2136, Türkī-i Basīš
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228233

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Ģüsn ü behcetde o cānāneye Leylī didiler
cAcebā var m’ola Mecnūn’ına meyli didiler

Gördiler pāyine yüz sürmege el irmez anuñ
Girse bārī ele yüz sürmege źeyli didiler

Rūze-i hicrde ol ģüsn ü cemāli cıydüñ
Leyletü’l-ķadr dürür vuŝlatı leylī didiler

Dil-berüñ ĥayl-i ġamı mülk-i dili yaķduġına
İşidenler sitem itmiş aña ĥaylī didiler

Nažmī’nüñ nažmını pīrāne görüp ehl-i kemāl
Cümle nažm ehli çü šıfl aña šufeylī didiler

229234

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Saña hem-tā daĥi bir yār-i dil-ārā mı gelür
Baña mānend ya bir cāşıķ-ı şeydā mı gelür

Ģüsn ile gelmez ise ger saña mānend güzel
cIşķ ile hey güzelüm yā baña hem-tā mı gelür

Ģalķa baġlar işidüp dāyireden nālemi ĥalķ
Neyki nālem benüm anlara temāşā mı gelür

Zülfüñ altında ciźāruñ gibi ey māh-liķā
Bezm-i ģüsne daĥi bir şemc-i şeb-ārā mı gelür

233 G2199

234 G2200
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Gül yüzüñ ġonçe lebüñ medģin ider Nažmī gibi
Gülşen-i ģüsnüñe bir bülbül-i gūyā mı gelür

230235

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Ģüsn ile sen büt-i şīrīn-lebe hem-tā mı gelür
Saña Ferhād benüm gibi ya şeydā mı gelür

cIşķ ile ey yüzi ĥūrşīd Feraĥ-şād’uñ olur
Daĥi ben cāşıķ-ı pür-şevķüñe hem-tā mı gelür

Ģüsn ile sencileyin ģüzn ile yā bencileyin
cĀleme bir daĥi Mecnūn ile Leylā mı gelür

Saña hem-tā baña beñzer bugün ey mihr-ciźār
Bu cihāna daĥi bir Vāmıķ u cAźrā mı gelür

Lacl-i şīrīnüñi vaŝf itmege ey ĥüsrev-i ģüsn
Daĥi Nažmī gibi šūšī-i şeker-ĥā mı gelür

231236

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Šoġrılup bu yaña ol ķāmeti šūbī mi gelür
cArż-ı ģüsn itmege ol behceti ģūrī mi gelür

Virmege mürde-dile ģālet-i nušķ ile ģayāt
Yine cān-baĥş olan ol lebi cĪsī mi gelür

235 G2201

236 G2203
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cIşķ ile bencileyin bir daĥi Mecnūn mı ķopar
Ģüsn ile ancılayın bir daĥi Leylī mi gelür

Bir perī dacvete gelmek ki ĥavāŝŝ ile olur
Ehrimen-aŝlı ne ŝanar ola cebrī mi gelür

Šarz-ı nažmı ile nažmı ki kemāle irdi
cĀleme ancılayın bir daĥi Nažmī mi gelür    

232237

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Kūy-ı cānānede āh ile ŝadālar niçe bir
Ey göñül sende dem-ā-dem bu hevālar niçe bir

Uġrun uġrun süze baķışlar ile göz göre āh
Alalar göñlümüzi gözi alalar niçe bir

Donanup al ile gül gibi semen-sīmālar
Niçe bir āl ile göñlümüz alalar niçe bir

Cevr ile cālemi tārīk ideler çeşmümüze
Bize mihr itmeyeler māh-liķālar niçe bir

Cām-ı mey birle müdām el bir idüp sāķīler
Bizi ayaķlayalar daĥi yıķalar niçe bir

Sen de ey çerĥ bize bir meh-i bī-mihr gibi
İdesin döne döne cevr ü cefālar niçe bir

Şol perī yüzlü güzeller göze göz ādemden
Nažmiyā vaģşet idüp böyle ķaçalar niçe bir

237 G2206



176 EDİRNELİ NAZMÎ DÎVÂNI'NDAN SEÇMELER

233238

[Fecilātün Mefācilün Fecilün]

Ĥaste cānuma leblerüñ emdür
Źikr-i zülf ü femüñ ne ĥoş demdür

Yād-ı zülf ü dehānuñ ile müdām
Cām içüp ĥoş giçen bugün Cem’dür

Ķad ü zülf ü dehānuñ ile seni
Her gören der bu güzel ādemdür

Senüñ ol çeşm ü ķadd ü zülf ü femüñ
Fikr ü źikri ne ĥoşca cālemdür

Her dem ebrūñ ile dehānuñ içün
Nažmī’nüñ iki gözi pür nemdür

234239

[Mefcūlü Fācilātü Mefācīlü Fācilün]

Sīnem ki mūlar ile belā sebze-zārıdur
Zaĥm-ı ĥadeng-i yār anuñ aķar bıñarıdur

Jūlīde mū ki ķapladı başumı ser-be-ser
Kūh-ı belāda ġuŝŝa vü ġam mīşe-zārıdur

Mihri ki ŝaķludur o mehüñ dilde dīn gibi
Sīnem benüm o vech ile Budin ģiŝārıdur

238 G2304

239 G2354
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Devrüñ ġam ile ġuŝŝasını defc çün müdām
Ehl-i ŝafāya cām-ı Cem’üñ yādigārıdur

İşcār iden bu Nažmī’nüñ eşcārı lušfını
Vaŝf-ı lebüñle macnī-i cevher-şicārıdur

235240

[Mefācilün Fecilātün Mefācilün Fecilāt]

Senüñ gibi güzel olmaya şehrde meşhūr
Geçe niçe niçe acvām u niçe niçe şühūr

Sen ol behā felegi şemsisin ki bu gözüme
Yüzüñi görmedügüm gün cihān olur deycūr

Çerāġ-ı ģüsn ruĥuñ bāde-i ŝafā laclüñ
Gözüme göñlüme irer anuñla nūr u sürūr

Bahāda dişlerüñ ey cān dürer dürür daĥi hem
Ŝafāda lacl dudaġuñ güzel tenüñ billūr

Ŝaģīfe-i ĥadüñ üzre ĥašuñ miśāli dürür
Şol al kāġıda medģüñ kim olına mesšūr

Ne yüzden ola şebīhüñ cihānda ģüsn ile kim
Degül cemāl ile hem-tā saña cenāndaki ģūr

Bu Nažmī medģüñi ketb itdügin ķo bilsünler
Olur mı lušf ile mesšūr olan süĥan mestūr

Hevā-yı cışķını taģrīk ider dil ehlinüñ
Ŝadā-yı fāĥte vü ŝavt-ı bülbül ü şuģrūr

240 G2421
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236241

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Dirīġā kendine dil virdügüm ol dil-rübā bilmez
Bilüşlik gösterür her yada yād-ı āşinā bilmez

Güzeller kim olur cilm-i cefāda her biri kāmil
cAceb ģikmet ki her-giz biri bir fenn-i vefā bilmez

Mey ü maģbūb ile şol döne döne sürmeyen devrān
Cihān içre nedür bir cālem-i źevķ ü ŝafā bilmez

Zehī ģayf aña kim begler aġalar ķapusın bekler
Sacādet aña kim kimdür vezīr ü pād-şā bilmez

Görürken kendine bu şevķ-i mihrüm gün gibi rūşen
cAceb kim Nažmiyā ģālüm benüm ol meh-liķā bilmez

237242 
[Mefcūlü Mefācīlü Mefācīlü Mefācīl]

Ŝāfī gül ü mül ŝoģbeti o serv-i ser-efrāz
Eyler dili pür şevķ ider andan ġamı ifrāz

Gül-zārda gel güller ile sen gül açıl ĥoş
Bülbüller ile biz de olalum yine dem-sāz

Ģüsn ile ki mümtāz güzelsin güzelüm sen
cIşķ ile bugün ben daĥi bir cāşıķ-ı mümtāz

241 G2498

242 G2501
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Yeltenme gel aġyār hevāsına dem-ā-dem
Eyler mi güzel hīç hümā zāġ ile pervāz

Vaŝfuñda göreydi sözin ey yüzi Gülistān
Nažmī’ye pesend eyler idi Sacdī-i Şīrāz

238243

[Mefcūlü Mefācīlü Mefācīlü Fecūlün]

Dünyā šalebinde kişi bī-şūr u şer olmaz
Dünyā ciheti kişiye bī-derd-i ser olmaz

Āzādeyiken caķlı olan bir cihet içün
Ķul gibi varup kimseye her-giz nöker olmaz

Derd ü elem-i faķr çeküp źillete düşmez
Šutınca püser pend-i peder der-be-der olmaz

Ŝuçını baġışlar kişinüñ ehl-i mürüvvet
Zīrā ki bilür anı ĥašāsuz beşer olmaz

Ģaķ bu ki bugün nažm-ı Nižāmī’ye müşābih
Nažmī yine nažmuñ gibi nažm-ı güher olmaz

239244

[Mefcūlü Mefācīlü Mefācīlü Fecūlün]

Bugün niçe oñmaduġ olan başlaruz biz
Oñmaķ añanı ellemege başlaruz biz

243 G2507

244 G2515
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Bāšında bizüm ģālümüzi kimsene bilmez
Žāhirde egerçi niçe ķallāşlaruz biz

Ol kim vire ser sırrı cayān itmeye her-giz
Anuñla ol üslūbla sırdaşlaruz biz

Ģaķ yola gidenler o yolın pāk idenler
Her ķandeyise anlara yoldaşlaruz biz

Bir źāt-ı şerīfüñ idicek vaŝf-ı lašīfin
Nažm ile hemān Nažmī güher-pāşlaruz biz

240245

[Mefcūlü Mefācīlü Mefācīlü Fecūlün]

Cām-ı mey ile Cem gibi cayyāşlaruz biz
Öz başına sulšān niçe evbāşlaruz biz

Elden ķomazuz cām-ı meyi bezmde ŝāfī
Yārān-ı ŝafāyile ayaķdaşlaruz biz

Taŝvīrini her naķşı revān-baĥş nigāruñ
Deyr-i dile naķş idici naķķāşlaruz biz

Cānāna revān eylemişüz cışķ ile cānı
Yolında anuñ bir niçe yoldaşlaruz biz

Bizden o güzel yüz çevirüp gitdi be Nažmī
Bir devleti dönmiş niçe ķallāşlaruz biz

245 G2516



Güler DOĞAN AVERBEK 181

241246

[Müstefcilün Müstefcilün Müstefcilün Müstefcilün]
cIşķuñ yolına dil fidā olsun revān hem cānumuz
Tek ey šabīb-i cān u dil lušf eyle ķıl dermānumuz

cĀlemde derdüñ var iken özge devāyı neylerüz
Bīmār-ı cışķuz biz yine derdüñ dürür dermānumuz

Cām-ı şarāb-ı nāb ile cişretler eylerdük müdām
Ey meh senüñle ķanı āh ol şevķ ile devrānumuz

Her ķande kim ola perī vīrān olur elbet yiri
Olsa ĥayālüñ meskeni nola dil-i vīrānumuz

Nažmī’ye laclüñden nola ger eyleseñ būse cašā
Diseñ ki geh geh gel saña olsun bu lušf iģsānumuz

242247

[Fācilātün Fācilātün Fācilatün Fācilāt]

Cān ider ĥoş ģažž o cānān eyledükce cizz ü nāz
Cān virür ol cizz ü nāza mā-ģaŝal ehl-i niyāz

Germ olup dil bezm-i ġamda nāle itse dem-be-dem
Nola bezmüñ źevķi olmaz olmayınca sūz ü sāz

Çünki bāl olmaz belāsuz gül dikensüz sen de gel
İtme aġyārından ol dil-dāruñ ey dil iģtirāz

Uyamaz aġyār cuşşāķuñ hevāsına belī
İdebilmez zāġ pervāz-ı bülend-i şāh-bāz

246 G2551

247 G2562
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cIşķ fennine dürüş her faŝl Nažmī ķış u yaz
Ķıŝŝa-i aġyār u yāri šurma oķı šurma yaz

243248

[Fācilātün Fācilātün Fācilatün Fācilāt]

Ĥışma geldügince kimdür k’ide çeşmüñle sitīz
Ġamzelerden var iken yanında anuñ tīġ-i tīz

Mıŝr-ı ģüsnüñ Yūsuf’ısın sen ki sulšānum seni
Sevmişemdür ķuluñam sensin baña cāndan cazīz

Ŝafģa-i ĥaddüñde ĥaš resmi degül ĥašš-ı ġubār
Ol müśennā ĥašš içün olmış muģaķķaķ ĥāk-rīz

Āh bir meşġūl-i ŝāģib-dacvet olsa defcaten
Sen perīye şol ģasūd-ı dīvi gösterse titiz

Vaŝluña irmezse ger āĥir zamānı Nažmī’nüñ
Bildüre ol derd-i hicrüñ saña rūz-ı reste-ĥīz

244249

[Fācilātün Fācilātün Fācilatün Fācilāt]

Bir perī-şānuñ ġamından dil perīşāndur henüz
Bu perīşānlıķda her dem dīde giryāndur henüz

cAķlumı alup benüm göñlüm perīşān eyleyen
Ādemi dīvāne eyler bir perī-şāndur henüz

248 G2565

249 G2566
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cÖmrümüñ uzunlıġı fikr-i ser-i zülf-i nigār
Cismümüñ cānı ĥayāl-i lacl-i cānāndur henüz

Ey göñül çek şimdi cevrin ŝoñra mihrin göresin
Kim o pīr olası meh-rū dil-ber oġlandur henüz

Nažmiyā ġam çekme devrāndan ŝafāyile müdām
Cām-ı Cem nūş it ki devr-i Şeh Süleymān’dur henüz

245250

[Fācilātün Fācilātün Fācilatün Fācilāt]

Ĥašš-ı laclüñ kim senüñ bir āfet-i cāndur henüz
Cānuma göz göre ķaŝd iden o fettāndur henüz

Ĥašš-ı laclüñ olmış iken cāna bir müşkil belā
Ĥašš-ı ĥaddüñ daĥi geldi ķaŝdı īmāndur henüz

Pāyüñe yüz sürmek ümmīdiyle cānā cān virüp
Yollaruñda niçeler ĥāk ile yek-sāndur henüz

Dil perīşān zülfüñüñ olmış durur efkendesi
Cān daĥi cānā kemān ebrūña ķurbāndur henüz

Cām-ı cışķuñla senüñ esrār-ı laclüñ şevķine
Cān ile dil dil-berā ser-mest ü ģayrāndur henüz

Ģasret-i ĥaddüñle ķan yaş dökmeden her dem benüm
Bu ķızarmış gözlerüm cayn-ı gülistāndur henüz

Ehrimen cemciyle görüp ey perī-şānum seni
Ĥāšırı Nažmī’nüñ ol ġamdan perīşāndur henüz

250 G2568
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246251

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Eksük olmasun nažardan duĥter-i šannāz rez
Kim bu ġam-gīn göñlümi devr içre ol egler biraz

Dil-berüñ dil her ne cevr ü ķahrı var ise çeker
Degme derd ile belādan cāşıķ olan ġam yimez

Āh kim endāzeden artuķ o ķaşı yānuñ āh
Zaĥm-ı tīrin çekdüm ammā cānuma geçdi bu kez

Mey müdām ānīde ġamdan ķurtarur her ādemi
Ola ŝāfī ĥoş ŝafāda besleyen bāġında rez

Bu ten-i zerdüm içinde ķalb-i pür derdüm ki var
Nažmiyā olmış durur ol gūyiyā bir kirm-i ķaz

247252

[Fācilātün Fācilātün Fācilatün Fācilün]

Giryeden hicrinde seyl-i eşküm oldı bir deñiz
Ol nigāra bu dükenmez mā-cerāyı bir deñiz

cIşķ olmayan göñülde olmaz aŝlā bir ĥurūş
Pes deñiz olur hevā olmasa lā-büd dipdeñiz

Seyr-i dīdār itmege ķarşu be ķarşu ol göñül
Yār ile lāzım degül meclisde olmaķ diz be diz

251 G2569
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Ķutlu vaķt olup gele şāyed namāzum ķılmaġa
Yāri yārān öldügüm vaķtin ĥaber-dār idesiz

Gülşen-i kūyında ol serv-i gül-endāmuñ yine
Her ģasūduñ Nažmiyā olduķ diken gözine biz

248253

[Fācilātün Fācilātün Fācilatün Fācilün]

Hem-ser olmaz serv-i mevzūn ķaddüñe reftārsuz
Ķande beñzer şehd-i şīrīn laclüñe güftārsuz

Gülşen-i kūyuñ ser-ā-ser seyr idersem dāyimā
Nola eglenmez göñül sen serv-i gül-ruĥsārsuz

Beklesem kūyuñ seni seyr itmege dāyim nola
Bülbül-i zār olımaz gülsüz daĥi gül-zārsuz

Neylesünler kūyuñı cuşşāķ sensüz ey nigār
Cennet ehli cennete rāżī mıdur dīdārsuz

Hicrüñüñ bīmārıdur lušf eyle vaŝluñ şerbetin
Ey šabīb-i cān bu Nažmī ķalmasun tīmārsuz

249254

[Fācilātün Fācilātün Fācilatün Fācilün]

Āh-ı pür-sūz ile vardur dilde yir yir dāġumuz
Yoķ mıdur pes yā bizüm de odumuz ocaġumuz

253 G2577

254 G2593
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Gülşen-i cışķ u maģabbetdür ģaķīķatde bizüm
Dost yolında görinen sīne-i pür dāġumuz

Şāh-ı cışķuz ķonmışuz derd ü belā ŝaģrāsına
Anda āh-ı āteşīn yir yir ķızıl otaġumuz

Göñlümüz ister ki kūy-ı yārdan çıķmaya hīç
Şöyle beñzer andan alınmış durur šopraġumuz

Yāra meclisde šolu içsek ider aġyār reşk
Ķaŝd ider almaġa Nažmī ol ģasūd ayaġumuz

250255

[Fācilātün Fācilātün Fācilatün Fācilün]
cIşķ ile ĥalķ eylemişdür çün bizi ĥallāķumuz
Geçmezüz biz cışķdan taġyīr idüp aĥlāķumuz

Ķullıġa ķılmazdı biz ķulın ķabūl ol şāh-ı ģüsn
Olmasa ol devlete fī’l-cümle istiģķāķumuz

Cāme-i zerrīn geyüp yaķar ser-ā-ser ĥalķı yār
Od ŝalup göz göre dehre ķaŝd ider iģrāķumuz

Ayda bir gün görmezüz gün yüzini yıllar geçer
Gün gibi her-cāyīdür ol şöhre-i āfāķumuz

Ĥašš-ı dil-ber vaŝfı birle ķaralandı Nažmiyā
Ĥašš-ı dil-keş birle cümle ŝafģa-i evrāķumuz

255 G2595
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251256

[Fācilātün Fācilātün Fācilatün Fācilün]
cĀşıķuz biz cışķdur cālemde cizz ü cāhumuz
Māh-rūlar mihridür hem hem-dem ü hem-rāhumuz

Māh-rūlar mihri birle göñlümüz pür şevķdür
Göklere irer o şevķ ile dem-ā-dem āhumuz

Rūşen olur göz göñül şevķiyle anuñ rūz u şeb
Müstedām olsun o yüzi mihr alnı māhumuz

Olmışuz ŝaģrā-nişīn-i cışķ Mecnūn gibi çün
Anda dūd-ı āhumuzdur ĥayme vü ĥar-gāhumuz

Dem-be-dem feryāddan Nažmī unutduķ cālemi
Mest-i cışķuz kendümüzden yoķ durur āgāhumuz

252257

[Fācilātün Fācilātün Fācilatün Fācilün]

Künc-i endūh u ġam olaldan mekān u cāyumuz
Bir nefes šurmaz bizüm derd ile āh u vāyumuz

Bezm-i ġamda cıyş u cişret birle demler eylerüz
Eşkümüz mey sīnemüz def āh u nāle nāyumuz

Ķarşumuzdan kim geçer her dem nigār aġyār ile
Derd ü ġam birle geçer ģayfā gün ile ayumuz

Rā ķaşına rāyumuz yüz sürmedür ol dil-berüñ
Zī sacādet ger müyesser ide Ģaķ ol rāyumuz

256 G2600

257 G2601
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Pāy-i yāra yüz sürer devlet aña kim vire el
Şükr ol devletden alduķ biz de Nažmī pāyumuz

253258

[Fācilātün Fācilātün Fācilatün Fācilün]

Dem mi var derdüñle göñlüm āh u efġān eylemez
Dem mi var hicrüñle gözüm yaşını ķan eylemez

Gün yüzüñ hicri senüñ ser-geşte idüp źerre-veş
Bir gün olmaz kim beni ĥāk ile yek-sān eylemez

Sen perīşān itdügüñ gibi bu ben dīvānenüñ
Ey perī-şān göñlini kimse perīşān eylemez

Kākülüñ kim setr ider gāhī lebüñ gāhī ruĥuñ
Dem mi vardur kim o ķaŝd-ı cān u īmān eylemez

Leblerüñ cān-baĥş iken bu Nažmī-i dermāndenüñ
Ey šabīb-i cān niçün derdine dermān eylemez

254259

[Fācilātün Fācilātün Fācilatün Fācilün]

Bir cenāb-ı ehl-i lušfa māyil olmışlardanuz
Devletinde anlaruñ rūşen-dil olmışlardanuz

Olmışuzdur šālib-i iksīr-i cışķ eyyām ile
Naķd-i cān virmekle āĥir vāŝıl olmışlardanuz

258 G2607
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Naķd-i cānı pūte-i ġamda niçe ķāl itmişüz
Ŝancat-ı ŝarrāf-ı cışķa ķāyil olmışlardanuz

Cām-ı derd esrār-ı ġam birle şu deñlü itdük üns
K’anlaruñla gūyiyā āb u gil olmışlardanuz

Niçe niçe görmişüz dehrüñ sürūr u ġuŝŝasın
Ŝanma biz mekrinden anuñ ġāfil olmışlardanuz

Çekmişüz cörf ü iżāfetden elümüz mā-ģaŝal
Biz ķanācat gūşesine dāĥil olmışlardanuz

Ummazuz her bī-keremden bāġ-ı cālemde kerem
Biz olardan ģāŝılı bī-ģāŝıl olmışlardanuz

Nā-ĥalefden itmezüz her-giz temennā-yı kerem
Biz selef aķvāli ile cāmil olmışlardanuz

Bāb-ı istiġnāda yine rāh-ı cirfānda bugün
Nažmī dirler biz daĥi bir kāmil olmışlardanuz

255260

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilāt]

Nāzenīne yaraşur her ne ķadar eylese nāz
Nāzük ol nāzuñı sen eyleme çoķ sevdügüm az

Zülfüñ āşüfteleri ĥaššuñı hīç isteye mi
Kim anuñ biri eceldür birisi cömr-i dırāz

Sen ser-āmed güzel olduñsa güzeller içre
Olmışam ben daĥi cāşıķlar içinde mümtāz

260 G2629
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Her ne dem kūyuñı yād itse nigārā cuşşāķ
Terk idüp ġayrı hevāyı ider āheng-i Ģicāz

Nažmiyā gevher-i maķŝūda irer şunlar kim
Yüz sürüp yārüñ ayaġı tozına ide niyāz

256261

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilāt]

Hem-nefes olmasa bir cāşıķ-ı ġam-ĥvāra ķopuz
Her nefes gelmez idi derd ile biñ zāra ķopuz

Baġrı yufķa dili nālān teni ġāyetde naģīf
Beñzer inŝāf bu kim cāşıķ-ı ġam-ĥvāra ķopuz

Her maķāmı bile seyr eyler o mušriblerle
Bu hevāda yiler āşüfte vü āvāre ķopuz

Yār gāh anı kenārına alur geh dizine
Perdesüz söylese šañ mı sözini yāra ķopuz

Nažmī gibi ġam-ı cānān ile dil-ĥaste olup
Dem-be-dem zārī ķılur derd ile bī-çāre ķopuz

257262

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Çūb urursın beze miskīnüñe her gāh biraz
Çekdüm endāzeden artuķ bu cefāñı niçe kez

261 G2632
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Ġam-ı ĥaššuñla ölen cāşıķ içün mātem ider
Ki benefşe ŝarınur başına yek-ser gök bez

Ķand-i laclüñle senüñ baģś ne şānı caselüñ
Ele al sen anı ķabdan ķaba ķoy baġrını ez

Šutup ayaġın ele alsañ o dem meclisde
Nev-cevānum seni gül gibi açar duĥter-i rez

Seni sevdügini bir ġayra benüm iki gözüm
Nažmī iki gözinüñ birisi olursa dimez

258263

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Yāra yārān ġamı bezmindeki derdüm añasız
Nidügüm bildüresiz nālelerümle aña siz

Yārüñ aġyārına yarayamazuz ģāŝılı hīç
Altun igneyle gözin daĥi çıķarursaķ biz

Yārdan ġayrı temāşādan iki gözlerümi
Dikmek içün baña [bu] kirpügüm oldı bir biz

Pend-i pīr-i ĥıredi kendine bir bend bilür
Olmışam āh ki šıfl-ı dil elinden cāciz

Devlet anuñ ki bu dünyā cihetiyçün Nažmī
Ehl-i dünyāya varup gelmeye imdi her-giz

263 G2635
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259264

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Emerüz cām-ı lebüñ ġayra biz ammā dimezüz
Ser virür sırrumuzı kimseye ķašcā dimezüz

Lebüñüñ būsesini cerr iderüz lušf ile
Ŝaķlaruz cān gibi ġayra anı ģāşā dimezüz

Sen bizi böyle helāk eyledügüñüñ cānā
Ölürüz kimseneye aŝlını aŝlā dimezüz

Tā ķıyāmet saña cān ile göñül virdügümüz
Ölürüz dirilürüz kimseye cānā dimezüz

Lām-ı zülfüñle elif ķaddüñi gördük göreli
Biz saña ģüsn ü cemāl ile güzel lā dimezüz

cİzz-i dehr ile tacažžüm idene biz Nažmī
Aģmaķ u gūl dirüz cāķil ü dānā dimezüz

Cāh ile olur ise daĥi vezīr-i acžam
Bize alçaķ baķa ger cāhile paşa dimezüz

260265

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Ben ķuluñ olımazam dünyede ĥānum sensüz
Bir nefes diñmez olur āh u fiġānum sensüz
Bir dem ārām idemez āh ki cānum sensüz
Ģālüm ayruķsıdur ey rūģ-ı revānum sensüz

264 G2659
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Baña cān ayrulıġıdur senüñ ayrulıġuñ āh
Virmesün kimseye ol miģneti cānā Allāh
Olmaduñ āh ki ģālümden ebed sen āgāh
Ģālüm ayruķsıdur ey rūģ-ı revānum sensüz

Benden ayru ne revā ġayr ile olup hem-dem
Olasın ķadrüñi bilmezler ile sen maģrem
Alma bu derd ile her dem benüm āh u nālem
Ģālüm ayruķsıdur ey rūģ-ı revānum sensüz

Senden ayru ne revādur bu ki her dem her ān
Ġayr ile sen idesin dem ben idem āh u fiġān
Ġāfil olma hey iñen böyle ķalur ŝanma cihān
Ģālüm ayruķsıdur ey rūģ-ı revānum sensüz

Nažmī’yem kim seni cāndan severem ben cānā
İderem cān ile hem hem-demüñ olmaġı recā
Görme ayrulıġuñ ey rūģ-ı revān baña revā
Ģālüm ayruķsıdur ey rūģ-ı revānum sensüz

261266

[Fecilātün Mefācilün Fecilün]

Ten-i bī-cānem āh ben sensüz
Cān-ı bī-tensin işte sen bensüz

Benden ayrılma bir nefes cānā
Cān ne macnīsi var k’ola tensüz

Ben maģal mi gidem maģalleñden
Bülbül ey gül olur mı gülşensüz

266 G2681
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Dūd-ı āhum ucında olsa calev
Nola gönder olur mı demrensüz

Er dimezler erenler aña kim ol
Nažmiyā dāyim olmaya zensüz

262267

[Fecilātün Mefācilün Fecilün]

Elem ü ġuŝŝa ile yārüz biz
Ġam u derd ile ġam-güsāruz biz

Olmışuz ġuŝŝa ile ser-gerdān
Nerd-i derd ü belāda zāruz biz

cĀşıķ-ı bī-dil ü fütādelerüz
cIşķ yolında ĥāk-sāruz biz

cIşķ sevdāsına düşüp yilerüz
Ol hevāyile bī-ķarāruz biz

Dūr olalı viŝālden Nažmī
Nār-ı hicrān ile yanaruz biz     

263268

[Mefcūlü Fācilātü Mefācīlü Fācilāt]

Ĥaddüñ ŝaģīfesinde ĥašuñdur kitāb-ı nāz
Cānā ĥaš-ı lebüñ o kitāb içre bāb-ı nāz

267 G2683
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Nāzuñ tamām nāzük ü bir nāz kānısın
Cānā cenābuña nola dirsem me’āb-ı nāz

Āh-ı seģer ne šañ saña ey māh irişmese
Her ŝubģ šıfl-ı nāzük ider çünki ĥvāb-ı nāz

Nāz ile ŝalınursın idüp şīve dāyimā
Ġālib müdām nūş ider olduñ şarāb-ı nāz

Ķaddüñ ĥırāmı çeşm ü lebüñ ĥışm u ĥandesin
Vaŝf eyledükce Nažmī ider ŝan ģisāb-ı nāz

264269

[Mefcūlü Fācilātün Mefcūlü Fācilātün]

Ĥoş beñzer ey püser ĥoş laclüñe duĥter-i rez
Olur müdām anuñ-çün ģürmetle ol mucazzez

Pālūde-i lebüñle ģāşā bir ola ģelvā
Bal ile ey şeker-leb ķande bir ola bekmez

Hicrüñle oldı eşküm deryā teraģģum it gel
Dimişler intižāra cānā çü mevt-i aģmez

Rifcatde olur idüm ķul olmaġ ile saña
Šutsam ķapuñda şāhum ger bir mekān u merkez

Hicrüñde Nažmī cānā kim dāyimā ġamuñ yir
Ŝāfī mey içmeyince anuñ yidügi siñmez

269 G2695
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265270

[Müstefcilün Müstefcilün Müstefcilün Müstefcilün]

İķbāl ü cāh-ı cāleme ben bende ķılmazdum heves
Bulsam ayaġuñ öpmege ey şāh-ı ĥūbān dest-res

Bir gün yüzüñ görmek senüñ biñ yıl ķadar cömre ŝafā
Ay āftābum cāşıķa bu šālic-i ferĥunde bes

Ĥvān-ı Ĥalīl olup nola meyl itse her ādem aña
Çün ĥāl-i gendüm-gūn ki cānā şebīh oldı cades

Devrüñde mest-i cām-ı cışķ olsaķ ne bāk aġyārdan
Hey pādşāhum beg ķulı yanında ne segdür cases

Devrüñde biñ derd ü ġam ile geçdügin her sācatüm
Nālem saña iclām ider her gāh mānend-i ceres

Yaşum görüp deryālaruñ cūş u ĥurūşı maģv olur
Çaġlañlugı lā-büd deñiz baģre ķaçan irse Aras

Cānān yolında cān revān itmek dürür cuşşāķa yol
Olmaz cihānda Nažmiyā her bū’l-hevesde bu heves

266271

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilāt]

Nūr-ı ģüsnüñden nigārā itmek içün iķtibās
Gün gelüp her gün cemālüñ seyrin eyler iltimās

Sen melek-manžar perī-peyker firāķından olur
Āh u eşkümden semā vü arż her dem is ü pās

270 G2715
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Beñzedügiyçün yüzüñde şol leb ü ruĥsāruña
Cemc olur cānā bahār irdükde gül birle kirās

cIşķ-ı Şīrīn ile Ferhād ölicek yas itdi kūh
Ölicek ben cışķuñ ile cümleten nās ide yas

Bende-i ĥāŝ olsa bu Nažmī ķuluñ ķapuñda ger
Pādşāhum saña Maģmūd aña dirlerdi Āyās

267272

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilāt]

Sen şeh-i ģüsn olup itdüñ taĥt-ı ģüsne tā cülūs
Šapuña eyler gelüp cümle güzeller dest-būs

Šoludur ģadden birūn cümle sipāh-ı ġam derūn
cIşķ şāhı mülk-i dil taĥtına idelden cülūs

Sen hümānuñ düşdi dil tā kim hevā-yı cışķına
Āh u nālemden uyumaz carş-ı aclāda ĥarūs

Şöyle yirleşdi ķapuñda şol ķara yüzlü ģasūd
Ol pelīd uş oldı muģkemlikde ŝankim ābnūs 

Pīre-zen dünyāya her kim Nažmiyā dil vire ol
Māyil olur ziynete elbette mānend-i carūs

272 G2722
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268273 
[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ola bir kes kim aĥas ĥas gibi ol nevc ile kes
Kesmez ol bed ĥūyını ķašcā gerek başını kes

Māyil-i maģbūb u mey olmaz kişi olmaz velī
Şol kişi kim anda olmaya hevāyile heves

Ĥāl ü ĥaš kim var zeneĥdānı çehinde dil-berüñ
Mūrlar çekmiş getürmiş inine ŝankim cades

Ol ķaşı yā itdi tā peykān ile pür sīnemi
Oldı sīnem murġ-ı cāna ŝan demürden bir ķafes

Būs-ı lācl-i yār cānum mašlabıdur Nažmiyā
Aña āh ol yār-i cānum bir buyursa dest-res

269274

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Murġ-ı cāna cism-i nā-çīzüm ki olmışdur ķafes
Ŝanki tār-ı cankebūta bend olupdur bir meges

Lebleri fikriyle yārüñ kim derūnum pür dürür
Bu müşebbek ten şeker tengine ŝan oldı ķafes

Yiltenür šurmaz hevā-yı būy-ı zülf-i dil-bere
Bu dil-i miskīnüme şimdi düşüpdür bu heves

Bir dem ārām idemezdi yalıñuz kuhsārda
cAks-i feryād olmasa Ferhād’a her-dem hem-nefes

273 G2730

274 G2731
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Ĥāk-i rāh ol var hevā-yı ġayra yilme yil gibi
Pāy-būs-ı yāra Nažmī ger dilerseñ dest-res

270275

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Olmadı kuhsārdan Ferhād ĥālī bir nefes
Olduġıyçün her nefes kendüye ol feryād-res

Her hevāya yilteyen dil olmasa cışķ ehlini
Nāle vü feryādı her dem dilden itmezdi ceres

İre mi menzil-geh-i şeh-bāz-ı cışķa murġ-ı caķl
İde mi canķāyile pervāz bir ednā meges

Sivrilüp ey ĥancer-i yār ortaya gelmek neden
Tīġi yanında anuñ saña dimez[di] kimse kes

Kes kerem ümmīdin ol kesden k’ola dünyā-perest
Mīve-dār olmaz bilürsin Nažmiyā çün ĥār u ĥas

271276

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Lušf idüp vaŝl olsa baña ol nigārum bir nefes
Sākin olurdı benüm feryād u zārum bir nefes

Aġlamazdum ger baña baķsa nigārum bir nažar
İñlemezdüm hem-dem olsa baña yārüm bir nefes

275 G2732
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Gül gibi šutsa ķulaķ ol ġonçe-leb bārī benüm
Diñlese bülbül gibi zār-ı hezārum bir nefes

Āh u nālem göklere irer o meh-ruĥsārsuz
Cān u dilde ķalmaz ārām u ķarārum bir nefes

Āhum āĥir demde sākin olısar macnīde āh
Bir nefesdür Nažmiyā bu rūzgārum bir nefes

272277

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilāt]

Miģnet-i cışķ ile ol kim ola dāyim me’nūs
Leźźet-i cān u cihāndan ebed olsun me’yūs

cIşķ derdine düşen źevķe düşer macnīde
K’olur ālām-ı cihāndan dil ü cānı maģrūs

cĀşıķ oldur ŝoñ ucı keśret-i āhından anuñ
Nār peydā ola kendin yaķa hem-çün ķaķnūs

cAķl ģükm eyleyemez mülk-i tene hīç ebedī
cIşķ sulšānı göñül taĥtına kim ide cülūs

Nažmiyā itdüñ ise kendüñi cışķa teslīm
Olma iģsān-ı Ĥudā’dan yüri sen de me’yūs

277 G2757
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273278

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Düşse cānā lebüñüñ būsesine cāna heves
Nola kim ĥaste ider ŝıģģat ü dermāna heves

Ĥāk-pāyüñ var iken iki gözüm-çün her-giz
İtmezem iki gözüm kuģl-ı Ŝıfāhān’a heves

Murġ-ı cān kūyına uçmaķ dilese ey yüzi gül
Nola kim bülbül ider bāġ u gülistāna heves

Seni ey serv-i revān gülşen-i kūyuñda gören
Eylemez ģūrī ile ravża-i rıēvāna heves

Lacli cān-baĥş iken ol rūģ-ı revānuñ Nažmī
Nice ģayvāndur iden çeşme-i ģayvāna heves

274279

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Gülistān-ı zemistān olduġı ĥoş āşikār āteş
Ki göze görinür gül-zār daĥi lāle-zār āteş

Şitānuñ mīvesidür hem o yüzden mīveler içre
Görinür şekl-i nārenc ile her dem şekl-i nār āteş

Nola artarsa āhumla dem-ā-dem sūziş-i cışķum
Ziyāde olur olsa her ne dem kim rūzgār āteş

Nice şevķ ile pür sūz olmaya āh-ı dilüm her dem
Derūnumda benüm ģālāt-ı cışķ ile yanar āteş

278 G2763

279 G2782
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Derūnem Nažmiyā pür sūz-ı şevķ-i mihr-i ān meh-rūst
Şeved bā-āh-ı dil z’ān rū dem-ā-dem āşikār āteş280 

275281

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Felekde her şeb encüm kim görinür her zamān āteş
Yaķupdur bir feżāda ŝanki cünd-i bī-kerān āteş

Ola şol dilde kim bir cışķ olur ol gün gibi rūşen
Ki zīrā her-giz olmaz ķande olursa nihān āteş

İder her dem derūnī āh her cışķı olan dilde
İder kendin cayān elbet ki olmaz bī-duĥān āteş

Dem-ā-dem gök yeşil tütünler ile görinür göze
Bir özge gülşen içre miśl-i mīr-i cāşıķān āteş

Yanup yaķılsa cāşıķ derd ile dilden nola her dem
Ki zīrā cışķdur macnīde Nažmī bī-gümān āteş

276282

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Yaķaldan dilde mihrüñ ey meh-i nā-mihribān āteş
Gelür dilden dem-ā-dem āh ki olmaz bī-duĥān āteş

Niçe yıllar durur kim mihrüñ ey meh ŝaķlaram dilde
Degül mi gey caceb k’ola zücāc içre nihān āteş

280  Farsça beyit. Manası: Ey Nazmî, ruhum o ay gibi güzel olanın sevgisiyle yanıp tutuşmadadır; gönlün 
ettiği âh ile sürekli ateş ortaya çıkmaktadır.

281 G2783

282 G2784
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Ĥayāl-i cārıż u şevķ-i ciźāruñla degül ĥālī
Gözümde dem-be-dem āb u göñülde her zamān āteş

Gözümüñ ģumretinden bellüdür od olduġı dilde
Olur her ĥānenüñ cāmından elbette cayān āteş

Lebüñ yādıyla cāndan cūş ider cānā dil-i Nažmī
Nitekim üstine mey dökseler eyler fiġān āteş

277283

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Derūnumdan nola āh ile gelse her zamān āteş
Ki cışķuñ ŝaldı mülk-i cāna cānā cāvidān āteş

Göñülden āh-ı sūzānum iricek āstānuña
Hemān ol ān o dem šolar zemīn ü āsmān āteş

Ĥayāl-i mihr-i ruĥsāruñla ey māh-ı dil-efrūzum
Görinür gözlerüme ser-be-ser iş-bu cihān āteş

Libās-ı sürĥ üzre kim siyeh giymek seversin sen
Žarāfet ķaŝd idersin yacnī olmaz bī-duĥān āteş

Ŝafāsı bezm-i aġyār içre Nažmī bāde-i nābuñ
Aña beñzer kim olur ķış güninde gülsitān āteş

283 G2785
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278284

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Lešāfetde benüm cānum lebüñ yāķūt-ı nāb olmış
Güzellikde gözüm nūrı yüzüñ bir āftāb olmış

Ĥaš-ı ruĥsāruñ ey serv-i gül-endāmum bu vech ile
Gülistān gibi cāşıķ göñlin egler bir kitāb olmış

Efendi ben ķuluñ gören didi bugün işigüñde
Buña bir fetģ-i bāb olup caceb cālī-cenāb olmış

Ġam u miģnet bucaġında belā vü derd ocaġında
Benem bir nār-ı cışķ ile yanup baġrı kebāb olmış

Ruĥ-ı cānāne nūr-ı Muŝšafā ģaķķıyçün ey Nažmī
Güzellikde güle dönmiş nice gül āftāb olmış

279285

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

O dil-ber bir dür-i pākīze-cevher ĥūb-źāt olmış
Cemāl ü ģüsn ile ģaķķā ki ferĥunde-ŝıfāt olmış

Ĥudā maģż-ı sacādet ķılmış anı şol cihetden kim
Yüzi nev-rūz u cıyd anuñ ĥašı ķadr ü berāt olmış

Sikender gibi kim cān virmeye vaŝlına anuñ kim
Ĥašı ģıżr u ŝaçı žulmet lebi āb-ı ģayāt olmış

Nice meyl itmesün dil-teşneler ol dil-bere cāndan
Ki leźźetde leb-i lacli anuñ ķand-i nebāt olmış

284 G2788

285 G2789
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Lebi vaŝfında yārüñ ser-süĥan yazmaġa Nažmī’nüñ
Bu ĥūnīn eşki sürĥ ü çeşmi bir laclīn devāt olmış

280286

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

O dil-ber ģüsn ü behcet birle bir pür cizz ü nāz olmış
İşigi secde-gāh-ı cümle-i ehl-i niyāz olmış

Ķad-i bālāyile gül-zār-ı ģüsn içre o serv-i nāz
Ne ĥoş neşv ü nemā bulmış ne serv-i ser-firāz olmış

Dem-ā-dem murġ-ı diller ŝaydını bir ķayd idinmiş ol
Güzeller şāhınuñ zülfi ne çābük şāh-bāz olmış

Vefā olmaduġına ġam yime dil-berde ey dil çoķ
Güzellerde vefā olmaķ bu cālem içre az olmış

Ģarīŝ-i māl olanda görmedüm bir ģırŝ az olmış
Kimi görsem görürem Nažmiyā pür ģırŝ u āz olmış

281287

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Cemāl ü ģüsni cānānuñ ne dil-keş tāze bāġ olmış
Ķara zülfi olup aġ anda diller bend ü bāġ olmış

Ķara zülfini aġ idüp o servüm bāġ-ı ģüsninde
Hezārān candelīb-i dil ol aġa bend ü bāġ olmış

286 G2792

287 G2797
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O servüñ cebhe vü ruĥsārına hem-tā degül gerçi
Çemende güllerüñ ķızılı ķızıl aġı aġ olmış

Dönüpdür bāġ bir ĥūba kim olup aña sūsen dil
Çemen ĥaš ġonçe aġız nergis ü gül göz ķulaġ olmış

O māhuñ şevķ-i mihriyle dil-i sūzānı Nažmī’nüñ
Şeb-i tārīk-i ġam bezminde bir rūşen çerāġ olmış

282288

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Göñül murġına zülfeynüñ benüm cömrüm duzaġ olmış
cAceb kim ŝayd iden bir candelībi ol duzaġ olmış

Bugün ey ġonçe-i racnā senüñ ŝaģrā-yı cışķuñda
Benem biñ derd ile bir lāle gibi baġrı dāġ olmış

Cemālüñ gülsitānında senüñ ey serv-i gül-ruĥsār
Ķara zülfüñ hezārān murġ-ı dil ŝaydına aġ olmış

Olurdı bir yaķīnüm pāyüñe yüz sürmege ķıblem
Göreydüm Kacbe ķapuñdan ger aġyārı ıraġ olmış

Bugün Nažmī dürür ey yüzi şems alnı ķamer ģaķķā
Reh-i cışķuñda şol bir alnı açıķ yüzi aġ olmış

288 G2799
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283289

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Benem cānā saña cāndan muģibb-i bī-ģilāf olmış
Benüm göñlümdür ol yolda ŝu gibi pāk u ŝāf olmış

Meyānuñ mū dehānuñ bir ser-i mū ķīl ü ķāl ile
Niçe ĥoş šabc diķķatde bugün bir mū-şikāf olmış

Dehānuñla meyānuñ varlıġına bir vuķūf içün
Hemīn yoķ yire diķķat olınup çoķ iĥtilāf olmış

Yoluñda ey perī aġyār-ı dīvi hīçe ŝaymaķda
Dilüm canķā vücūdum işte baķ kūh-ı Ķāf olmış

Benüm macşūķ-ı cānum şöyle kim var yoķdur olmaz hem
Saña Nažmī miśāli bir muģibb-i bī-ĥilāf olmış

284290

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Benem bir mübtelā-yı derd ü endūh-ı firāķ olmış
Cemāli seyrine cānānenüñ pür iştiyāķ olmış

Nigāruñ šāķ-ı ebrūsı firāķından bugün derdā
Benem bir šāķati envāc-ı endūh ile šāķ olmış

İşiginden beni redd itdi ģussāduñ nifāķ ile
Dirīġā hem-dem ol cānāneye ehl-i nifāķ olmış

Mey ü maģbūb ile ol kim dem-ā-dem cıyş u nūş eyler
Odur cālemde ehl-i źevķ ü oldur pür meźāķ olmış

289 G2800

290 G2801
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Çün āĥir ayrılup gitse gerek Nažmī tek ü tenhā
Ne aŝŝı šut ki şevketle kişi pür šumšuraķ olmış

285291

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Añalum ola hep fikr ü me’āl āmāl-i māl olmış
Olur ol derd ile ol bir esīr ü pāy-māl olmış

Ŝovuķdan issiden bir ŝaķlamaķdur cismi pes nolur
Kişinüñ geydügi ašlas ya ĥod bir sāde şāl olmış

Kişi bir derde düşüp kim çeke šamu caźābın pes
Ne aŝŝı šurduġı yir šut ki bir cennet-miśāl olmış

Gerek cāşıķda derd-i cışķ ile şol deñlü zārī kim
Gören diye mecāl-i ŝabr bu zāra muģāl olmış

Lešāfet birle Nažmī nažmuñı cevher-miśāl eyle
Ki gören diye Nažmī’ye bu nažmı ģasb-i ģāl olmış

286292

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Ĥaš-ı laclüñ ki ŝāf u āb-dār u ber-kemāl olmış
Bu resme ol muģaķķaķ ĥašš-ı Yāķūt’a miśāl olmış

Meger kim lušf-ı ķaddüñ yād ķılmış bād gülşende
Bükülmiş bu hevādan her nihālüñ ķaddi dāl olmış

291 G2803

292 G2804
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Gözümüñ aġlamaķdan ģumretin hicrüñde gören dir
Zehī göz kim ķızıl altuna dönmiş cayn-ı māl olmış

Ĥayāl-i ķāmet ile sen gül-endāmuñ feżā-yı dil
Dönüpdür bir gülistāna ki pür tāze nihāl olmış

Bugün ey sīm ten medģüñde her sözi bu Nažmī’nüñ
Hemān cayn-ı zer-i ĥāliŝ dürür gūyā ki ķāl olmış

287293

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Şu resme ey melek ģüsn ü cemālüñ ber-kemāl olmış
Ki yüzüñ āftāb alnuñ ķamer ķaşuñ hilāl olmış 

Ŝabā sevdā-yı zülfüñle eyā Leylī-ŝıfat her dem
Düşüp deşt içre Mecnūn-tek yiler āşüfte-ģāl olmış

Benüm gibi perīşān u şikeste-ĥāšır u miskīn
Benüm cömrüm senüñ zülfüñ dürür kim pāy-māl olmış

Güzeller içre sen cānānı gören der bu cānāne
Şeh-i iķlīm-i ģüsn ü server-i mülk-i cemāl olmış

Gören dir ĥüsrevā şekker lebüñ vaŝfında her nažmum
Nižāmī gibi Nažmī şācir-i şīrīn-maķāl olmış

293 G2805
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288294

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

O ĥūnī çeşme kim müjgān ĥadeng ebrū kemān olmış
Dil-i cuşşāķ aña meydān-ı cışķ içre nişān olmış

Kimi kim görse eyler ġamzeler ol ġamzeler birle
Görüñ ol āfetüñ çeşmi ne fettān-ı cihān olmış

Ne ān ol ģüsn ü ānı ĥūba kim gören sever ānī
Nažar ķılsam ben anı görürem pür ģüsn ü ān olmış

Benem ol lāle-ruĥ ol ġonçe-leb dil-dārumuñ her dem
Firāķından dili derd ile dāġ u baġrı ķan olmış

Cihānı döne döne gezdüm ammā görmedüm Nažmī
Ġam-ı devrān ile bir baña beñzer nā-tüvān olmış

289295

[Müstefcilün Müstefcilün Müstefcilün Müstefcilün]

Bülbül mi var gül-zārda derd ile giryān olmamış
Yā gül mi var anı görüp şevķ ile ĥandān olmamış

Gülşende bir bülbül mi var her dem cefā-yı ĥārdan
Dāġ-ı ġam ile lāleveş baġrı anuñ ķan olmamış

Bezm-i belāda dem-be-dem devrān elinden āh kim
Bir dil mi var biñ derdle ney gibi nālān olmamış

Ķıblem viŝālüñ cıydinüñ Kacbe ķapuñda şevķ ile
Bir cāşıķuñ mı var ki biñ cān ile ķurbān olmamış

294 G2807
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Medģ itse Nažmī bülbülüñ gül-şende gül ruĥsāruñı
Bir gül mi ķalur şevķden çāk-ı girībān olmamış

290296

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilāt]

Āh te’śīr itmez ol dil-dāra k’ola baġrı šaş
Ķatı cevr ile çıķarur başınuñ baġrında baş

Hey [ne] fettānlar durur ādemler öldürürler āh
Hey ķıyāmet sende olan şol güzel göz ile ķaş

Ey šabīb-i cān işigüñde yatan cāşıķlaruñ
Ŝan yatur dārü’ş-şifāda bir niçe ŝāģib-firāş

Ben seni sevdügümi sen ŝanma diyem ġayra līk
Ķande olsa ķanlu yaşum her dem eyler sırrı fāş

Fürķatüñde ey Süleymānum senüñ Ĥātem-ŝıfat
Ģasret-i laclüñle bu Nažmī baŝar baġrına šaş

291297

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilāt]

Olduġıyçün derr-i cışķ-ı yārdan baġrumda baş
Her dem aķar gözlerümden ķande olsa ķanlu yaş
Lāle-zār oldı bu ķanlu yaşum ile šaġ u šaş
Mā-cerā-yı rāz-ı cışķı ķanlu yaşum itdi fāş

296 G2858

297 M147
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Rūģ u bāl ile belā-yı cışķa kim didüm belī
Derd ile ķan aġlamaġ olmışdı anuñ evveli
Ķana girdi gözlerüm [göz] göre āh āĥir velī
Mā-cerā-yı rāz-ı cışķı ķanlu yaşum itdi fāş

Derd-i cışķ ile anuñ kim baġrı her dem rīşdür
İnkisār ile dem-ā-dem ķalbi pür teşvīşdür
Ķandeyise mā-ģaŝal ķana ber-ā-ber işdür
Mā-cerā-yı rāz-ı cışķı ķanlu yaşum itdi fāş

Ķandeyise ķan dere yatmaķ ki bu tenden gelür
Dem-be-dem bu ķanlu yaş yā gözüme ķandan gelür
Her ne gelse baña ey dil dem-be-dem senden gelür
Mā-cerā-yı rāz-ı cışķı ķanlu yaşum itdi fāş

Rāh-ı cışķ içre [olur] her cāşıķa çoķ mā-cerā
Ķande olsa cāşıķa eksük degüldür bir belā
Göz göre ammā bu demler ķana girdi Nažmiyā
Mā-cerā-yı rāz-ı cışķı ķanlu yaşum itdi fāş

292298

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Cām kim bir yār-i ŝāfī-dil dürür bī-ġıll ü ġış
Ĥoş geç anuñla ŝafā sür cişret eyle yaz u ķış

cĀşıķuñ cānını acıtmaķdur ol cānānenüñ
Šatlu šatlu lacline kim urur āh aġyār diş

Göz göre öykündügiyçün dil-berüñ ebrūsına
Daķdılar bek baġlayup gör boynına yāyuñ kiriş

298 G2868
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Cāh ile iķbāl-i dünyā cāhile devlet gelür
Nitekim ŝanur semizlik šıfl kimde görse şiş

Bī-ģaķīķatdür ne şek yanında birdür ĥayr u şer
Nažmiyā şol kes kim ola aña bir yad u biliş

293299

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ol ģabībüñ kūyı Kacbe der-gehi mihrāb imiş
Anuñ içün secde-gāh-ı cümle-i aģbāb imiş

Cān virüp dil bulımaz būs-ı dehān-ı dil-beri
Dil-berüñ būs-ı dehānı ne caceb kem-yāb imiş

Tīġ-i cevr-i yārdan pür yāre imiş yüregi
cĀşıķuñ eşki anuñçün dem-be-dem ĥūn-āb imiş

Cevr-i devri defc ü ķahr-ı dehri refc iden müdām
Ģālet-i keyfiyyet-i cām-ı şarāb-ı nāb imiş

Her cevānı şīr ider her pīri eyler nev-cevān
Mey anuñ-çün Nažmiyā mašlūb-ı şeyĥ ü şāb imiş

294300

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Rūģa rāģat-baĥş olan devr içre ŝāfī rāģ imiş
Rāģ pes macnī yüzinden rāģatü’l-ervāģ imiş

299 G2869

300 G2872
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Ģaķ bu kim bāb-ı ŝafānuñ fetģine faŝl-ı bahār
Muķteżā-yı ģikmet üzre bir güzel miftāģ imiş

Bādedür yārüñ lebi tüffāģdur hem ġabġabı
Anuñ içün bādenüñ yaraşuġı tüffāģ imiş

Her kim eylerse nažar taģŝīl ider şevķ ü ŝafā
Ĥašš-ı ĥadd-i yār bildüm kim Ēav u Miŝbāģ imiş

Yoķ bir ādem gibi ādem içlerinde Nažmiyā
Yārüñ aġyārını gördüm bir alay fellāģ imiş

295301

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ķolları yārüñ ki bir gül-binde iki şāĥ imiş
Aña dil dest urmaġ ister ģaķ bu kim küstāĥ imiş

Ŝafģa-i ĥaddine ĥaš yazmış Gülistān’ı tamām
Ķaŝdı anuñ ġālibā bu yüzden istinsāĥ imiş

Göge irer her dem āhum āh ol māhuñ velī
Ķaŝrına irmez o ķaŝr ey dil ne cālī kāĥ imiş

Ĥalvete maģbūblar ķoyarmış ekśer şeyĥ-i şehr
Ben de bildüm ĥūblar źevķin süren eşyāĥ imiş

Nažmiyā biz bu cihāna gelmeyeydük kāşkī
Menzili her şaĥŝuñ āĥir bunda bir sūrāĥ imiş

301 G2873
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296302

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Āh ol āfet cevri çoķ bir žālim ü bī-dād imiş
Güce görüp cāşıķa cevr itmege muctād imiş

Ĥışm ile baķduķca ādem öldürür ol çeşm ile
Çeşmini bildüm anuñ bī-raģm bir cellād imiş

İns ile üns itmemiş Mecnūn caceb sultān imiş
Vaģş u šayr anuñçün anuñ emrine münķād imiş

Kūh-kendür başa ilten ŝancat-ı cışķı kim ol
Ŝancatında bir ser-āmed pehlevān üstād imiş

Dād elinden Nažmiyā ol ĥüsrev-i şīrīn-lebüñ
Ķullarına cevri bī-ģad bir şeh-i bī-dād imiş

297303

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Dillere ŝāfī ŝafā viren şarāb-ı ŝāf imiş
Ehl-i dil anuñçün anı lušf ile vaŝŝāf imiş

Cān u dilden bende olan cāşıķa yoķ raģmi hīç
Ol güzeller pādşāhı [hey] ne bī-inŝāf imiş

Yolına ol bī-vefānuñ naķd-i cān ĥarc itdüñ āh
Bir vefāsın görmedük ol ĥarcumuz isrāf imiş

Bir vefā kānı olan źāt-ı şerīfüñ yolına
Cān revān idenler el-ģaķ cümleten eşrāf imiş

302 G2874

303 G2882
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Leblerine lacl didüm dil-berüñ cismine sīm
İşidenler didiler Nažmī eyü ŝarrāf imiş

298304 
[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

cĀlemi Ģaķ ģüsn ŝūretde ki inşā eylemiş
Ādemi mecmūcdan bir resme zībā eylemiş

Ādemüñ kimin faķīr ü ĥvār u ednā eyleyüp
Kimini daĥi ġanī vü şāh-ı aclā eylemiş

Cümle maĥlūķāt ile pür eyleyüp bu cālemi
Ādemi idüp mükerrem cālem-ārā eylemiş

Cümle-i eşyāda ķomış özge bir ĥāŝiyyeti
Her ne varlıķ var ise ģikmetle peydā eylemiş

Nažmiyā çoķ şükr kim ol Rabb-i ģayy-i lā-yemūt
cĀlemi hep ādemī cemciyle iģyā eylemiş

299305

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ģaķ o cānānuñ lebin ser-çeşme-i cān eylemiş
Sözlerin leźźetde cayn-ı āb-ı ģayvān eylemiş

Ol ģabībüñ Kacbe kūyında viŝāli cıydine
Anca cāşıķ cışķ ile cānını ķurbān eylemiş

304 G2890

305 G2891
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Ādemi her ān diler kim dil-perīşān eyleye
Ol perī-şān zülfin anuñçün perīşān eylemiş

cIşķ-ı Leylī birle Mecnūn-tek benem ol yār içün
Ķande ise eşk-i çeşmin dem-be-dem ķan eylemiş

Ol güzeller ĥüsrevinüñ Ģaķ o şīrīn laclini
Nažmiyā şehd-i şifā adına bir şān eylemiş

300306

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]  

Çeşm-i dil-ber göz göre kendin pür efsūn eylemiş
Dillere efsūnı yacnī ģadden efzūn eylemiş

Ol lebi şīrīn ŝaçı leylī nigār kim cışķ ile
Niçe niçe cāşıķın Ferhād u Mecnūn eylemiş

Ol nigāruñ kim meyānın muttaŝıl eyler kenār
İşini sīmīn kemer anuñla altun eylemiş

Ol hümānuñ kātib-i ķudret berāt-ı ģüsnine
Zülfini šuġrā-yı ġarrā-yı hümāyūn eylemiş

Rāstī ķaddin o serv-i bāġ-ı ģüsnüñ Nažmiyā
Bāġ-bān-ı ŝunc ĥoş bālā vü mevzūn eylemiş

306 G2892
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301307

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]  

Sünbülin ĥaddinde ol ĥūb-ı Ĥıšā çīn eylemiş
Naķş-ı ģüsnin ol nigār anuñla tezyīn eylemiş

Bāġ-bān-ı ŝunc ol servüñ yüzi gül-zārını
Zülf ü ĥaššı birle envāc-ı reyāģīn eylemiş

Ĥašš-ı kāfir-kīşi(n) ĥadd-i dil-rübāda göz göre
Ķaŝd-ı īmān eyleyüp gör ġāret-i dīn eylemiş

Tevsen-i gerdūn içün hey’etde gūyā dest-i ŝunc

Dürr-i encümle hilāli zeyn idüp zīn eylemiş

Vaŝf-ı laclinde bu Nažmī ey güzeller ĥüsrevi
Lafž-ı şekker-bār ile nažmını şīrīn eylemiş

302308

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]  

Kendini dil-ber güzel šutup ki tezyīn eylemiş
Göz göre ol yüzden ol ķaŝd-ı dil ü dīn eylemiş

Āyine mānendi yüzi ayına baķdurmaġı
Ol sipihr-i ģüsn mihri ĥūb-āyīn eylemiş

Zülfine misk-i Ĥıšā dimişdüm idüp bir ĥašā
İşidüp ķaşın çatup yār alnını çīn eylemiş

Kime kim içürmiş ol dil-dār tīġ-i āb-dār
Āteş-i cışķın dilinden tīz teskīn eylemiş

307 G2893

308 G2894
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Nažmī’nüñ nažmın gören vaŝf-ı ciźār-ı yār ile
Der ki Nažmī nažmını gül gibi rengīn eylemiş

303309

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]  

Yār lušfından beni yād eyleyüp yārüm dimiş
Neyler ola ol benüm cışķa giriftārum dimiş

Döne döne devr elinden benden ayru ġam çeküp
Nerd-i ġamda neyler ol zārī ķılan zārum dimiş

Yār ben cışķıyla ser-gerdānı içün cışķ ile
Yil gibi her dem yiler mi ol hevā-dārum dimiş

Ben belā-yı cışķı birle mübtelā dil-ĥastesin
Añup ol dil-dār neyler ol dil-efgārum dimiş

Midģatinde nažm-ı Nažmī añılup ol şāh-ı ģüsn
Neyler ol güftār-ı nažmı dürr-i şehvārum dimiş

304310

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]  

Dāyimā aġyārı daķup yanına şimşīrveş
Ol kemān ebrū beni atar yabana tīrveş

Tīr atarken ol kemān ebrūyı seyr itdüm bugün
Ķaldı engüşt-i lašīfinde gözüm zih-gīr-veş

309 G2897

310 G2899
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Baña seyr-i bāġ o gül-ruĥsārsuz zindān gelür
Anda cūlar gözlerüme görinür zencīr-veş

Sūre-i Kevśer dürür ĥašš-ı leb-i cānāne ŝan
Aña ol ĥašš-ı źeķan düşmiş dürür tefsīr-veş

Ĥāk-i pāyine elüm ger ire ol sīmīn tenüñ
İşüm altun ide Nažmī cevher-i iksīr-veş

305311

[Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Öldüm āh ey yār-i cānum gel yetiş
Hey meded rūģ-ı revānum gel yetiş

Ģasretüñle niçe bir giryān olam
Ey leb-i ĥandānı cānum gel yetiş

Bülbül-i zār eyledi hicrüñ beni
Ey yañaġı gülsitānum gel yetiş

Cilve göster şol müselsel zülfüñe
Hāy cömr-i cāvidānum gel yetiş

Ķāmetüñ ölmelüsiyem ey benüm
Fitne-i āĥir zamānum gel yetiş

Ģasretüñ derdinden āh ey māhum āh
Göklere çıķdı fiġānum gel yetiş

Nažmī’yem kim yoluña olsun revān
Cümleten naķd-i revānum gel yetiş

311 G2919
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306312

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Niçe bir hicrüñ odına dil-i cuşşāķı yaķış
Seni sen ķaçma sevenden aña vaŝl ile yaķış

Be hey āfet bire žālim niçe bir niçeye dek
Ĥūnī çeşm ile dem-ā-dem baña ĥışm ile baķış

Sen çıķınca eviñüzden ki çıķar cānumuz āh
Böyle geç geç nedür ey rūģ-ı revānum bu çıķış

Her viŝālüñ olısar āĥiri hicr āh meded
Ŝoñı elbette olur niteki her yazuñ ķış

Nažmiyā yıķduġı gibi seni mey ayaķdan
Ġam ile sen de o keyfiyyet ile šurma yıķış

307313

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Ģüsn ile āh o perī-şān ne güzel cān olmış
Ādemüñ göñlin alur şīvelü cānān olmış

Ol nihāyetde melāģat o şeker lebler ile
Mıŝr-ı ģüsne bugün ol Yūsuf-ı Kencān olmış

Şol güzel yüzini gören dil ü cāndan ķul olur
Bugün ol yüzden o ģüsn iline sulšān olmış

312 G2929

313 G2936
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Ĥaddi vü cebhesi bu ģüsn ü cemāl ile anuñ
Mihr-i raĥşān biri biri meh-i tābān olmış

Bir perī yüzlü güzeller şehine bende olup
Nažmī dīvānenüñ eglencesi dīvān olmış

308314

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Yañaġuñ gül dudaġuñ ġonçe-i ĥandān olmış
Ķāmetüñ šoġrusı bu serv-i ĥırāmān olmış

Ĥaš çemen ĥad semen ü leb ter ü nāzük ġonçe
Bu lešāfetle yüzüñ tāze gülistān olmış

Ĥaš u zülfüñle senüñ ĥadd ü cebīnüñ beñzer
Bir gülistāna ki pür sünbül ü reyģān olmış

Ey güzeller güzeli Yūsuf-ı Kencān vardur
Senden öñ ģüsn ü behā Mıŝr’ına sulšān olmış

Derd-i cışķuñla senüñ her dem olup yüregi ķan
Ķanı Nažmī gibi bir gözi yaşı ķan olmış

309315

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Şol ki ģırŝ ehli ola anda ġınā olmaz imiş
Kişiye ģırŝ gibi renc ü cınā olmaz imiş

314 G2937

315 G2938
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Ġam-ı aġyār gibi derd ü belā var m’ola āh
cĀşıķa andan eşed derd ü belā olmaz imiş

Gerçi çoķ źevķ ü ŝafāsı bu cihānuñ ammā
Mey ü maģbūb gibi źevķ ü ŝafā olmaz imiş

Tīġ-i hicrān ki dile yāre ura yārüñ aña
Merhem-i vaŝlı gibi hīç devā olmaz imiş

Nažmiyā yār vefā itmedi ben bendeye āh
Ben de bildüm ki güzellerde vefā olmaz imiş

310316

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Seyl-i eşküm göricek yār bu deryā der imiş
İşiden cāşıķuñuñ ģāli budur yā der imiş

Ķıldı dil-mürdeyi būs-ı leb-i dil-ber iģyā
Ehl-i dil anuñ içün aña Mesīģā der imiş

Ol ciźār ile o dil-ber beni itdi Vāmıķ
Nažar ehli hep o yüzden aña cAźrā der imiş

Zülfi sevdāsı idüpdür beni Mecnūn anuñ
Anuñ içün gören anı aña Leylā der imiş

Ol şeh-i ģüsn görüp medģümi vaŝfında dimiş
Nažmī nažmı nice nāzük nice zībā der imiş

316 G2940
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311317 
[Fecilātün Fecilātün Fecilāt]

Ey göñül šut dün ü gün šurma güreş
Ķayġu güreşcileri birle güreş

Gözüme dünye olur hep ķarañu
Baña görinmese ol yüzi güneş

Der o sevdügüm içün yad u biliş
Bir ŝarılmaķ buña biñ cāna beleş

Nola yār olsa güzeller ĥānı
Beg güzeldür yaraşuķ ķatı begeş

Var o leş olası engel birle
Nažmī yār itdügi ķurbānı üleş

312318

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīl]

Oñarur kişiyi ādem ider uŝ
Olur oñmaduġ olmasa eger uŝ

Şu kim oñmaduġ olur her-giz oñmaz
Başında var ise yoķdur meger uŝ

Danış yendek şu senden uŝlularla
Bir olmaz çün bilürsin anı her uŝ

Perī yüzlülere baķma gel imdi
Görince anları zīrā gider uŝ

317 G2943, Türkī-i Basīš

318 G2975
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Baş egmezdüm ulus ulularına
Olaydı Nažmī başumda eger uŝ

313319 
[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Yāra yöneldükce yendek her ayaķda cāna baŝ
Ey göñül hem ķan yaşumdan dökilen mercāna baŝ

Görmesi bayramdur yārüñ aña kim iresin
Ol sevinc ile o çaġ cān ķoçını ķurbāna baŝ

Ķanı yārüm diyü gözden aķıdup ķan yaşlaruñ
Ķande yönelseñ göñül her bir ayaķda ķana baŝ

İster iseñ başuña ġavġā alasın göz göre
Ķanzil ol ayaķ götür gel var yüri mey-ĥāne baŝ

Nažmī lālāsını yārüñ tez yıķılsun dir iseñ
Ŝaġraġı šoldur bir iki üç ol aĥiryana baŝ

314320

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Dilerseñ kim saña feyyāżdan bir lušf ola fāyiż
Dem-ā-dem źikrüñ olsun dilde yā fettāģ u yā ķābıż

Ķaçan olur ki ŝoģbetde šuta dānā yirin nā-dān
Olur mı źevķde her-giz ber-ā-ber ģulv ile ģāmıż

319 G2984, Türkī-i Basīš

320 G3011
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Ne müşkil ģāl olur kim ģāliyā devletlüler ekśer
Olur māl-i ģarāmı ķande bulsa žulm ile ķābıż

Geleydi kāşkī ol ģāl elinden bir kişinüñ kim
İdeydi eşkini her dem mašar āhın idüp cārıż

Kişi şol dem bilür bir cāfiyet ķadrini kim nā-gāh
Ola ŝıģģatdeyiken aña bir müşkil maraż cārıż

Be Nažmī bu heves bir iki üç ü dörd ü beş imdi
Niçe bir vaŝf-ı ĥāl ü ĥašš-ı zülf ü kākül ü cārıż

315321

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilāt]

Ġonçeveş olana demler kim dilüñde inķıbāż
Gül gibi gel gül açıl ey serv ķıl seyr-i riyāż

Gülşen-i kūyuñda kim ĥāk ile yek-sān olmışam
Çeşm-i pür eşküm olupdur anda mānend-i ģıyāż

İy nigārum lušf idüp cuşşāķa dāyim lušf ile
cĀrıżuñ carż eyleseñ saña kim eyler ictirāż

Geçmedin ģüsnüñ zamānı ķıl vefā cāşıķlara
Hey güzel şāhum irer her devlete çün inķırāż

Der-peyince ŝu gibi ŝāfī revān olur göñül
İtse ol serv-i revānum Nažmiyā seyr-i riyāż

321 G3018
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316322

[Müftecilün Müftecilün Fācilāt]

Ģüsnini şol dem k’ide cānāna carż
Lušf ile mihrini ider cāna carż

Ola ki bir būse cašā eyleye
Eyleyeyin cānumı cānāna carż

Ol şeh-i ģüsn işigine var göñül
Eyleyigör ģālüñi dīvāna carż

Şevķini meclisde bugün dil-bere
Döne döne eyledi peymāne carż

cIşķ ġamın hicr elemin Nažmiyā
Eyleyeyin ol şeh-i ĥūbāna carż

317323

[Müftecilün Fācilün Müftecilün Fācilāt]

Ķanlu yaşumla yazup yine faķīrāne carż
İdeyin aģvālümi ol şeh-i ĥūbāna carż

Hicr eleminden bugün yāra nola aġlasam
Lā-büd ider bendeler ģālini sulšāna carż

Fürķat odından yanup her gice pervāneler
Ģālin ider her biri şemc-i şebistāna carż

Lušf ile cāşıķlara mihr yüzin gösterür
Gün gibi ģüsnin ne gün eylese cānāna carż

322 G3038

323 G3039
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Himmet iderdi tamām āŝaf-ı devrān eger
Eylese Nažmī ķulın Şāh Süleymān’a carż

318324 
[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]  

Senüñ Baġdād’dur şehrüñ aķar anda gözümden Şaš
Hem anuñçün dimişdür bu gözüm yaşına diyen Şaš

Güzeller ĥānısın sen çünki şehrüñdür senüñ Baġdād
Gözüm yaşın ne yüzden itmeyem iki gözüm ben Şaš

Gözüm yaşın gören ķapuñda sensüz šañlayup didi
Ki šaşmış daĥi yaz olmazdan öñdin böyle erken Şaš

Sarāyuñ ķapusı öñinde kim ĥānum aķar yaşum
Bu yüzden aķmaz ol Baġdād öñinde gür gür aķan Şaš

Yaşuñ çayına it köpri ķaşuñ ŝandallarıyla kim
Bilürsin Nažmī šutmaz degme bir köpriyi iñen Şaš

319325

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ŝafģa-i ĥaddinde ol māhuñ mücellā tāze ĥaš
Sūre-i ve’ş-Şems’dür anda olan beñler nuķaš

Āba beñzer cārıż-ı dil-ber anuñ üstinde ĥāl
Beñzer ol cādūya kim batmaz ŝuya mānend-i baš

324 G3046, Türkī-i Basīš

325 G3057
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Eşk-i cāşıķ kūy-ı macşūķa virür revnaķ revān
Nitekim virür şeref Baġdād u Mıŝr’a Nīl ü Şaš

Her kişinüñ yaĥşi šonına baķar işbu cavām
Añlamazlar anı kim lā-ĥayre illā fī’l-vasaš

Ŝoģbet-i cānāneden ben bildügüm Nažmī murād
Sīne-ber-sīne olup cān cāna olmaķdur faķaš

320326

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ŝafģa-i ĥaddüñde ĥaššuñ olmasa cānā ġalaš
Ĥāllerden cā-be-cā şekk içün olmazdı nuķaš

Āb-ı ģayvāndur benüm cānum senüñ nāzük lebüñ
Ķara zülfüñ anda žulmet ĥıżrdur ol sebz-ĥaš

Mihrüñi ey māh-ı Kencān’um šutup cāndan cazīz
Ŝaķlaram cān içre kim lā-ĥayre illā fī’l-vasaš

Gül-şen-i kūyuñdan eşküm nola ĥālī olmasa
Hey begüm Baġdād’dan münfek olur mı cūy-ı Şaš

Ķāmetüñ seyri dürür ey serv-i nāzum rāstī
Mašlab-ı aclāsı Nažmī aģķaruñ senden faķaš

326 G3060
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321327

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Mihre yüz šutar getürse tāze bir maģbūb ĥaš
Fetģ-i bāb-ı mihr içün olmış durur menŝūb ĥaš
Ehl-i diller içre anuñçün olur merġūb ĥaš
Yaraşur dil-berlere reyģān miśāli ĥūb ĥaš

Ĥašš ile olur tamām-ı revnaķ-ı ģüsn ü cemāl
Ĥašš ile bulur muģaķķaķ zīver-i behcet kemāl
Ehl-i diller ģüsn-i ĥašš içün ider çoķ ķīl ü ķāl
Yaraşur dil-berlere reyģān miśāli ĥūb ĥaš

Bezm-i ģüsne ĥaš durur viren kemāl-i ziyneti
Ĥadd-i dil-ber ĥašš-ı dil-keş birle bulur behceti
Ĥašš ile her yüzden artar çün güzellik ģāleti
Yaraşur dil-berlere reyģān miśāli ĥūb ĥaš

Ĥaššı geldükde olur dil-ber kemāl ile güzel
Ĥaš durur dil-berleri ģüsn ile iden bī-bedel
Ģüsn-i ĥašš ile yazılmış āyet-āsā mā-ģaŝal
Yaraşur dil-berlere reyģān miśāli ĥūb ĥaš

Ĥaš görüp ģažž itse cāşıķ ĥadd-i dil-berde nola
Ĥašš olur çün mūcib-i meyl-i vefā terk-i cefā
Böyle bu vech ile her yüzden muģaķķaķ Nažmiyā
Yaraşur dil-berlere reyģān miśāli ĥūb ĥaš

327 M170
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322328

[Fācilātün Fācilātün Fācilāt]

İtdi dil mülkini çeşm-i yār żabš
Vāy ol iķlīme k’ide Tatar żabš

Yaşuma kirpüklerüm sedd ola mı
Çün olınmaz ĥār ile enhār żabš

Her hevāya yiltenür ķılmaz ķarār
Hīç olınmaz bu dil-i bī-kār żabš

cIşķ üstādından özge bir daĥi
İde dil šıflın meger dil-dār żabš

Nažmī tā kim oldı mest-i cām-ı cışķ
Kendüzin ol idemez ey yār żabš

323329

[Mefcūlü Fācilātü Mefācīlü Fācilün]

Ĥaddüñde kim bu vech ile šutdı ķarār ĥaš
İķlīm-i ģüsne šurmayuben el ķarar ĥaš

İtdi nihān küsūf ile mihr-i cemālüñi
Ĥaddüñde oldı çün güzelüm āşkār ĥaš

Ne yüz ķarasıdur bu ki ķarşumda göz göre
Būs u kenār ide lebüñi ey nigār ĥaš

Ben bī-[ķarār] cāşıķa göstermez oldı gün
Ģüsnüñ ģarīmine olalı perde-dār ĥaš

328 G3065

329 G3079



232 EDİRNELİ NAZMÎ DÎVÂNI'NDAN SEÇMELER

Nesĥ itdi laclüñüñ ĥašı Yāķūt ĥaššını
Olmaz anuñ miśāli muģaķķaķ ġubār ĥaš

Gūyā ki Hind tāciridür Çīn’den itdi cazm
Rūm’a getürdi ŝatmaġa müşk-i Tatar ĥaš

Vaŝf-ı ĥašuñ bu Nažmī şu resm ile yazdı kim
Anuñ miśāli olmaya bir şīve-dār ĥaš

324330

[Fācilātün Fācilātün Fācilāt]

Giceler kim bezme virür fer çerāġ
Bir ķamer-ruĥ dil-bere beñzer çerāġ

Gūyiyā bir sīm-ten maģbūbdur
Kim geyer başına tāc-ı zer çerāġ

Bir yalıñ yüzlü dürür par par yanar
Ehl-i bezmüñ göñlini egler çerāġ

Her gice māh-ı cihān-ārā gibi
Urınur başına nūr-efser çerāġ

Terk-i ser itmekde şevķ ile revān
cĀşıķ-ı rūşen-dile beñzer çerāġ

Yāra her şeb ģālin aġlar bezmde
cIşķ odından dāyimā yanar çerāġ

Yimedi pervāne pervā gerçi kim
Çekdi aña bir yalıñ ĥancer çerāġ

330 G3171
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Vaŝl u hicr-i yāri añup muttaŝıl
Geh güler şevķ ile geh aġlar çerāġ

Nažmiyā meclisde her şeb germ olup
Şevķini cānāna carż eyler çerāġ

325331

[Fācilātün Fācilātün Fācilāt]

Giceler kim ķarşuña yanar çerāġ
cArż-ı şevķ eyler saña beñzer çerāġ

Meclisüñde cāşıķ-ı mestāne-vār
Geh güler şevķ ile geh aġlar çerāġ

Nūr-ı ģüsnüñden k’idüpdür iķtibās
Bezme her şeb virür ey meh fer çerāġ

Bezmüñe olmazdı maģrem giceler
Olmasa ey māh sacd-aĥter çerāġ

cĀşıķ-ı ser-bāz mānendi ider
Germ olup şevķüñle terk-i ser çerāġ

Mihr ile ĥalķı yaķarsa āftāb
Nola kim sen māhdan yaķar çerāġ

Ķarşuña her şeb ki yanar yaķılur
Nažmī-i sūzān-dile beñzer çerāġ

331 G3172
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326332

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilāt]

Yoķ durur mehde senüñ mihr-i ruĥuñ deñlü fürūġ
Ŝādıķam ben o sözümde beni sen ŝanma dürūġ

Mülk-i cışķuñ şehiyem šabl fiġān eşk sipāh
Āhumuñ āteş ü dūdı calem ile baña tuġ

Cigerüm sīne tenūrında kebāb olmadadur
Āh-ı germüm ki derūndan gelür ol dūd ile buġ

Tāze şīre olamaz köhne şarābuñ bedeli
Olamaz şīre bedel niteki ol nevc ile dūġ

Nažmiyā lafž-ı dürer-bār ile bu nažm-ı belīġ
Añdururdı seni dil-dāra eger bulsa bülūġ

Gösterürler götiri meylden elbette ferāġ
Gerçek erler ki görür pīre-zen-i dehri dürūġ

327333

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilāt]

Ģayf aña kim naķd-i cömri eyleye beyhūde ŝarf
Olmaya maķŝūdı hīç ögrenmege bir iki ģarf

Şol güzeller ĥüsrevi kim manšıķ-ı şīrīni var
Ġāyet ile ĥūb olur kim oķur ola naģv ü ŝarf

Meclise ŝāfī ŝafā-baĥş olduġıyçün şevķ ile
Şīşe eyler her žarīf olan şarāb-ı nāba žarf

332 G3180

333 G3237
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Bezm-i gül-zār içre kim aġyār ola bārid düşer
Ol bürūdet gösterür ezhārı eşcār üzre berf

Nažmiyā ŝarf itme elfāž-ı dürer-bārı ki ŝırf
Ola anda söylenen sözler zebān-ı Rūm u Serf

328334

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilāt]

Hey ne var cālemde vaŝl-ı dil-bere hem-tā lašīf
Sen müyesser eyle anı ben ķuluña yā lašīf

Ŝoģbeti olur ģaķīķat birle rūģānī hemīn
Hem-demi anuñ kim ola bir melek-sīmā lašīf

Cān ŝafāsın kesb ider her kim ki ŝoģbet eyleye
Bir senüñ gibi perī-ruĥsār ile tenhā lašīf     

Saña kim me’vā ola ey ģūrī-çehre bir maķām
Ol maķām olur hemīn cennet gibi me’vā lašīf

Çoķ güzel gördüm lašīf ammā ki her-giz görmedüm
Bu cemāl ü ģüsn ile sen dil-bere hem-tā lašīf

Gül yüzüñ yādıyla kūyuñda iden rengīn ŝadā
Gülsitānda bülbül-i gūyā durur gūyā lašīf

Lušf yüzin gösterüp ķıl Nažmī’ye geh gāh lušf
Kim seni ol dem-be-dem medģ eyleye cānā lašīf

334 G3239
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329335

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilāt]
cĀrıż-ı dil-berde olmışdur caceb seģģār zülf
Kim hemīşe görinür geh caķreb ü geh mār zülf

Genc-i ģüsn-i yāra ol kim el ŝuna bir gencden
Ģamle eyler üstine ol ān ejder-vār zülf

İtmege ber-dār ol dil-dār diller düzdini
Ģüsni meydānında olmışdur anuñ bir dār zülf

Der-kenār itmek recāsıyla meyān-ı yāri āh
Ŝalınur yanınca dāyim nitekim zünnār zülf

Ruĥlarında dil-berüñ bu vech ile ĥoş-būyile
cAnber-i sārādur ol ĥaš nāfe-i Tatar zülf

Var durur ģüsn ü cemāl-i yārüñ özge cālemi
Kim nehār-ı rūşen ol ruĥsār u leyl-i tār zülf

Nažmiyā eyler meşāmm-ı cānı ĥoş-bū ŝubģ u şām
Kim olur her dem bu yüzden misk ü canber-bār zülf

330336

[Fācilātün Fācilātün Fācilāt]

Ruĥlaruñ cānā gül-i terden lašīf
Ŝaçlaruñ misk ile canberden lašīf

Leblerüñ şehd ile şekkerden leźīź
Ķāmetüñ serv ile carcardan lašīf

335 G3240

336 G3253
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Başum içün ĥāk-pāyüñ gözüme
Görinür ey dost cevherden lašīf

Ne ķadar bulsa lešāfet berg-i gül
Olmaya ruĥsār-ı dil-berden lašīf

Şūĥ u şengül lacl-i dil-ber Nažmiyā
Ĥūb u racnā ġonçe-i terden lašīf

331337

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Şimdiki caŝruñ o peydā olan acyānına yuf
İşleri žulm olaruñ cādet ü erkānına yuf

Ŝāģib-i devlet olup māyil-i rüşvet olanuñ
cİzz ü cāhına zehī ģayf u denī şānına yuf

Žaleme žulme el uzatmaġa her ķāēī kim
Göstere ruĥŝat anuñ emrine fermānına yuf

Žulm ile ĥalķa cases gibi cavānlıķlar iden
Žaleme zümresinüñ cümleten acvānına yuf

Nažmiyā şimdiki devletlülerüñ ve’l-ģāŝıl
Kerem ü himmeti yoķ bir ķuru cunvānına yuf

337 G3268
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332338

[Mefcūlü Fācilātü Mefācīlü Fācilün]

Baş olduġı ģurūfa hemīn ol ola elif
Kim evvel-i ilāh durur evvelā elif

Oldı ilāhuñ evveline āĥirine dāl
Kim evvel oldı evvel ü āĥirde tā elif

İsm-i ilāhuñ evveli olmaġ ile hemīn
Cümle ģurūfuñ eşrefi olmaz mı yā elif

Başdan o šoġru olduġı yiter aña şeref
Olmışdur ol şerefle ķad-i dil-rübā elif

Her gāh elifle hā yazarum ol sebebden āh
Pes āh olur ki yazıla hā tā ki bā-elif

Ķadd-i nigāra varuram ānī o demde rāst
Yanumda bir kişi ki benüm oķıya elif

Ķaddi miśāli olduġ içün dil-rübālaruñ
Nažmī dem-ā-dem imdi hemān oķı ha elif

333339

[Fecūlün Fecūlün Fecūlün Fecūlün]

Ruĥı olmasa ol nigāruñ müzellef
Nola sünbül ile bezenmez çü Muŝģaf

Dil-i cāşıķuñ caynıyam dimegin baģr
Anuñ mevc ile bād urur yüzine kef

338 G3282

339 G3286
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O serv-i semen-ten gele diyü ŝafŝāf
Selāma šurur reh-güźārında ŝaf ŝaf

Baña vācižā itme teklīf-i šācat
Ki mecnūn durur cāşıķ olmaz mükellef

Ġam-ı devri defc itmek içün bu Nažmī
Müdām olur oldı mey ile mükeyyef

334340

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Niçe bir bezm-i [ġāmda] eşk-i ĥūnīnüm şarāb olmaķ
Niçe bir nār-ı hicr ile yanup baġrum kebāb olmaķ

Naŝīb olmaya görmek hafta vü ay ile gün yüzin
Ne düşvār [u] ne müşkil dil-rübā cālī-cenāb olmaķ

Ĥayāl-i yār bezminde nola bī-ģad fiġān itsem
Ki bezm-i şehde ķānūndur niçe çeng ü rebāb olmaķ

Mübeddel olmaz ise vuŝlata hicrān-ı yār āĥir
Muķarrerdür ben ol ġamdan helāk olup türāb olmaķ

Müyesser ola mı bir gün yine yārī ķılup baĥtuñ
Der-i dil-dārda Nažmī saña bir fetģ-i bāb olmaķ

340 G3300
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335341

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

İşigüñ ĥākine yüz sürmedür cizzet-me’āb olmaķ
Efendi saña ķul olmaķ durur devlet-niŝāb olmaķ

Niçe aylar giçer gün yüzüñi görmek naŝīb olmaz
Ne müşkildür kişinüñ sevdügi cālī-cenāb olmaķ

İşigüñde saña ķul olmadur ey pādşāh-ı ģüsn
Bugün cālemde cizz ile sacādet-intisāb olmaķ

Sacādetle görem mi gün yüzüñ bir gün işigüñde
Müyesser ola mı ol vech ile bir fetģ-i bāb olmaķ

Sacādetle seni görüp şeref bulsa viŝālüñle
Bu Nažmī’ye olurdı kām-bīn ü kām-yāb olmaķ

336342

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Niçe bir yār yanında baña bī-ictibār olmaķ
Baña mı ķaldı cālemde źelīl ü ĥvār u zār olmaķ

Dehān-ı dil-rübādan būse ey dil çün degül mümkin
Niçe bir yoķ yire ben cāşıķa ümmīd-vār olmaķ

Kemer gibi zer ile sīmüm olsa der-meyān itsem
Meyānı ol nigāruñ mümkin olurdı kenār olmaķ

Görüp aġyārı yār ile helāk olsam caceb midür
Ölümdür cāşıķ-ı zāra nigār aġyāra yār olmaķ

341 G3301

342 G3302
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Ümīd-i vaŝlı ile her cefā-ĥū dil-berüñ her dem
Niçe bir yolına bu naķd-i cān Nažmī niśār olmaķ

337343

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Şu dem kim cışķ-ı dil-dār ile ey dil āşinā olduķ
Belā baģrine düşdük ol belāya mübtelā olduķ

O şāh-ı ģüsne tā biz cāşıķ-ı bī-dil ki dil virdük
Bugün her birümüz bir mülk-i cışķa pādşā olduķ

Düşelden ol hümānuñ şol hümāyūn zülfine bu dil
Niçe demlerdür āvāre olup ehl-i hevā olduķ

Belā bezminde cışķ ile yidük ġam ĥvānını şöyle
Ki šoydı cāndan anuñla ne šoymaķ imtilā olduķ

Be Nažmī āĥiri her nesnenüñ ölüm olınca āh
Ne nefci var šutalum biz beg olduķ yā aġa olduķ

338344

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

O cānān sidre-ķāmet bir ķıyāmet yār-i cān ancaķ
Anuñ fettān gözi bir fitne-i āĥir-zamān ancaķ

Nihāyetsüz gibi cuşşāķı ol zībā nigāruñ kim
Dem-ā-dem kūyı bir feryād ile āh u fiġān ancaķ

343 G3304

344 G3306
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Niçe ķanlar döküp cānlar helāk itmiş dürür ança
Kim anuñ kirpügi tīr ey göñül ķaşı kemān ancaķ

Bu zülf ü çeşm ile ol ĥışm ile meşhūr cānāne
Ne şübhe bir belā-yı cān u āşūb-ı cihān ancaķ

Ben ol cānāna cān mı diyeyin yoĥsa perī yā Rab
Benüm gözümden ol Nažmī hele her dem nihān ancaķ

339345

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Egerçi her kişiye müşkil olur cāndan ayrılmaķ
Velī andan eşeddür cāşıķa cānāndan ayrılmaķ

Cihān içre ģaķīķat gözleseñ ammā ki macnīde
Kişiye cāndan ayrılmaķ durur cānāndan ayrılmaķ

Firāķında nigāruñ derd ü ġam çekse nola cāşıķ
Ölicek mūcib-i tacźīb olur īmāndan ayrılmaķ

Firāķ-ı yār ile cāşıķ caceb mi aġlasa her dem
Degül Yacķūb’a āsān Yūsuf-ı Kencān’dan ayrılmaķ

Bu ān-ı ģüsn kim var ķadd ü ebrūyile dil-berde
Baña müşkil gelür ġāyetde Nažmī andan ayrılmaķ

345 G3307
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340346

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Şu yüzden olmışam cān ile cānā ben saña cāşıķ
Ki göz göñül daĥi hem cümleten bu ten saña cāşıķ

Ruĥuñ gül kākülüñ sünbül ĥašuñ reyģān lebüñ ġonçe
Bu yüzden bülbül-i dil ey yüzi gülşen saña cāşıķ    

Yüzüñ ayına āyīne muķābil eyleseñ dāyim
Benüm ģālüm bilürdüñ āh olurduñ sen saña cāşıķ

Ġamuñdan zer gibi zerd oldı rūyum derde düşdüm āh
Olaldan ey teni sīm ü dili āhen saña cāşıķ

Çeker ġam her dem aġlar fürķatüñden sen gülersin āh
Olaldan Nažmī ey dil-dār-ı şūĥ u şen saña cāşıķ

341347

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Nice şād olayın kim bir boyı şimşād yārüm yoķ
Nice ġam çekmeyem bir yüzi gül ġonçe nigārum yoķ

Baña gel sen güzel sevmekden el çek dime ey nāŝiģ
Benüm gelmez elümden ol elümde iĥtiyārum yoķ

Güzel sevmekden el çeksün o kim nāmūs u cārı var
Hele ben cāşıķ-ı şūrīdeyem nāmūs u cārum yoķ

Revān olsun yolında dil-berüñ naķd-i revān işte
Ayaġı tozına pes andan özge bir niśārum yoķ

346 G3310

347 G3314
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Kenār içün meyān-ı yāri varum der-meyān itdüm
Dehānı gibi oldı āh Nažmī cümle varum yoķ

342348

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Benüm şehr içre sen meh-rū gibi bir şehr-i yārum yoķ
Gözüm nūrı temāşā-yı cemālüñsüz ķarārum yoķ

Seni cānā ki ben gördüm görelden cān ile sevdüm
Benüm cānum gibi sevgülüsinden ġayrı yārüm yoķ

Görelden ben ķara yazulı ĥašš-ı ĥadd-i zībāñı
Nigārā ŝanma kim āyīne-i cānda ġubārum yoķ

Ķuluñ olmaķla şāhum il yanında ictibārum var
Ayaġuñ šopraġında źerre deñlü ictibārum yoķ

Niśār içün yoluñda Nažmī’yem bir naķd-i cānum var
Begüm macźūr šut kim andan özge bir niśārum yoķ

343349

[Mefcūlü Mefācīlü Mefācīlü Fecūlün]

Yoķ yire dehānuñ baña sögse nola çoķlıķ
Cānā kişiye çoķ iş ider āh bu yoķlıķ

Çeşmüñle dehānuñı görüp virdi revān cān
Dil šıflı çıķup cammeye ŝan itdi ķonuķlıķ

348 G3315

349 G3332
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Gel cevri ķo ben bülbüle gül yüzüñe ķarşu
Ey ġonçe gider çünki bahār irse ŝovuķlıķ

Ķanlu yaşumı hicr-i femüñçün dimiş aġyār
Gör kāfiri yoķ yire virür ķana šanuķlıķ

Ĥaš göreli cānā leb-i laclüñde bu Nažmī
Geldi ġam ile āyīne-i cāna šonuķlıķ

344350 
[Mefācīlün Mefācīlün Fecūlün]

Düşüp biz böyle kim ayaķda ķalduķ
El içre adı ŝanı yire çalduķ

Çalab oñara kim göñül gemisin
Yine yoldaşlar uş engine ŝalduķ

Ayaġın almada hep birbirinüñ
Bu elden biz yine bir örnek alduķ

Yazuķlar işleyüp yüz ķarasıyla
Yüz aķlıġın ķazanmaduķ ķıralduķ

Ķara düzenle bir bozuķ düzende
Yine ķayġu ķopuzın Nažmī çalduķ

350 G3360, Türkī-i Basīš
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345351 
[Müstefcilün Müstefcilün Müstefcilün Müstefcilün]

Yārümden ey-vāy ayruyam āh ayrulıķ vāģ ayrulıķ
Ol derd birle ŝayruyam āh ayrulıķ vāģ ayrulıķ

Yār ayrulıġı ķayġusı oldı baña cān ķayusı
Oldum o derdüñ ŝayrusı āh ayrulıķ vāģ ayrulıķ

Ayrulıġa düşse kişi āh ile vāy olur işi
Od gibi olur yanışı āh ayrulıķ vāģ ayrulıķ

Ayrulıġa düşdükde ben sensin bu göñlüm egleyen
Ey āh olasın sen esen āh ayrulıķ vāģ ayrulıķ

Oldı gözüm yaşı deñiz ol yāra bu derdüm deñiz
Ayrulıġum bir añasız āh ayrulıķ vāģ ayrulıķ

Āh eyleseñ yendek nola çün düşdüñ āh ayrulıġa
Böyle olur yā Nažmī yā āh ayrulıķ vāģ ayrulıķ

Ayrulıġuñ ey yüzi ay itdi gözüm yaşını çay
Oldı işüm uş āh u vāy āh ayrulıķ vāģ ayrulıķ

346352

[Müftecilün Mefācilün Müftecilün Mefācilün]

Şol kişinüñ ki mihr ider bir yüzi gün nigārı yoķ
Ol ķara günlünüñ güni leyl dürür nehārı yoķ

Ģüsni olan güzellerüñ ĥulķı gerek dürür velī
Deyr-i cihānda görinen ŝūretüñ ictibārı yoķ

351 G3376, Türkī-i Basīš

352 G3377
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Bülbüli yüz var ol gülüñ gülşen-i kūyı içre līk
Bencileyin birisinüñ nāle-i ŝad hezārı yoķ

Mihr ü vefāya yārümüñ cahdi bütün olursa ger
Šacne šaşıyla göñlümüñ źerrece inkisārı yoķ

cIşķı yolında Nažmiyā zülfi gibi o dil-berüñ
cIşķ ile terk-i ser ķılup ĥāk olanuñ şumārı yoķ

347353

[Müftecilün Mefācilün Müftecilün Mefācilün]

Ĥaste dürür ġamuñla dil mūnis ü ġam-küsārı yoķ
Derd ile nāleler ķılur neylesün iĥtiyārı yoķ

Şimdi meyānuñ ey nigār işidüp olduġın kenār
Ġuŝŝayile gözüm yaşı baģr durur kenārı yoķ

Görmeyeli güneş yüzüñ gözüme tār olup cihān
Bu ķara baĥtumuñ güni leyl dürür nehārı yoķ

Yirde vü gökde ey hümā ķalmadı āh kim yiri
Düşdi hevā-yı cışķuña murġ-ı dilüñ ķarārı yoķ

cĀşıķ olaldan a güzel Nažmī-i mübtelā saña
Dem-be-dem āh u zār ile nāleden özge kārı yoķ

353 G3378
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348354

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Mey gibi merdāne eyler her mizācı çün caraķ
Anasın gör ķızın al macnīsi anda mā-ŝadaķ

Eşk-i ĥūnīnümle macnīde benüm iki gözüm
Bezm-i ġamda lāle-gūn mey birle bir iki ķabaķ

Ġonçe vü nergis carūs-ı gülsitāna göz aġız
Hem gül ile ġonçe-i zanbaķ durur burun ķulaķ

Bir iki üç günligüz macnīde biz dünyāda pes
Ĥalķ-ı cālem hep ķonuķ bu dār-ı dünyā bir ķonaķ

Dil-berüñ dil Nažmiyā çeşmi ĥayāli birle ŝan
Bir ĥarābe yirdür olmış bir ģarāmīye yataķ

349355

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

İşigüñe gök dimek macnīsi ey meh mā-ŝadaķ
K’anda eşküm ķašresi necm āhum odıdur şafaķ

Mašlac-ı mihr olmış ey māhum girībānuñ senüñ
Aña ol yüzden sacādet virmiş ol Rabbü’l-felaķ

Ŝafģa-i ĥaddüñ ki ĥaššuñ birle maģż-ı ŝuncdur
Ol senüñ ģüsnüñ kitābından bu resme bir varaķ

Derd-i hicrānuñla ģālüm bilmek isterseñ benüm
Lušf idüp biñ nāz ile gel ģālüme bir kerre baķ

354 G3390

355 G3391
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Nažmī-i cevher-šabīcat ŝu gibi dīdāruña
cĀşıķ olmışdur daĥi [ĥalķ] itmedin dünyāyı Ģaķ

350356

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]
cĀşıķ iseñ ķo bu dünyā ziynetin cānāna baķ
Kim dimişler ata baķma šona baķma cāna baķ

Biñ dil alur bir nažarda merdüm-i çeşm-i nigār
Ne kerāmetler virür gözle Ĥudā insāna baķ

İster iseñ göz göñül rūşenligini rūz u şeb
Bir yüzi mihr-i münīr alnı meh-i tābāna baķ

Göñlüñ açılsun yüzüñ gülsün ŝafā-yı cān ile
Bir yañaġı gül dudaġı ġonçe-i ĥandāna baķ

Bu yalan dünyāda gerçek cāşıķ iseñ Nažmiyā
Āşinā ol yāre andan ġayrıya bīgāne baķ

351357 
[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Göñlüm eglensün dir iseñ her güzel olana baķ
İmdi sev güzel ķıza baķ sev güzel oġlana baķ

At u šon ile bezenmekden bezer yār isteyen
Kim dimişler ata baķma šona baķma cāna baķ

356 G3396

357 G3397, Türkī-i Basīš
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Göñlüñ isterse ki yendek çoķ güzeller göresin
Şehr için gez ŝaġlu ŝollu šurma her dükkāna baķ

Tasa vü ķayġu ķılıcı yāre urdı baġruma
Gel inanmazsañ gözümden yendek aķan ķana baķ

Lacl dudaġuñdan ayru gözlerinden Nažmī’nüñ
Ķan yaş ile dāne dāne dökilen mercāna baķ

352358

[Fācilātün Fācilātün Fācilāt] 

Sālik-i rāh-ı hüdādur ehl-i cışķ
Mā-ģaŝal merd-i Ĥudā’dur ehl-i cışķ

Kesb ider fānī cihān içre fenā
Šālib-i mülk-i beķādur ehl-i cışķ

Ġıll ü ġışden pāk ü ŝāfīdür dili
Ol sebebden pür ŝafādur ehl-i cışķ

Ķavli ŝādıķ ficli hem olur ŝaģīģ
Dostlıķda bī-riyādur ehl-i cışķ

Pādşehdür fī’l-ģaķīķa Nažmiyā
Ŝūretā līkin gedādur ehl-i cışķ

358 G3401
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353359

[Fācilātün Fācilātün Fācilāt]  

Düşdi cānāndan baña tā kim firāķ
Fī’l-ģaķīķa olmışam cāndan ıraķ
Ķomadı ol derd cānumda meźāķ
Cānuma kār itdi derd-i iştiyāķ

Oldum ol cānāneden ben kim cüdā
Cāna geçdi ģasreti vā ģasretā
Derde düşdüm iştiyāķ ile aña
Cānuma kār itdi derd-i iştiyāķ

Derde ŝaldı iştiyāķ ey-vā beni
Āh o derd āh alısar derdā beni
Ne ķara güne ķomış Mevlā beni
Cānuma kār itdi derd-i iştiyāķ

İftirāķı āh o cānānuñ ne güc
İştiyāķı cāna hāy anuñ ne güc
Ģasreti her dem aña cānuñ ne güc
Cānuma kār itdi derd-i iştiyāķ

Nažmiyā düşdüm cüdā cānāneden
Hey meded ayruldum ol dür-dāneden
Bu belā ben cāşıķa derdā neden
Cānuma kār itdi derd-i iştiyāķ

359 M218
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354360

[Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ķaldı dil der-mānde bir dermānı yoķ
Bir šabīb-i cān olur cānānı yoķ

Vādī-i ġamda benüm mecnūn gibi
Derde düşmiş başına dermānı yoķ

Bir göñülde k’olmaya mihr-i nigār
Beñzer ol iķlīme kim sulšānı yoķ

Dil-berüñ zülf ü ķad ü ebrūsınuñ
Dilde mihri olmayanuñ cānı yoķ

Beglerüñ şimdi caceb erkānı var
Nažmiyā miskīnlere iģsānı yoķ

Olısar ol nesne kim yoķ cāķıbet
Pes hemān bilmek gerekdür anı yoķ

Şeh Süleymān’dur bu ķarn içre bugün
Bir şeh-i ŝāģib-ķırān aķrānı yoķ

355361

[Fecilātün Fecīlātün Fecilātün Fecilün]

Seyr iden yār ile her dem nola aġyār olıcaķ
Güle noķŝān ire mi hem-dem aña ĥār olıcaķ

İki göñül bir olınca olur āsān vuŝlat
Ne ġam aġyārdan ol yār baña yār olıcaķ

360 G3408

361 G3419
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Aķıdurlar ŝu gibi dilleri kendülerine
Serv-ķadlerde güzel şīve-i reftār olıcaķ

Yüzi yirde dili ŝāfī işi zārī yolı pāk
Ŝu gibi olsa kişi cāşıķ-ı dīdār olıcaķ

Yār-i meh-pāresinüñ mihrini görür Nažmī
Šālici bir kişinüñ kendüzine yār olıcaķ

356362

[Fecilātün Fecīlātün Fecilātün Fecilün]

Devletüm yār ola mı sen baña yār olmayıcaķ
Yā meyānuñ baña lušf ile kenār olmayıcaķ

Hīç inanma seni cāndan severem diyene sen
Naķd-i cānı reh-i cışķuñda niśār olmayıcaķ

Sensüzin ey yüzi gül neyleyeyin kūyuñda
cAndelīb uġraya mı bāġa bahār olmayıcaķ

Ķılsa gül yüzüñe ķarşu nola dil zār-ı hezār
Nice bülbüldür anuñ zārı hezār olmayıcaķ

Šālic ü baĥt u sacādet ola mı Nažmī’ye yār
Aña sen ey yüzi meh mihr ile yār olmayıcaķ

362 G3425
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357363

[Fecilātün Fecīlātün Fecilātün Fecilün]

Ben ölürsem ġam ile nola ki cānānum yoķ
Pes ne dirlik baña macnīde benüm cānum yoķ

Cānuma nice gele bir feraģ u şevķ u ŝafā
Mūnis-i cānum olur āh ki cānānum yoķ

Nola olursa benüm gözüme cālem ķarañu
Göz göñül rūşen ider bir meh-i tābānum yoķ

Dem-be-dem bülbül-i nālān ile ben hem-dem olup
Nola giryān olıcaķ bir gül-i ĥandānum yoķ

Nažmiyā gülşen-i ģüsn içre lašīf ü mevzūn
Benüm anuñ gibi bir serv-i ĥırāmānum yoķ

358364

[Fecilātün Fecīlātün Fecilātün Fecilün]

Olsa bādāma nola šucm ile hem-ser fınduķ
Çünki her yirden anuñ yirini šutar fınduķ

Mezesidür mey-i nābuñ geregi gibi tamām
Meclis-i meyde gerekdür k’ola zīver fınduķ

cĀşıķuñ derd ile baġrında ki başlar çıķar āh
Vech-i teşbīh ile başdan aña beñzer fınduķ

Tek midür çift midür oyunını oynamada
Ĥūblar göñlini ikide bir egler fınduķ

363 G3429

364 G3432
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Şeb-i ķadre döner ol sūrda fınduķ gicesi
Nažmiyā oynaya çün anda güzeller fınduķ

359365

[Mefcūlü Fācilātü Mefācīlü Fācilün]

Ģüsnüñ kitābı olmadın inşā varaķ varaķ
cĀşıķlar anı ezber oķurdı sebaķ sebaķ

Her ĥāra gül gibi olup ey ġonçe-leb yaķīn
Benden ķaçarsın āh dem-ā-dem ıraķ ıraķ

Şol merdümān-ı çeşmüñe hey di bebek bebek
Ĥışm eyler oldılar baña gözle babaķ babaķ

Bezm-i ġamuñda mey yirine baña dem-be-dem
Ĥūn-ı ciger ŝunar iki çeşmüm çanaķ çanaķ

Yoluñda Nažmī’nüñ ķašarāt-ı sirişkden
Çeşmi ider niśār-ı le’āli šabaķ šabaķ

360366

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün] 

Gözetmezsin yoluña naķd-i cān viren ĥarīdāruñ
Hemān ey ĥvāce-i ģüsn ü behā ġayr ile bāzāruñ

Nigārā dem-be-dem kūyuñda āh itsün ķo cuşşāķı
Nevā-yı bülbül-i zār iledür çün ģažžı gül-zāruñ

365 G3461

366 G3488
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Felekden döne döne her dem āh u nāle itmezdüm
Olaydı mihri ben bī-šālice sen māh-ruĥsāruñ

Dil-i cuşşāķ olupdur ey nigārum bezm-i ģüsnüñde
Cemāli şemcine pervāne sen ruĥsār-ı gül-nāruñ

Saña bu çeşm-i giryānuñ gör insāniyyetin Nažmī
Ki fürķatde odur merdümlik idüp her dem aġlaruñ

361367

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün] 

Helākiyüz güzellerde göñül güzel gözüñ ķaşuñ
Daĥi üftādesiyüz sözde her dil-dār-ı dür-pāşuñ

Ġamından ol perīnüñ çeşme itdüñ yaşuñı taģsīn
İlāhī çoġ ola ey merdüm-i çeşmüm senüñ yaşuñ

Bile rūz-ı ģisāb olduķda ey dil ŝaġışın cümle
O sengīn-dil baña şol bī-ģisāb urduġı çoķ šaşuñ

Şafaķ kim maģv olur olduķca žāhir mihr-i cālem-tāb
Ŝanasın caskerin ŝır Rūm sulšānı Ķızılbaş’uñ

Dilüñde derd-i hicr-i yār u almış dāyireñ aġyār
Ġam u endūh ile pürdür senüñ Nažmī içüñ šaşuñ

367 G3494
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362368

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün] 

Gören cāşıķ müselsel cūların her deşt ü hāmūnuñ
Ŝanur zencīrini sürür daĥi bu devr mecnūnuñ

Temāşā-yı çemen seyrān-ı gülşen añdurur ķalbe
Ĥayāl-i ĥašš-ı sebzüñ birle cānā ĥadd-i gül-gūnuñ

Olaydı gül-ruĥ u ġonçe-dehen ey gül-bin-i nāzum
O yüzden beñzedürdüm ben de serve ķadd-i mevzūnuñ

Hevāyī olmaz idi çaķ bu yüzden muttaŝıl her dem
Hümā olmasa ger cömrüm senüñ zülf-i hümāyūnuñ

Gören ģüsnüñ olur bu Nažmī gibi cabd-i miskīnüñ
Efendi pādşāhı daĥi olsa rubc-ı meskūnuñ

363369

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün] 

Bulınmaz bir güzel sulšān-ı ģüsn olmaġa senden yeg
Daĥi bir cāşıķ olmaz şāh-ı cışķ olmaġa benden yeg

Yüzüñ gülden lašīf ü nāzük alnuñ yāsemenden ter
Dehānuñ ġonçeden racnā durur sīnen semenden yeg

Senüñ memdūģdur şol tāze bir gül-desteden destüñ
Ķadüñ mevzūn u bālālıķda serv ü nārvenden yeg

Güzel her barmaġuñ bir ġonçe-i zanbaķdan ey gül-ruĥ
Muŝaffā cārıżuñ ŝudan ĥašuñ tāze çemenden yeg

368 G3508

369 G3524
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Lešāfetde lebüñ racnā durur lacl-i Bedaĥşān’dan
Ŝafāda dişlerüñ her vech ile dürr-i cAden’den yeg

Benüm cömrüm ŝaçuñ yeg canber-i sārādan anı bil
Daĥi çīn zülfüñ ey ĥūb-ı Ĥıšā misk-i Ĥoten’den yeg

Benüm cānum bu źāt-ı pāk ile sen ģaķ bu cevhersin
Güzeller içre gelmez Nažmī’ye bir daĥi senden yeg

364370

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün] 

Ĥırāmān olsa göñüller alur reftārı Maģmūd’uñ
Dehān açsa söze cān-baĥş olur güftārı Maģmūd’uñ

İñen ĥūb iñen āfetdür ne diyem pür lešāfetdür
Ŝanasın bāġ-ı cennetdür daĥi gül-zārı Maģmūd’uñ

Lebi ġonçe dili bülbül gözi nergis ŝaçı sünbül
Dil-ārā serv ü racnā gül ķad ü ruĥsārı Maģmūd’uñ

Belādur anda ol ķāmet o fettān ġamzeler āfet
Gören cāşıķ budur ģikmet olur bīmārı Maģmūd’uñ

Güzellikde o cānāne dönüpdür māh-ı tābāna
Virür Nažmī dil ü cāna ŝafā dīdārı Maģmūd’uñ

370 G3525
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365371

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün] 

Ķāmetüñ ķadr-i bülendin pest idüpdür carcaruñ
cĀrıżuñ cırżına doķınmış durur verd-i terüñ

Žulmet-i ġamdan dili şevķ ile rūşen ķılmada
cAynıdur rūyuñ senüñ ey māh mihr-i enverüñ

Źevķ-i cān şevķ-i cenān ģažž-ı cināndur vuŝlatuñ
Selsebīl ırmaġıdur gūyā müselsel sözlerüñ

Ŝanma aġyāra senüñ ben bilmeyem mihr itdügüñ
Ay iki gözüm bu iki gözlerümdür gözlerüñ

Sen lešāfet birle bir cevhersin ey źāt-ı şerīf
Cān ile Nažmī ĥarīdārı durur sen cevherüñ

366372

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün] 

Bilse ger ŝūfī ŝafā-yı laclini sen dil-berüñ
Sūre-i Kevśer ģaķı añmazdı adın kevśerüñ

Niçe yıllar yil gibi yildüm yoluñda görmedüm
Āftābum źerrece mihrini sen meh-peykerüñ

Nār-ı hicrüñde yanarken cāşıķ-ı üftādeler
Yiri midür cennet-i vaŝluñ ģasūd-ı kāfirüñ

Ayaġuñ šopraġınuñ gitmez ĥayāli dīdeden
Cevherī olan bilür ķadrini cānā cevherüñ

371 G3599

372 G3600
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Dāġ-ı sīnem gün gibi rūşen delīlümdür benüm
Ŝubģ gibi ŝādıķam yolında Nažmī Cacfer’üñ

367373

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün] 

Bilmezem yā Rab baña ne siģr ü efsūn eyledüñ
cAķl u ŝabrum daġıdup ģālüm diger-gūn eyledüñ

Ey ŝaçı leylī niçe cāķilleri bu ģüsn ile
Vālih ü ģayrān u ser-gerdān u mecnūn eyledüñ

Ben ümīd itdükce her laģža vefā vü mihrüñ āh
İtmedüñ eksik cefā vü cevrüñ efzūn eyledüñ

Şol ķadar aġlatduñ ey dil-ber beni hicrüñle kim
Gözlerümüñ yaşını mānend-i Ceyģun eyledüñ

Nažmiyā yārüñ leb ü dendānını vaŝf ideli
Lafž-ı rengīn ile nažmuñ dürr-i meknūn eyledüñ

368374

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün] 
cĀşıķ olan cışķ birle zār u ser-gerdān gerek
Her zamānda źerre-veş ser-geşte-i devrān gerek

cĀşıķ olan neydügin bildürmek içün derd ile
cIşķ ģāliyle dem-ā-dem ney gibi nālān gerek

373 G3627

374 G3637
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Her denīye ŝu gibi aķmaķ gerekmez bir güzel
Şāh-ı ģüsn olan o yüzden imdi cālī-şān gerek

Lušf olup şānı der-i lušfı olup dāyim küşād
Lušf-ı acyāndan olana cādet ü erkān gerek

Nažmī her bir nažmı vaŝf-ı lacl-i cānān ile ķıl
Çün dimişlerdür bilürsin anı sözde cān gerek

369375

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün] 

Ĥüsrevā cānum durur şol lacl-i şīrīnüñ senüñ
Dīnüm īmānum ruĥuñla zülf-i pür çīnüñ senüñ

Kāġıd-ı al üzre yazılmış Gülistān beytidür
Ĥadd-i rengīnüñdeki şol ĥašš-ı müşkīnüñ senüñ

Yüz çevürürsin beni gördükce baķup ĥışm ile
Baña bilsem kim nedür bu vech ile kīnüñ senüñ

Naķş giçmekdür işüñ cuşşāķa her dem ey nigār
Bu mıdur bu devr içinde resm ü āyīnüñ senüñ

Pāyüñe yüz sürmek içün zülf-i miskīnüñ gibi
Oldı üftādeñ güzel bu Nažmī miskīnüñ senüñ

Ķande olsa šurmaz aķar cūy-ı bī-pāyān olup
Ey gözüm ķanden gelür bu eşk-i ĥūnīnüñ senüñ

Ey göñül gelse elüñden kāşkī kim dem-be-dem
Āh ile giçse ölüm yādıyla her ģīnüñ senüñ

375 G3673
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370376

[Fācilātün Fācilātün Fācilün] 

Biz seni gördük güzel dil-ber didük
Bir perī-peyker melek-manžar didük

Šapuña ģūrī vü šūbā ķaddüñe
Leblerüñe lušf ile kevśer didük

Alnuña mehden münevver yüzüñe
Mihr-i cālem-tābdan enver didük     

Ĥaššuña tāze benefşe zülfüñe
Sünbül ü reyģān u nāzük-ter didük

Gözüñe bādām u peste aġzuña
Ġabġabuña ĥūb sīb-i ter didük

Ġamzeñe ebrūñ ile tīr ü kemān
Daĥi hem şimşīr ile ĥancer didük

Nažmī ile bir niçe ŝāģib-nažar
Źātuña bī-miśl bir cevher didük

371377

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün] 

Sen meleksin güzelüm ģüsn ile bir ŝuncı Ģaķ’uñ
Meśel-i rūģ-ı muŝavver ki var ol mā-ŝadaķuñ

376 G3741

377 G3795
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Gül dürür ruĥlaruñ ol ģüsn ü lešāfetle senüñ
Gül ŝuyıdur güzelüm ruĥlaruñ üzre caraķuñ

Nāzuñ ey yār ne nāzük var ise mektebde
Šıfl iken nāz kitābından imiş her sebaķuñ

Kebkebüñ naclçeñ iziyle ķapuñda dem işüñ
cAynıdur necm ü hilāl ile felekde şafaķuñ

Giryeden hicr ile kim Nažmī’nüñ aġardı gözi
cAynıdur sīmden ol iki gözüm bir šabaķuñ

372378

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün] 

Düşeli cışķına ey rūģ-ı revān sen meleküñ
Urmışam terkini cışķuñla ķamu mā-meleküñ

Sen bu güzellik ile ģüsn ü behā milketine
Müstaķil şehsin efendi daĥi yoķ müştereküñ

Kime olursa görinme iki gözüm nā-gāh
Saña yavuz nažarı doķına bir merdümeküñ

Şekl-i ejderde niyām içre belüñde ĥancer
Şikem-i mārda miśli dürür ey cān semeküñ

Nažmiyā niçeye dek böyle felāketler ile
Çekevüz döne döne cevr ü cefāsın feleküñ

378 G3796
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373379

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün] 

Dile ŝıģģat irişür derd ü belā vü elemüñ
Cāna rāģat yitişür cevr ü cefā vü sitemüñ

Özge derd ü ġama düşdüm düşeli hicrüñe āh
Gel ey āfet ki helāk itdi beni derd ü ġamuñ

Ķanı ol dem ki ŝafāyile ķademler getürüp
Baŝagelse yüzüm ey rūģ-ı revānum ķademüñ

Ey nigārum büt-i Çīn’üñ ki ögerler naķşın
Naķş-ı ģüsni gibi ĥūb olmaya ol sen ŝanemüñ

Yoķ dime būs-ı leb-i laclüñi Nažmī ķuluña
Var ise lušf ile ger aña efendi keremüñ

374380

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün] 

Ķaddüñe nisbet iñen revnaķı yoķ nārvenüñ
Ģaddüñe göre degül lušfı o deñlü semenüñ

cAnberīn zülfüñe ĥoş-būyile olmasa şebīh
Ķadri çaķ bu ķadar olmaz idi misk-i Ĥoten’üñ

Ĥašuñ āşüftelerine senüñ ey serv-i revān
Ģāleti ĥoşca gelür ģāŝılı seyr-i çemenüñ

Leb ü dendānuña nisbetleri olmaġ iledür
Raġbeti lacl-i Bedaĥşān ile dürr-i cAden’üñ

379 G3802

380 G3807
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Nažmī ķan aġlamadan hicr-i lebüñle her dem
cAynı olmışdur iki gözi caķīķ-i Yemen’üñ

375381

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün] 

Devlet anuñ ki işigüñde olup ĥāk-i rehüñ
Süre dāyim yüzin ayaġına sen pādşehüñ

Ŝaġlu ŝollu yüriyen ķullaruña pādşehüm
Gūşe-i çeşmüñ ile olsa nola bir nigehüñ

Ŝubģ-gāhuñ yüzi aġıdur o sīmīn sīneñ
Gözleri nūrıdur alnuñla ruĥuñ mihr ü mehüñ

cAnberīn zülfüñüñ öldüre beni ģasreti ger
Būyı canber ola ķabrümde biten her giyehüñ

Naķd-i cānı yoluña Nažmī niśār itse nola
Ķulı ķurbānıdur ol cān ile sen pādşehüñ

376382

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün] 

Nažar [itmek] saña ģāline bu ben maģzūnuñ
Leylī ģālin göregelmek gibidür Mecnūn’uñ

Yaşum ırmaķ diler aġyār işigüñden ģāşā
Ŝava ĥāşāk yolın Tuna gibi bir ŝunuñ

381 G3813

382 G3822
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Beni redd eyleme cālī işigüñden şāhā
Ķuluñam šacnını çekdürme baña her dūnuñ

Ķullaruñ tīġ-i cefāyile helāk eyleyüben
Yirlere çalma mıdur pādşehüm ķānūnuñ

Ġam-ı devrān ile Nažmī dir iseñ başa çıķam
Ķoma elden ayaġın cām-ı mey-i gül-gūnuñ

377383

[Müftecilün Müftecilün Fācilün] 

Göñlümi kim aldı ala gözlerüñ
Belki daĥi cānum ala gözlerüñ

Ādemi eyler be-hey āfet helāk
Veh ki senüñ cayn-ı ķażā gözlerüñ

Böyle ķıya baķış ile āh kim
Ķorķum odur cāna ķıya gözlerüñ

Ķanlar ider var ise cellāddur
Yoĥsa ģarāmīdür ola gözlerüñ

Oldı senüñ iki gözüm gözlerüñ
Ķıldı nažar Nažmī’ye tā gözlerüñ

383 G3873



Güler DOĞAN AVERBEK 267

378384

[Fecilātün Mefācilün Fecilāt] 

Başa cālem yüzin ider ġam teng
Kişi her bār olur o ģāl ile deng

Ŝaķınur kendini reźāletden
Ola fī’l-cümle bir kişide ki neng   

Šuramaz Zāl-i dehr pençesine
Ādem olursa daĥi bebr ü peleng

Ĥara döner alaca cül birle
Geyicek ādemüñ denīsi se-reng

Eyler ey Nažmī niçe kimseye āl
Ehl-i ĥudca virüp hemīn bir reng

379385

[Fecilātün Mefācilün Fecilün]

Kişi dek šurmasa ölinceye dek
Ģaķķ’a šācatden olmasa münfek

Nāmı ģakk-i vücūddan kişinüñ
Ĥancer-i merg ile olısar ģak

Ķanķı kes kim ĥasīs ola olur ol
Yek direm ĥarcına demür gibi bek

Türk ider bir ķazanc her yirde
Bir iki çift öküzi olsun tek

384 G3876

385 G3877
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Nažmī ģaķ sözler ile her nažmı
cĀdet idindi hep ģaķīķī dimek

380386

[Fecilātün Mefācilün Fecilün]

Beni cevrüñle sen helāk itdüñ
Cismüm āĥir yoluñda ĥāk itdüñ

Tīġ-i cevrüñle çāk idüp dilümi
Be-hey āfet beni helāk itdüñ

cIşķa düşüp saña göñül vireli
Beni cevrüñle derd-nāk itdüñ

Menzil ü mesken eşk ü āhuma sen
Semek idüp daĥi simāk itdüñ

Ķılıcuñ ĥāke sürdüñ açmaġa ŝan
Nažmī’nüñ sīnesin ki çāk itdüñ

381387 
[Fecilātün Mefācilün Fecilün]

Ol ki hep altına döşer kepenek
Anuñ üstine gey düşer kepenek

Kim döyerdi yil ile yaġmura
Olmasa dünyede eger kepenek

386 G3881

387 G3884, Türkī-i Basīš
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Ŝaķlar ıssın ŝovuķdan issiden
Anuñ içün hep il geyer kepenek

Başı vü cānı ŝaķlamaġa olur
Taķye vü ķaftān imdi her kepenek

Çekemezlerdi Nažmī yol derdin
Geymese yolda yolcılar(a) kepenek

382388

[Mefcūlü Fācilātü Mefācīlü Fācilün]

Nerd-i belāda derd ile ben zāruñam senüñ
Ser-geşte vü fütāde dil-efgāruñam senüñ

Āhum yir ile gök arasın šutdı ser-be-ser
Raģm eyle ey hümā ki hevā-dāruñam senüñ

Āzādeyiken itdi boyuñ servi bende çün
cĀlemde ben de bende-i reftāruñam senüñ

Ey Mıŝr-ı ģüsn Yūsuf’ı naķd-i revān ile
Bāzār-ı ģüsn içinde ĥarīdāruñam senüñ

Sen cān šabībisin baña laclüñden em buyur
Ben Nažmī’yem ki derd ile bīmāruñam senüñ

388 G3900
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383389

[Mefcūlü Fācilātü Mefācīlü Fācilün]

Yārüñ cefāsı tīrine sīne siper gerek
Meydān-ı cışķa girene cāndan güźer gerek

Meydān[a] şol [kişi] ki heves ide girmege
Evvel ķademde başdan aña terk-i ser gerek

Devr-i zamānda šālicümüz rūşen olmaġa
Meclisde bir yüzi güneş alnı ķamer gerek

Göñlümüz almaġa ele zerrīn ayaġ ile
Meclisde sāķī bir ŝanem-i sīm-ber gerek

Ķaşı gözi dehānı güzel çoķ güzel velī
Dil-ber žarīf ü şūĥ gerek şīve-ger gerek

Olmaz ciźārı ĥāline beñdeş nigārumuñ
Yoķdur dehānı miśli süĥan muĥtaŝar gerek

384390

[Mefācilün Fecilātün Mefācilün Fecilün]

O dil-rübāyı biz ey dil ne yār imiş bildük
Dil ehlini aña zār itme kār imiş bildük

Dili hezār ŝafāyile özge bülbül iden
O serv-i ġonçe-leb ü gül-ciźār imiş bildük

O gül-ruĥuñ ser-i kūyında āh u zārī ile
Biz işte bülbül-i zārı hezār imiş bildük

389 G3906

390 G3911
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Ne bī-vefāyimiş ol pür cefā ki cuşşāķa
Hemīşe naķş giçer bir nigār imiş bildük

Bu Nažmī naķd-i revānın ki yāra itdi revān
Aña nesi var ise hep niśār imiş bildük

385391

[Mefācilün Fecilātün Mefācilün Fecilün]

Bu dehr ġuŝŝaları bī-kerān imiş bildük
O ġuŝŝalar bize bār-ı girān imiş bildük

Feżā-yı ġamda birer pūteye dönüp tenümüz
Ĥavādiś oķlarına hey nişān imiş bildük

Geçürdüñ āh ki ġafletde nāzenīn cömri
O ģāl ģaķ bu ki cömre ziyān imiş bildük  

Dilin šutan kişiye kimsenüñ sözi olmaz
Kişiye söz getüren pes zebān imiş bildük

Ŝafā-yı devri ki gördüñ be Nažmī döne döne
Görülmedüge dönermiş bir ān imiş bildük

386392

[Fācilātün Fācilün Fācilātün Fācilün]

Levģ-i cāndan ey göñül ķıl ĥayāl-i ġayrı ģak
Dil-rübādan ġayrdan gel elüñ bi’l-cümle çek

391 G3912

392 G3916
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Gören ey Yūsuf-cemāl Mıŝr-ı ģüsn içre seni
Cān ile alķışlayup hep der Allāhu mecak

Gözüme tār eyledi cālemi zülfüñ gibi
Gün yüzüñden ey melek dūr idüp devr-i felek

Öldürürseñ rāżīyam gūşe-i ġamda beni
Gel tek ü tenhā ķoyup iki gözüm gitme tek

Nažmī’ye emdür lebüñ didüm ol dil-ber didi
Gel ferāġat eyle var yoķ yire çekme emek

387393

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Senüñ cışķuñla biz dīvāneyüz ŝanma bizi cāķil
Maģabbet cāmı birle olmışuzdur mest ü lā-yacķil

Mey-i laclīn içüp yād-ı lebüñle gūşe-ber-gūşe
Ceres-vār idelüm nāle olalum dem-be-dem ķanzil

Lebüñe reng ü būy ile müşābih olmaġın cānā
Leb-i laclīn ile hem-dem dürür her ķandeyise dil

Senüñle ey perī ikide bir maĥfī iderken seyr
Ģasūd-ı dīv bu şeklüñ yüzin görmek ķatı müşkil

Benem Nažmī bugün ŝarrāfıyam ģüsn ehlinüñ cümle
Senüñ gibi güzel yoķ nice olmayam saña māyil

393 G3933
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388394 
[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

O pek güzel ki ķande gitse hep bile gider engel
cAsesdür ŝanki subaşıyla it gibi yiler engel

Ŝalınur ol boyı servüñ yanınca gölge gibi hep
Yüzi ķaradur anuñ gör ki yanına düşer engel

Bir ādem birle bir yire gelüp söyleşmelü olsa
Ne bir yön yöş bilür ne söz ŝıġır gibi baķar engel

Beni ol sevdügüm yanında gördükce günisinden
Gelür aramuza girer bir albızlık ider engel

İki yüzlü bir aĥiryan sözin bilmez nacaķdur āh
Beni şol sevdügümden ķorķaram Nažmī keser engel

389395

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ol ķıyāmet sidre-ķāmet yāra var gel muttaŝıl
Yolına ĥāk ol hevā-yı vaŝlın eyle öl diril

Gün gibi her cāyı seyr itmek diler hep yaluñuz
Sen sen ol her-cāyī olan dil-rübāya virme dil

Bir cefā-ĥū dil-berüñ cevri ġamından aġlayup
Eyleme bārān gibi sel gözlerüñ yaşını sil

Her neden kim ģāŝıl ola šabcuña cüzvī kesel
Andan icraż eyle anuñ gibiden küllī kesil

394 G3944, Türkī-i Basīš

395 G4043
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Dil-berüñ ĥancer gibi ķoltuġına girüp ģasūd
Daķılur yanına Nažmī tīġ gibi muttaŝıl

390396

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Hem-dem-i ĥār olduġıyçün dem-be-dem gülşende gül
Āteş-i ġam birle bülbül yana yana oldı kül

Lacl-i cānānuñ ġamından bezm-i fürķatde müdām
Göñlümi açmaz benüm gül gibi illā cām-ı mül

Gül yüzine k’ola ģāyil bī-ģad endūh u ġama
Görinür her tār sünbül āh kim bī-ģad sübül

Yāra kim vaŝl olasın ol dem yürek düpüldisi
Aña beñzer çalınur cıyd irdügi demde dühül

Yāra ķarşu nola her dem Nažmiyā āh eylesem
Nālesüz olur mı bülbül iricek hengām-ı gül

391397

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ķanķı ādem k’olmayup şen bir yüzi ĥandān degül
Ādemīlik anda pes ol vech ile çendān degül

Gördügine göz nažardan menc olunmaķ güc dürür
Lā-cerem insāna muctādını terk āsān degül

396 G4044

397 G4045
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Olmaya bir kesde kim cayn-ı cināyetle nažar
cAyn-ı ģayvāndur o macnīye nažar insān degül

Ġāret-i cünd-i veŝavisden ebed olmaz emīn
Ķanķı dil mülkinde kim cışķ-ı Ĥudā sulšān degül

Nažmiyā diller perīşān itmek olur şānı hep
Ol ki bed aĥlāķ olup bir ĥoş kerīmü’ş-şān degül

392398

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Aña kim eglence bir lacl-i leb-i ĥandān degül
Leźźet-i cāndan anuñ ģažžı iñen çendān degül

Açılup gülmez yüzi sürmez ŝafā göñli gözi
Her kimüñ kim hem-demi gül yüzlü bir cānān degül

Künc-i miģnetde ġam-ı dil-dār ile derdüm benüm
cIşķ ģālinden ĥaber-dār olana pinhān degül

Bir perī-peyker ĥayāli cilve-gāhıdur göñül
Anuñ içün dāyim ol vīrāndur ābādān degül

Lušf idüp vaŝlına cān isterse ol cānān eger
Nažmiyā biñ cān fidā olsun aña bir cān degül

398 G4047
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393399

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Var mı bir dil k’āteş-i cışķuñla ol sūzān degül
Var mı bir cān ey perī yā ķaşuña ķurbān degül

Nice ayırsun nažardan merdüm-i çeşmüm seni
Ey perī insāna lā-büd terk-i cān āsān degül

Ķanķı göñülde k’ola cışķuñ senüñ ey şāh-ı ģüsn
Devletüñ devrinde ābā[dā]ndur ol vīrān degül

Ĥande itdükce dehānuñ lušfına ey serv-i nāz
Ġonçe-i ĥandān biraz beñzer velī çendān degül

Lacl-i cānān Nažmiyā cışķ ehline cān-baĥş iken
Nice ģayvāndur diyen ol çeşme-i ģayvān degül

394400

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Yāre yaramaķ dilerseñ baġruñı yüz pāre ķıl
Var o yüzden derdüñe ey ŝayru göñlüm çāre ķıl

Dost içün her gün olmaz güniden düşmen berī
Sen gerek bir yüzden anı göz göre biñ pāre ķıl

Ey bu dünyā begligiyle güce yendek güc gören
Gücüñi şol saña beñzer güclü olanlara ķıl

Ey namāzın ķılmaġa devr-i semīn ulaşdırı
Saña kim der kim namāzuñ ara ķılma ara ķıl

399 G4048

400 G4052
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Ger geçerse yāra engel güni yüzinden seni
Var anuñla Nažmī yüzleş yüzin anuñ ķara ķıl

395401

[Fācilātün Fācilātün Fācilāt]

Günden ežher mi degül ĥaddüñde ĥāl
Göñlüm ey māh itdügi āşüfte-ģāl

Rāh-ı cışķuñdan eger yüz döndürem
Başumı tīġ ile götür yire çal

Dest-i cevrüñle yolup dil murġını
Bī-per ü bāl itme olmasun vebāl

Ķadd ü zülfinüñ hevāsıyla senüñ
İki ķat oldı bu ķaddüm cayn-ı dāl

Yüz sürem diyü güzel ayaġuña
Oldı Nažmī yollaruñda pāy-māl

396402 
[Fācilātün Fācilātün Fācilāt]

Engelin yārüñ ķılıcla iki böl
Engeli öldür nidersin yāĥūd öl

Her ne yire baŝsa ķutsuz ayaġın
Ķurıdup engel ider bir ķara çöl

401 G4077

402 G4083, Türkī-i Basīš
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Olısardur giderek yaşum deñiz
Dirler olur šamla šamla çünki göl

Gercig olur oġlı bir gerçek erüñ
Yaĥşi ayġırdan ķopar pes yaĥşi döl

Dost yolında be Nažmī sen sen ol
Düşmeni öldürigör yāĥūd sen öl

397403

[Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Tīġi yanından çü gitmez muttaŝıl
Var göñül şimden-gerü andan kesil

Hep benefşe gizlü yirde olduġı
Bu k’idüpdür ĥašš-ı yār anı ĥacil

Bulmadum teşvīş-i dünyādan ĥalāŝ
İtmeyince cışķ caķlı mużmaģil

Eşk ü āhum daĥi cism ü dil ki var
Cemc olupdur āb u bād u nār u gil

Bī-ķarār olup hevāyī oldı āh
Tā ki Nažmī ol hümāya düşdi dil

403 G4089
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398404

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilāt]

Elif ol ķadd ol iki zülf dürür lām ile dāl
Anı görmek olur elbette hemīn devlete dāl

Çeşmi müjgān ile ŝan Türk dürür tīr-endāz
K’olmaya ceng ü ķıtāl itmede andan ķattāl

Ķanumı dökse ģarāmī gibi bir dem ol yār
Ķanumı eyler idüm ben aña ol demde ģelāl

cĀşıķın güldüricek aġladur anı yine yār
Gösterür carż-ı cemāl itdügi dem yine celāl

Bilmezem ģāl nedür hīç ne siģr eyler kim
Görenüñ göñlin alur āh be-her-ģāl ol ĥāl

Bülbüle ķarşu gül itdügi gibi şīve vü nāz
İder ol ġonçe-dehen ehl-i dile ġunc u delāl

Ol ki dervīş ola olmaya hevā vü hevesi
Nažmiyā pes nesine yitmez anuñ bir ķuru şāl

399405

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilāt]

Geldi çün meclise ol ĥüsrev-i ĥūrşīd-cemāl
Sāķiyā devr-i Süleymān’dur ele cām-ı Cem al

Yoķ yire aldayup emsem ideyin saña diyü
Lacli ben ĥaste-dilüñ vāy-ki çalar aġzına bal

404 G4105

405 G4108
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Dil-berüñ źerrece aġzına vü ķılca beline
Yoķ durur kimse cihān içre k’ide ķīl ile ķāl

Būy-ı zülfiyle nigāruñ pür ider her šarafı
Bu yaña kim gele bir şemme şemīm ile şimāl

Düşeli derd ile dendānı firāķına anuñ
Nažmiyā çıķdı gözümden götirü dürr ü le’āl

400406

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Sen ki olduñ heves-i zülf ile kec-rāy göñül
Eyledüñ ķaddümi dāl ol ġam ile hāy göñül
Ķaddümi ġam oķına sensin iden yay göñül
Göñül ey-vāy göñül vāy göñül ey-vāy göñül

Bir güzelde göresin şöyle ki ģüsn ü ānı
Sevdürirsin baña āh ol güzeli sen ānī
Āh kim cādet idindüñ be göñül sen anı
Göñül ey-vāy göñül vāy göñül ey-vāy göñül

Gördügüñ güzele āşüfte idersin beni sen
Yeñemez oldum ebed gitdi dirīġā seni ben
Bilmezem kime şikāyet ideyin ben senden
Göñül ey-vāy göñül vāy göñül ey-vāy göñül

Bī-vefālardan uman āh vefā sensin sen
Eyleyen baña ģaķīķatde cefā sensin sen
Baña her demde olan derd ü belā sensin sen
Göñül ey-vāy göñül vāy göñül ey-vāy göñül

406 M269



Güler DOĞAN AVERBEK 281

Zülf-i dil-ber hevesin kim idinürsin sevdā
Sen o sevdāda ne ģāŝıl idisersin āyā
Mā-ģaŝal sensin olan Nažmī’ye her gāh belā
Göñül ey-vāy göñül vāy göñül ey-vāy göñül

401407

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Didüm artar gözümde gül yüzüñ gördükce cānā nem
Bahār irse ŝular šaşķun olur didi o cānānem

Didüm ķorķum bu ki hicrüñe düşem ġam çeke cānum
Didi cānān ki ġam çekme saña ben mūnis-i cānem

Cihānda ķıŝŝa-i Ferhād u Şīrīn unuduldı çün
Benüm ol ĥüsrev-i ģüsn ile meşhūr oldı efsānem

Nigāruñ ĥāl ü zülfi revnaķın çün bozdı mūr-ı ĥaš
İrişdi āĥir-i cömrüm dükendi bilürem dānem

Baña rūz-ı ezel rūzī olan bu derd imiş derdā
Ki nār-ı hicr-i yār ile dem-ā-dem Nažmiyā yanam

402408

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Be-hey āfet bu nār-ı fürķatüñle niçe bir yanam
Baña raģm eyle kim bir ķalbi sūzān baġrı büryānem

407 G4250

408 G4251
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Perīşān zülfüñe dest urdı şāne ey perī-şānum
Bu reşk ile daĥi ĥāšır-şikest ü dil-perīşānem

Nigārā ķandesin ķan itdi baġrum ģasret-i laclüñ
O demler ķanı ben teşne zülāl-i laclüñe ķanam

Firāķuñda senüñ ey dürr-i bī-hem-tā sirişkümle
Bilürsin mā-cerāmı bir ġarīķ-i baģr-i cummānem

Bugün sen mülk-i ģüsne pādşāhsın tā ki sulšānum
Senüñ pes devletüñde ben de mülk-i cışķa sultānem

Bile geldüm senüñ ben ey püser cışķuñla dünyāya
Dilerseñ aŝlumı bilmek yir ü gög atam u anam

Menem Nažmī ki dil-dādem te-rā ey yār-ı cān-ı mā
Beyā ber-rāh-ı cışķ-ı tū fidā bāşed dil ü cānem409 

403410

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]
cAceb mi bilmese kimse beni añılmasa adum
Ġārībem kimseler itmez benüm cālemde pes yādum

Ebed šuş olmadum bir kān-ı lūtfa baña lušfından
İdüp bir raģm ele ala benüm bu ķalb-i nā-şādum

Sitāremdür ki bir mihr-i sipihr-i cāh olan maĥdūm
Ebed mihr eylemez derd ile göge çıķsa feryādum

409 Farsça beyit. Manası: Ey ruhumun sevgilisi, senin için gönlünü veren Nazmî benim, gel ki senin aşkının 
yoluna gönlüm ve canım feda olsun.

410 G4252
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Dem-ā-dem yanumı bekler ebed benden cüdā olmaz
Ŝanasın kim olupdur ġam benüm bir cabd-i münķādum

Cihāna derd ile geldüm yine derd ile gitmemdür
Ezelden derd olupdur Nažmiyā derdā ki muctādum

404411

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

O dil-ber kim aña maĥŝūŝ olupdur dilde efkārum
Dimez bir dem añup hey neyler ola ol dil-efgārum

Niçe demler dürür gül-zār-ı kūyında anuñ zārem
Dimez ol yüzi gül bir dem nedür ey bülbül-i zārum

Didüm cānā vefā ķıl didi cānān ben cefā-kārem
Ezelden cümle-i cuşşāķa olmışdur cefā kārum

Gözüm kim ķanlar aġlar ģālüme raģm eyleyüp her dem
Yine ol olısardur üstüme ŝoñ demde aġlarum

O dil-ber Nažmiyā cevher dürür çün cevherīyem ben
Anuñ źāt-ı şerīfi vaŝfıdur her demde güftārum

405412

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Egerçi bir faķīrem yoķ yir ile mülküm ü mālum
Velīkin var niçe beyhūde efkār ile āmālüm

411 G4253

412 G4255
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İlāhī nola bir beyhūde āmāl ile ģālüm kim
Ķamu şerr üzre efcālüm ebed yoķ ĥayr acmālüm

Ġam u teşvīş-i dünyāyile ben kim mużšarib-ģālem
Gidersem bu belāyile nola yā Rab benüm ģālüm

cAlāyıķdan mücerredlik ĥalāyıķdan cüdālıķdur
O devlet dād-ı Ģaķ’dur anda neyler sacy ü ihmālüm

Kesilsem ehl-i dünyādan bulurdum ĥoş ferāġ-ı bāl
Uçup ķaçsam olardan Nažmiyā olsa per ü bālüm

406413

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Taģassürden leb ü dendān-ı cānāna benüm cānum
İder teşbīh lacl ü dürre her dem eşk-i ġalšānum

Fiġān kim ol hümā-šalcat uyanmaz nāz ĥvābından
Uçurur gerçi uyĥusın hümānuñ gökde efġānum

Ĥayāl itse beni devrān meh-i nev gibi šañ mıdur
Ki bir ay oldı şehr içre görinmez māh-ı tābānum

Gül ile ġonçeye revnaķ ķomaz ģüsn ü lešāfetde
Gülistān seyrin itdükce benüm serv-i ĥırāmānum

Geçer ķarşumdan aġyār ile cevr içün baña cānān
Dirīġā kim geçer Nažmī cihānda cevr ile cānum

413 G4257
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407414

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Firāķuñda ne dem yād eylesem laclüñ benüm cānum
Ķızıl yāķūta döner ol dem içre eşk-i ġalšānum

cİźār u laclüñe zülfüm benüm cömrüm uzadup el
İder ikide bir göz göre ķaŝd-ı cān u īmānum

Cemālüñ ģasreti birle ŝalup dil mülkine āteş
Yiter yaķduñ bu ben ĥāki benüm ĥūrşīd-i raĥşānum

Yüzüm kim ĥārĥār-ı cışķ ile gül-zāra dönmişdür
O gül-zār içre cayn-ı çeşmedür bu çeşm-i giryānum

Yoluñda terk-i cān itmekde bī-bāk olduġı bu kim
Seni cāndan sever Nažmī ķuluñ devletlü sulšānum

408415

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Bu rūşen gün gibi ģüsn ile miślüñ yoķdur ey māhum
Bu ģüsn ile güzeller şāhısın sen hey güzel şāhum

Görenler sen nigārı ey ŝanem cāndan olur cāşıķ
Saña bu resme naķş-ı ģüsni kim virmişdür Allāhum

Senüñ cışķuñ ki yār oldı baña ey yār ol demden
Benüm eglencem oldur yoķ durur ġayrıdan āgāhum

Senüñ şol ģasret-i ruĥsār u zülfüñ dürür her dem
Benüm bu nāle-i şeb-gīr ü feryād-ı seģer-gāhum    

414 G4258

415 G4260
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Ķarīn olmış saña ey yüzi māhum āh ol yüzden
Dirīġā nīk-baĥt olmış bugün aġyār-ı bed-ĥvāhum

Güc olmaz baña cuķbā mülkine göç rūz-ı rıģletde
Benüm cānum senüñ cışķuñ olursa yār-i hem-rāhum

Ķuluñ kim Nažmī’yem ben de diyār-ı cışķ şāhıyam
Nitekim sen diyār-ı ģüsn şāhısın güzel şāhum

409416

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Dirīġā bir perī-peyker melek-sīmādan ayruldum
Görüp cān acısın bir lacli şekker-ĥādan ayruldum

Dirīġā kim bir alnı māh-ı tābāndan cüdā düşdüm
Nidem kim bir yüzi mihr-i cihān-ārādan ayruldum

Nigāruñ olmışam gül-zār-ı kūyından cüdā derdā
Belālu bülbülem veh bir gül-i racnādan ayruldum

Cüdā düşdüm nidem bilmezlik ile kūy-ı cānāndan
Hemān Ādem gibi ben cennet-i me’vādan ayruldum

Nola bülbül gibi her dem hezār āh eylesem Nažmī
Ki ben bir ġonçe-leb gül-ruĥ semen-sīmādan ayruldum

416 G4261
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410417

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Bu ben dil-ĥaste kim derd ile cānānumdan ayruldum
Ne dirlik baña ben öldüm meded cānumdan ayruldum

Belā vādīsine düşmiş elem seyl-ābı ġarķ itmiş
Ben ol mūr-ı żacīfem kim Süleymān’umdan ayruldum

Deler elmās-veş baġrın sirişküm seng-i ĥār anuñ
Ben ol [beyt-i] ģazīnem māh-ı Kencān’umdan ayruldum

Cüdā düşdüm meded bir Yūsuf-ı Mıŝr-ı melāģatden
Ben ol cabd-i żacīfem veh ki sulšānumdan ayruldum

İderdi ĥāk-i pāyi cevheri bu gözlerüm rūşen
Nidersin Nažmiyā kuģl-ı Ŝıfāhān’umdan ayruldum

411418

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Dirīġā kim bir alnı māh-ı tābānumdan ayruldum
Meded kim bir yüzi ĥūrşīd-i raĥşānumdan ayruldum

Benüm bir cān šabībi derdüme dermān iderdi ĥoş
Bu ben dil-ĥaste āh ol derde dermānumdan ayruldum

Hezārān āh u feryād eylesem bülbül gibi her dem
cAceb midür ki bir yüzi gülistānumdan ayruldum

Perīşān oldı göñli zülfi gibi ben siyeh-baĥtuñ
Çün ol yār-i melek-ĥaŝlet perī-şānumdan ayruldum

417 G4262

418 G4263
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Gözüme oldı cālem zülfi gibi tār tā Nažmī
O lacli çeşme-sārı āb-ı ģayvānumdan ayruldum

412419

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Döküp yaşlar dögüp šaşlarla kim cismüm figār itdüm
Tenüm hep cümleten gül-zār u çevrem lāle-zār itdüm

Dögünmekden ten-i zerdüm siyāh u sürĥ-naķş idüp
Bu resme naķş ile kūy-ı nigārumdan güźār itdüm

Yüzüm üzre ķadem baŝmaķ ümīdiyle revān dil-ber
Vücūdum reh-güźārında ser-ā-ser ĥāk-sār itdüm

Ĥalāŝ olmaġa ceyş-i hemm ü ġamdan dār-ı dünyāda
Ķanācat gūşesini kendüme muģkem ģiŝār itdüm

Reh-i cışķında naķd-i cānı cānānuñ bugün yek-ser
Revān bu ķašre-i eşküm gibi Nažmī niśār itdüm

413420

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Şu demden kim hevāya yiltenüp ehl-i hevā oldum
Olup āvāre ģaķķā oñmaduķ bir bī-nevā oldum

Ferāġ-ı bāl birle olmayup cālemde bir ĥoş-ģāl
Düşüp dünyā umūrına belāya mübtelā oldum

419 G4264

420 G4265
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Heves birle ki düşdüm dünyevī beyhūde efkāra
Dil-efgār olup ol ġamdan giriftār-ı belā oldum

Dirīġā rūzgārum āh ile geçmekde olup āh
Dem-ā-dem her hevāya yilmek ile bir yaña oldum

Dür-i vaŝl olmadı rūzī eyā Nažmī egerçi kim
Niçe ġavvāŝ-ı baģr-i cışķ birle āşinā oldum

Biri birinden ayru görmeyüp āl ile aŝģābı
Bi-ģamdillāh ķamusına muģibb-i bī-riyā oldum

414421

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Senüñ ben cışķuña tā sevdügüm kim mübtelā oldum
Giriftār u esīr-i ġuŝŝa vü derd ü belā oldum

Ŝataşdum özge derde āģ ġam deryāsına düşdüm
Senüñ cışķuñla tā ben mübtelā kim āşinā oldum

Virüp dil saña düşdüm cān ile tā cışķuña cānā
Ġam u derde ŝataşdum şevķ ü rāģatdan cüdā oldum

Seni tā sevdügüm sevdüm dil ü cān ile ben cāşıķ
Reh-i cışķuñda başdan baş açıķ bir bī-nevā oldum

Ķuluñ kim Nažmī’yem sen şāh-ı ĥūbānum efendimsin
Saña ben cışķ ile cāndan muģibb-i bī-riyā oldum

421 G4266
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415422

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Güni gökde güzellik birle rūy-ı yāre beñzetdüm
Ķamer şeklin cebīn-i dil-keş-i dil-dāra beñzetdüm

Meh-i bedre kevākib birle dün gice baķup gökde
cAsākir birle göçmiş giceden ĥūnkāra beñzetdüm

Görüp her cūda ŝunuñ cūşını özge ĥurūş ile
O yüzden anı ben bir cāşıķ-ı dīdāra beñzetdüm

Baña çeşm-i nigārīnüñ nigāhın ŝaġ degül gördüm
O yüzden anı bir bīmār-ı bī-tīmāra beñzetdüm

İşiginde görüp ĥāk ile yek-sān olduġum dil-ber
Didi Nažmī seni bir cāşıķ-ı bīmāra beñzetdüm

416423 
[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Güni bugün güzellikde güzel bir yāre beñzetdüm
Ošurduġı yiri gökde yüce bir yara beñzetdüm

Görüp yılduzlar ile yüriyişin bu gice ayuñ
Çeriyle giceden šurmış bizüm ĥūnkāra beñzetdüm

Ķaşı yāyı daĥi kirpükleri oķıyla ol yārüñ
Görüp gözini gördügin urur Tatar’a beñzetdüm

Görüp zār ile ķapusın dolanduġum didi ol yār
Seni ben sevgü nerdinde döner bir zāra beñzetdüm

422 G4268

423 G4269, Türkī-i Basīš
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Güzellik gülliginde ol güzeller ġonçesi yārüñ
Ben ey Nažmī boyın serve yüzin gül-nāra beñzetdüm

417424

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Yine bir sidre-ķāmet dil-rübā-yı müntehā sevdüm
Yine bir ĥoş ķıyāmet dil-ber-i ģūrī-liķā sevdüm

Cihānuñ cānı vü cānānı ģüsn ile melāģatde
Zamānuñ Yūsuf’ı bir şūĥ u nāzük dil-rübā sevdüm

Dem-ā-dem cān baġışlar cānına her sözde cuşşāķuñ
Mesīģā lebler ile bir nigār-ı cān-fezā sevdüm

Dil ü cān ile yolında ķulı ķurbānı olmalı
Melāģat milketinüñ serveri bir pādşā sevdüm

Gözüm göñlüm nola Nažmī olursa şevķ ile rūşen
Ki devrān içre mihrine düşüp bir meh-liķā sevdüm

418425

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Murādum Ģaķ’dan ol bulduķca cālemde beķā cömrüm
cİbādet üzre olam anuñ ile ĥatm ola cömrüm

Ķanı āh ol sacādet kim cibādetde olup dāyim
Ebed ayrılmayam ol ģālden olduķca tā cömrüm

424 G4274

425 G4275
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Varaydum Kacbe’ye sürüp yüzüm gözüm gö[re]ydi nūr
Naŝīb olaydı āh ol güne ideydi vefā cömrüm

Hevāyile geçürdüm rūzgārum niçe demler āh
Ķara başuma šopraķlar kim oldı hep hebā cömrüm

Hevādan ķurtılup bir dem sükūn bulmadum aŝlā āh
Dirīġā ki hevāyīlikle geçdi Nažmiyā cömrüm

419426

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

İdersin gerçi dāyim sen baña cahd-i vefā cömrüm
Ĥudā bilür benüm ol cahde eyler mi vefā cömrüm

Kelāmuñ leblerüñle cān içinde cān durur ammā
Ķad-i bālāñ ile zülfüñ belā üzre belā cömrüm

Benüm rūģum lebüñe cışķ ile k’itdüm revān rūģum
Benüm cömrüm hem olsun zülfüñe daĥi fidā cömrüm

Cemālüñ Kacbe’sin ķıble idinmek bir ŝafādur kim
Cihānda Merve ģaķķı cömre sürer ol ŝafā cömrüm

Perīşān zülfine şāne el urur sen perī-şānuñ
Eger ben cömr dörpisi disem aña nola cömrüm

Niŝāb almaķ durur çün cömrden zülfüñe el ŝunmaķ
Naŝīb olmadı bu ģālet velī cömrā baña cömrüm

Geçerken yār ķarşumdan dem-ā-dem āh olur işüm
Niçe bir böyle āh ile geçürem Nažmiyā cömrüm

426 G4276
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420427

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Erenler būs-ı laclüñe sürer cāndan ŝafā cömrüm
Sürenler zülfüñe yüz cömrden bulur vefā cömrüm

Görüp ruĥsāruñ üzre zülfüñi cāndan ŝafā sürdüm
Bi-ģamdillāh benüm ol güne irgürdi Ĥudā cömrüm

Cihān içinde çünkim cömr gibi bī-vefāsın sen
Eger cömrüm disem sen bī-vefāya ben nola cömrüm

Cefāsı çoķ vefāsı yoķ bir āfet ben seni gördüm
Benüm hey pür cefā cānum benüm hey bī-vefā cömrüm

İderse revnaķını nesĥ reyģān zülfüñüñ ĥaššuñ
cAceb midür cihānda cömre çünki yoķ beķā cömrüm

Perīşān-ĥāšır idüp gāh u gāh idüp şikeste-ģāl
Beni zülfüñ dürür iden belāya mübtelā cömrüm

Belā-yı cān olan sensin bu Nažmī mübtelāya sen
Ķad ü müjgān u zülf ile benüm hey pür belā cömrüm

421428

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Šapuña šoġru ķılsam secdeler dāyim nola ķıblem
Gözüm ķıble-nümādur pes gerek šoġru ola ķıblem

427 G4277

428 G4278
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Elif ķaddüñ mināre med ķaşuñ miģrāba beñzer çün
Šapuñı ķıble idinse nola cışķ ehli a ķıblem

Cemālüñ Kacbe’sinde her cihetden Merve ģaķķıyçün
Ruĥuñdur zülfüñ altında senüñ cömre ŝafā ķıblem

Gözetsem nola dāyim Kacbe-i kūyuñ ki olmışdur
Cemālüñ nūrı ģaķķıyçün benüm sen meh-liķā ķıblem

Cemālüñ nūrını her kim görürse Kacbe kūyuñda
Ķılur şol zülf ü çeşm ü ķaddüñe baķup ducā ķıblem

Ruĥuñ seyri ŝafāsı cömre sürer Merve ģaķķıyçün
Bu vech ile cemālüñ Kacbe’dür dirsem nola ķıblem

Menār-ı Ravża ķaddüñ anda nūr-ı Muŝšafā ĥaddüñ
Ģabībüm anuñ içün Nažmī dāyim der saña ķıblem

422429

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Cemālüñ Kacbe-i ģüsn ü ķaşuñ miģrāb aña ķıblem
Anı gözler gözüm dāyim olup ķıble-nümā ķıblem

Šarīķ-i ehl-i cışķ oldur idine bir büti ķıble
Nigārā olsa šañ mıdur benüm sen meh-liķā ķıblem

Yüzüñ gördükce cāşıķlar viŝālüñ istese šañ mı
Seģerde müstecāb olur dimişler çün ducā ķıblem

Cemālüñ Kacbe’sin dāyim šavāf itmek dürür sacyüm
Bu ģālet Merve ģaķķıyçün virür cömre ŝafā ķıblem

429 G4279
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Kemān ebrūña ķurbān olayın biñ cān ile çünkim
Viŝālüñ ģacc-ı ekberdür senüñ a Kacbem a ķıblem

Olup Kacbe ķapuñda cıyd-i vaŝluñ şevķine ķurbān
Saña cān u dil ü cömrüm fidā ķılsam nola ķıblem

Bozup mihr ü vefā cahdini bünyād eyledüñ cevre
Göñüller Kacbe’sin yıķmaķ revā mıdur saña ķıblem

Niçe bir berr-i hicrüñde ceres-vār eyleyem nāle
Cemālüñ Kacbe’sin göster ki cömre yoķ beķā ķıblem

Güneş yüzlü ŝanemler içre olmışdur benüm Nažmī
Muģammed nūrı ģaķķıyçün ģabībüm Muŝšafā ķıblem

423430

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Bu gice zülf-i müşkīnüñ benüm cömrüm añageldüm
Ayaġuñ tozına yüz süriyü bugün aña geldüm

Hevā-yı būy-ı zülfüñle ki düşdüm kūyuña cānā
Mucaššar ķılmaġa bu cān meşāmmın bu yaña geldüm

Gülistān-ı ser-i kūyuña kim geldüm yüzüm sürüp
Beni redd eyleme ey serv-ķad šoġru saña geldüm

Bugün mey-ĥānede mest olmışam cışķuñla şol ģadde
Kim işigüñde buldum kendümi tā ben baña geldüm

İşiginde görüp dil-ber beni didi niye geldüñ
Yüz urup pāyine Nažmī didüm işte şuña geldüm

430 G4280
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424431

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Beni gördükce ol dil-ber niçün benden ķaçar bilsem
Hey ol cānum perī-peyker niçün benden ķaçar bilsem

O yār-i şūĥ-ı bī-hem-tā nažar ķılmaz baña aŝlā
Hemīşe ķaŝd idüp īźā niçün benden ķaçar bilsem

Sevelden ben o cānānı yolına ķomışam cānı
Beni ol göricek ānī niçün benden ķaçar bilsem

Hemīn yār olur aġyāra nažar ķılmaz bu ben zāra
cAceb nitdüm ben ol yāra niçün benden ķaçar bilsem

O şāh-ı ģüsne kim dāyim mülāzimlik baña lāzım
Beni gördükce ammā kim niçün benden ķaçar bilsem

Benüm her dem o cānānum ki macnīde odur cānum
İşidüp āh u efġānum niçün benden ķaçar bilsem

Benüm Nažmī o dil-dārum kim andan ġayrı yoķ yārüm
Bu cālemde odur varum niçün benden ķaçar bilsem

425432

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlān]

Viŝāl-i yārden kim olmışamdur āh ben maģrūm
Çü maģrūm oldum ümmīdüm bu kim āĥir olam merģūm

431 G4281

432 G4284



Güler DOĞAN AVERBEK 297

Günüm geçdi ķara günlerle veh deycūr-ı fürķatde
Başuma ķutlu gün doġmaz nedür bu šālic-i meş’ūm

Ġam-ı hicr ile her dem girye vü zārī dürür kārum
Şol üslūb ile ki ĥaste ola nā-reste bir macŝūm

Elinden dād u feryād u şikāyet bī-vefā çerĥüñ
Kim anuñ gerdişinden āh mihr-āśārı nā-maclūm

Bu cevr-i devr ü ķahr-ı dehr Nažmī cānuma geçdi
Ol iki žālimüñ žulmiyle oldum āh ben mažlūm

426433

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Źerre-veş bir mihr-i ģüsnüñ ben ki ser-gerdānıyam
Bir güzeller şāhıdur kim bende-i fermānıyam

cIyddür şol cālem-i vaŝlı mübārek dem dürür
Bir kemān-ebrū şeh-i ģüsnüñ ķulı ķurbānıyam

Nola her dem zār olup zārī ķılursam ŝad hezār
Bir gül-i gül-zār-ı ģüsnüñ bülbül-i nālānıyam

Yārüñ ol ĥašš-ı ġubār-ı lacli esrārına āh
Vāķıf olmaķ ģāletinüñ vālih ü ģayrānıyam

Çün kemāl ile müsellemdür baña bu fenn-i nažm
Ben nola Nažmī disem devrüñ bugün Selmān’ıyam

433 G4321
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427434

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ben ki bir sulšān-ı ģüsnüñ bende-i fermānıyam
Bir kemān-ebrū efendidür ķulı ķurbānıyam

Tā ki oldum ol şeh-i ģüsnüñ gedā-yı kūyı ben
Tā o demden ben de cışķ iķlīminüñ sulšānıyam

Ķılsa bir rūşen nažar pür şevķ olur göñlüm gözüm
Źerre-veş bir mihr-i ģüsnüñ ben ki ser-gerdānıyam

Ĥvān-ı ģüsninde ben ol şāh-ı cemālüñ her zamān
Cān ile şol lebleri ģelvāsınuñ ģayrānıyam

Pārelense tīġ-i ġamdan nola Nažmī yüregüm
Niçe demlerdür ki yārüñ ĥaste-i hicrānıyam

428435

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ķādir olsam kāşkī yüz dīde peydā eylesem
Kim o yüzden göz yaşın bir özge deryā eylesem

Virse Ģaķ her ķıblem itsem ķīl ü ķāl içün zebān
Źikr-i Ģaķ’da her birin her demde gūyā eylesem

Ġaflet uyĥusından açılsa gözüm gördüklerüm
Cümleten cibret gözi birle temāşā eylesem

434 G4322

435 G4323
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Ģaķ tevekkül virse minnet itmesem bir ferde āh
Her ne kim olursa hep Ģaķ’dan temennā eylesem

İtmez olsam meyl bu dünyāya cevce kendümi
Nažmiyā bed-ģāl ādemden müberrā eylesem

429436

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Šālicüm yārī ķılup ol yār-i meh-šalcat benüm
Mihr idüp bir şeb olursa hem-demüm devlet benüm

Gör sitārem šālicümdür ol ķamer-šalcat gelüp
Bir şeb olmaz hem-demüm mihr ile bir sācat benüm

Hey ne ādem cānıdur kim aldı ānī göñlümi
Naķş-ı ān-ı ģüsn ile āh ol perī-ŝūret benüm

Ol perī-şān ehrimen cemciyyetine kim varur
Ĥāšırum eyler perīşān āh o cemciyyet benüm

Kār idüpdür cānuma cānāndan ayru Nažmiyā
Ģasret-i vuŝlat daĥi hem miģnet-i fürķat benüm

430437

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Göñlümi uş itdi şeydā bir perī-peyker benüm
Rūģuma irgürdi rāģat bir melek-manžar benüm

436 G4337

437 G4339
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Dem-be-dem cışķı hevāsıyla idüp āvāre āh
Ķomadı ārāmum aŝlā dilde bir dil-ber benüm

Ģasret-i dil-dār ile dilden dem-ā-dem itsem āh
Nola kim hicrinde anuñ göñlüm āh egler benüm

Şāh-ı cışķ olduġuma rūşen delīl uş gün gibi
Nār-ı āhum kim olupdur başuma efser benüm

Her ne dem kim eylesem bir ĥūb-źātuñ vaŝfını
Nažmum olur Nažmiyā ģaķķā bu kim cevher benüm

431438

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Yüzüme kim ĥışm yüzinden baķasın sen benüm
Nice olsun göñlüm a güzel o yüzden şen benüm

Al ile gül gibi ey ruĥsārı alum sensin āh
Bir ŝafā yüzinden ānī göñlümi alan benüm

Hep dem-ā-dem nola çāk itsem ki cānā dem-be-dem
Mānicümdür her dem-i vaŝluñda pīrāhen benüm

Yoķ yire cömrüm geçürdüm ben baña itdüm baña
Bilmedüm bu varlıġ ile ķadrümi hey ben benüm

Nažmī’yem kim sen mehüñ mihrine düşdügüm tamām
Sūz-nāk eşcārum eyler gün gibi rūşen benüm

438 G4342
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432439 
[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ben senüñ ķuluñ efendimsin efendi sen benüm
Sensin iden ķayġulu göñlümi yendek şen benüm

Donanup al ile yendek göz göre āl ile hep
Sensin āh ey gözi ala göñlümi alan benüm

Sen perī yüzlüyi ķaçan alsa engel yanına
Hey güzel göz göre imdi cānum alur ŝan benüm

Nice döysün yüregüm šaşdan demürden ĥod degül
Kim idüpdür oķlaruñ baġrum šolu demren benüm

Bir delüķanluyı sevdüm cāşıķın öldürüci
İmdi Nažmī göz göre ķanuma girdüm ben benüm

433440

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ol elif-ķad dāl zülf olan perī-zādum benüm
Bir dem añmaz āh kim ādem diyü adum benüm

Naŝ virür cāşıķlarınuñ ķatline ĥašš ile gör
Göz göre ol ķaşı nūn āh ol gözi ŝādum benüm

Lebleri şīrīn güzeller cān virür ķul olmaġa
Ĥüsrev-i iķlīm-i ģüsn olalı Ferhād’um benüm

Ben ķulına her nažar hep ĥışm ile eyler nažar
Ĥışmı ġālib begdür āh ol çeşmi cellādum benüm

439 G4344, Türkī-i Basīš
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Āstānından o meh-rūnuñ ki ben oldum cüdā
Göge çıķsa yiridür her demde feryādum benüm

Ol mehüñ Nažmī görelden dür dişiyle gün yüzin
Rūz u şeb ve’n-necm ü ve’ş-şems oldı evrādum benüm

İntižār ile ben öldüm ey mucallim ķuluñam
Vaķtidür āzād iderseñ serv-i āzādum benüm

434441

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Fürķatüñde ĥūn-ı dildür ey perī zādum benüm
Raģm ķıl ādemlik eyle ey perī-zādum benüm

Sen ķıyāmet-ķāmetüñ yolında cānlar vireyin
Ģaşre dek dillerde tā kim söylene adum benüm

Şūr u şerr ile ne deñlü ĥayr ide žālim ģasūd
Ey şeker-leb alısar andan Ĥudā dādum benüm

Ĥüsrevā hicrinde sen şīrīn-lebüñ Ferhād-veş
Šaġ u šaşı iñledür derd ile feryādum benüm

Yad olanlar Nažmiyā yād ide mi her-giz beni
Āşinā olanlar itmez oldılar yādum benüm

441 G4349
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435442

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ģāŝıl olan cışķ ol yāre vedādumdan benüm
Cān u dil źevķ ile ķopmışdur nihādumdan benüm

İtmemişdür yād nāmum her-giz ol dil-ber benüm
Gitmemişdür nām-ı dil-ber gerçi yādumdan benüm

Ģāŝıl olur dāyimü’l-ān anca ģāletler baña
cIşķ-ı cānān birle cāndan ittiģādumdan benüm

Ģamdülillāh yoķ durur şübhem ģudūś-i cāleme
Mü’minem ben dönmezem ol icitiķādumdan benüm

Umaram ĥidmetde yāre intiķāŝum olmaya
Dostlıķ bābında Nažmī izdiyādumdan benüm

436443 
[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Sensin ol sevgüli cāndan sevgüli yārüm benüm
Senden özge yoķ durur bu dünyede varum benüm

Ķayġu bāzārında yendek derd alup ŝatmaķdayam
Derdi olanlarladur hep yine bāzārum benüm

Tasa nerdinde işüm hep döne döne zārīdür
Dimez āh ol yār añup bir neyler ol zārum benüm

Baña yārüm didi ķanuñ dökerem bir gün didüm
Ķuluñam buyruķ senüñdür nola ĥūnkārum benüm

442 G4351

443 G4354, Türkī-i Basīš
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Aġlar isem nola yendek derd ile yaşın yaşın
Ölicek çün yoķ durur Nažmī bir aġlarum benüm

437444

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ĥayr ile yārānı dāyim yād kārumdur benüm
Anlaruñ dilde ĥayāli yādigārumdur benüm

Cāh ile bir cāhile ĥidmet baña müşkil gelür
cĀlime ĥidmet velīkin iftiĥārumdur benüm

Dem-be-dem āvāre idüp bir ķarārum ķomayan
Āh kim başda hevā-yı ber-ķarārumdur benüm

Ķande gitsem benden ayrılmaz olupdur hīç ġam
Ŝanki yoldaşdur ķadīmī eski yārümdür benüm

Devlet-i dünyā baña el virmedügine sebeb
Nažmiyā elden ģicābum birle cārumdur benüm

438445

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Olduġı demde bu cismümden cüdā cānum benüm
Umaram Ģaķ ŝaķlaya şeyšāndan īmānum benüm

Eyle yā Mevlā müyesser ben ķuluña anı kim
Fikr ü źikrüñle geçe her ģīn ü her ānum benüm

444 G4355

445 G4361
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Źerre-veş devr içre ser-gerdān idüp devrān beni
Veh ki ser-gerdānlıġ ile geçdi devrānum benüm

Gelmek olurdı feraģ-gāhīde bir dem yanuma
Ġam iģāša itmese her gāh her yanum benüm

Bir ducā iģsān ide ben müźnib içün umaram
Nažmiyā her oķıyan lušf ehli dīvānum benüm

439446

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ķanı ol gün kim gelüp ol māh-ı Kencān’um benüm
Gün gibi ide müşerref beytü’l-aģzānum benüm

Dīde-i ġam-dīdede uçar ĥayāli dāyimā
Ġāyib olaldan nažardan ol perī-şānum benüm

Ol meh-i bī-mihre te’śīr itmedi bir źerre āh
Göklere çıķdı egerçi āh u efġānum benüm

Ġonçeler baş ķor ayaġına döşer güller yüzin
Seyr-i gül-zār eylese serv-i ĥırāmānum benüm

Baģr-i šabcuma diye Nažmī Nižāmī āferīn
Ger ŝadef-veş gūş ide nažm-ı [dür-]efşānum benüm

446 G4362
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440447

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Kim ki sen cānānı görse saña dir cānum benüm
Hey ne ādem cānısın sen ey perī-şānum benüm

Teñri ģaķķıyçün šarīķ-i cışķ içinde şübhesüz
Küfr-i zülfüñdür senüñ a dīnüm īmānum benüm

Yüz süren her dem sacādet birle bulur fetģ-i bāb
Āstānuñ bir sacādet-ĥānedür ĥānum benüm

Ĥidmete varur gelür her dem der-i iķbālüñe
Šıfl-ı dil olmış durur şimdi der-oġlanum benüm

Nice bilmek nice cevher olduġın źātuñ senüñ
Nažmī’yem pes cevherī olmaķ durur şānum benüm

441448

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ġamdan öldüm ey lebi cĪsā-yı devrānum benüm
Eyle iģyā ben ķuluñ devletlü sulšānum benüm

Pāy-māl itdi hevāñ ile beni ġam leşkeri
Raģm ķıl ben mūr-ı mažlūma Süleymān’um benüm

Ey šabīb-i cān lebüñ şekker mi yā şehd-i şifā
Ŝorduġum budur ki oldur derde dermānum benüm

Tā ki gördüm laclüñe ĥaš geldügin cānā senüñ
Baŝdı ol yüzden ķasāvet āh kim cānum benüm

447 G4363

448 G4364
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Kirpügüñden oķlar idüp dem-be-dem oķlar yürür
Türk-i çeşmüñ dilleri Tatar-veş ĥānum benüm

Ehrimenler birle bir görürsin ehl-i dilleri
Ādemīlik böyle olmaz ey perī-şānum benüm

Nažmī’yem kim ķašre-i eşk ile cānā dem-be-dem
Dür niśār eyler yoluñda çeşm-i giryānum benüm

442449

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Leblerüñ güftār ile cān içre cānumdur benüm
Ķāmetüñ reftār ile rūģ-ı revānumdur benüm

Leblerüñe dil-berā dil virdügüm aġyārdan
Ŝaķlaram cānum gibi rāz-ı nihānumdur benüm

cĀşıķāne nacralar ķapuñda kim peydā olur
Āsumāna irişen āh u fiġānumdur benüm

Acıyup cāndan benüm-çün vāy ki yanar yaķılur
Dāġ-ı mihrüñ dilde yār-i mihribānumdur benüm

Cān-fezā lacline sen cānānenüñ meyl eylemek
Nažmī’yem lāzım durur šabcuma şānumdur benüm

449 G4369
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443450

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ġam beni bī-zār ider her gāh cānumdan benüm
Bezdürür miģnet beni her dem cenānumdan benüm

Ġam yimekden ġayrı yimekden kesildügüm tamām
Bellüdür tende görinen üstüĥvānumdan benüm

Her ne demler kim gele bu göñlüme fāsid ĥayāl
Ģāŝıl olur ol hemīn yañlış gümānumdan benüm

Kāşkī olsa ģaķīķī hep mecāzī olmasa
Her ne sözler kim gelür her dem zebānumdan benüm

Eylemek teşĥīŝ her źātı ne cevher olduġın
Nažmī’yem olmaz caceb ģaķķā ki şānumdan benüm

444451

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Görinen ŝanma şafaķ hicrüñde ey māhum benüm
Yirini od itdi çerĥüñ nāle vü āhum benüm

Sen yüzi gün alnı ayuñ derd-i hicrinden dürür
Nāle-i şeb-gīr ile āh-ı seģer-gāhum benüm

Gün yüzüñ görmekdür ey meh mašlab-ı aclā-yı cān
İde mi rūzī baña ol güni Allāhum benüm

Ġurbete düşdükde düşmenden ne pervā baña kim
Dostum cışķuñ olupdur çünki hem-rāhum benüm

450 G4370

451 G4377
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Āstān-ı devletüñden nola ĥālī olmasa
Senden ayru olamaz Nažmī ķuluñ şāhum benüm

445452

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Bī-ģużūr olmasa her dem her gün āhumdan benüm
Yār lušfından geçerdi her günāhumdan benüm

Ehl-i ģāle neydügüm žāhir dürür maĥfī degül
Bezm-i ġamda dem-be-dem feryād u āhumdan benüm

Gice gündüz dem-be-dem peydā olur dūd u calev
Nāle-i şeb-gīr ü āh-ı ŝubģ-gāhumdan benüm

Ebr-i zülfi gün yüzin göstermez ol māhuñ baña
Ben neler görem daĥi baĥt-ı siyāhumdan benüm

Ay olur bir gün baña bir źerrece mihr eylemez
Yoķ sitārem Nažmī ol gün yüzlü māhumdan benüm

446453

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]
cĀcizem hicrüñde her dem dūd-ı āhumdan benüm
Virür ol zīrā ĥaber baĥt-ı siyāhumdan benüm

Ġāfil olma zülf ü ruĥsāruñ ġamıyla dem-be-dem
Nāle-i şeb-gīr ü āh-ı ŝubģ-gāhumdan benüm

452 G4382

453 G4383
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Yār olurdı šālicüm devrüñde hem baĥtum sacīd
Ger sitārem olsa sen gün yüzlü māhumdan benüm

Derd-i hicrānuñ ile ķaddüm büküp yā itdi çerĥ
Ol daĥi sehm itsün ey meh tīr-i āhumdan benüm

Ĥak-pāyi cevherin Nažmī’ye iģsān eylemek
Umılur sen lušf u himmet kānı şāhumdan benüm

447454

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Naķşı dil-keş beg güzeldür bir nigārum var benüm
Aña ķul olmaġ ile ĥoş iştihārum var benüm

Ģüsn meydānında esb-i nāz ile cevlān ider
Dil-rübālar serveri bir şeh-süvārum var benüm 

Māh-ı bedre šacn ider on dördini sürer tamām
Şöhreti var ģüsn ile bir şehriyārüm var benüm

Keyķubādī šācdur başında yelken taķyesi
Mülk-i ģüsnüñ ĥüsrevi bir tāc-dārum var benüm

Başum üzre yiri var ol şāh-ı ģüsnüñ ķulıyam
Nažmī’yem bir dāne dürr-i şāh-vārum var benüm

454 G4386
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448455

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Raģmi yoķ cuşşāķa bir āfet niġārum var benüm
Anuñ içün dem-be-dem feryād u zārum var benüm

Dāyimā cuşşāķını gördükce carż-ı kīn idüp
Çīn ider ebrūlarını bir nigārum var benüm

Nāz ile reftāra gelse lušf ile güftāra āh
Göñlin alur cāşıķuñ bir şīve-kārum var benüm

Ŝoģbetinde bülbül eyler şevķ ile cāşıķları
Bir güler yüzlü yüzi gül şūĥ yārüm var benüm

Gülşen-i kūyında ol gül yüzlünüñ bülbül gibi
Nāle-i bī-ģadd ü feryād-ı hezārum var benüm

Dil-rübālar sevmede bī-iĥtiyārum Ģaķ bilür
Nažmiyā sen ŝanma elde iĥtiyārum var benüm

Ol nigāruñ naķş-ı ģüsnin vaŝf idelden Nažmiyā
Ĥayl-i cuşşāķ içre ĥaylī ictibārum var benüm

449456

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Sevmişemdür cān ile bir yār-i cānum var benüm
Bir lebi cān mašlabı rūģ-ı revānum var benüm

Bir leb-i cān-baĥşı cayn-i çeşme-i āb-ı ģayāt
Bir müselsel zülfi cömr-i cāvidānum var benüm

455 G4387

456 G4388
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Bir du[d]aġı cayn-ı kevśer źātı cayn-ı ģūr-i cīn
Dil-küşā bir kūyı gül-zār-ı cinānum var benüm

Tāze šıfl iken düşüpdür cışķına cān ile dil
Cān deger bir pīr olası nev-cevānum var benüm

Leźźet-i güftārı her dem cān baġışlar cānuma
Nažmiyā bir ĥüsrev-i şīrīn-zebānum var benüm

450457

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Kim görürse mihr ider bir yüzi māhum var benüm
Aña şevķ-i mihr ile her gün nigāhum var benüm

Bir gedāyam işiginde ben de kem-ter bendeyem
Mülk-i ģüsnüñ şāhıdur bir pādşāhum var benüm

Bir ķapusı Kacbe’dür ol bir šapusı ķıbledür
Fetģ-i bāb andan durur bir secde-gāhum var benüm

Her günāhum bilürem yanında yārüñ neyleyem
Ol durur bī-ģad günāhum her gün āhum var benüm

Ĥayl-i düşmen Nažmiyā bir ĥaylīdür ammā ne ġam
Āsitān-ı dost gibi bir penāhum var benüm

457 G4389
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451458 
[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Tā ki olduñ sen güzellik illerine ĥān begüm
Ben ķuluñ sevgüñ yolında ķomışamdur cān begüm

Olmışamdur ben seni sevmegle iller içre çav
Bulmışamdur sevgüñ ile imdi ad u ŝan begüm

Ayrulıķ derdiyle bir gün öldürürsin ben ķuluñ
Yoķ mıdur bu ayrulıķ derdine bir oran begüm

Aġzuñ öpmek añıcaķ öldürmek istersin beni
Öldürüp göz göre itme yoķ yire bir ķan begüm

Nažmī’yem başdan senüñ sevgüñ yolında baş virüp
İdiserven cānumı eñ ŝoñ saña ķurbān begüm

452459

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Bezm-i devrāna ayaķ baŝduķca sāġar dem-be-dem
Çeşm-i cāşıķ gibi šurmaz ķanlar aġlar dem-be-dem

Gözlerüm yaşı dem-ā-dem nice ķan olmaya kim
Ķan ider baġrum ġam-ı hicrān-ı dil-ber dem-be-dem

Būse almaġın müdām āl ile lacl-i yārdan
Ehl-i diller cām-ı bezmüñ ķanın içer dem-be-dem

Ķašre ķašre ķanlu yaşum her yaña ġalšān olup
Ĥāk-i pāy-i dil-bere yüzini sürer dem-be-dem

458 G4390, Türkī-i Basīš

459 G4391
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Hicre düşüp hey meded cānumdan ayruldum diyü
Nažmī lacl-i yāri añup ķanlar aġlar dem-be-dem

453460

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Gözleri diller alur dil-dār imişsin dostum
Sözleri cānlar baġışlar yār imişsin dostum

Ģüsn ü ĥulķ ile güzeller içre sen cānānenüñ
Miśli yoķ didüklerince var imişsin dostum

Rūşen olur göz göñül seyr-i cemālüñle senüñ
Zī sacādet bir ķamer ruĥsār imişsin dostum

Sen efendim ben ķuluñ sen benden ayrılmaķ neden
Ben de bildüm hem-dem-i aġyār imişsin dostum

Nažmī bülbül gibi nālān hem-dem aġyār ile sen
Āh u efġān bir gül-i pür ĥār imişsin dostum

454461

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Sen ķamer ruĥsārı ben cān u göñülden sevdügüm
Gün gibi rūşen caceb bilür misin sen sevdügüm

Yüzine mihr-i cihān-ārā derin ben sen mehüñ
Hep bu yüzdendür seni medģ itdügüm ben sevdügüm

460 G4392

461 G4393
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Gül gibi gül şen olup sen kim sacādetle senüñ
Olduġuñ yirler ola lušf ile gülşen sevdügüm

Ŝubģ-veş çāk eyleseñ sīnem bu göñlümde saña
Dāġ-ı mihrüm gün gibi olurdı rūşen sevdügüm

Pāyüñe sürmek diler yüzin gözin Nažmī senüñ
Olduġıyçün źāt-ı pāküñ pāk-dāmen sevdügüm 

455462

[Fācilātün Fācilātün Fācilāt]

Devr itsün cām meclisde müdām
Devr-i dūndan alavuz tā intiķām

Bāde źevķinüñ bilenler aŝlını
Elden ayaġı ķomaz aŝlā müdām

Yāre mey içür müdāmī ģāŝılı
Rām olup tā ola taģŝīl-i merām

Çār-de-sāle güzeller ģüsnine
Nisbeti vardur meh-i bedrüñ tamām

Zülfi rā ķaddi elifdür aġzı mīm
Her dil anuñ-çün olur dil-dāra rām

Dāl ü mīm ol zülf ü fem ol ķad elif
Oldur olan murġ-ı dil ŝaydına dām

Hīçe ŝayma Nažmiyā nā-dānı hīç
Çün dimişler el-cavāmü ke’l-hevām

462 G4395
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456463

[Fācilātün Fācilātün Fācilāt]

Vuŝlatuñdur leźźet-i bāġ-ı nacīm
Fürķatüñdür miģnet-i nār-ı caģīm

Her yidügüm içdügüm hicrüñde āh
Hep olur zaķķūm ile mā’-i ģamīm

Dāyimā sürsem yüzüm ayaġuña
Vechi var çün yaraşur zer birle sīm

Saña her nāmem ki ĥaššuñ vaŝf ider
Bu durur olduġı ol canber-nesīm

Ĥidmete šoġruldı Nažmī ķıl ķabūl
Bir ķul isterseñ efendi müstaķīm

457464

[Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Gözlerüm giryān ider dil-ber benüm
Göñlümi nālān ider dil-ber benüm

Cānuma cevr itmek ile dem-be-dem
Yüregümi ķan ider dil-ber benüm

Ġam tenūrında firāķ odıyla āh
Baġrumı büryān ider dil-ber benüm

Āteş-i hicrān ile göz göre āh
Cānumı sūzān ider dil-ber benüm

463 G4398

464 G4416



Güler DOĞAN AVERBEK 317

Her ķaçan kim eyleye carż-ı cemāl
Ĥāšırum şādān ider dil-ber benüm

Bir nažar bu gözlerümden olsa dūr
Cismümi bī-cān ider dil-ber benüm

cIşķı esrārıyla başdan Nažmiyā
cAķlumı ģayrān ider dil-ber benüm

458465

[Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Görsem ol cānānı hey cānum disem
Bendeñem ben ben de sulšānum disem

Zülf ü ruĥsārına ŝalup bir nažar
Sen misin a dīnüm īmānum disem

Görsem ol şīrīn lebinüñ ĥandesin
Ĥüsrevā sensin benüm cānum disem

Eyledüñ rūşen gözüm göñlüm benüm
Gün gibi ey māh-ı tābānum disem

Bülbül-i şūrīdeñem çoķdan senüñ
Ey yüzi tāze gülistānum disem

Her cihetden cümleten esbāb-ı ģüsn
Sendedür ey şāh-ı ĥūbānum disem

Az degül çoķdan sever Nažmī seni
Saña ĥāliŝ bendedür ĥānum disem

465 G4417
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459466 
[Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Düşdi bu göñlüm saña hey sevdügüm
Nola yaķışsañ baña hey sevdügüm

Çün sevegeldi sevegider seni
Bu göñül öñden ŝoña hey sevdügüm

Ayrulıķ derdi baña bir buñdurur
Kim döyer imdi buña hey sevdügüm

Šurmadın uçmaķ diler göñlüm ķuşı
Yüce köşküñden yaña hey sevdügüm

Yüzüñi [bekler] güzel bu yüzden ay
Giceler ķalur šaña hey sevdügüm

Aġzuñı öpmek aña ol kim senüñ
Sögme yoķ yire aña hey sevdügüm

Cānı gibi sevdügin Nažmī seni
Sen daĥi bir gez aña hey sevdügüm

460467

[Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ġayra işüñ hep vefādur sevdügüm
Baña āh ammā cefādur sevdügüm

466 G4421, Türkī-i Basīš

467 G4423
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Ben seni sevdügüme incinme kim
Kişiye göñül belādur sevdügüm

Ķıble yüzüñ seyri Merve ģaķķ içün
cÖmre sürer bir ŝafādur sevdügüm

Rāstī bālālıġ ile Sidre’den
Serv-ķaddüñ müntehādur sevdügüm

Mübtelālar gerçi çoķdur saña līk
Nažmī çoķdan mübtelādur sevdügüm

461468

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilāt]

Sāķiyā al ele devr it ayaġı šurma müdām
Devrden alına ŝāfī mey ile tā kim kām

Çün degül devr-i zamān kimseye bāķī sāķī
İçelüm bāde-i ŝāfı idelüm cıyş-i müdām

Yüri sāķī yürüd ayaġı müdāmī ele al
Šolularla bize ķıl bezmde bir raġbet-i tām

Šurma şevķ ile elüñ depredüp ayaġı yürüt
Yüri sāķī idegör bezmi šolularla tamām

Sāķiyā Nažmī’nüñ ayaġı ŝunarken eline
Būse-i laclüñi lušf it kim odur aña merām

468 G4426
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462469

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Dost yolında cadūdan baña cālemde ne ġam
Ġāyeti bu ki ben ol yolda helāk olam ölem

Bir elemdür elem-i hicr ki gitmez dilden
Ol elemden ger ölem gide benümle ol elem

Ģasret-i būs-ı fem ile šutam ol yār beni
Öldüre āĥiri ben daĥi šutam rāh-ı cadem

Yüregüm ķopagelür gelse ķıyāma ķaddi
Ol ķıyāmet getürür fitneye ķāmet pes o dem

Hicr-i macşūķı olur cāşıķa kim özge ölüm
Nažmiyā ķorķum odur ben ol ölüm birle ölem

463470

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Ay olur baña görinmez benüm ol māh-veşüm
Her gün aġyār ile seyr eyler o yüzi güneşüm

Ġam-ı hicr ile görür derdümi bir gün dimez āh
Ne dürür ģālüñ eyā ġam-zede vü derd-keşüm

Dost yolında benüm kim gele düşmen yoluma
Dostlar ben yaluñuz ķomazam elbette leşüm

Ŝunsa ķand-i lebini aġzuma lušf ile nigār
Defc olurdı teb-i hicrān ile olan cašaşum

469 G4436

470 G4449
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Nažmiyā šālicüm ol günden olurdı mescūd
Baña bir źerrece mihr itse o yüzi güneşüm  

464471

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Seni gözlerse güzel hep bu gözümde bebegüm
Nola kim göze yasaķ var mıdur andan be begüm

Leblerüñden umaram ĥaylīden em ben ĥaste
Ben emek-dāra yazuķ żāyic olursa emegüm

Seni aġyār ile bāzīçe iderken görsem
Ol dem ey rūģ-ı revānum benüm oynar yüregüm

İşiginde beni ādem yirine ķomaz iseñ
Bārī düşmen yüzine bir diseñ itüm köpegüm

Bīm-i cān ile varup gülşen-i kūy-ı yāre
Bürürem başa benefşe gibi Nažmī etegüm

465472

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Neyleyem āh ki yoķ Ģaķķ’a yarar bir camelüm
Veh ki varduķca ziyād olmada šūl-i emelüm

Ben nice idebilem Ģaķķ’a yarar bir camel āh
Ki hevā yolına yilmekden ebed degmez elüm

471 G4450

472 G4451
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Nefs-i žālim baña añdurmaz o ģāli derdā
Ki be-her-ģāl iriser āĥir-i kār āh ecelüm

Ģāl-i teşvīş ile nisyāna varur oldı bilem
Bār-ı ġam çekmek ile āh ki büküldi belüm

Ekśer olursa ģaķīķī nola Nažmī nažmum
Baña ĥoş gelmez olur oldı mecāzī ġazelüm

466473

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Ser-i zülfine nigāruñ ire mi āh elüm
Ki o sevdā benüm oldı yine šūl-i emelüm

Ölümümdür leb-i cānāneye ĥaš gelmesi āh
Ey dirīġā benüm andan durur āĥir ecelüm

Şevķ-i mihriyle ben ol māhuñ olaldan pür şevķ
Oldı Ĥūrşīd ü Ferāģ-şād miśāli meśelüm

Šapu ķılmaķ niçe bir šapusına erkānuñ
Šoġrusın diyeyin ol ķahr ile büküldi belüm

Şol ķadar ķaraladum vaŝf-ı ĥaš-ı dil-beri kim
Nažmiyā āh bu sevdāda aġardı ŝaķalum

473 G4453
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467474

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Muttaŝıl zülf ü ruĥuñ medģ iderem çün güzelüm
Nola bir yılda bir ayda dir isem her ġazelüm

Ben senüñ cışķuñ ile olalı ser-geşte vü zār
Döndi Leylī ile Mecnūn’a nigārā meśelüm

Seyr iderken ruĥuñı irdi [ĥatuñ] setr itdi
Nideyin āh hebā oldı ķamu mā-ģaŝalum

Çeşm ü zülf ü dehenüñ vaŝfını fenn idindüm
cİlmi olmışdur o fennüñ benüm ey cān camelüm

Göz ile gördi seni cān ile sevdi Nažmī
Gözle sen de seni cāndan seveni hey güzelüm

468475

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Ġam u ġuŝŝa ki dil ü cānuma kār itdi benüm
Ol durur böyle naģīf olduġı żacf ile tenüm

Dāyimā šop-ı ģavādiś ki doķınmaķdadurur
Döndi bir burc-ı ģiŝāra o cihetle bedenüm

İderem ģażret-i Ģaķ’dan o temennāyı kim
Źikr-i tevģīd ola cān virür iken her süĥanüm

Eyle yā Rabb-i müyessir o fenāyı baña kim
Gözüme görine her gāh kefen pīrehenüm

474 G4455

475 G4458
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Kāşkī gelse elümden o ki bir dem Nažmī
Açmasam hīç mecāzī süĥan içün dehenüm

469476

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Üzerümde ölicek olmaġa ģāżır kefenüm
Ķomadum mā-melek illā ki hemān pīrehenüm

Dāyirem tā ki muģīt oldı firāvān eşküm
Vasaš-ı baģrde bir burca dönüpdür bedenüm

Hey ne cüz’ī dürür āh iş-bu vücūdum mülki
Çünki küllī olısar maģv bu eczā’-i tenüm

Ĥāke varsun nideyin ben bu vücūdum mülkin
cAdem-ābād olısar āĥiri çünkim vašanum

Baña Firdevsī diye Ĥüsrev-i maģmūd-ĥiŝāl
Nažmiyā işide ger bu kelimāt-ı ģasenüm

470477

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Ziynet-i dehri ķoyup faķr libāsın geyelüm
Eyleyüp ĥoşca ķanācat ne bulursaķ yiyelüm

Yoķ ģisābına ķoyalum bu fenā ĥānesini
Varlıġın ŝuġr-veş anuñ daĥi hīçe ŝayalum

476 G4459

477 G4471
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Cümle Ģaķ’dan bilelüm başumuza her geleni
Şükr idüp hem daĥi her nesnede hep Ģaķ diyelüm

Ŝabrumuz eyleyelüm çoķ idelüm ģırŝumuz az
Ĥoş tevekkül ķılalum Ģaķķ’a niyāz eyleyelüm

Olalum Nažmī yüri hem-rehi dervīşlerüñ
Ne olursa yiyelüm her ne bulursaķ geyelüm

471478

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Gelüñüz ģālümüz añup dün ü gün aġlayalum
Ŝu gibi her yaña göz yaşı ile çaġlayalum

Yanalum āteş-i derd ile ölüm fikrin idüp
Şöyle bir ģāl ile kim cān u ciger dāġlayalum

Bu cihān varlıġını yoķ bilelüm bi’l-cümle
Mā-sivādan geçelüm Ģaķķ’a göñül baġlayalum

Bir fenā ģāŝıl idüp ölüm añalum her çaġ
Mā-ģaŝal ģālümüzi anuñ ile çaġlayalum

İñleyüp döne döne niteki Nažmī dolāb
Dökelüm göz yaşını šurmayalum aġlayalum

478 G4472
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472479

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Dem-be-dem nāle ķılup zārī ile āh idelüm
Kendümüz anuñ ile ģālden āgāh idelüm

Dem-be-dem cūş idüp ol cūş ile ĥoş-ģāl olalum
İdelüm cışķ ile tevģīdi gel Allāh idelüm

Ehl-i sünnet yolını gözleyelüm her vaķtin
Ehl-i bidcat olan eşĥāŝdan ikrāh idelüm

Hem-dem-i ehl-i hevā olmadan olup fāriġ
Kendümüz zühd ü ŝalāģ ehline hem-rāh idelüm

Öykünüp Nažmī hemīn dem-be-dem ehl-i cışķa
Āh-ı şeb-gīr ile feryād-ı seģer-gāh idelüm

473480

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Ġam-ı cışķuñla ki biñ derde giriftār benem
Yine bir cāşıķ-ı ġam-ĥvār u dil-efgār benem

Reh-i cışķuñda benüm derdümi bilseñ bārī
Bār-ı cevrüñ çeken ey yār ki her bār benem

Terk-i ser ister iseñ yoluña evvel başdan
cIşķ ile āh bugün cān viren ey yār benem

Kimseler eyleyemez derdüme tīmār benüm
Bī-devā derde düşen cāşıķ-ı bīmār benem

479 G4476

480 G4478
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Naķd-i cān virmeyene virme metāc-ı laclüñ
Nažmī’yem cāndan aña yine ĥarīdār benem

474481

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Diler iseñ bilesin derdümi ey yār benüm
Dilümi iki dilüp ĥancer ile yar benüm

Görmeyince seni ey serv-i revān kūyuñda
Eglemez göñlümi seyr-i gül ü gül-zār benüm

Baña hicrüñde ġamuñ yār olup ey yār senüñ
Göñlümi egler o bārī hele her bār benüm

Baña fürķatde yaşumdur acıyan çoķ yaşasın
Olmasam nola ben ansuz daĥi nem var benüm

Lacl-i cānānede ĥašš olalı peydā Nažmī
Eyledi cānuma endūh u belā kār benüm

475482

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Gitdi cışķumdan ebed olmaduñ āgāh benüm
Bilmedüñ derdümi derdā nideyin āh benüm

Seni benden ki ayırdı felek andan yig idi
Benden ayırsa eger cānumı Allāh benüm

481 G4479

482 G4480
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Saña lāyıķ mıdur ey dost ki ben cevrüñden
Aġlayam ģālüme düşmen güle her gāh benüm

Yād-ı zülf ü ruĥ u ķaddüñle dehānuñ ġamı āh
İtdi her demde işüm ŝubģ u mesā āh benüm

Nažmiyā yāri diler k’ayıra benden aġyār
Göz göre cānuma ķaŝd eyler o bed-ĥvāh benüm

476483

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Beni hep fürķatüñe ŝalma benüm begcegüzüm
Dem-be-dem āhumı gel alma benüm begcegüzüm

Bezm-i ģüsnüñde lebüñ bāde vü çeşmüñ bādām
cĀrıżuñ gül źeķanuñ alma benüm begcegüzüm

Ģadden artuķ k’iderem nāle ser-i kūyuñda
Benüm eksikligüme ķalma benüm begcegüzüm

Göz göre yirlere çalup beni her demde baña
Ĥışm ile tīġ-i cefā çalma benüm begcegüzüm

Vaŝluñ isterse ne var yoķ yire cevr eyleyüp āh
Nažmī’nüñ āhını gel alma benüm begcegüzüm

483 G4482
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477484 
[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Yañaġuñ gün dürür alnuñ daĥi ay iki gözüm
Aydın it gel ķarañu göñlümi ay iki gözüm

Görmeyelden berü gün yüzüñ ile ay alnuñ
Dün ü gün oldı işüm āh ile vāy iki gözüm

İtme her çaġ aķıdup sel gözümüñ yaşını sil
İtme gel göz göre ķan işini hāy iki gözüm

Gelüp eglenmege her çaġ ĥayālüñ ĥānı
İki gözümdür iki ŝırça sarāy iki gözüm

Nažmī’nüñ gözi seni göremez iken anuñ
Yaşı her çaġ olur ise nola çay iki gözüm

478485

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Göricek alnını yārüñ meh-i tābān ŝandum
Yüzini seyr idicek mihr-i dıraĥşān ŝandum

Ruĥların lāle güzel gözlerini nergis anuñ
Daĥi nāzük lebini ġonçe-i ĥandān ŝandum

cĀrıżın āb-ı ŝafā-baĥş u ĥašın tāze çemen
Zülfini kākülini sünbül ü reyģān ŝandum

Gelicek şīve vü nāz ile ķıyāma ol ān
Ķad-i mevzūnuñ anuñ serv-i ĥırāmān ŝandum

484 G4484, Türkī-i Basīš

485 G4486
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Lušf ile nušķ-ı revān-baĥşın işidüp Nažmī
Anı ben caynı ile çeşme-i ģayvān ŝandum

479486

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Sende bu vech ile kim var ruĥ-ı zībā güzelüm
Ģažž-ı cān ider iden anı temāşā güzelüm

Her nažar ehl-i dili ģüsnine āşüfte idüp
Sensin ol diller alan dil-ber-i racnā güzelüm 

Mihr-i enver yañaġuñ māh-ı münevver alnuñ
Saña bu vech ile kimdür ola hem-tā güzelüm

Ķaşuñ ile gözüñ alnuñla yüzüñ cümle güzel
Sende her ģüsn ü behā cümle hüveydā güzelüm

Bedenüñ berg-i semendür ter ü nāzüklikde
Kimde vardur görelüm sendeki sīmā güzelüm

Nažmī’yem laclüñ ile saña idüp cānı revān
Eylerem vaŝluñı cān ile temennā güzelüm

Vāy ne devlet ne sacādet ne ŝafāyidi eger
Seni vaŝl eylese ben cāşıķa Mevlā güzelüm

486 G4487
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480487

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Ben ki bülbül-veş olam āh ile giryān her dem
Yār gül gibi olur āh ki ĥandān her dem

Gül gibi carż-ı cemāl eylemez oldı baña yār
Eyler oldı beni bülbül gibi nālān her dem

cIşķı birle ķamu cāşıķları bülbüller olup
Ol güle ķarşu ider āh-ı hezārān her dem

Elem-i cāndur o kim gözüme ķarşu benüm āh
Söyleşür gördügi aġyār ile cānān her dem

Devr dūr eyledi bu Nažmī’yi bir meh-rūdan
Eylese ol ķara günli nola efġān her dem

481488 
[Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Sevdügümüñ dudaġın bir emsem
Sevgümüñ olur idi derdine em

Nice ķul olmayam ol sevdügüme
Beg güzeldür bir efendidür hem     

Yārüñ ayaġı tozı olmaġı
Başuma yazmış imiş imdi ķalem

Bir perī sevgüsi birle ey-vāy
Gitdi uŝŝum benüm oldum sersem

487 G4488

488 G4514, Türkī-i Basīš



332 EDİRNELİ NAZMÎ DÎVÂNI'NDAN SEÇMELER

Beni aġlar bu gözüm çoķ yaşasın
Andan özge daĥi yā nem var nem

Ķanlu yaşum ki alupdur çevrem
Ķande olsa deñiz içre gibi yem

Sevdügüm-çün benüm ile yāri
Eyü olmaduġı engel ķatı kem

Güzeli aķçe dökenler avlar
Ķuşı ol kimse šutar kim döke yem

Didügümce dudaġuñ bir emsem
Sevdügüm der baña Nažmī epsem

482489

[Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Senden ayrılma durur baña ölüm
Benden ayrılma meded gel öldüm

Yoluña cān viren üftāde benem
Sevdügüm sensin o cān ile benüm

Fitne çeşmüñ gibi sensin yine sen
Hey ķıyāmet dil alur bir merdüm

Giryeden hicrüñ ile ey dür-i pāk
Oldı her ķašre-i eşküm ķulzüm

489 G4518
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Gelmedüge dönüben devrāna
Reh-i cışķuñda bu Nažmī ola güm

483490

[Müftecilün Müftecilün Fācilāt]

Yād-ı ruĥ u zülfüñ ile ŝubģ u şām
Sünbül ü gül seyrin ider ĥāŝ u cām

Šapuña baş egdügi dil-berlerüñ
Ģüsnüñe teslīm dürür ve’s-selām

Alnuñ ile mihr yüzinden saña
Şevķi var ancaķ meh-i bedrüñ tamām

Puĥte kişilerle idüp bezm-i ĥāŝ
Nūş idelüm cām-ı mey-i ŝāf u ĥām

Eyledi medģüñ yolına Nažmī neśr
Niçe dür ü lacl-i lešāfet-nižām

484491

[Mefcūlü Fācilātü Mefācīlü Facilāt]

Cām içe içe idüp ayaķ seyrine ĥırām
Bensüz içersin āh müdāmı ola ģarām

Ŝāfī ŝafā-yı bādeyi yad ile gördügüñ
Ķaŝd-ı cefā durur baña ģaķķā cale’d-devām

490 G4544

491 G4609
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Meyli meye olursa nola ehl-i dillerüñ
Dil-berleri müdām ider ol lušf birle rām

Ŝāfī meyüñ ŝafāsı ile źevķ idenlerüñ
Mey bezmine olur hevesi şevķ ile müdām

Mey kim ŝafāda laclüñe beñzer o şevķ ile
Bu Nažmī meyden ayrılamaz ģāŝıl-ı kelām

485492

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Ģavādiś birle devrān kim olur her gice ābisten
Daĥi gün doġmadın nā-geh neler doġa ģavādiśden

Degül mi gey caceb şeh-zāde sulšān Musšafā nā-geh
Gide bir ġadr ile kim ķala ģayrān gören işiden

cAceb ġadr ile bühtān-ı cažīme uġradı ģaķķā
O ģāl-i pür melāl āfāķa oldı gün gibi rūşen

Aña göz [itdi] ķıydı çerĥ-i ġaddār aña yazuķlar
Murāda irmedin gitdi daĥi tāze cevān iken

Anı kim derdi kim ola güm olup bu aradan kem
Velīkin böyle taķdīr itmiş imiş ķādir evvelden

İdüp ebr anuñ içün giryeler bād āhlar itdi
Anuñ-çün šaġ ile šaş eyledi feryād ile şīven

Anuñ-çün ķalmadı bir kimse mātem itmemiş illā
Aña bühtān idüp ġadr ile göz göre olan düşmen

492 G4652
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Döne devr-i felek anca gelince tā bu devrāna
Anuñ mānendi bir bī-miśl źāt-ı eşref ü aģsen

Aña fānī cihān sulšānlıġın Ģaķ görmedi lāyıķ
Şehādet birle bāķī salšanat lušf itdi ol źü’l-men

O bāķī salšanat birle tamām āsūde olduķca
Süre sulšānumuz çoķ cömr ü devlet ola dāyim şen

Bu dünyā Nažmiyā bāķī degül fānī dürür çünkim
Sacādet aña kim dünyāya göñül virmeye iñen

486493

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Benüm ŝorarsañ ey cāķil bu ģāl-i rūzgārum sen
Ķo māżī gitdi böyle ģāl ü müstaķbel nola bilmen

Elüme girse bir künc-i ferāġat eylesem cuzlet
İdinsem anı ben miskīn ķanācat birle bir mesken

Niçe ġāfil yürürsin cāķil işin işle var ey dil
Ferāġat iĥtiyār eyle kim oldur cümleden aģsen

Yilersin yil gibi her dem hevā-yı dehr ile ey dil
cAceb bir źāyil olmaķ ola mı āh ol hevā senden

Dirīġā ķalmışam bī-kes bir aġlar acırum yoķ āh
Belī böyle olur şol cāķıbet fikrini ķılmayan

493 G4653
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Ben itdüm niçe şīvenler niçe mevtām içün ammā
Benüm ķalmadı bir kimsem ide ben ölicek şīven

Ayaķlarda ķalup her dūna baş egmezdüm ey Nažmī
Eger kim caķlum olaydı bileydüm kendü ģālüm ben

487494

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Cebīnüñ rūşen ol kim ĥūbdur māh-ı münevverden
Ruĥuñ zībā durur ay āftābum mihr-i enverden

Ruĥuñ terdür gül-i nāzükden ey serv-i semen-sīmā
Tenüñ nāzük dürür ol vech ile berg-i gül-i terden

Benüm gül-ruĥ semen-ten nāzenīnüm rāstī bu kim
Boyuñ bu lušf ile mevzūn durur serv ü ŝanavberden

Ŝalınsun boynuma būyından irsün rūģa rāģatlar
Benüm cömrüm murādum budur ol zülf-i mucanberden

Bu Nažmī sūre-i Kevśer ģaķıyçün görmedin laclüñ
İşidüp vaŝfın ey ģūrī didi kevśerdür ez-berden

488495

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Benüm yārüm ki rāciģdür güzellik birle ģūrīden
Nola kūyını tercīģ eylesem firdevs-i aclādan

494 G4668

495 G4676



Güler DOĞAN AVERBEK 337

Ne bilsün cışķ źevķin bir nigāra olmayan cāşıķ
Ki Mecnūn irmedi bir ģāle illā cışķ-ı Leylī’den

Ĥayāl-i yār ĥaylī dem-be-dem dilden degül ĥālī
Olupdur oturaķ ģāl-i ŝalābet birle ĥaylīden

Mey-ī ŝāfı ŝafāyile müdām eylerdi ŝūfī nūş
Eger kim olmayup nā-dān ĥaber-dār olsa macnīden

Bugün bu fenn-i nažmı kim virüpdür Ģaķ saña Nažmī
Maģaldür sen dem urursañ Kemāl ile Nižāmī’den

489496 
[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Ŝaķınma cānumı ben ol güzeller ĥānı ĥānumdan
Ki zīrā yig severven anı ben bu kendü cānumdan

Ben anı isterem kim ol güzeller ĥānı beg güzel
Ķulumsın ķullıġ eyle gitme ŝaķın diye yanumdan

O yārüm benden ayru olmadan yigdür baña ölmek
Beni öldürse bārī ben geçerdüm imdi ķanumdan

Yine varup bizüm ile ki ol yārüñ elin öpem
Eger alursa bir cān alması var armaġanumdan

Çıķaram giderem yār ayrulıġından ben eñ ŝoñra
Çıķaram tā ki Nažmī cānum acısın šabanumdan

496 G4681, Türkī-i Basīš
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490497 
[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Düşe añsuzdan ayru bir kişi kim yāri yanından
Degül bir dürlü ayrulmaķ durur ol kendü cānından

Ķulıyam cān ile sevdüm dilerse yolına cānum
Ŝaķınman cānumı ben ol güzellik ili ĥānından

Delüķanlu olup yiyüp içer güzel seven kimse
Baş ortaya ķoyup geçmek gerekdür imdi ķanından

Benüm engellerinden hīç derdüm yoķdur ol yārüñ
Evet yacanaram lālāsı diyen ķaltabānından

Be Nažmī kesmek içün engeli yanından ol yārüñ
Eger bulsam kesilmezdüm ķılıcı gibi yanından

491498

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Ġam-ı aġyār kim cācizdür anuñ dil belāsından
Eşeddür ol belā cān-ĥasteye cānān cefāsından

Ĥudāyā cāşıķ-ı üftādeyi sen ŝaķla lušfuñdan
Ģaķīķī dost yolında cadūnuñ iftirāsından

Šavāf-ı Kacbe-i kūy-ı ģabībe Merve ģaķķıyçün
İderdüñ sacy leźźet alsañ ey ŝūfī ŝafāsından

Virür ruĥsār-ı yāra tāze ĥaš ziynet şu yüzden kim
Bulur gülşen šarāvet sebzenüñ neşv ü nemāsından

497 G4682, Türkī-i Basīš

498 G4686



Güler DOĞAN AVERBEK 339

Dem-ā-dem can bulurlar cāşıķ-ı dil-mürdeler Nažmī
O cānānuñ ŝafā-yı būs-ı lacl-i cān-fezāsından

492499

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Ķo dünyā fikrini dilden ġam u ġuŝŝa ıraġ olsun
Hevādan geç sükūn it meskenüñ künc-i ferāġ olsun

Ne ġafletdür dem-ā-dem yil gibi yilmek hevāya āh
Eyā ġāfil sükūn it ol hevā senden ıraġ olsun

Yaluñuz başuñ içün ġam yime ķardeş dimişler çün
Kişiye bir külāh eksik degüldür kelle ŝaġ olsun

Ķo ursun nār-ı ġam baġruña her dem tāze tāze dāġ
Ki bezm-i cān u dilde yanašursun bir çerāġ olsun

Düşüp sevdāya düşme göz ķarardup mülk-i dünyāya
Saña tā diyeler aģsente Nažmī yüzüñ aġ olsun

493500

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Virür her bezme revnaķ şāhid-i mey müstedām olsun
Šutar ģürmetle ĥoş bezm ehlini lušfı müdām olsun

Hilāl-i cāmı her dem bedr idüp devr itdür ey sāķī
Müdām iģsānuñ ehl-i bezme iģsān-ı tamām olsun

499 G4689

500 G4694
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Şu cānān kim šolu içdükce dāyim merģabā ide
Hemīn cānāneler içre o cānāna selām olsun

Revān olsun yolına naķd-i cānum tek o cānāne
Merām üzre gelüp ben cāşıķ-ı nā-kāma rām olsun

Ne leźźet var şarāb içmekde Nažmī sāde-rūlarsuz
Şarābı sāde içmek baña bir daĥi ģarām olsun

494501

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Beni ey döne döne nerd-i derd-i ġamda zār iden
Beni sensin dem-ā-dem zārī birle bī-ķarār iden

Sürüp ayaġuña yüz kimseler būs idemez illā
Reh-i cışķuñda kendin pāy-māl idüp ġubār iden

Kemer-veş der-meyān itmek gerek sīm ü zerin cümle
Meyānın sen nigāruñ döne döne der-kenār iden

Ebed cāşıķlıġı bilmez nedür cışķ ile alışmaz
Melāmetden reh-i macşūķda nāmūs u cār iden

Güzellerden murād almaz ebed bir kimse illā kim
Šutup varını yoķ Nažmī zer ü sīmin[i] zār iden

501 G4701
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495502 
[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Beni ey döne [döne] derdinüñ nerdinde zār iden
Benüm sensin bu geñ dünyā[yı] hep başuma dār iden

Beni dolāb gibi döne döne iñledüp her çaġ
Benüm sensin gözüm yaş birle göz göz hep bıñar iden

Beni yanına uġratmayup idüp kendüden ayru
Yüri hey göz göre her engeli kendüye yār iden

Yüzüñ gül aġzuñı ġonçe idüp itmiş ŝaçuñ sünbül
Güzellik bāġı içre boyuñ ol serv ü çenār iden

Geçen geçdi bugüni ĥoş gör añma yarını Nažmī
Senüñ ķayduñ görür imdi seni yoķdan o var iden

496503

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Düşüp her bir cefā-ĥūya çekersin bin belāsın sen
Göñül ģaķķā budur kim baña bir özge belāsın sen

Yilersin her hümā-pervāz dil-dāruñ hevāsına
Ķarāruñ yoķ göñül bir dem caceb ehl-i hevāsın sen

Ķad-i bālā-yı yāra ne belādur irmek ister dil
Yeñilmez her-giz ol anuñ ilāhī vir belāsın sen

Ne ķayd olur libās-ı cörf ey dil bir belādur ol
Ģużūr isterseñ egnüñden ķoma cuzlet palāsın sen

502 G4702, Türkī-i Basīš

503 G4706
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Müdām elden düşürme cāmı cārif düş daĥi ĥoş geç
Be ŝūfī sür mey-i ŝāfuñ yüri ŝāfī ŝafāsın sen

Şu deñlü dürr-i meknūn gibi cevher sözlerüñ var kim
Kemāl-i nažm ile Nažmī Nižāmī’sin ŝanasın sen

Saña ger Ĥüsrev-i maģmūd-ĥaŝlet ide bir raġbet
Bugün bu nažm ile Firdevsī-i śānī olasın sen

497504

[Mefācīlün Mefācīlün Fecūlün]

Güzel sevmek gerek didüm işiden
Didi uŝlı ĥaberdür bu deliden

O cānānum bir ādem cānıdur kim
Güzeldür her lešāfetle perīden

Görinür gülşen-i ģüsn içre mevzūn
Boyı ol gül-ruĥuñ serv-i sehīden

İden dildür dem-ā-dem fāş cışķı
Gerekdür ŝaķlamaķ sırrı ŝabīden

Ĥabīr olandan alınmaz ĥaber hīç
Nitekim gelmez āvāze öliden

Mürüvvet gelmez olur himmeti dūn
Ne deñlü bulsa devlet bir denīden

504 G4816
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Ten-i Nažmī olınmaz żacf ile farķ
Süñüge ŝarılu bir ķat deriden     

498505

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilāt]

Kākülüñ ġamzeñ gözüñ ķaşuñ durur ey meh-cebīn
Eyleyen ķaŝd-ı dil ü cān ġāret-i īmān u dīn

Gül yüzüñ şevķiyle bülbüller görüp feryādumı
Her šarafdan didiler cānā hezārān āferīn

Māh-ı nev yā ķaşuña hem-tā diyendür kej-nažar
Serv-ķaddüñ sidreden bālā diyendür rāst-bīn

Vaŝf idelden ĥüsrevā lacl ü zebānuñ lušfını
Her maķālüm oldı şīrīn her kelāmum şekkerīn

Beñzeyelden Nažmiyā yārüñ leb ü dendānına
Yir ider baş üzre lacl-i nāb ile dürr-i śemīn

499506

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Acıdup cāndan beni aġyār ayırdı yārdan
Bilmezem ben nice alam acıġum aġyārdan

Nāle vü feryād idersem šañ mı her şeb-tā-seģer
Çün beni dūr itdi devr-i dūn o meh-ruĥsārdan

505 G4892

506 G4929
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Girebilmek šaş baġırlu dil-rübālar göñline
Bir ģiŝār almaķ gibidür kişver-i küffārdan

Dem-be-dem her cışķ olan dilden gelür göynüklü āh
Dūdlar peydā olur elbette yanar nārdan

Bezm-i meyde acıdur cānum benüm sāġar müdām
Šatlu šatlu būseler alur leb-i dil-dārdan

Mest olup düşmek ŝafā der-bengī olup geçmeden
Düş mey-i nāba müdām ey ŝūfī geç esrārdan

Nažm ile ižhār-ı fażl itmek degüldür Nažmiyā
Yāra işcār-ı maģabbetdür murād eşcārdan

500507

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]
cIşķ ile cAnķā-yı dil eyler güźer çün Ķāf’dan
Devr ider dehri yüce pervāz ile ešrāfdan

Levģden daĥi elif bā itdügümde ibtidā
Lāyiģ oldı cışķ cāna cayn u şīn ü ķāfdan

Ģālet-i cışķuñ ŝafāsın kim dürür vaŝf eyleyen
Ol derūnī ģāldür bīrūn durur evŝāfdan

İtmese her pür cefā cānāneyi lušf ile rām
Kimse sürmezdi ŝafā ŝāfī şarāb-ı ŝāfdan

İctibār eksikligidür yoĥsa artuķdur benüm
Lafž-ı dür-bār ile nažmum Nažmiyā eslāfdan

507 G4936
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501508

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Mihrüñ ey meh gitmese šañ mı dil-i ġam-nākden
Āftābuñ tābı her gün eksik olmaz ĥākden

Şevķ-i mihrüñ olduġı göñlümde ey māhum senüñ
Gün gibi rūşen dürür bu sīne-i ŝad-çākden

Yoluña cān virmede bī-bāk idüpdür çün beni
Ben daĥi ayrılmazam cānā bu cışķ-ı pākden

Naķd-i cömr ü ķaŝr-ı cān u mezrac-ı dil ķaldı pes
Yoluña ŝarf itmek içün māl ile emlākden

Vaŝf-ı źātuñ eylese bu šabc-ı Nažmī’den žuhūr
Nola cevher çıķmaz ey cān yine illā ĥākden

502509

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Görmedüm aŝlā vefā ol pür cefā maĥdūmdan
Kesmedi ķašcā cefāsın āh ben mažlūmdan

cĀşıķ oldum ey perī tā kim yüzüñ gördüm didüm
Didi bir dīvāne peydā oldı yine Rūm’dan

Būse fikrin eylemek yārüñ dehānından ki var
Bir recādur yoķ yire bir şey’-i nā-maclūmdan

508 G4941

509 G4955
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Mey içüp bir ĥoş geçüp źevķ eylemek yār iledür
Yārsuz farķı mey-i telĥüñ nedür zaķķūmdan

Başuma bir ķutlu gün doġmadı her-giz gülmedüm
Nola Nažmī aġlasam bu šālic-i bī-şūmdan

503510

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]
cIşķ meydānında sen kim cāşıķ-ı merdānesin
Sev severseñ sen de ey dil dil-berüñ merdānesin

Cānı ārām eylemez cışķ ehlinüñ cānānesüz
cĀşıķ anuñ-çün sever cānı gibi cānānesin

Dāyimā ĥavf u recā-yı lušf u ķahr-ı dil-rübā
Olur olmaz fikr idersin ey göñül dīvānesin

cIşķ ile pervāne iseñ yime pervā çün göñül
Şemc-i ruĥsārına yaķar ol perī pervānesin

Nažmiyā olduñ o şemc-i ģüsne çün pervāne sen
Germ olup şevķine anuñ döne döne yanasın

504511

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Sen ki gösterdüñ baña ey hicr cānān acısın
Āh kim bir zehr-i ķātilden betersin acısın

510 G4966

511 G4968
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Ey ġubār-ı ĥāk-i pāy-i yār her dem bād ile
Baŝagel yüzüm ki gözüm kuģlı başum tācısın

Ey ģabībüñ Kacbe kūyında cemālin seyr idüp
Bu yaña cazm eyleyen sen nūr görmiş ģācīsın

Ol kemān-ebrū nigāruñ ĥışm-ı çeşmi birle sen
Ey dil-i zārum ĥadeng-i ġamzesi umacısın

Eylese ol bī-vefā Nažmī saña bī-ģad cefā
Nola zīrā sen anuñ bir bende-i muģtācısın

505512

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Sen ki ey dil dil-berüñ bir cāşıķ-ı dīdārısın
Cüst ü cūyında ŝu gibi anuñ içün cārīsin

cIşķ-ı yār ile senüñ ģādiś degüldür ülfetüñ
cIşķ-ı yārüñ ey göñül sen bir ķadīmī yārisin

Döne döne dem-be-dem derd ile kāruñ zārīdür
Nerd-i ġamda sen o dil-dāruñ dilā bir zārısın

Müşkil olur vaŝl-ı yār aġyāra irmezse helāk
Bala dest urmaķ belādur ķırmayınca arısın

Nažmiyā cānān šabīb-i cān deri dārü’ş-şifā
Sen o derde derde düşmişsin anuñ bīmārısın

512 G4969
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506513

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Bir perī peyker güzelsin sen ki ādem cānısın
Her dil ehlinüñ şu cāndan sevgüli cānānısın

Ģüsn ile kimdür güzellerde saña hem-tā olan
Hey güzeller şāhı sen ģüsn ilinüñ sulšānısın

Ben bir ednā bende bilsem nice bilseñ sen beni
Mülk-i ģüsnüñ sen begüm bir şāh-ı cālī-şānısın

Kim seni görse olur şevķ ile rūşen-dil ki sen
Burc-ı ģüsnüñ mihr-i raĥşānı meh-i tābānısın

Sen šabīb-i cān u dilsin cān u dilden çün seni
Sevdi bu Nažmī sen anuñ derdinüñ dermānısın

507514

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Dem-be-dem ķan aġlaram sen lacli rūģ-efzā içün
Dem-be-dem āh eylerem sen zülfi misk-āsā içün

Oldı bu sevdāyī göñlüm zülfüñüñ şūrīdesi
Oldı Mecnūn cışķ ile āşüfte ŝan Leylā içün

Saña kim dirler melek ģüsn ile cānā hem perī
Cān dimek daĥi güzel sen dil-ber-i racnā içün

Göre Mecnūn ey ŝaçı leylī bu cışķum ģāletin
Vālih ü ģayrān olup ķalaydı ben şeydā içün

513 G4970

514 G4971
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Derd-i cışķuñla bu Nažmī’nüñ dem-ā-dem muttaŝıl
Göklere irer fiġānı sen melek-sīmā içün

508515

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Çekmeyen cālemde bilmez hicr-i cānān acısın
Çekmeyince vaķt-i rıģletde dilā cān acısın

Kim döyer bu miģnete yā kim çeker bu zecri kim
Zehr-i ķātilden beter ey derd-i hicrān acısın

Aġlar ise ģālüme bu çeşm-i giryān aġlasın
Acır ise bu dil-i ŝad-çāk-i sūzān acısın

Seçmez oldı gözlerüm aķdan ķarayı giryeden
Hey benüm bu ģālüme kāfir müselmān acısın

Nažmiyā ol dişleri lūlūdan ayru dem-be-dem
Acı yaşlar dökdügüñe baģr-i cummān acısın

509516

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Fürķatüñde yaşumı gördükce cummān acısın
Cūş idüp dilden benüm-çün ol firāvān acısın

Cānum acıtdı benüm şīrīn lebüñ hicri tamām
Ĥüsrevā ben dirligümde görmişem cān acısın

515 G4972

516 G4974
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Ey perī ben cevrüñ ile çekdügüm acıķları
Çekmeyen ādem ne bilsün cān u cānān acısın

Çekdügüm acıķları senden nihān u āşikār
Ey cefā-ĥū yār işidüp ins ile cān acısın

Hey cefā-kārum gel inŝāf eyle sen de sensüz āh
Niçe bir çeksün bu Nažmī derd-i hicrān acısın

510517

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ādemi şeyšān gibi hep şerre iġvā eyleyen
Olmaz illā dāyimā her yirde ġavġā eyleyen

cĀķil olan ġāfil olmaz ŝaķlamaķda sırrını
Vaķt olur ser ser gider bir sırrı ifşā eyleyen   

Kār-ı imrūzı ķoyup hep ģāl-i ferdā gözeden
Ferd olur cālemde ģaķķā fikr-i ferdā eyleyen

Bir sacādetden alur behre be-her-ģāl elbet ol
Dem-be-dem vāciž kelāmın varup ısġā eyleyen

Nažmiyā bir dem sacādetden cüdā olmaz ebed
Dāyimü’l-evķāt fikr ü źikr-i Mevlā eyleyen

517 G4975
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511518

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Derde düşmişdür dem-ā-dem āh u feryād eyleyen
Bilmez anuñ ģālin ol hep zīb ü fer yād eyleyen

Ģaķ virüp āzād ola šamu odına yanmadan
Bend-i ġamdan bir dil-i nā-şādı āzād eyleyen

Ķaŝd ider cānı elemden cāķıbet āzād ola
Dāyimā cuķbā içün fikr ü ġam-ı zād eyleyen

Gerçek ümmetdür bilā-şek ĥayr ĥalķ-ı cāleme
Dāyimā hem-rāhını bir ĥayra irşād eyleyen

Nažmiyā bir devlet-i cāvīd ile ābād ola
Şol ĥarāb olmış göñüller mülkin ābād eyleyen

512519

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ģırŝdur her şaĥŝı dünyāya šaleb-kār eyleyen
Kār-ı dünyāyile ġam virüp dil-efgār eyleyen

Döne döne derd ile devr içre ser-gerdān idüp
Ādemi dünyā ġamıdur zār u nā-çār eyleyen

Dem-be-dem var yoķ yire her olur olmaz nesnede
Aģmaķ u ebleh dürür beyhūde güftār eyleyen

Varlıġ ile yoķlıġa vāķıf degüldür kimse līk
Cümle eşyā birle yoķdan cālemi var eyleyen

518 G4976

519 G4977
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Göz göre göñül virendür bī-vefā dünyāya hep
Varını şol yoķ yire ey Nažmī īśār eyleyen

513520

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ey beni şol derd-i cışķı birle bīmār eyleyen
Yine sensin ol oñulmaz derde tīmār eyleyen

Sen lebi şīrīn nigāruñ ģālet-i cışķıdurur
Ĥüsrevā Ferhād-veş her dem beni zār eyleyen

Yād-ı vaŝluñla senüñ her dem dil efkāruñdadur
Derd-i hicrüñle beni sensin dil-efgār eyleyen

Gün yüzüñe ebr-i zülfüñ ģāyil olur muttaŝıl
Gözüme oldur benüm cālem yüzin tār eyleyen

Nažmī’dür cānā dehānuñ būsesiyçün dāyimā
Yoķ yire olmaz ĥayālāt ile efkār eyleyen

514521

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Gel-berü ey mihrden ben źerreyi dūr eyleyen
Fürķatüñdür gözüme dünyāyı deycūr eyleyen

Baĥt-ı nā-hemvārum ile šālic-i naģsumdur āh
Sen meh-i nā-mihribānumdan beni dūr eyleyen

520 G4978

521 G4979
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Dostum esrār-ı cışķuñdur dem-ā-dem göñlümi
Şād u ĥandān eyleyüp şevķ ile mesrūr eyleyen

Dehr bāġınuñ ŝafāyile sürer źevķin tamām
Sīb-i ġabġablarla nūş-ı āb-ı engūr eyleyen

Bezm-i ġamda bu şikeste-beste göñlüm nālesin
Diñlesün Nažmī hevā-yı ŝavt-ı šanbūr eyleyen

515522

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ĥaššıdur laclinde yārüñ ġāret-i cān eyleyen
Zülfidür ĥaddinde yine ķaŝd-ı īmān eyleyen

Zülf-i kāfir-kīşidür dīn ķalcasın yıķan anuñ
Türk çeşmidür bu dil mülkini vīrān eyleyen

Gülşen-i kūyından ister yaşum ırmaġın ŝava
Tuna gibi eşküm ol cūy-ı firāvān eyleyen

cIşķ-ı dil-berdür beni devr içre ser-gerdān idüp
Dem-be-dem dolāb-veş nālān u giryān eyleyen

Ģasret-i laclidür ol ġonçe-dehān u gül-ruĥuñ
Nažmiyā baġrum dem-ā-dem lāle-veş ķan eyleyen

522 G4982
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516523

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ĥašš u zülfüñ hicridür göñlüm perīşān eyleyen
Ĥadd ü laclüñ ģasretidür baġrumı ķan eyleyen

Ĥadd ü ķaddüñ şevķidür ŝaģn-ı çemende dem-be-dem
Gülleri ĥandān idüp servi ĥırāmān eyleyen

Zülf-i bī-dīnüñdür iden ġāret-i īmān u dīn
Çeşm-i ĥūn-rīzüñ dürür ķaŝd-ı dil ü cān eyleyen

Āh kim dür dişlerüñ hicridür ey dil-ber senüñ
Eşk-i çeşmüm dem-be-dem deryā-yı cummān eyleyen

Cām-ı cışķuñ źevķi vü esrār-ı laclüñ şevķidür
Dostum Nažmī’yi ŝāfī mest ü ģayrān eyleyen

517524

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ey beni mihr ü vefā cahdiyle ser-gerdān iden
Yoķ yire sensin beni cālemlere destān iden

Sensin ol her bezme ģüsn ile virüp şevķ ü ŝafā
Gün gibi ey māh her cāyı gezüp seyrān iden

Kacbe kūyuñda saña cānlar revān olmaķ revā
Ey viŝāli cıydine cāşıķları ķurbān iden

Şükrüm ol kim saña olmaķ [ķul] naŝīb itmiş beni
Mülk-i ģüsne sen güzeller şāhını sulšān iden

523 G4983

524 G4986
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Ĥaš ki gelmiş ĥadd ü laclüñ üzre cānā āh kim
Oldur āĥir ķaŝd-ı cān u ġāret-i īmān iden

Ģasret-i zülfüñ daĥi hicr-i zeneĥdānuñdurur
Baña bu dünyā sarāyın bend ile zindān  iden

Ķandeyise Nažmī derdüñden degül ĥālī velī
Dem-be-dem laclüñ ġamıdur baġrın anuñ ķan iden

518525

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Kimseler dil-ber ġamı birle dil-efgār olmasun
Dostlar düşmenler ol derde giriftār olmasun

Dil-berüñ umma dehānından ebed bir būse sen
Yoķ yire gel var saña ol ey dil-efkār olmasun

Acı dil virür leb-i şīrīni būsın añıcaķ
Kimsenüñ dil virdügi dil-ber dil-āzār olmasun

Çekdügi cāşıķlaruñ yā Rab šarīķ-i cışķda
Her ne derd olursa olsun derd-i dil-dār olmasun

Bī-kerān aġyār ile pür ĥār olan bir gül-ruĥuñ
Ķarşusına Nažmiyā zār ile dil zār olmasun

525 G4999
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519526

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Kimseler ben düşdügüm derde giriftār olmasun
Kimseler yā Rab benüm gibi dil-efgār olmasun

Bī-vefā dil-ber ġamıdur cāşıķı iden helāk
Kimsenüñ dil virdügi yār-i cefā-kār olmasun

Yār elinden ben neler çekdügümi Mevlā bilür
Kimsenüñ sevdügi bir cayyār u mekkār olmasun

Olmışam sevdā-yı zülf-i yār ile şūrīde āh
Kimse cālemde benüm gibi siyeh-kār olmasun

Āh kim oldum ġam-ı hicrān ile zār u zebūn
Yā ilāhī kimseler ġurbetde bīmār olmasun

Ġuŝŝa vü ġam aldı her yanın ĥalāŝa çāre yoķ
Nažmī gibi kimse yā Rab böyle nā-çār olmasun

Çekmesün devrüñ ġamın mest-i müdām olsun müdām
cĀrif olan ehl-i dil bir laģža hüşyār olmasun

520527

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Göz göre aġyār yā Rab yāre yār olmaķ neden
Her denī manžūr-ı şāh-ı kām-kār olmaķ neden

cIşķ ile cāşıķ melāmet olmadan cār eylemez
Evvelā cāşıķda nāmūs ile cār olmaķ neden

526 G5000

527 G5003
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Ķollarum pür dāġ-ı ĥūn-ālūd ile görüp nigār
Didi bir şāĥ üzre böyle lāle-zār olmaķ neden

Gāh olur bu göñlüme ġam ģükm ider gāhī feraģ
Ģākimi bir şehrüñ iki şehriyār olmaķ neden

Ģāŝıl olmaz vaŝlı yārüñ Nažmī naķd-i cān ile
Yoķ yire yolında pes varuñ niśār olmaķ neden

521528

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]
cIşķuñ ey cānum göñülde ber-ķarār olmaķ neden
Bir muģāl-i caķl iken āb üzre nār olmaķ neden

Nār-ı ruĥsāruñda yanmaz göz göre siģr ile ĥāl
Siģri anuñ böyle günden āşikār olmaķ neden

Ķandeyise leblerüñden zülfüñ olmaz munķašıc

Ķand ey şīrīn-dehānum zād-ı mār olmaķ neden

Göñlüm aldı āh kim zülf-i hümāyūnuñ senüñ
Ey melek-sīmā hümā cAnķā-şikār olmaķ neden

Niçün aġyāruñ hevāsınca uçarsın dem-be-dem
Sen hümāyiken varup zāġa şikār olmaķ neden

Dem-be-dem aġyār-ı nā-sāza hevā-dār āh sen
Ey nigārum ķarşuña cuşşāķ zār olmaķ neden

Nažm-ı dür-bār ile Nažmī bende-i meddāģ iken
Āsitānuñda şehā bī-ictibār olmaķ neden

528 G5004
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522529

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Cān ŝafāsın kesb ider bir lacli rūģ-efzā ķocan
cÖmrden ĥoş ģažž alur bir zülfi canber-sā ķocan

Ķadre irer cālem ider cömre sürer ģažžı hem
Bir ŝaçı leylāyı bir şeb-tā-seģer ġarrā ķocan

Kimse bilmez ģažž-ı rūģānī nedür illā yine
Cāme-ĥvābına alup bir ĥūbı bī-pervā ķocan

Yire göge ŝıġmasa nola ŝafā vü şevķden
Ĥūb u racnā bir perī-peyker melek-sīmā ķocan

İşte gökde istedügin yirde bulur Nažmiyā
Giceler bir māh-šalcat dil-ber-i racnā ķocan

523530

[Fācilātün Fācilātün Fācilāt]

Cān seni sevmiş dürür ey yār-i cān
Yaradılmazdan muķaddem bu cihān

Yolına sen ĥüsrev-i şīrīn-lebüñ
İdeyin Ferhād-veş cānum revān

Cānı cıyd-i vaŝla ķurbān eylerem
Bī-gümān anı bil ey ķaşı kemān

529 G5016

530 G5023
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Ol ki sen cānāna cānā dil vire
Cān virür yoluñda āĥir bī-gümān

Nušķ ile laclüñ revān-baĥş olmaġın
Nažmī cānān dir saña laclüñe cān

524531

[Fācilātün Fācilātün Fācilāt]

Ķaddüñe dirsem elif ebrūña nūn
Nola anuñla olur ģüsnüñ füzūn

Ķanına ŝuŝar šolaşan laclüñe
İçirürseñ nola tīġ-i āb-gūn

Fürķatüñde baña olur dem-be-dem
Ķande gitsem ķanlu yaşum reh-nümūn

cĀrıż-ı leylī kim itdi carż-ı ģüsn
cĀrıż oldı defcī Mecnūn’a cünūn

Derd-i dil dārem ki āyed dem-be-dem
Nažmiyā āh-ı derūn ez ģad birūn532 

525533 
[Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Bir sözi güzel güzelsin āh sen
Sevdügüm oldur seni cān ile ben

531 G5025

532 Farsça beyit. Manası: Ey Nazmî, öyle bir gönül derdi çekmekteyim ki; o derd her dem artmaktadır ve 
içinden gelen âh hadden artıktır.

533 G5048, Türkī-i Basīš
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Sevdügüm bildürdügüm çün ben saña
Sen baña hey sevdügüm küsmek neden

Ķayġudan bülbül gibi ben aġlayam
Sen gülüp gül gibi ol her çaġ şen

Bildüren sensin baña ey šañ yeli
Yārümüñ ĥoş demlerin ol ŝaġ esen

Şimdi kim güzelligüñdür söylenen
Nažmī’dür ol sözi güzel söyleyen

526534

[Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Vaŝl olursın ey göñül cānāna sen
Rāh-ı cışķında ķıyarsañ cāna sen

Cān virürsin gördügüñ cānāna āh
Göz göre ey dil ķıyarsın cāna sen

cAķluñ almışdur perī-veş ĥūblar
Ey göñül dīvānesin dīvāne sen

Ĥaddidür cānānenüñ şemc-i cemāl
Aña bī[-per]vā göñül pervāne sen

Ģamdülillāh kim degülsin zen-perest
Nažmiyā merdānesin merdāne sen

534 G5057
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527535

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fac]

Dem-be-dem āh eylerem aġyār derdinden
Nitekim bülbüller iñler ĥār derdinden

Geçdi devrānum dirīġā āh u zār ile
İş-bu çerĥ-i žālim ü ġaddār derdinden

Nār-ı ġayret var durur dilde anuñ-çündür
Āhum olur pür şerār eşrār derdinden

Uyĥu gelmez gözlerüme rūz u şeb derdā
Nāle vü feryād u āh u zār derdinden

Nālesinden Nažmiyā ģālüm mükedderdür
Neyleyem ben bu dil-i bīmār derdinden

528536

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilāt]

Ķalmadı şek anı bildüm hele bī-çāre yaķīn
Ki nigārā saña yoķ olmaġa bir çāre yaķīn

Her dem aġyār ile ŝalınma fütādeñden ıraķ
Gül gibi olma gel ey serv-i revān ĥāra yaķīn

Dil diler seyr-i ser-i kūy u temāşā-yı ruĥuñ
Nola bülbüldür olursa gül ü gül-zāra yaķīn

Zülfüñe ķarşu dil uġrulıġın eyler ĥālüñ
Gey dil-āverdür o kim böyle ider dāra yaķīn

535 G5062

536 G5080
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Diler iseñ göresin cān u cihān leźźetini
Nažmiyā olagör ol lacl-i şeker-bāra yaķīn

529537

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Diyüp işitmek içün medģüñi ey ġonçe-dehen
Gül ķulaġ oldı gülistānda bugün ġonçe dehen

Yine taģrīk-i ŝabāyile çemende yir yir
Ĥašuñ evŝāfına dil depredür oldı sūsen

Başladı söylemege midģat-i gülde bülbül
Ŝūret-i reng(īn) ile gülşende hezārān süĥan

Görinür encümen-i bāġda mevzūn u lašīf
Ķad ü ĥaddüñe şebīh olduġ içün serv ü semen

Ĥašuñ üftādesi vü cārıżuñ āşüftesidür
Ŝaģn-ı gülşende olan āb-ı revān ile çemen

Gül gibi gel ele al ayaġı cıyş eyle müdām
Ki lešāfetle bu dem cennete döndi gülşen

Meyl iden ehl-i ŝafā bülbül ü gül ģāletine
Ģüsnüñ evŝāfın işitsün ŝanemā Nažmī’den

537 G5090
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530538

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Cevr idüp baña nidersin beni öldürmege sen
Yoluña ölmege ĥod cān virürem cışķ ile ben

Derd ile aġlamaġ olsa nola her gāh işüm
Gülmek olur mı senüñ gibi cefā-pīşe seven

Ey lebi lacl-i lešāfetle görüp dendānuñ
Boynı baġlu ķul olupdur šapuña dürr-i cAden

Sen nigāruñ k’ola bu resm ile naķş-ı ģüsni
Büt-i Çīn’i saña kimdür ŝanemā nisbet iden

Bülbülüñ gülşen olur çün yiri ey ġonçe-maģal
Olsa ben cāşıķ-ı miskīne maģalleñ mesken

Ölicek yoluña Ferhād-veş ey şīrīn-leb
Acıyup eyleyesin belki benüm-çün şīven

Didi Nažmī ĥaš-ı laclüñ göricek ey yüzi gül
Yaraşur ġonçe-i nāzük-ter ile tāze çemen

531539

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Güzelüm gözlerüñi iki gözümdür gözeden
Baña biñ ġamzeyile iki gözüñdür göz eden

Göricek iki güzel gözlerüñi iki gözüm
Göz göre vālih olup gözleyüķaldum anı ben

538 G5091

539 G5092
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Gözlerüm gözlerüñi gözlese nola güzelüm
Gözlerüñ görmek ile gözlerüm olur rūşen

Gözlerin caynine almaz daĥi ġayrı güzelüñ
Güzelüm iki güzel gözüñi bir kerre gören

Çoġ olur gözleri güzel güzel ammā ki güzel
Göz ile gözle güzel var mı šapuñdan aģsen

Göz ile gördi göñül virdi güzel gözüñe āh
Göz göre Nažmī’yi alduñ o güzel göz ile sen

Güzeli hep güzel iden göz el olur dirler
O güzel göz güzel el dūr ola yavuz gözden

532540

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Göre ĥūbānuñ o dil ehli ki bir ģūrī-veşin
Bu cihānuñ göze göstermez ol ayın güneşin

cĀrıż-ı yāri görüp sākin olur sūzı dilüñ
Nitekim sākin ider āb kişinüñ ašaşın

Yār aġyārla ŝalınur alınup yanına āh
Birin ikisin üçin gāh olur dörd ü beşin

cĀşıķuñ ķatline aġyār ider ķaŝd velī
Merd olan hīç ola mı yalañuz ķoya leşin

Nažmiyā dil niçe hengāme idüp her hengām
Küşte-gīr-i ġam ile eylemez eksik güreşin

540 G5100



Güler DOĞAN AVERBEK 365

533541

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Ģāŝılum göz yaşı dökmek dürür ol güzelden
Aġlayu aġlayu ķorķum bu çıķa göz elden

Yıķdı göz yaşı vücūdum evini döne döne
Mā-ģaŝal döndüm o dolāba ki düşmiş selden

Beni cevr ile helāk eyler o cevvār āĥir
Cevr imiş işi güci āh anuñ evvelden

Ehrimen cinsini ādem yirine ķomasa hīç
Ol perī olsa berī āh biraz engelden

cIşķ yolında seni eller ayaķlar Nažmī
Ayaġuñ bek baŝ o yolda ne gelür pes elden

534542

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Boynuña ķol ŝalamaz kimse girībānuñdan
Pāyüñe dest uramaz kimsene dāmānuñdan

Belüñe belki ķolay olur idi ķol šolamaķ
Ĥancerüñ gitse güzel şāhum eger yanuñdan

Bāġda sünbül ü reyģānı ķılur şūrīde
Bād virdükce ĥaber zülf-i perīşānuñdan

541 G5140

542 G5148
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Sünbül-i ŝaģn-ı çemen ģüsn ile şūrīde dürür
Senüñ ol sebze miśāli ĥaš-ı reyģānuñdan

Her dem olmazdı bu Nažmī iki gözüm giryān
Būse lušf itseñ o lacl-i leb-i ĥandānuñdan

535543

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Cān baġışlar baña her söz leb-i cānānumdan
Anı ben anuñ içün yeg severen cānumdan

Çeşm-i lušf ile nažar itmeyicek ģālüme yār
Görinür cayni ile dīde-i giryānumdan

Şevķ-i mihr ile bugün ol meh-i ĥūrşīd-ruĥuñ
Duydılar cışķumı āh-ı dil-i sūzānumdan

Elüme girseñ eyā ġamze-i ĥūn-rīz-i nigār
Ķomaz idüm seni şimşīr gibi yanumdan

Her dem itsem nola bülbül gibi feryād-ı hezār
Nažmiyā ayruyam ol yüzi gülistānumdan

536544

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Duydılar yanduġumı sūz ile efġānumdan
Bildiler neydügümi derd ile nālānumdan

543 G5151

544 G5152
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Ben firāķuñda neler çekdügüm ey ġonçe-dehen
Bellüdür derd ile bülbül gibi efġānumdan

Nār-ı cışķuñ dili yaķduġına yitmez mi delīl
Ķara ķanlar ki gelür dīde-i giryānumdan

Şevķ-i mihrüñle olur gün gibi rūşen cışķum
Ey yüzi māh bu āh-ı dil-i sūzānumdan

Bozdı zülfüñ ġamı cemciyyetini ĥāšırumuñ
Ey perī-şān ŝora bir ģāl-i perīşānumdan

Ĥüsrevā vaŝf idicek lacl-i leb-i şīrīnüñ
Her sözüm lušf ile gūyā ki gelür cānumdan

Devlete irer işigüñde efendi ķul olan
Umar ol himmeti Nažmī ķulı sulšānumdan

537545

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Sen benüm cān gibi cānānum olan yārümsin
Dem-be-dem cān u dil eglencesi dil-dārumsın

Senden özge bu cihān içre benüm yārüm yoķ
Sen benüm iki cihānda güzelüm varumsın

Ben senüñ ķuluñam ey ģüsn ilinüñ pādşehi
Sen benüm güzel efendüm daĥi ĥūnkārumsın

Ben senüñ nāle vü zār ile ki bir bülbülüñem
Sen benüm behcet ile bir yüzi gül-zārumsın

545 G5153
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Nažmī’yem sen şeh-i ĥūbānı nola ben her dem
Eylesem medģ benüm sen dür-i şehvārumsın

538546

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Sevmişem ben seni cān ile ki cānānumsın
Dirligüm źāt-ı şerīfüñle dürür cānumsın

Zülf ü ruĥsāruñ ile sen benüm ey rūģ-ı revān
Mihri cāndan ilerü dīnüm ü īmānumsın

Bu cihān içre bugün ben senüñ ey Yūsuf-ģüsn
Ķuluñam cān ile sen cizz ile sulšānumsın

Giryeden oldı gözüm āh ki cayn-ı Yacķūb
Çekerem ģasretüñi Yūsuf-ı Kencān’umsın

Nažmī’yem ben ayaġuñ tozına düşmiş bir mūr
Sen şeh-i ģüsn başum tācı Süleymān’umsın

539547

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Yüz sürüp Kacbe-i kūyına nigāruñ vireyin
Cānumı āteş-i hicrinde anuñ ķurtarayın

Götürüp rīş-i sefīdi beni öldür diyüben
Der-i yāra kefenüm boynuma daķup varayın

546 G5154

547 G5156
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Leb-i cānāneye hem-ser geçinürmiş ġonçe
Gerdeninden çekeyin başın anuñ ķoparayın

Zülfine şāne yüzin sürdügi yārüñ yaramaz
Bir gün uş başını yüz yirde ben anuñ yarayın

Zülfi gibi yüzüm ayaġına sürsem Nažmī
Nola kim ben daĥi her vech ile yüzi ķarayın

540548

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Yāra geh mest ü geh ayuķ bir iki yol vireyin
Vaŝl içün geh delü geh uŝlu gibi yalvarayın

Vaŝla imkān yoġ ise ger aña biñ minnet idüp
Bārī yüz lušf ile bir būsesini aparayın

Bir şeh-i ģüsne ķul olup düşelüm ĥidmetine
Oñmaduķ dil baña uy gel seni ben oñarayın

Dāmen-i vaŝla el irmez dime ey dil beni ķo
Yaķamı fürķat elinden hele bir ķurtarayın

Cānib-i der-geh-i dil-dāra varup Nažmī yine
Nāle vü āhumı cışķ ile göge çıķarayın

548 G5157
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541549

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Yüz süre ķapuña ey yār hele bir varayın
Bir ģasūduñ bulup anda başın iki yarayın

Şāne-veş başumı yüz yirde yararsañ nola yār
Ben de tek ancılayın zülfüñe bir el ķarayın

Rāżīyam öldürür iseñ daĥi öldür beni tek
Aķ gögsüñ ķara baġruma büricek ŝarayın

Ķaçduġuñca šutıvirsün baña sen šıflı müdām
Düşüp ayaġına rez-duĥterinüñ yalvarayın

Sāye-veş ben de yanuñca bile ŝalınsam olur
Nažmī dirler ķuluña ben daĥi yüzi ķarayın

542550

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Ādem olmaz o perī didük o cānānuñ içün
Ŝaķın andan dime ol sözi göñül cānuñ içün

Seyr-i ruĥsārına mānicdür anuñ zülfi dimek
Küfrdür ey göñül anı dime īmānuñ içün

Ĥaste-i cışķa leb-i şerbeti irince dürür
Dile var anı dilā derdüñe dermānuñ içün

Dil-berüñ fikr-i viŝāliyle geçer her ānuñ
Ķo dilā ol hevesi yoķ yire var anuñ içün

549 G5158

550 G5160



Güler DOĞAN AVERBEK 371

Yāra bir şicr didüm vaŝf-ı lebüñ birle didüm
Didi Nažmī görelüm di ne didüñ cānuñ içün

543551

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Niçe giryān ola çeşmüm leb-i ĥandānuñ içün
Dem-be-dem yā niçe bir ķan yuda dil anuñ içün

Ān-ı ģüsn ile nažīrüñ nažar ehli göremez
Gördügi ān sever anlar seni hep anuñ içün

Sāye-veş ĥāk ile yek-sān olup ey serv-i revān
Oldum üftāde senüñ ķadd-i ĥırāmānuñ içün

Daġıdup caķlını dīvāne olupdur niçeler
Ey perī-şān senüñ ol zülf-i perīşānuñ içün

Merdüm-i çeşmi ider Nažmī’nüñ ey dost niśār
Dem-be-dem lacl ile lūlū leb ü dendānuñ içün

544552

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Āb şūrīde dürür cārıż-ı pür ānuñ içün
Bād āvāre dürür zülf-i perīşānuñ içün

Beñzedürler elif ü nūna ķad ü ebrūñı
Ģüsn-i teşbīh iderler güzelüm anuñ içün

551 G5161

552 G5162
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Leb-i laclüñde eyā ģūr u melek-çehre senüñ
Sūre-i Kevśer oķurlar ĥaš-ı reyģānuñ içün

Siģrde ĥāl-i zeneĥdānuña Hārūt diyüp
Çeh-i Bābil didiler çāh-ı zeneĥdānuñ içün

Her sözüñ cevher iñen nāzük ü rengīn dirler
Nažmī her şicri ki der lacl-i dür-efşānuñ içün

545553

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Diler aġyār elümden ala dil-dār etegin
Yaraşur šoġrusı servüñ ki šuta ĥār etegin

Cümle aġyār bir olsa degül ikisi üçi
Biñ belā çekse elümden alamaz yār etegin

Diler iseñ ki müdām eyleyesin defc-i ĥumār
Düş ayaġuña elüñden ķoma ĥammār etegin

cIşķa düş cışķ ile şūrīdelik eyle Nažmī
Terk-i nāmūs idüp elden ķo yüri cār etegin

Sen de Ferhād ile Mecnūn gibi deşt ü kūhuñ
Yaķasın alup elüñden ķoma zinhār etegin

553 G5165
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546554

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Ĥūbdur zülf ü ĥašuñ šutduġı ruĥsār etegin
Šutsa sünbülle benefşe nola gül-zār etegin

Setr ider kendü siyeh-rūlıġını anuñ içün
Ĥašuñ elden ķomaz ol zülf-i siyeh-kār etegin

Gördi başa çıķamaz ġamze-i ġammāzuñ ile
Šutdı nā-çār ĥašuñ šurre-i šarrār etegin

Oldı dīvāne çü dīdāruñ ile āb-ı revān
Šutdı ŝaģrā yaķasın ol daĥi küh-sār etegin

Görinen ŝanma şafaķ belki šutupdur ey māh
Nār-ı āhum felek-i ašlas-ı devvār etegin   

Dil-ber ol[dur] ki diler cāşıķ-ı şūrīdeñ ola
Ķosun elden o daĥi Nažmī gibi cār etegin

Ol ki cālemde šutar cışķ u maģabbet yaķasın
Ġam u ġuŝŝa ķomaz elden anuñ ey yār etegin

547555

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Ol perī vaģşet ider ey dil-i şeydā senden
Anuñ içün ider ol kendini iĥfā senden

Ŝoģbet-i ĥāŝına vardum o perī baña didi
Ķurtılış yoķ ķaçaram niçe ki tenhā senden  

554 G5166

555 G5181
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Būse cerr itmezem eller gibi senden didüm
Nāz ile güldi nigārum didi ģāşā senden

İtdi mecnūn beni şol leylī-i zülfüñ didüm
Didi miskīn nice defc ola bu sevdā senden

Ķıldı bī-çāre ġam-ı dehr bu Nažmī ķuluñı
Āh o bī-çāreye bir çāre Ĥudāyā senden

548556

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Cān gibi dāyim idüp kendini iĥfā benden
Ol perī vaģşet ider āh dirīġā benden

Ķulıyam ben de anuñ çün degülem yabandan
Ol efendüm ne ķaçar böyle iken yā benden

Şöyle düşdüm ben anuñ kāküli sevdāsına kim
cÖmrüm olduķca daĥi gitmez o sevdā benden

İsterem anı ki cān ayrulıcaķ cismümden
cIşķ-ı cānāneyi ayırmaya Mevlā benden

Nažmī’yem būse-i laclüñe revān cān virürin
Anı lušf eyle dirīġ eyleme cānā benden

556 G5183
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549557

[Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Ben ki dūr oldum o cānānumdan
Ayruyam ŝanasın öz cānumdan

Baña şimden-gerü dirlik mi olur
Ayru düşdüm çün o cānānumdan

Nola dil-ĥaste olursam oldum
Dūr dil-ber gibi dermānumdan

Ayıran ayrıla īmānından
Ben ķulın şöyle o sulšānumdan

Ol perī-rūy ĥayāli gitmez
Nažmiyā bu dil-i vīrānumdan

550558

[Müftecilün Fācilün Müftecilün Fācilün]

Derd ü ġamuñdur beni zār u nizār eyleyen
Daĥi dem-ā-dem dilüm böyle figār eyleyen

Rūz-ı ezelde baña cışķuñ idüpdür diśār
Ģüsn ü cemāli güzel saña şicār eyleyen

Miģnet-i hicrüñ dürür döne döne dem-be-dem
Nerd-i belāda beni derd ile zār eyleyen

Źerrece ġam mı görür ķılca elem mi çeker
Aġzuñ ile bilüñi būs u kenār eyleyen

557 G5205

558 G5218
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cIşķ ile kimdür senüñ yoluña Nažmī gibi
Naķd-i revānın revān cümle niśār eyleyen

551559

[Fecilātün Mefācilün Fecilāt]

Nerd-i ġamda döne döne gerdūn
Beni zār itmegi idindi oyun

Dem-i vaŝluñla şāddur aġyār
Ġam-ı hicrüñle āh ben maģzūn

Saña ey şāh-ı ģüsn-i cālī-şān
Hem-dem olmaķ revā degül her dūn

Seni her kim ki sīneye çeke ol
İşin ey sīm-ten ider altun

Her sözi vaŝluñ ile Nažmī’nüñ
Gūyiyā kim dürer dürür meknūn

552560

[Fecilātün Mefācilün Fecilün]

Göñül ehl-i ferāġat olmışsın
Var ģużūr it ki rāģat olmışsın

İctibār-ı cihāna šoymışsın
Beñzer ehl-i ķanācat olmışsın

559 G5220

560 G5233
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Faķr ile žāhirā melāmet olup
Fī’l-ģaķīķa selāmet olmışsın

Dil-perīşānlar ile keśretde
Vaģdet idüp cemācat olmışsın

Nažmiyā rāh-ı cışķa düşmişsin
Yüri ehl-i sacādet olmışsın

553561

[Fecilātün Mefācilün Fecilün]

Meyden ey dil melāmet olmışsın
Geç o ģāl ile rāģat olmışsın

Alduñ ey çeşm-i yār göñlümüzi
Āh kim cayn-ı āfet olmışsın

Fitnesin šurduġuñla ey ķad-i yār
Šoġrusı ĥoş ķıyāmet olmışsın

Ey ģasūd ol şeker-dehenden ıraķ
Ne caceb bī-ģalāvet olmışsın

Nažmiyā ķocduñ ise dil-dārı
Şād idüp rūģı rāģat olmışsın

561 G5234
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554562

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Görenler ol perī-ruĥsārı dirler kim ne cāndur bu
Melekdür ādemī şeklinde yā ģūr-i cināndur bu

Lebinden ŝādır olan şīve-i güftārını ŝordum
Didi nāz ile ol cānāne cān içinde cāndur bu

Bu āhumla gelen dūd u calev içre ten-i zerdüm
Görüp didi o şāh-ı ģüsn emīr-i cāşıķāndur bu

Bugün ĥumm-ı meye küp düşdi şevķ ile bir ehl-i źevķ
Didi kim bāde-i lacl ile pür bir özge kāndur bu

Leb ü dendānı vaŝfında görüp Nažmī’nüñ eşcārın
Didi nažm ile bir gevher-niśār u dür-feşāndur bu

555563

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Ser-i zülfüñ ki varmışdur o lacl-i rūģ-efzāya
Nüzūl itmiş dürür Cibrīl gūyā kim Mesīģā’ya

Ĥašuñla ruĥlaruñ el-ģaķ ki cān gül-zārıdur mušlaķ
Ķomadı lušf ile revnaķ çemende verd-i racnāya

Olanlar ģüsnüñe cāşıķ revān cān virse bu lāyıķ
Ki cānā cān virür Vāmıķ ciźār-ı ĥūb-ı cAźrā’ya

Reh-i cışķuñda ey māhum olaldan derd-i hem-rāhum
Dem-ā-dem irişür āhum śerādan tā śüreyyāya

562 G5291

563 G5406
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Çü gördüñ bī-vefā dil-ber aña kim didi sen dil ver
Çekersin Nažmiyā ġamlar özüñ ŝalduñ çü ġavġāya

556564

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Varup yüz sürdügince zülfi ol yārüñ yañaġına
Varur šāvūs-ı ķudsī seyre ŝan firdevs bāġına

Göñül murġı uçarken fāriġü’l-bāl ol perī-peyker
Düşürdi āl ile anı ķara zülfinüñ aġına

Ŝanasın dürc-i yāķūt üzre dürdür derc olınmışdur
Pür olduķca nigāruñ ķašre ķašre derd ü dāġına

Baña meclisde sāķī ģürmet ile bir ayaķ ŝunsa
Ne yüzden sürmeyem yüz şevķ ile yüzüm ayaġına

Gözi yaşını bir mažlūmuñ ala tā ki bir žālim
Ol eñ [ŝoñ] ŝu ķoyacaķdur anuñ od u ocaġına

Ben ol serv-i gül-endāmumdan ayru Nažmiyā bir dem
Göz açup baķmayam her-giz cihānuñ bāġ u rāġına

Nola her gāh sūzān olmadan olmasalar ĥālī
Dil ü cān ey perī pervānedür ģüsnüñ çerāġına

564 G5413
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557565

[Mefcūlü Mefācīlü Mefācīlü Fecūlün]

Ĥūrşīd ki her kūyı gezer ĥāne-be-ĥāne
Dīdāruñı seyr itmedür ey māh bahāne

Mevzūn ķad ile seyrde tā gördi ĥırāmān
Dil düşdi revān ŝu gibi sen serv-i revāna

Göñül düşürür saña revān cān ile ānī
İden nažar ol sende olan ģüsn ile āna

Şol resm ile dirsin ŝanemüñ naķş-ı nigārı
Kim cān virilür aña nigārā nigerāne

Nažmī ki seni göremeyüp saña perī der
Teşbīh ķılur ol seni cānā daĥi cāna

558566

[Mefācīlün Mefācīlün Fecūlün]

Cefā tīġiyle baġrum yara yara
Dilüm dil-ber idüpdür pāre pāre

Ķılıclar yāresin urmaķdan ol yār
Bu sīnem oldı yir yir yāre yāre

Ķılıcı yāresin yārüñ tenümde
Meded hey cāciz oldum ŝara ŝara

Baña šaşlar urur šaşlar beni yār
O ēarb eyler tenüm hep ķara ķara

565 G5475

566 G5525
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Kişi bir bī-vefānuñ āh Nažmī
Ķapusına uŝanur vara vara

559567

[Mefācīlün Mefācīlün Fecūlün]

Düşüp Ferhād u Mecnūn kūh u deşte
Šuş olmışlardur özge ser-güdeşte

Benem cışķıyla bir leylī-cemālüñ
Düşen ser-geşte olup keşt-i deşte

Nigāruñ kūyı seyrānını cuşşāķ
Ölürse virmeye cennāt-ı heşte

Bu cālemden kişi el yumaġa çerĥ
Dönüpdür rengi gök bir ŝırça šaşta

Menem der-nerd-i derd imrūz Nažmī
Be-hicr-i yār cānem zār geşte568

560569

[Mefācīlün Mefācīlün Fecūlün]

Baña bir ĥūb u racnā dil-ber olsa
Ŝaçı sünbül ruĥı verd-i ter olsa

cİźārı āb u ĥaššı tāze sebze
Dehānı ġonçe çeşmi cabher olsa

567 G5583

568 Farsça beyit. Manası: Ey Nazmî, bugün dert tavlasında olan benim ruhum, sevgilinin ayrılığı sebebiyle 
zar olmuştur.

569 G5590
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Mücaccad zülfi reyģān u benefşe
Müselsel kāküli ter canber olsa

Lešāfet birle desti deste-i gül
Boyı şimşād u serv ü carcar olsa

Nihāl-i servden mevzūn u racnā
Semen-sīmā vü hem sīmīn-ber olsa

Ne sözler kim gele şīrīn lebinden
Ķamu ķand-i nebāt u şekker olsa

Yüzine baķmasa nā-dānuñ aŝlā
Eger destinde biñ sīm ü zer olsa

Kemāl ehlinüñ idrāk itse fażlın
Ŝıfātı ĥūb u źātı cevher olsa

Ķarīn olsam bir anuñ gibi māha
Sacādet baña Nažmī reh-ber olsa

O māh aĥşamlayup bir şeb benümle
Sacādet birle gelse der-ber olsa

Sitārem sūr olurdı šālicüm yār
Enīsüm her şeb ol meh-peyker olsa

561570

[Mefācīlün Mefācīlün Fecūlün]

İdüp ġayra vefālar tāze tāze
Baña neyki cefālar tāze tāze

570 G5594
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Ķadīmī āşinādan yad olup āh
Bulursın āşinālar tāze tāze

Vefā iģsānın it kim ehl-i diller
Saña medģ oķıyalar tāze tāze

Gözüm nūrı ġubār-ı ĥāk-i pāyüñ
Virür çeşme cilālar tāze tāze

Saña ey sīm-sīmā gey yaraşur
Güzel zerrīn ķabālar tāze tāze

Lebüñe cām-ı mey degdükce cānā
İrer cāna ŝafālar tāze tāze

İder gördükce zülf ü çeşm ü ķaddüñ
Saña Nažmī ducālar tāze tāze

562571

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ol šabīb-i cān ile bir sevķ düşse ŝoģbete
Ĥaste cān ol şevķ ü źevķ ile irerdi ŝıģģate

Rāģ-ı rāģat-baĥş u rūģ-efzādur ānīde müdām
Döne döne irgüren devr içre rūģu rāģata

Beñzedem der ol nigāruñ naķşına bir vech ile
Her büti rāhib ki ķoyar dürlü dürlü ŝūrete

Yār miśl-i ģūr-i cīn ü cayn-ı kevśer lebleri
Kūyını teşbīh idersem nola anuñ cennete

571 G5616
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Lacli üzre yārüñ aġzı yarı beñzer Nažmiyā
Sükkerī pālūde-i ter üzre şīrīn şerbete

563572

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Gerçek ümmet ola ol kim cān ü dilden Aģmed’e
Hīç ider mi anuñ āli birle ceng ü carbede

Āl-i Mervān şāh-ı merdān ile k’itdiler cidāl
Pes ne yüzden gerçek ümmet ola anlar Aģmed’e

Ķatline oldı Ģüseyn’üñ çün sebeb ol žulm ile
Lāyıķ olmaz mı Yezīd-i kelb lacīn-i ser-mede

Anlara raģmet ki her geldükce rūz-ı mātem āh
Nūr-ı cayn-ı Aģmed içün olalar mātem-zede

Şükr kim Nažmī muģibbem cāndan Āl-i Ģaydar’a
Umaram kim ol maģabbet birle varam merķade

564573

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Yil gibi yilmek dem-ā-dem bir kişi şūr u şere
Göz göre ķıymaķ durur her vech ile cān u sere

Bu yalancı pīre-zen dünyā ki var anı hemān
cAşķ ola şol yoķ hisābına ŝayan gerçek ere

572 G5618

573 G5619
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Evvel oldur kişiye devlet cihān içinde kim
cÖmr irince āĥire olmaya muģtāc āĥara

Ģırŝ u ģıķd u kibr ü kīn ü ĥışm u buġż u žulm ile
Nefs-i insān veh döner bir yidi başlu ejdere

Raġbet itse nažmuña Nažmī nola nažm ehli kim
Cevherī olan ĥarīdār olur imdi cevhere

565574

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ģüsn-i ŝūret birle virmiş lušf u revnaķ ķaşına
Āferīn naķş-ı nigāruñ āferīn naķķāşına

Yine öldürmişdür āl ile bir iki cāşıķın
Kim o žālim allar geymiş içine šaşına

Ayaġı altına her dem dil-berüñ güller döşer
Bāġda ĥidmet budur bād-ı ŝabā ferrāşına

Başına sulšān iken Mecnūn ķoşup ķuşlarla baş
Deşt-i ġamda göz göre ġavġā üşürmiş başına

Vaŝf-ı lacl-i yār ile Nažmī gören der nažmumı
Āferīnler Nažmī’nüñ şol šabc-ı gevher-pāşına

574 G5687
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566575

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]
cArż-ı ģāl idüp o şāhuñ ayaġı šopraġına
Süreyin çirkin yüzüm güzel güzel ayaġına

Nev-bahār-ı ģüsnine nisbet o serv-i gül-ruĥuñ
Bostānuñ beñzi beñzer bir ĥazān yapraġına

Ģüsn çaġı çaġlayup aķar ŝu gibi geçdügin
Çaġlasa dil-ber ġurūr itmezdi ģüsni çaġına

cIşķ ile Mecnūn u Ferhād’uñ ne bilsün çekdügin
Düşmeyen cāşıķ belā deştine miģnet šaġına

Lušf idüp bir gün yüzi üzre ķadem baŝsañ revān
Cān niśār eylerdi Nažmī ayaġuñ šopraġına

567576

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ģüsn ile beñzer yüzüñ ey ģūrī cennet bāġına
Nušķ-ı cān-baĥş ile laclüñ selsebīl ırmaġına

Zülfüñe virmişdür el bir devlet-i ser-med kim ol
Yüz sürersin şāh-ı ģüsnüñ muttaŝıl ayaġına

Cūy-ı eşküm cüst ü cūy-ı serv-ķaddüñle revān
Yüz sürer her reh-güźāruñ tozına šopraġına

Ŝu gibi çaġlar geçer ey serv ġāfil çaġlama
Gül gibi gel ġarre olma bu güzellik çaġına

575 G5690

576 G5691
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Ģasretinden ey yüzi gülşen bahār-ı ģüsnüñüñ
Döndi Nažmī bülbülüñ beñzi ĥazān yapraġına

568577

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

İrmemiş olan kimesne derd-i bī-ģad cānına
Kimsenüñ her-giz inanmaz derd-i bī-dermānına

Bezm-i ġamda cāşıķ-ı zāruñ ne bilsün neydügin
Šutmayan bir dem ķulaķ biñ nāle vü efġānına

Çoķ culūm esrārı keşşāfı olan callāmeler
Fenn-i cışķuñ irmemişdür ġāyet ü pāyānına

İde bir mažlūma bir žālim ki nā-ģaķ yire žulm
Anuñ ol cırżın yıķar macnīde girer ķanına

Her ġazelde Nažmiyā olsun ģaķīķī bir sözüñ
Kim işidenler diye Ģaķ raģmet ide cānına

569578

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Cām-ı ŝāfī kim varur yārüñ leb-i ĥandānına
cĀşıķuñ andan müdām irer ŝafālar cānına

Düşmene keskinlik itmek dostlar āsān idi
Bendeñüz şimşīr-veş yārüñ daķılsam yanına

577 G5695

578 G5697
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Gördüginüñ āh o žālim dökmek ister ķanını
Anca mažlūmuñ girer her ķande olsa ķanına

Gerçi çoķ çoķ ŝaldı dil keştīsini engine līk
Kimseler deryā-yı cışķuñ irmedi pāyānına

Cānı ĥoş šut ĥāne-i tende bir iki gün göñül
cİzzet itmek kişiye vācib dürür mihmānına

Dil-rübālarla lešāfetde dönüpdür bezmümüz
Dürr ü cevherle pür olmış Nažmī’nüñ dīvānına

Şol açılmış güller ile zeyn olup her şāĥ-ı gül
Döndi bir mir’ātı çoķ āyīneci dükkānına

570579

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Düşdi cışķuñ ey perī tā kim bu ben dīvāneye
Šutdı yüz andan beri göñlüm benüm vīrāneye

Dil ĥayālüñle senüñ ey dil-ber-i sīmīn-beden
Beñzer ol genc ile māl-ā-māl olan vīrāneye

Cān baġışlar cāşıķ-ı dil-mürdeye cānā lebüñ
Ben nice cān virmeyem cışķ ile sen cānāneye

cĀşıķ-ı miskīnüñ oldı veh ki cömri dörpisi
Yüz virelden kākül-i canber-feşānuñ şāneye

Ayaġ üstine šurup šapu ķılur destī saña
Her ne dem meclisde sen dest urasın peymāneye

579 G5710
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Nice güm güm itmesün ĥum-ĥāne kim ehl-i ŝafā
Getürüp ŝāfī ayaġı küp düşer ĥum-ĥāneye

Tā ki çekdi cām-ı cışķuñ geçdi cālemden tamām
Düşdi göñli Nažmī’nüñ sen gözleri mestāneye

571580

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Her ne dem gelse caraķ ruĥsār-ı dil-dār üstine
Ŝubģ-dem şeb-nem düşer gūyā ki gül-zār üstine

Gözi üzre ķaşı yārüñ sāyebāndur ŝanasın
Kim ķurılmış lušf ile bir šıfl-ı bīmār üstine

Al vālāda siyāh iplikle gūyā naķşdur
Tāze ĥaš kim lušf ile gelmiş o ruĥsār üstine

Āteş üzre miślidür dūd-ı siyāhuñ muttaŝıl
Zülf-i ser-keş geldügi ol ĥadd-i gül-nār üstine

Nušķla her dem Mesīģā gibi cān-baĥş olmaġın
Nažmī’yem cān virürem lacl-i leb-i yār üstine

572581 
[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Söyleye her kim ki yañlış sözler ol yār üstine
Yıķasın šaşlarla anuñ bir yüce yar üstine

580 G5716

581 G5717, Türkī-i Basīš
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Yapraġı ditrer gül üzre nitekim esdükce yil
Şöyle ditrer göñlegi āhumla ol yār üstine

Dernegine yār kim vardı niçe engellerüñ
Ĥān Süleymān ŝanasın kim vardı Macar üstine

Bu aġarmış başum üzre ķara tütün āhumuñ
Ŝan dumandur düşdi bir šaġ başına ķar üstine

Ölecek günin añup bu Nažmī yendek aġlasun
Ölicek yoķdur anuñ çünkim bir aġlar üstine

573582

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Bir ĥašar-nāk işe varmaķ ĥaşyet-i cān üstine
Oyına çıķmaķ durur cān-bāz urġan üstine

Göñlüme dāyim ki üşer ġuŝŝa vü endūh u ġam
Ŝanki bir casker ķonar bir şehr-i vīrān üstine

Nefs-i şūm ide hücūm ol dem ki rūģ üzre o ģāl
Ġālib olmaķ gibidür kāfir müselmān üstine

Ķarġaşa idüp üşerler ŝanki ķuzġunlar leşe
Şol dilenciler k’üşer ceng ile ķurbān üstine

Şimdiki erbāb-ı devlet Nažmiyā bir işi hīç
Sürmez oldı cādet ü ķānūn u erkān üstine

582 G5718
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574583

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Meyl idüp düşdükce zülf ol lacl-i cānān üstine
Cīmdür gūyā yazılmış ŝūret-i cān üstine

Ol melek-sīmā perī kim carż ide ģüsn ü cemāl
Žāhir ü bāšın virür cān ins ile cān üstine

Šālicümde ol meh-i bī-mihre te’śīr itmedi
Döne döne çıķdı nālem çerĥ-i gerdān üstine

Gözlerüm giryān olur bī-iĥtiyār ānīde āh
Añıcaķ ĥaš gelmesin ol lacl-i ĥandān üstine

Nažmiyā bir mārdur kim ķaŝd idüpdür cānuma
Zülf kim varur dem-ā-dem lacl-i cānān üstine

575584

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Şol siyeh ĥaš kim düşüpdür lacl-i cānān üstine
Ŝanki žulmetdür ki düşmiş āb-ı ģayvān üstine

Dil-berüñ dil kim düşer müjgānı üzre dem-be-dem
Beñzer ol cān-bāza šurur tīġ-i bürrān üstine

Yoķ durur ol şāh-ı ĥūbāna müşābih bir güzel
Nitekim bir şāh yoķdur Şeh Süleymān üstine

Kūyına cazm itdi aġyār-ı siyeh-rūnuñ nigār
Şeh Süleymān vardı ŝankim ķara Boġdan üstine

583 G5719

584 G5720
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Göñlüme şol-deñlü üşer ġuŝŝa vü endūh u ġam
Ŝanki casker cemc olur bir mīr-i mīrān üstine

Bir müsāfir-ĥānedür göñlüm kim anda rūz u şeb
Ġuŝŝa vü ġamdan ķonar mihmān mihmān üstine

Didi ol cānān ki zülf ü ķāmet ü ebrūm içün
Nažmiyā cān ile medģ oķı didüm cān üstine

576585

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ey perī dirsem ġazeller nola sen cān üstine
Çünki cāşıķ medģ oķur her demde cānān üstine

Ĥātem-i laclüñ ĥašıdur ĥašš-ı Yāķūt ey ŝanem
Kim yazılmışdur nigīn-i lacl ü mercān üstine

Ĥašt-ı laclüñ carż ķılmaķdan ġaraż cān ise ger
Pādşāhum ķuluñam ģükmüñ revān cān üstine

Keşf idelden şol leb-i yāķūtuñuñ esrārını
Her gören ģayrān olur bu ĥašš-ı reyģān üstine

cÖmrüm anuñ-çün bu vech ile ĥam-ender-ĥamdurur
Ĥaylī dil cemc olur ol zülf-i perīşān üstine

Bir ayaķda iki būse cahdin itdüñ çün güzel
Al ele peymāneyi ol cahd ü peymān üstine

Şol elif ķaddüñle nūn ebrūñı görelden senüñ
Medģ oķur anuñ bu Nažmī bende her ān üstine

585 G5721
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577586

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ehl-i dünyā kim düşer gümüşle altun üstine
Her biri bulsa yaturdı māl-i Ķārūn üstine

Her cažīmü’ş-şānı alur ġuŝŝa vü derd altına
İş-bu gerdūn kim döner her gāh bir dūn üstine

Her ne deñlü kim ola endūh u ġam derd ü belā
Gelmez illā yine bir ģāl-i diger-gūn üstine

Ēarb-ı seng ile şu cāşıķ ura cismine bere
Sikke ķor cālemde ol cışķ ile Mecnūn üstine

Kendü çalmaķ kendü oynamaķ düzen bozmaķdurur
Nažmiyā olmayalar erkān ki ķānūn üstine

578587

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Düşse caksi dil-berüñ bu eşk-i pür ĥūn üstine
Ŝanki Ĥüsrev’dür gelür seyrāna Gülgūn üstine

Rūy-ı zerdüm caksi seyl-āb-ı sirişkümde benüm
Ŝanasın berg-i ĥazāndur düşdi Ceyģūn üstine

Rūy-ı zerdüm üzre lušf itdi zeneĥdānın nigār
Ķondı bir tüffāģ-ı zībā ŝanki leymūn üstine

586 G5722

587 G5723
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Acı dil virüp sevādın egşidür nāŝiģ baña
Sirke ŝunar ŝanki īźā içün afyūn üstine

Ĥaššı üzre ķaşı bir šuġrā-yı ġarrādur anuñ
Kim çekilmiş Nažmiyā ģükm-i hümāyūn üstine

579588

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Düşse caks-i cārıżuñ bu çeşm-i pür ĥūn üstine
Berg-i gül rīzān olur ŝan cām-ı gül-gūn üstine

Serv gibi seyr iderken gördüm ey Yūsuf-cemāl
Bir ġazel didüm revān sen ķaddi mevzūn üstine

Dāġ-ı sīnem şevķ-i mihrüñle senüñ ey sīm-ten
Sikke-i şāhī dürür gūyā ki altun üstine

Dāġ-ı cışķuñla revān cān virüp ey Leylī-ĥırām
Sikke ķodum cışķ ile cālemde Mecnūn üstine

Ķapuña varup yaşum ġam mā-cerāsın carż ider
Pādşāhum ģükmüñ icrā eyle ķānūn üstine

Şāh-bāz-ı evc-i ģüsn olmaķ düşer bu vech ile
Ey hümā-pervāz ol zülf-i hümāyūn üstine

Māyil olur cinsine her cins Nažmī šañ mıdur
Çerĥ-i gerdūn döne döne dönse her dūn üstine

588 G5724
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580589

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ĥūb düşmiş tāze ĥaš lacl-i nigārīn üstine
Vaŝf-ı mül yazıldı gūyā cām-ı laclīn üstine

Dil-berüñ çāh-ı źeķan üstinde zülf ile ĥašı
Ŝanki mār u mūrdur çıķmış durur in üstine

Cān virürsem lacline ol ĥüsrev-i ģüsnüñ revān
Nola çünkim cān virür Ferhād Şīrīn üstine

Müddecīyle ceng idersem yār içün dāyim nola
Şimdi mi ceng olduġı var nisbet-i dīn üstine

Çeşm-i pür ĥūnumda Nažmī dil-berüñ caks-i ruĥı
Berg-i güldür ŝanki düşmiş cām-ı laclīn üstine

581590

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ĥaš ki gelmişdür senüñ şol ĥadd-i rengīn üstine
Ŝanasın kim toz düşüpdür berg-i nesrīn üstine

Ĥašš ile ĥaddüñ ĥašı zībā gülistāndur güzel
Kim yazılmışdur lašīf evrāķ-ı rengīn üstine

Şübhesüz rūģum ķarīb olmaķ durur bir raģmete
Sen sacādetle ķadem baŝmaķ gelüp sīn üstine

Olıcaķ senden cüdā adını ehl-i dillerüñ
Lacnet oķur her gören aġyār-ı bī-dīn üstine

589 G5726

590 G5729
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Ĥoş-dem eyler būy-ı müşkīn birle miskīn dilleri
Çın seģer bād uġrasa ol zülf-i pür çīn üstine

Nažmī’yi gördükce alnuñ çīn idüp ķaşuñ çatup
Niçe bir yüzden aña [sen] olasın kīn üstine

Şimdi erkān cādet ü ķānūn idindi žulmi āh
Gitdiler oldı muķarrer iş-bu āyīn üstine

582591

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]
cAks-i rūyuñ alsa mir’āt-ı mücellā ķoynına
Ŝanasın kim mihri alur çerĥ-i mīnā ķoynına

Kākülüñ kim hey benüm cānum lebüñ örter yürür
Meryem alur mihr idüp cĪsā’yı gūyā ķoynına

Fikr-i laclüñ olmasa dilden nola ĥālī müdām
Şīşenüñ girer müdāmī çünki ŝahbā ķoynına

Dilde kim var ey sipihr-i ģüsn māhı ĥancerüñ
Ŝanki bir māhī dürür girmiş o deryā ķoynına

Her güzel kim hey güzel ala güzel güzel dile
Döner ol bādāma ol kim gire ģelvā ķoynına

Mihr-i mihrüñ itmiş idi dil sipihrinde šulūc

Mihri ķoymadan daĥi šāķ-ı mucallā ķoynına

Şeh Süleymān casker-i bī-ģad içinde Nažmiyā
Māhdur ŝankim nücūmuñ girmiş ola ķoynına

591 G5732
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583592

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Bezm-i cışķ içre olup şemc-i şebistān her gice
Ol meh-i nā-mihrüñ ey dil şevķine yan her gice

Gice seyrin itmese meh gibi dil-ber šañ degül
Lā-cerem pinhān olur ĥūrşīd-i raĥşān her gice

Nār-ı ģasret yüregüm yaġın eridür şemc-veş
Šañ mı olsam ŝubģa dek sūzān u giryān her gice

Giceler āhumdan özge bulımazam hem-dem āh
Yaluñuz ķomaz beni ol bārī bir ān her gice

Vay aña kim cāme-ĥvāb-ı ġamda cānāndan cüdā
Döne döne ide fikr-i vaŝl-ı cānān her gice

Menzil-i miģnetde bu göñlüm benüm bir tekyedür
Muttaŝıl endūh u ġamdur anda mihmān her gice

Yār u yā[rā]ndan cüdā ģaķķā budur kim Nažmiyā
Ģücre-i vīrānum olur baña zindān her gice

584593

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Sen benüm girseñ eger bir gice pīrāhenüme
Feraģından ŝıġamazdı gibi cānum tenüme

592 G5744

593 G5836
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Sen ne dem gitseñ eyā rūģ-ı revān yanumdan
Ŝan vedāc eyler o dem göz göre cānum tenüme

Güneşi gözle ki her menzil-i vīrānı gezer
Sen de gelseñ nola bir seyr iderek meskenüme

Ben nice aġlamayam yār olup aġyār ile sen
Beni ey dost gülünc eyleyesin düşmenüme

Nažmī’yem bülbülüñ olup oķuram medģ-i hezār
Dem-be-dem sen boyı şimşād yüzi gülşenüme

585594

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Ŝoģbet-i gülşen idüp serv-i dil-ārālar ile
Gülelüm açılalum gel gül-i racnālar ile

Oķıyup şevķ ile ebyāt-ı Gülistān’ı tamām
Virelüm bāġa şeref bülbül-i gūyālar ile

Sāķiyā cişret ile defc-i ġam idüp ŝāfī
Virelüm cāna ŝafā cām-ı muŝaffālar ile

İdüp ol ĥüsrev-i ģüsnüñ leb-i şīrīnini yād
Virürüz rūģa ġıdā sükkerī ģelvālar ile

Nažmiyā ģasret-i lacl-i leb-i yār ile müdām
Göñlümüz egleyelüm bāde-i ģamrālar ile

594 G5855
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586595

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Ģālüm āĥir nola diyü ĥaš-ı meh-rūlar ile
Yürürem ben ķara yazulı bu ķayġular ile

Başdan aşdı yine fettānlıġı āh ol ŝanemüñ
Baş ķoşaldan berü ķakülleri gīsūlar ile

Gül gibi göñlümüz açup yine şevķ ile revān
Seyr-i gül-zār idelüm serv-i semen-būlar ile

Alduġınca ele sāķī ayaġı meclisde
Bizi yıķar yürür ol āh ki šolular ile

Bize būs ile virür šoluyı sāķī-i nigār
Nažmiyā içmelü ol şūĥı yiyir ŝular ile    

587596

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Dil-berüñ dil nice reşk itmeye ferrācesine
Ki ŝarılur anuñ āh ol ten-i zībācasına

Ĥadi ĥaššı o mehüñ ĥūb kitāb-ı Miŝbāģ
Āyet-i nūr oķur ol kim baķa dībācesine

Seyr ķılmaġa sarāyında o şāh-ı ģüsni
Rūz u şeb mihr ile meh nāžır olur bacasına

Ĥār-ĥār ile görüp baķsa nola yüzüme yār
Meyl ider šıfl çü her nesnenüñ alacasına

595 G5857

596 G5876
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Ol perī künc-i firāķında bu Nažmī’yi görüp
Didi dīvāne ne düşdi yine tenhācasına

588597

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Meyl ider her kişi çün her ŝanemüñ tāzesine
Seni kim sevmeye sende ŝanem-i tāzesine

Šutsa bir gül gibi gūş āh o nigār-ı gül-ruĥ
Ŝavt-ı bülbül gibi cuşşāķınuñ āvāzesine

Ol güzeller şehinüñ ģüsni zekātını umar
Ki šolar sāyil-i eşküm der ü dervāzesine

cĀşıķa cevr ü cefā ģilcatini biçdügi dem
Nažar eyler niçe kez nāz ile endāzesine     

Vaŝf-ı laclünde ki dīvān yaza cānā yaraşur
Nažmī cān riştesini ŝarf ide şīrāzesine

589598

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Mūsevī muccize dirler ĥašınuñ nāmesine
Var ise siģr oķınupdur o ĥašuñ ĥāmesine

Sevdügüm bilmek içün ol şeh-i ĥūbān āĥir
Āh şāhum yazayın evvel-i ser-nāmesine

597 G5879

598 G5881
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Reşk ider mihr o mehüñ şevķ yüzinden ġāyet
Şol ser-ā-ser gül-i zer naķş olınan cāmesine

Sırr-ı cışķuñ ebedī keşfi degüldür mümkin
cĀlemüñ cālim-i bī-miśline callāmesine

Nažmiyā cümle-i hengāmı hevāyile geçer
Sūķ-ı cışķuñ o ki sevķ olına hengāmesine

590599

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Şemc ile ey dil idüp şevķ-i firāvān bu gice
Sen de yan dilden olup sūz ile giryān bu gice

Ŝubģa dek şemc gibi yanışalum göynügümüz
Olalum şevķde gelsün berü yārān bu gice

Sūziş-i cışķ ile bir şevķ idelüm kim andan
Ola pür şevķ šurup şemc-i şebistān bu gice

Bildürüp bezmde yārān ile hep neydügümüz
Olalum birbirümüz şevķine nālān bu gice

Bezm-i yārāndan eyā Nažmī cüdā düşmiş idüm
Üşdi pes başuma ġam bī-ģad ü pāyān bu gice

599 G5892
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591600

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Oldı ol vaģşī ġazālum baña mihmān bu gice
Ŝank’esed burcına geldi meh-i tābān bu gice

Geldi çün bezme o meh şevķ ile sāķī yiridür
Göklere irer ise nacra-i mestān bu gice

Her ķadeģ k’aldı leb-i lacline cānān sāķī
Buldı ŝāfī hele anuñla ŝafā cān bu gice

Şevķ-i şemc-i ruĥı vü źevķ-i mey-i lacli ile
Bezmi pür nūr u sürūr eyledi cānān bu gice

Nažmiyā mürde-dilüñ yirine geldi cānı
Ol perī gelmek ile dacvete pinhān bu gice

592601

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Şevķ ile ģüsnüñe ķılmaġa nažar döne döne
Šolanur kūyuñı şems ile ķamer döne döne

Ŝubģa dek pister-i ġamda göremez ĥvāb gözüm
İderem fikr ü ĥayālüñ giceler döne döne

Raķŝ ile döndi çü fānūs-ı ĥayāle cismüm
Şemc olup dil anuñ içinde yanar döne döne

Eşk-i ġalšānum olup ŝu gibi her yaña revān
Yüzini ĥāk-i reh-i yāra sürer döne döne

600 G5893

601 G5897
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Nažmiyā sāķī-i meclis idüp iģsān-ı tamām
Šolularla bize ģürmetler ider döne döne

593602

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Çerĥe ķoysa nola mihrüñ ķameri döne döne
Kim ider kūyuña her şeb güźeri döne döne

Cūş idüp cışķuñ ile girdi semāca gird-āb
Yüz šutup göklere eyler nažarı döne döne

Bād-ı girdi eśer-i gerd-i rehüñ raķŝa ķoyar
Tozıdur şöyle ki her reh-güźeri döne döne

İki šaş alup ele kendümi šurmaz dögerin
Āsyālar gibi şām u seģerī döne döne

Nažmiyā māh-ı felek cazm ķılup her šarafa
Şeh Süleymān gibi eyler seferi döne döne

594603

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Seyr ķılmaġa sen alnı ķameri döne döne
Günde šoķuz šolanur çerĥ yeri döne döne

Ķāmetüñ yādına serv-i çemen urmazdı semāc

Almasa bād-ı ŝabādan ĥaberi döne döne

602 G5900

603 G5901
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Ķadd-i mevzūnuña öykündügi içün şimşād
Yondı şehrüñ anı çıķrıķçıları döne döne

Ģalķa-i źikre girer ŝūfī semāc ile šurup
Kendine vāy ki virür derd-i seri döne döne

Nažmiyā ġam çeken ancaķ seni ŝanma ki felek
Ĥāk idüpdür ġam ile niçeleri döne döne

595604

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Tīġ-i ģasretle çeküp yüregüme yāre yine
Varayın derd ile ķan aġlayayın yāra yine

Şerģa şerģa yüregüm yārelerin şerģ idüben
Ģālümi carż ideyin nāmeyile yāre yine

Aġlayup yaşumı ŝu gibi revān eyleyeyin
cIşķ odından yanayın ol ruĥı gül-nāra yine

Bugün ol ġonçe-lebüñ gülşen-i kūyına varup
Gelelüm bülbül-i āşüfte gibi zāra yine

Derdüme yoķdur em illā o šabīb-i cānuñ
Leb-i laclinden olur olur ise çāre yine

Zülf-i pür çīn-i semen-būyile ol ĥūb-ı Ĥıšā
Ķomadı raġbeti bu nāfe-i Tatar’a yine

Nažmiyā gūş ura nažm ehli ŝadef gibi eger
Āferīn eyleye bu nažm-ı güher-bāra yine

604 G5909
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596605

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]
cArż-ı ģüsn eylese lušf idüp o cānāne yine
İrse lušfından anuñ şevķ ü ŝafā cāna yine

İrse ayaġına yüz sürmege el cānānuñ
Eylesem ģālümi carż āh ki cānāna yine

Āteşīn āh ile dāġ-ı dilüm idüp rūşen
Mihrümi carż ideyin ol meh-i tābāna yine

Cām-ı cışķıyla nigāruñ olayın mest-i müdām
Nāleler eyleyeyin cışķ ile mestāne yine

Lacli vaŝfında anuñ Nažmī dür-efşānlıġ idüp
Cān ile başlayalum nažm-ı dür-efşāna yine

597606

[Mefcūlü Fācilātü Mefācīlü Fācilün]

Cānānenüñ ĥadeng-i maģabbet-nişānına
cĀşıķdan özgenüñ hedef olmaķ ne şānına

Sevdüm bir āftāb-ı cemāli kim āh anuñ
Her māh-rū sehāya döner gelse yanına

Lāyıķ mıdur ki ģüsn ü lešāfetde dil-berüñ
Gül ruĥlarına öyküne ġonçe dehānına

605 G5910

606 G6013
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Kimdür ki ķīl ü ķāl ide yoķ yire dil-berüñ
Bir źerrece dehānına ķılca meyānına

Nažmī’nüñ oldı nažmı ŝafā-baĥş dil-berüñ
Meddāģ olalı lacl-i leb-i dür-feşānına

598607

[Mefcūlü Fācilātü Mefācīlü Fācilün]

Meclisde virme laclüñi ġayruñ dehānına
Ben cāşıķuñ cefāyile cevr itme cānına

Zülfüñ lebüñe ikide bir ģāyil olduġı
cĀşıķlaruñ belā durur ey dost cānına

Al ile donanup bizi öldürme āl ile
Göz göre cāşıķuñ güzelüm girme ķanına

Medģ ü śenā-yı ķāmetüñ itdükce dil revān
cĀşıķlaruñ deger hele rūģ-ı revānına

Hicr-i lebüñle aġlamadan kim ķızardı göz
Döndi bi-caynihi güzelüm lacl kānına

cİzz ü sacādet ehli dürür ol ki dāyimā
Sürer yüzini sen şeh-i ģüsn āsitānına

Nažmī ki vaŝf-ı laclüñ ider āferīn anuñ
Nažm-ı lašīf ü nāzük ü cevher-feşānına

Vaŝf-ı lebüñle her sözi anuñ düşer leźīź
Gūyā ki ķand-i nāb alupdur dehānına

607 G6014
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599608

[Mefcūlü Fācilātü Mefācīlü Fācilün]

Gördi benān-ı nāzük-i cānān girih girih
Reşkinden oldı neyşeker ol ān girih girih

Derdā ki oldı şehd-i lebüñ ģasret ile āh
Zenbūr-ĥāne gibi dil ey cān girih girih

Pürdür ĥayāl-i mīve-i vaŝluñla hep derūn
Lāġar tenüm sepetdür aña ŝan girih girih

Tel tel ķuşaķ belüñde ki vardur ŝarıldı ŝan
Kāfūr-ı ter nihāline mārān girih girih

Gird-āb ŝanma döne döne cevr-i devrden
Nažmī olup durur dil-i cummān girih girih  

600609

[Mefcūlü Fācilātü Mefācīlü Fācilün]

Ördükce ŝaru ŝaçını cānān girih girih
Zencīr-i zer görinür o her ān girih girih

Ĥašš-ı ciźārıdur o yüzi gülşenüñ hemīn
Şīrāze-i kitāb-ı Gülistān girih girih

Ĥūb u lašīf naķş ile ŝan canberīnedür
Boynında zülf-i sünbül-i cānān girih girih

608 G6028

609 G6029
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Ģücrem ģaŝīrı zülf-i ĥayāl ile görinür
Peyveste biri birine mārān girih girih

Teb-ĥālelerle Nažmī o zībā leb-i nigār
Naķş-ı nigīn-i lacl dürür ŝan girih girih

601610

[Mefcūlü Fācilātün Mefcūlü Fācilātün]

Zülfi k’olupdur anuñ diller ucında beste
Dil-ber anuñ-çün anı ŝalar hemīşe peste

Ol serv-i meh-liķānuñ yanınca sāyesi āh
Her dem bile ŝalınur zī šālic-i ĥuceste

Manžūr-ı çeşm-i dil-dār olduġı rūy-ı aġyār
Ekşiye māyil olur maĥmūr u mest ü ĥaste

Bezme ŝafā vü revnaķ viren tamām odur kim
Mül ola destī destī gül ola deste deste

Ġamzeñ ki zaģm urupdur zülfüñ idüp dürür bend
Bendeñ dürür efendi Nažmī şikeste beste

602611 
[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Yār kim her olur olmaz kimse ile yār ola
Aña yoķ yire šolaşma ŝaġ olup ol var ola

610 G6033

611 G6076, Türkī-i Basīš
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Ĥanceri yendek nola baġrum benüm yarar ise
Yār yanında anuñla belkim ol yarar ola

Ķara başumda benüm bu düpdüz aġarmış ŝaçum
Aña beñzer šaġ başı her çaġ appaķ ķar ola

Yendek iş-bu dünyede gülerse gülsün bir kişi
Kim ŝoñında ölicek bir acıyup aġlar ola

Nažmī cānlar virüp ol yāri seven bir sen misin
Her senüñ gibi seven bil kim anı biñ var ola

603612

[Mefcūlü Fācilātü Mefācīlü Fācilün]

Dil-ber odur ki sīm-ten ü mū-meyān ola
Şimşād-ķadd ü gül-ruĥ u ġonçe-dehān ola

Cevr ü cefāsı az ola mihr ü vefāsı çoķ
Fettān-ı rūzgār ola şūĥ-ı cihān ola

cĀşıķ odur ki cismi żacīf ola rūyı zerd
Ķaddi ĥam olup āhı oķına nişān ola

Derd ü belā vü zecr ü ġam u ķahr ile işi
Feryād u āh u nāle vü zār u fiġān ola

Şevķüñle sīnemi ideyin ŝubģ gibi çāk
Mihrüñ göñülde niçe bir ey meh nihān ola

Ġamzeñ ķaçan ki dil dileye dilegi geçe
Laclüñ ne dem ki ķanum içe nūş-ı cān ola

612 G6112
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Ķadrini bilmedügüñe devrüñde Nažmī’nüñ
Biñ biñ nedāmet eyleyesin bir zamān ola

604613 
[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Göñül ol šaş baġırlu yār urduķca saña šaşı
Ĥoş olsun göñli her urduġı šaşı öñine šaşı

Anuñ kim sevgüsi ola o ķalmaz cāna vü başa
Kişi pes ŝaķınur mı sevdüginden cānı vü başı

Niçe çaġlar durur kim göremez bu gözlerüm yāri
Nola çaġlar aķar ŝu gibi aķsa gözlerüm yaşı

Nola güzellerüñ gözlerse gözler hep gözin ķaşın
Olur güzellerüñ göñül alan çünkim gözi ķaşı

Kesilmez ķande gitse ķanlu yaşı Nažmī’den her çaġ
Odur her yol ile anuñ o yarar yāri yoldaşı

605614

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Nigār içün nola aġyāra cuşşāķ ursalar ēarbı
Ki dīn içün müselmānlar ider küffār ile ģarbi

Beni šaşlarla šaşlar gören ol sengīn-dili der kim
Bu dil-ber sevdürür dil-dādesine kendini ēarbī

613 G6134, Türkī-i Basīš

614 G6159
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Hemīn cevr ü cefā-yı dil-ber ile dilde cuşşāķuñ
Dem-ā-dem eksik olmaz ģadden artuķ ġuŝŝa vü kerbi

Ķamer kim yıl on iki ay ider seyr ü sefer šurmaz
Ŝanasın Şeh Süleymān’dur šutupdur şarķı vü ġarbı

Mey-i ŝāfī açar gül gibi ŝāfī cāşıķuñ göñlin
Velīkin Nažmiyā ŝūfīlerüñ ekśer lūtuñ cerbi

606615

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Didüm niçün olupdur geydügüñ zerrīn külāh egri
Didi ol māh-ı nevdür pes olur bī-iştibāh egri

Döner bir şemc-i kāfūrīye kim yil şuclesin almış
Ķaçan kim geyse ol sīmīn-beden zerrīn külāh egri

Didüm kim rāst ķaddüñde niçün egri ola zülfüñ
Eyitdi doġru sözdür bu kim olur rū siyāh egri

Nigāruñ gūyiyā kūy-ı belā vü fitnedür ĥāli
Aña çü kān durur k’olmışdur ol zülf-i dü-tāh egri

Gelür Nažmī’ye šoġru egri baķsañ tīr-i müjgānuñ
Nişāna šoġru tīr atan ider lā-büd nigāh egri

615 G6177
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607616

[Mefācilün Mefācilün Mefācilün Mefācilün]

Gel ey cihāna cān olan baña seni gerek seni
Serīr-i dilde ĥān olan baña seni gerek seni

Ne mülk ü ĥānumān gerek ne cizzet-i cihān gerek
Ne özge yār cihān gerek baña seni gerek seni

Šapuñdan özge dil-rübā gerekmez ey ŝanem baña
Yoluña cān u dil fidā baña seni gerek seni

Ne ķılayın ne ideyin seni arayı gideyin
Bu kār u bārı nideyin baña seni gerek seni

Firāķuñ ile dem-be-dem çeken belā vü derd ü ġam
Kemīne bende Nažmī’yem baña seni gerek seni

608617

[Mefcūlü Mefācīlü Mefācīlü Fecūlün]

Bulmazsa yaşum cūy olup ol serv-i bülendi
Nemdür nideyin ben o delüķanlu levendi

Dil görmedügi demde işiginde o māhı
Ol dem göge irgürür o feryād-ı bülendi

Olma yüze yüz yār ile āyīne-veş ey dil
Senden o ŝanem çünki bu vech ile uŝandı

Ben bendesine bir nažar itmez o şeh-i ģüsn
Biñ kez dir isem yarıcuñ Allāh efendi

616 G6190

617 G6211
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Leźźetde leb-i dil-bere olmasa müşābih
Ehl-i dil ebed almaz idi aġzına ķandi

Boynına daķar silsile-i cevri müselsel
Yārüñ bu durur Nažmī-i dīvāneye bendi

Būs-ı dehen-i yārdan el çek dimegi ķo
Var yoķ yire nāŝiģ baña sen itme bu pendi

609618

[Mefcūlü Mefācīlü Mefācīlü Fecūlün]

Yaz irdi zemīn sebz-i bisāš ile döşendi
Bezm-i çemen envāc-ı şükūfeyle bezendi

Hengām-ı lašīfi ile eyyām-ı bahāruñ
Cān u dile yine feraģ u şevķ yörendi

Ŝavt eyleyicek ķarşuña cuşşāķ nigārā
Bülbül ķodı āvāzeyi var ise gücendi

Dem-sāz olamayam diyü ŝavt-ı dil-i zāra
Mey meclisine gelmege bülbüller üşendi     

Şīrīn leb ile böyle şeker ĥandeyile ĥoş
Sen ĥüsrev-i ĥūbānı gören ĥūb begendi

Cām-ı meyi laclüñe müdām eyleme hem-dem
Nažmī ķuluñuñ cānını acıtma efendi

Cān naķdini cānān yolına itdi revān dil
Varını düketdi nesi var ise dükendi

618 G6213
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610619

[Mefcūlü Mefācīlün Mefcūlü Mefācīlün]

Ĥışm itdi baña dil-ber bilsem ki yine noldı
Ġam çekdügüm andan ol aġyār feraģ buldı

Aġyār-ı bed-endīşüñ efkārına düşelden
Derdā bu dil-i efgār endūh ile ġam šoldı

Öykündüg içün sünbül zülfine nigārīnüñ
Gülşende ŝabā anuñ yek-ser ŝaçını yoldı

Tā ķaldı tacaķķulden el çekdi tacalluķdan
Ol ģālet ile Mecnūn cışķ içre ferīd oldı

Ol yüzi bahārumdan ayru düşeli Nažmī
Evrāķ-ı ĥazān gibi beñzüm ŝararup ŝoldı

611620 
[Mefācīlün Mefācīlün Fecūlün]

Bir özge ķır durur göñül alañı
Ki yoķdur ol ķıruñ her-giz ķırañı

Bu göñlüm ol ŝaçı leylī alalı
Gezerven Ķays gibi her alañı

Göñül āhuñ oransuz olduġıyçün
Senüñ ol sevdügüñ sevmez orañı

619 G6222

620 G6269, Türkī-i Basīš
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Ne ĥoşdur(ur) her gice bir sevdügüñle
Virüldükde yatasın yatsu bañı

Ŝaķın yoldaş idinme hīç Nažmī
Eger kim uŝlı iseñ bir uŝañı     

612621

[Mefācīlün Mefācīlün Fecūlün]
cİźāruñ ģüsn ile gün ay efendi
Cebīnüñ bedr olmış ay efendi

Beni gördükce ķaşuñ itdügün çīn
Baña carż itmedür keç-rāy efendi

Baña ķarşu ŝunarsın ġayra laclüñ
Niçe bir cāna cevrüñ hāy efendi

Dimāġum dem-be-dem ķılsun ķo ĥoş-bū
Senüñ bu zülf-i canber-sāy efendi

Ķapuñdan ķılma Nažmī bendeñi red
Anı kem ķullaruñdan ŝay efendi

613622

[Mefcūlü Mefācilün Fecūlün]

Düşmez saña hey güzel yüri hey
Aġyār ile varup içme gel mey

621 G6336

622 G6344
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Şevķüñle ki ŝavt ide muġannī
Def sīne döger fiġān ider ney

Her mürde-dili sözüñ dirildür
Mā’ ile olur çü külli şey ģay

Sen şūĥa ser-ā-ser-i cAcem’le
Dībā-yı Firengī yaraşur gey

Bā-şevķ ü ŝafā müdām Nažmī
Ber-yād-ı lebet hemī ĥored mey623

614624

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Kim getürürse dile bir ehl-i ĥayruñ yādını
Ĥayr ile alur dile ol demde anuñ adını

Ģaķ Tecālā irgüre bünyād-ı cömrine ĥalel
Ol kim ide muttaŝıl žulm ü sitem bünyādını

Söyine yā Rab ocaġı hem ĥarāb ola evi
Žulm ile šurmaz yapar her kim ĥarāb-ābādını

Šālicinden aġlayup bir bī-sitāre yiridür
Göklere peyveste itse dem-be-dem feryādını

Oķımaz merdāneler Ferhād u Mecnūn ķıŝŝasın
Zen-perestüñ Nažmiyā añmazlar anlar adını

623 Farsça beyit. Manası: Nazmî daima zevk ve safa içerisinde senin dudağını yâd ederek şarap içmektedir.

624 G6420
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615625

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Sevmez āh ol sevdügüm dil-ber bu ben dil-dādeyi
Ĥāk ile yek-sān diler her gāh ben üftādeyi

Yine zerrīn cām ile meclisde sāķī görsevüz
Her nažar bir sācidi sīmīn ü sāķı sādeyi

Dest-i dil-berde ŝanur gül-deste içre lāledür
Her gören bādī nažar cām ile laclīn bādeyi

Göz yaşı gibi ayaķda görür olduķ hey dirīġ
Göz göre her yirde şimdi cümle merdüm-zādeyi

Nažmiyā bulınmadı erkānda bir ŝāģib-kerem
Raģm idüp bir ber-murād ide bu ben üftādeyi

616626

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Zer benekler birle seyrān itsün ol meh-pāreyi
Görmeyen bir yirde seyr-i sebca-i seyyāreyi

Sevmişem bir pāresi çoķ derzī dil-ber kim bozup
Ķodı āstarsuz yaķasuz āh ben āvāreyi

İrgürürdi vaŝl ile ol cān šabībi istese
Ŝıģhate hicr ile ben bīmār olan bī-çāreyi

625 G6444

626 G6445
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Cümleten şerģ ideyin ol yāre carż-ı ģāl idüp
Tīġ-i ġamdan tende olan şerģa şerģa yāreyi

Rūşen olur gözlerüm gördükce Nažmī dāyimā
Gün gibi ol gözlerüm nūrı olan meh-pāreyi

617627

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Lušf ile rām itmegin her pür cefā cānāneyi
Ģürmet ile iller el üzre šutar peymāneyi

Cām gül olsun ŝürāģī ġonçe mušrib candelīb
Reşk-i gül-zār idelüm gel sāķiyā kāşāneyi

Dem-be-dem defc-i ġama andan bulurlar fetģ-i bāb
Anuñ içün rindler bekler der-i mey-ĥāneyi

Ey caceb bilsem niçün yād itmez ol Leylī-ŝıfat
Rāh-ı cışķında bu ben Mecnūn olan dīvāneyi

Olmışam ġavvāŝ Nažmī baģr-i cışķında anuñ
Var ümīdüm kim bulam bir gün ben ol dür dāneyi

618628

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Derd-i hicrānuñ ki cānā dil-figār eyler beni
Āh kim ol derd āĥir ĥāk-sār eyler beni

627 G6447

628 G6463
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Ķulıyam her kim senüñ-çün döge söge ben ķuluñ
Ol melāmetden efendi ŝanma cār eyler beni

Ģālet-i cışķuñ senüñ bir özge ģāletdür kim ol
Yoluña cān virmede bī-iĥtiyār eyler beni

Ĥār-ı miģnetle idüpdür pāre pāre yüregüm
Gül yüzüñ hicri ki bülbül gibi zār eyler beni

Yollarında cāķıbet üftāde vü pā-māl idüp
Derd-i cışķ-ı yār Nažmī dil-figār eyler beni

619629

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Neng ü nāmı ķo gedā-yı kūy-ı cānān ol yüri
Var göñül öz başuña cālemde sulšān ol yüri

Her dem ol serv-i revānuñ pāyine yüz sürmege
Ŝu gibi her sū göñül ĥāk ile yek-sān ol yüri

Kūy-ı cānāna revān olduķca cān göñlüm gibi
Sen de ey eşk-i revānum šurma ġalšān ol yüri

Añladuñ keyfiyyet-i esrār-ı cışķı çün göñül
Anuñ efkārına düş her gāh ģayrān ol yüri

Terk-i ser ķıl cān ile yolında ol şīrīn-lebüñ
Nažmiyā Ferhād-veş cışķ ile destān ol yüri

629 G6465
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620630

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Vaŝluñ iģsān ile bir gün añmaduñ cānā beni
Böyle ķalursa eger bu derd ü ģasret vā beni

Vaģdet itmek neydi hicrüñde ĥayālüñle senüñ
Bir nefes şol ġam diyen žālim ķosa tenhā beni

Eylesem cışķuñ yolında nola cān u dil fidā
Cān u dilden cāşıķ itdüñ sevdügüm zīrā beni

Cām-ı cışķuñ ģāleti şevķ-i hezār ile senüñ
Bülbül-i gūyā idüpdür ey semen-sīmā beni

Nažmī’yem kim eylerem yoluñda cān naķdin niśār
Şöyle kim rūz-ı viŝāle irgüre Mevlā beni

621631

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Sen perīnüñ fürķati bī-cān idüp cānā beni
cĀķıbet eyler dehānuñ gibi nā-peydā beni

Nola cān atsam cemālüñ şemcine cānā revān
Eyledi pervāne-veş şevķüñ çü bī-pervā beni

Seyr idüp her cāyı ĥūrşīd-i cihān-ārā gibi
Mihr ile ara cihānı yaķ yüri ara beni

Göñlümi sevdāya ŝalup ey ŝaçı leylī benüm
Eyledüñ Mecnūn gibi āşüfte vü şeydā beni

630 G6471

631 G6472
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Nažmī’yem kim sevmişem cānum gibi cānā seni
Sen perīnüñ cışķıdur şeydā iden cānā beni

622632

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ol gül-i racnā kim itdi bülbül-i gūyā beni
İtmesün mi ģüsnine medģ ü śenā gūyā beni

Ķarşusına āh u zār ile ki her dem zār ider
Kendüden bī-zār ola der ol ŝanem gūyā beni

Yarım aġız yārüm añmadı beni bir lušf ile
Aġlasun bu ġamdan ölürsem bütün dünyā beni

cAķl ü ŝabrın šaġıdur gördükce ben dīvānenüñ
Aŝlı bu kim dāyim ister ol perī tenhā beni

Zülfine šolaşma dil-dāruñ disem dil šıflına
Diñlemez ol aŝılası eslemez aŝlā beni

Cāna cānān derdi Nažmī bir elem virdi ki āh
Bu elemden cāķıbet ol derd alur derdā beni

Bir ŝanem gördüm nigāristān-ı ģüsn içre ki āh
Ķıldı ģayrān naķşına ol ŝūret-i zībā beni

632 G6473
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623633

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ġurbete ŝalup hevā-yı kākül-i cānān beni
Nāfe gibi itdi bu devr içre ser-gerdān beni

Geçmezem lacli ĥayālinden hezārān cevr ile
Gerçi kim bī-zār ider cānumdan ol cānān beni

Vaŝf-ı ģüsnin gül gibi gūş itmek ile āh kim
cĀşıķ itmişdür ķulaķdan ol gözi fettān beni

Fikr-i vaŝl-ı yār ile eglenmek olurdı göñül
Bir nefes tenhā ķosa derd ü ġam-ı hicrān beni

Ĥāk olursam miģnet ü derd ü ġam ile šañ mı kim
Ol perīden dūr idüp devr eyledi bī-cān beni

Kūy-ı yāri dem-be-dem feryād ile šolanmadan
Gör neye döndürdi āĥir āh kim devrān beni

Ol meh-i nā-mihribānuñ źerre gibi Nažmiyā
İtdi devr içre hevā-yı cışķı ser-gerdān beni

624634

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ol gözi fettān kim itdi cışķ ile meftūn beni
Ayırıbilürse cışķından o caşķ olsun beni

Bir lebi şīrīnüñ oldum cışķ ile Ferhād’ı ben
Bir ŝaçı leylī idüpdür āh kim Mecnūn beni

633 G6478

634 G6479
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Ģüsni gül-zārından ayru zār idüp bülbül gibi
Şūĥ u şengül bir güzeldür āh iden maģzūn beni

Mā-cerā-yı cışķı cayniyle cayān eyler revān
Ķandeyise bildürür bu dīde-i pür ĥūn beni

Āh kim Nažmī beni ayırdı yārümden felek
İtdi ol cālī-cenābumdan cüdā ol dūn beni

625635

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]
cIşķ ile bir zülfi leylī kāküli müşkīn beni
İtdi mecnūn eyleyüp āşüfte vü miskīn beni

Telĥ olup cıyşüm dem-ā-dem nola feryād eylesem
cIşķ ile Ferhād idüpdür bir lebi şīrīn beni

Āyine šutar baña ķarşu cemāli ayına
Cevre başlar gördügi ān ol cefā-āyīn beni

Düşmeni gördüm kim olmış yārdan dün dūr o dūn
Göricek oldı helāk ol kāfir ol bī-dīn beni

Nažmiyā yār itdürüp yārüñ leb-i laclin müdām
Sevķ-i şevķ idüp ider ĥoş dem mey-i laclīn beni

635 G6480
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626636

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Bī-ģaķīķat yār imişsin böyle bilmezdüm seni
Hey nice cayyār imişsin böyle bilmezdüm seni

cĀşıķa her dem cefālar itmek imiş cādetüñ
Pür cefā dil-dār imişsin böyle bilmezdüm seni

Žulm ile cāşıķlar öldürmek dürür işüñ gücüñ
Hey ne žālim yā[r] imişsin böyle bilmezdüm seni

Bī-kerān aġyār almışdur kenāruñ ey nigār
Bir gül-i pür ĥār imişsin böyle bilmezdüm seni

Būs-ı laclüñ Nažmī’ye iķrār idüp döndüñ yine
Yār-i bī-iķrār imişsin böyle bilmezdüm seni

627637

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]
cAhde šurmaz yār imişsin böyle bilmezdüm seni
Hey ne bī-iķrār imişsin böyle bilmezdüm seni

Göñlüm alup vacde-i vaŝl itmiş idüñ itmedüñ
Göñlümi aldar imişsin böyle bilmezdüm seni

Cevr ile ķaŝduñ helāk itmek dürür cāşıķları
Ne caceb cevvār imişsin böyle bilmezdüm seni

Šatlu šatlu kim sögersin añıcaķ būs-ı lebüñ
Hey ne şīrīn-kār imişsin böyle bilmezdüm seni

636 G6489

637 G6490
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Lušfı yoķdur cāşıķa dimişdi bir cāşıķ seni
Didügince var imişsin böyle bilmezdüm seni

Būse-i laclini cerr itdüm gülüp dil-ber didi
Nažmiyā cevvār imişsin böyle bilmezdüm seni

Gülşen-i kūyında görüp didi ol gül-ruĥ beni
cAndelīb-i zār imişsin böyle bilmezdüm seni

628638

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Şükr kim bi’l-cümle bende meyl-i dünyā ķalmadı
Ehl-i dünyā devletine reşküm aŝlā ķalmadı

Gitdi dünyānuñ hevā-yı seyrine yiltenme pes
İtmedügüm hīç bir özge temāşā ķalmadı

Anca dil-ber sevdi dil yoķ sūdı ancaķ ēarrı var
Pes o yüzden gitdi hem dilden o sevdā ķalmadı

Devlete irüp bu dünyānuñ iderken cālemin
Gördüñ anı daĥi gitdi çoķ eģibbā ķalmadı

Baña dünyā devletin Ģaķ şükr rūzī ķılmadı
Pes baña şol künc-i cuzlet gibi bir cā ķalmadı

Devlet-i dünyāya şol maġrūr olan görmez mi kim
Niçe kendü gibiye her-giz bu dünyā ķalmadı

Şevket ile [gitdi] İskender bir adı ķaldı pes
Daĥi gitdi özge dārāt ile Dārā ķalmadı

638 G6494
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Şol ķadar dūn-perver oldı şimdi erbāb-ı düvel
Kim birinde ehle bir meyl ü muģābā ķalmadı

Ģasbeten lillāh yoķdur şimdi hīç acyānda lušf
Lušf olardan gitdi ķašc olındı ķašcā ķalmadı

Mā-ģaŝal şimdi der-i himmet ķapandı şöyle kim
Himmet aģvāli ebed bir derde derdā ķalmadı

Şol ķadar ķıldı selef nažmın tetebbuc Nažmī kim
Bir nažīre dimedügi šarz-ı ġarrā ķalmadı

629639

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Ķanı bir cānāna māyil cān benüm cānum gibi
Ķande var bir cān deger cānāne cānānum gibi

Rūşen itmez ĥāšırum pür şevķ idüp göñlüm gözüm
Seyri bir meh-pārenüñ ol māh-ı tābānum gibi

Rūz u şeb zülf ü ruĥ-ı dil-ber ki eglencem dürür
Sevmişemdür cān u dilden dīnüm īmānum gibi

Göz göz aķar çeşmeler kim var durur kuhsārda
Olmaya cayni anuñ bu çeşm-i giryānum gibi

Bu cihān içre benüm cānān iledür dirligüm
Nažmiyā cānānı sevsem ben nola cānum gibi

639 G6512
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630640

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Sevmesem sen yār-i cānı ey perī cānum gibi
Mihrüñe cān içre cāy itmezdüm īmānum gibi

Hīç bir cānān perīşān göñlümi bir dem benüm
Eglemez ey yār-i cānum sen perī-şānum gibi

Olmasun zülfüñ hevāsı birle ģāli kimsenüñ
Ey perī-şānum benüm ģāl-i perīşānum gibi

Çoķ yaşasun ĥāk-i pāyüñe benümle yüz sürer
Hem-reh olmaz baña her-giz eşk-i ġalšānum gibi

Nažmī’yem kim mihr-i ruĥsāruñ šutup cāndan cazīz
Ŝaķlaram ey māh-rū sīnemde īmānum gibi

631641

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

İtmezem ekl-i ģarāma meyl cāmīler gibi
Kim olur cāmīler ol yolda ģarāmīler gibi

Żıddıyam evlāda buġż itmekde Mervānīler’üñ
Çār yāre itmezem inkār İmāmīler gibi

Her dile kim ģubb-i dünyā ŝala kök āh olur ol
Šurmayup neşv ü nemā bulmaķda Nāmīler gibi

Oķlu yaylu şol ģarāmīler gibi macnīde ġam
Oķlar oķlar birle her bir ķalbi Rāmīler gibi

640 G6513

641 G6514
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Bu[ldı] nažm ile bu Nažmī ģadd-i ġāyetde kemāl
Cevhere döndürdi tā nažmı Nižāmīler gibi

632642

[Fācilātün Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Gördi tāc-ı sürĥ urındı lāle Şāhīler gibi
Altun üsküf geydi pes nergis sipāhīler gibi

Ģamdülillāh pāk Sünnī’yüz ki cOśmānīlerüz
Olmaduķ şol Sürĥ-ser diyen tebāhīler gibi

Ķo mecāzī cışķ ile lāf urmaġı ey müddecī
Šālib-i cışķ-ı ģaķīķī ol ilāhīler gibi

Tīr-i āhum ķorķusından her gice Zāl-i felek
Pullu cevşenler geyer deryāda māhīler gibi

Ŝıģģate irerdi Nažmī ĥaste-dil dil-dārınuñ
Šatlu šatlu leblerin āh emse kāhīler gibi

633643 
[Fācilātün Fācilātün Fācilün]

Kendüme ķomazsın āh epsem beni
Neyleyem ben ey göñül bilmen seni

Yaz güninde bostānda olasın
Ķış güninde šutasın bir külĥanı

642 G6518

643 G6559, Türkī-i Basīš
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Varlıġın yoķ yirine ķor dünyenüñ
Ādemüñ uŝlusı kendin bileni

Dünyeye göñül virür şol kimse kim
Ādemüñ ola şu ķatı kevdeni

Bay olanlar gözlese yoĥsulları
Ķande var anuñ gibi ādem ķanı

Açılur her kişinüñ göñli gözi
Göricek gül gibi bir yüzi şeni

Öykünibilmez yüreklü olana
Şol kimesne kim ķabadur öykeni

Ķan šolar yendek şu yürek kim aña
Doķına derd oķlarınuñ demreni

Ādem olurduñ bir oñat sen daĥi
Āh eger Nažmī bileydüñ sen seni

634644

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Meclisi gül gibi pür şevķ idicek sāġar-ı mey
Yiridür gelse o dem nāleye bülbül gibi ney

Çünki par par yanar ol şemc-i behā meclisde
Dönse pır pır nola pervāne olup sāġar-ı mey

Bezm-i nā-dānda dil ehli yiridür itse sükūt
Bülbülüñ şevķine pes mānic olur mevsim-i dey

644 G6622
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İtdi devr içre beni döne döne ser-gerdān
Hey ne fettān olur ol āfet-i devrānum hey

Āh kim ģasreti ol gül-ruĥ u ġonçe-dehenüñ
Lāle-veş yüregine urdı bu Nažmī’nüñ key

635645

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Dāyimā çeşme idinür yirini çünki perī
Sen perīnüñ nola ger olsa bu çeşmümde yeri

Gözlerümüñ yaşı ŝu gibi olaldan cārī
Ayaġuñ tozına yüz sürmege ol oldı cerī

Şemsī dülbend ile gey yaraşur ey māh saña
Benek altunlu ķabā k’ola yaķası ķamerī

Šatlu šatlu ezilür laclüñe ey ĥüsrev-i ģüsn
Bezm-i meyde nice şīrīn mezedür gör şekeri

Gözlerinden güzelüm her dem ider Nažmī niśār
cAks-i laclüñle senüñ yoluña yāķūt-ı teri

636646

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Terk ider cışķ ile yoluñda senüñ cān u seri
Kimde kim ola cihān içre bugün cışķ eśeri

645 G6638

646 G6639
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Eśeri ķılca durur her kişi bilür belüñüñ
Dehenüñden alamaz źerrece ammā ĥaberi

Ĥaberi olanuñ ay āfet-i cān cışķuñdan
Dem-be-dem ġuŝŝa çeküp ķan ile šolar cigeri

Cigeri ĥār-ı ġamuñ pāreledi ey yüzi gül
Nola ben bülbülüñe lušf ile ķılsañ nažarı

Nažarı var ola cālemde anuñ kim dün ü gün
Manžar ola aña yüzüñ güni alnuñ ķameri

Ķameri šaña ķoyup şevķ-i cebīnüñ giceler
Güneşi çerĥe ķoyar mihr-i ciźāruñ seģerī

Seģerī ey yüzi gül bülbül-i āşüfte-ŝıfat
Nažmī’nüñ alma hezār āhını eyle ģaźeri

637647

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Vaŝl-ı cānānesine āĥir olur dest-resi
Her kimüñ k’olmaya bir ġayrı hevāya hevesi

Leb-i cĪsī-dem ile dem-be-dem ol cānānuñ
Cān baġışlar işiden mürde-dile her nefesi

Leb-i cānāne ki var lušf ile yir yir ĥāli
Beñzer ol şehde o kim olmaya ĥāli megesi

Bir cAcem-zāde güzel ķopdı yine Rūm’da kim
Her gören ģüsn ile anı aña der cān kesi

647 G6640
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Ol nigāruñ ġam-ı hicriyle ki baģr oldı yaşum
Nažmiyā caynine almaz o Fırāt u Aras’ı

638648

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Delü göñlüm o perī-çehreyi ol māh-veşi
Gördügince ŝaçı zencīrine başlar šolaşı

Ol gözüm nūrı yüzi alnı ile carż eyler
Bir güzellik k’ider anı ĥacil ayı güneşi     

Ġāyet-i mertebede ģüsn ü behādur ģaķķā
Bir güzel kim ola ġāyetde güzel gözi ķaşı

Şol ķadardur leb-i cānāna tacaššuş cānda
Ki degüldür gider ansuz anuñ aŝlā cašaşı

Reh-i macşūķda bārān gibi bī-ģadd ü kerān
cĀşıķuñ başına elbette yaġar šacne šaşı

Saña atduġı šaşı yār šaşı işigine
Nažmiyā tā pür ola işigüñüñ içi šaşı

Šaġlarda ki revān çeşme görinür çeşme
Aña beñzerdi o Ferhād’uñ aķan gözi yaşı

648 G6644
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639649

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Yoķ durur didüm o nāzük bedenüñ ķılca beli
Ehl-i diķķat bu sözüme didiler cümle belī

Nev-bahār-ı gül-i ruĥsārı ile āh o perī
Eylemişdür niçe uŝlıları aŝl ile deli

cĀşıķ ister mi ĥašı geldügini macşūķuñ
Bilür ol kendünüñ āĥir olısardur eceli

Zāhidüñ bāšını pür kibr ü riyāyile ģased
Žāhirā ŝūret-i ģaķda geçinür ĥalķa velī

Yārüñ aġzıyla beli var mı dir iseñ Nažmī
Aġzı bir źerrece yoķ ķılca durur belki beli    

640650

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Küşte-i cışķa kefen olsa nola pīreheni
Lā-cerem pīrehen olur şühedānuñ kefeni

Olsun eşküm gibi nem var ise yoluñda revān
Cān virüp yoluña ben cān ile sevdüm çü seni

Beni aġlatma gel aġyāruña ķarşu lušf it
Dostum düşmenüme böyle gülünc itme beni

Şemc-i kāfūrīye teşbīh ider ey māh-liķā
Altun üsküfle gören bezmde sen sīm-teni

649 G6650

650 G6663
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Nažmī laclüñle ruĥuñ vaŝfın idelden cānā
Oldı rengīn ü ter ü tāze vü şīrīn süĥani

641651

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Ol gül-endām ki bir serv-i sehīdür boyı
Misk-i Çīn’dür daĥi miskīn ŝaçınuñ her mūyı

Ehl-i diller dolanur ol yüzi gül dil-dāruñ
Ŝu gibi gülşen-i kūyında revān her sūyı

İtseler sacy ŝafāyile šavāfına nola
Oldı çün Kacbe-i cuşşāķ ģabībüñ kūyı

Zülfi düzd-i dile bir dārdur ol dil-dāruñ
Resen-i dārdur ol kākülinüñ her mūyı

Dil yöneldi der-i dil-dāra ten ü eşküm ile
Çeken anda anı šopraġı durur yā ŝuyı

Siģrine uġramamaķ olmaz olur şeydāsı
Bir nažar her ki göre ay o gözi cādūyı

Ne belādur düşesin cışķına bir bed-ĥūnuñ
cĀşıķa cevr ü cefā ola dem-ā-dem ĥūyı

Dem-be-dem gelse bu göñlüm nola hāy u hūya
İtdürür cışķ eśeri cāşıķa hāy u hūyı

Düşdi dil bir büt-i meh-rūya hilāl-ebrūya
Mihr idüp sevdi o meh-rūyı hilāl-ebrūyı

651 G6695



Güler DOĞAN AVERBEK 435

Rūşen iden dil-i yāri kim o meh-rūdur kim
Mihr ider şevķ ile her kim göre ol meh-rūyı

Lacl-i cānāneye meyl eylese cāndan Nažmī
Nola cān ile sever mü’min olan šatluyı

642652

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Ögreden sen olıcaķ ġamzeñe ġammāzlıġı
Ögreden kim dürür āyā saña šannāzlıġı

Nušķ-ı şīrīn ü şeker-ĥandeyile virmiş Ģaķ
Ĥüsrevā ĥūblar içre saña mümtāzlıġı

Lušfuñuñ cevrüñ ile yoķlıġı vü varlıġı
Bir dürür şöyle ki var çoķlıġı vü azlıġı

Ŝanma hem-dem ola cuşşāķa nigārā aġyār
Zāġ hīç eyleye mi bülbüle dem-sāzlıġı

Ĥüsrevā sen lebi şīrīnüñ olan Ferhād’ı
Nažmī’dür kim idiser yoluña ser-bāzlıġı

643653

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Ola cālemde ki Ģaķ üstine sulšān emri
Ol ģaķīķatde olur ģażret-i sübģān emri

652 G6699

653 G6708
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Götürüldi götüri şimdi olan acyāndan
cĀleme cayn-ı cināyetle bir iģsān emri

Şol ķadar źillete düşmiş dürür ehl-i cirfān
Ki gidüp ber-šaraf ola gibi cirfān emri

Şimdi bir faķra düşen zār u źelīlüñ ģaķķā
Ģaķķ’a ķalmış durur ol derdine dermān emri

Nažmiyā ķalmadı ķanūn-ı ķadīm erkānda
Bozılup eski düzen gitdi ol erkān emri

644654

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Gören ol dil-beri gül kūyına gül-zār didi
Ehl-i dil bülbülini eyler o gül zār didi

Böyle ģüsn ile ser-āmed gören ol dil-dārı
Bu durur cümle-i ģüsn ehline ser-dār didi

Merģabā eyleyüp öpsem seni aġzuñda didüm
Ķo bu olmaz hevesi yoķ yire gel var didi

Nāzenīnüm kerem it olma cefā-kār didüm
Nāzenīne olur elbette cefā kār didi

Ol güzeller şehinüñ dişleri evŝāfında
Nažmī’nüñ nažmını gören dür-i şeh-vār didi

654 G6723
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645655

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Ģüsn ile yāre kimi mihr kimi māh didi
Ģūrī mi yoĥsa melek mi bu caceb āh didi

Naķd-i cāna ne tekellüf yoluña cümle didüm
Lā tekellüf mi olur bendeyile şāh didi

Gördi cuşşāķ ile aġyārı bir arada nigār
Hem-dem olmaķ ne caceb şīr ile rūbāh didi

Ķanķı yoldan varılur mey-kedeye didüm idi
Zāhid anı işidüp vāy bire güm-rāh didi

Lebüñ emmek diledüm didi nola ĥoş ammā
Nažmiyā anı ŝaķın šuymaya bed-ĥvāh didi

646656

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]
cĀşıķ oldur kim ola göñli anuñ ĥāk gibi
Dūd-ı āhı döne üstinde hem eflāk gibi     

Her ne toz kim gele ĥāk-i ķademüñden güzelüm
Yiri baş üzre dürür hep dürer-i pāk gibi

Düşüp ayaġuña bu zülf-i perīşān cömrüm
Saña miskīnlik ider cāşıķ-ı ġam-nāk gibi

cĀşıķa öyküne mi hīç ģasūd-ı nā-pāk
Yoluña öle mi ol cāşıķ-ı bī-bāk gibi

655 G6725

656 G6734
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Ķad-i mevzūnuña bu Nažmī ŝanavber diyemez
Sen gül-endāmı o ģāşā göre ĥāşāk gibi

647657

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Acırum yoķ ölicek bu dil-i ŝad-çāk gibi
Aġlarum yoķ daĥi bu dīde-i ġam-nāk gibi

Dil virür saña çoġ ammā reh-i cışķuñda bugün
Cān virür olmaya ben cāşıķ-ı bī-bāk gibi

Müddecīler beni menc eyleyemez kūyuñdan
Bād-ı āhum šaġıdur anları ĥāşāk gibi

Ey melek menzilini gün gibi eflāk eyler
Āsitānuña yüzin süre şu kim ĥāk gibi

Dehenüñ vaŝfı ile her ġazelüm šomārın
Başı üzre götürür her kişi misvāk gibi

Ģasret-i Yūsuf ile ķanlu yaşı Yacķūb’uñ
Deldi elmās-ŝıfat šaşları ģakkāk gibi

Eşki mey nālesi ney sīnesi def Nažmī’nüñ
Dem-be-dem işi anuñ cıyş-i šarab-nāk gibi

657 G6735
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648658

[Fecilātün Fecilātün Fecilātün Fecilün]

Bāġ-ı kūyında gey aġyār idicek ĥārlıġı
İtmez ol gül göre ben bülbüle ġam-ĥvārlıġı
Gitdi eksik ķomadı cāndan o bī-zārlıġı
Ol lebi ġonçe çün arturdı dil-āzārlıġı
Šurma bülbül gibi ķıl sen de dilā zārlıġı

Šurreñe beñzer idi sünbül olaydı šarrār
Öykünürdi lebüñe ġonçe ķılaydı güftār
Ķaddüñe irer idi serv ideydi reftār
Eli yufķa iremez ķaddüñe ey şāh-ı çenār
Gelmesün dünyede ķul başına el darlıġı

Geldüñ ey rūģ-ı revān ģücreme tā sen bu gice
Eyledüñ defc-i ġam itdüñ beni ĥoş şen bu gice
Ben dile düşmişi sen ĥoş-dem iderken bu gice
Kākülüñ bend ile dil aldı bedenden bu gice
Görmedi kimsene cömrinde bu cayyārlıġı

Başuma oldı belā sendeki cömrüm ser-i zülf
Gözüm ol yüzden ider hep nažar-ı peyker-i zülf
Ne ķara günlere ķodı beni şūr u şer-i zülf
Serv ķaddüñdeki šıfl-ı dili bu ejder-i zülf
Öldürür ĥıżr-ı ĥašuñ itmez ise yārlıġı

Gerçi fürķatde gelür ġam dile ey kān-ı cefā
Ġam-ı fürķat kişiye irgürür envāc-ı belā
Nažmī fürķatde ġamuñ birle sürer şevķ ü ŝafā
Fürķatüñde ġamuña Źātī göñül virse nola
Naķd-i ķalb ile görürler gice bāzārlıġı

658 H64
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649659

[Mefcūlü Fācilātü Mefācīlü Fācilün]

Seyr eyleyen bu ģüsn ile ol şūĥ meh-veşi
Mihr ile šutışur köze köz cışķı āteşi

Āhum ki bir levend hevāyī dürür velī
cIşķ ile ol šutuşduġı dem olur āteşī

Reyģān ĥašı miśāli geçermiş o dil-berüñ
Fülfül daĥi geçermiş anuñ ĥāli beñdeşi

Yüz virmeseydi dil-ber aña yāĥū devlet el
Yüz sürmez idi pāyine ol zülf-i ser-keşi

Açar cemāli naķşını her resme Nažmiyā
Geydükce ol nigār libās-ı münaķķaşı

Biri ikisi üçi ki cemc ola engelüñ
Anuñ gelür ol ānda daĥi dördi vü beşi

Bu cīfe dehre ķarġaşa birle düşen cavām
Ŝan ķarġalar durur ki üşer görse bir leşi

650660

[Mefcūlü Fācilātü Mefācīlü Fācilün]

Yārān getüre tā ele meclisde ayaġı
Ŝūfī götüre başlar o meclisde ayaġı

Meclisde açılur gözi maĥmūr olanlaruñ
Sāķī ki ala destine destīyle saġraġı

659 G6862

660 G6864
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Bulur šarīķ-i ģacc-ı ŝafāsın šavāf iden
Şol yolı kim ģabībüñ ola yolı uġraġı

Yārüñ benefşe ĥaššı vü gül ĥaddi ķadd ü serv
Hem zülfi tāze sünbül ü ter ġonçe dudaġı

Yārüñ ol [iki] desti birer deste güldürür
Hem ġonçe zanbaķ anuñ o her ĥūb barmaġı

Aya elinde aya müşābih o dilberüñ
Yüzi güne o vech ile yılduza dırnaġı

Nažmī düşen hevāsına ol serv-ķāmetüñ
Olur fütādesi olup ayaġı šopraġı

651661

[Mefcūlü Fācilātü Mefācīlü Fācilün]

Ĥūnkār ile idüp yürimekden seferleri
Ĥūn oldı caskerüñ elem ile cigerleri

Şol yoġ olası Sürĥ-ser üzre sefer ki var
Ol yolda çoķlaruñ kem olur zīb ü ferleri

Bu defca k’oldı Sürĥ-ser üzre yine sefer
cAsker ziyāde derd ile çekdi kederleri

Ķalmadı ĥarc çoķlıġı derd ile gücleri
Ķaldı çoġınuñ atları ķaçdı nökerleri

Bu deñlü derd kim çekilür pes ne derd idi
Olaydı caskere ulularuñ nažarları

661 G6878
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Çekdügi derde kimsenüñ itmezler iltifāt
Himmet yirine cevr ü sitemdür hünerleri

Himmetlerinde ĥayr çü yoķ bārī yoķ yire
Doķınmayaydı kimseneye şūr u şerleri     

Pāyānı yoķ meşaķķatüñ ol yolda mā-ģaŝal
cAķlı olan çeker mi bu çoķ derd-i serleri

cAķluñ var ise cuzlete ķaŝd eyle Nažmiyā
İtdüñ ne bulduñ imdi bu deñlü seferleri

652662

[Mefcūlü Fācilātü Mefācīlü Fācilün]

Ĥalķ olmadın bu cümle cihān ins ü cān daĥi
Dil hem-dem idi cışķ-ı nigār ile cān daĥi

Cānānı seyr ģažžı ki var kūyı içre āh
Cāna o ģažžı virmeye ģūr-ı cinān daĥi

Dil kendüzin k’o serv-i revāna revān ide
Anı revān olur görüp ānī revān daĥi

Naķd-i revānı eyledüm öñinde der-meyān
Gelmez kenāra neyleyem ol mū-meyān daĥi

Ģālüm nolurdı hicr-i nigār ile Nažmiyā
Ger hem-dem olmasa baña āh u fiġān daĥi

662 G6891
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653663

[Mefcūlü Fācilātü Mefācīlü Fācilün]

Sensüz belā durur bu cihān baña cān daĥi
Cānānladur çü leźźet-i cān u cihān daĥi

Sensin bugün o ĥūb-ı melek-manžar ey perī
Ģüsn ile beñzemez saña ģūr-i cinān daĥi

Yüz sürse ayaġuñ tozına vechi var begüm
Zülfüñ esīridür bu dil-i nā-tüvān daĥi

Ēarbī zebūn ider anı bu küşte-gīr-i ġam
Olsa kişi ne deñlü cihān-pehlevān daĥi

Cānān görinmese saña Nažmī caceb midür
Gözden perī nihān olur elbette cān daĥi

654664

[Mefcūlü Fācilātü Mefācīlü Fācilün]

Olmasa ger şebīh-i leb-i lacl-i yār mey
Olmazdı şevķ ü źevķe müdāmī medār mey

Bir şāh-bāzdur kim ider caķl murġını
Başdan müdām ayaġa alup şikār mey

Nerd-i ŝafāda zāra döner şöyle kim müdām
Bezm içre dönmek üzre olur miśl-i zār mey

Bezm içre görinür ķadeģ-i āb-gīnede
Āb üzre bir šabaķ gül-i sīr-āb-vār mey

663 G6892

664 G6900
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Mey bezmi miśl-i gülşen olur anda süricek
Zerrīn ķadeģle gül gibi bir gül-ciźār mey

Gül-ruĥlar ile bezmi gülistān ider müdām
Her ehl-i bezmi bülbül-i ser-mest ü zār mey

Her dil-rübāya dil virüp āşüfte olmada
Eyler ķamu dil ehlini bī-iĥtiyār mey

Lacl-i nigāra beñzemegin Nažmiyā bulur
Cevher gibi müdām lašīf ictibār mey

Her gül-ciźār ķarşusına bülbül itdürüp
Zār ile itdürür baña āh-ı hezār mey

655665

[Mefcūlü Fācilātün Mefcūlü Fācilātān]

Cānāne gibi bir cān kim gördi kim işitdi
Yā ol ŝıfatlu cānān kim gördi kim işitdi

Ol anda olan ānı kim diller alur ānī
Ġayrı güzelde anı kim gördi kim işitdi

Anuñ gibi bir āfet anuñ gibi ķıyāmet
Ol resme pür lešāfet kim gördi kim işitdi

Bir ĥaddi verd-i aģmer bir ĥaššı sebze-i ter
Ol serv-i nāza beñzer kim gördi kim işitdi

Ol yār-i cānı kim sen sevdüñ be Nažmī cāndan
Bir ĥūb öyle aģsen kim gördi kim işitdi

665 G6909
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656666 
[Fecūlün Fecūlün Fecūlün Fecūlün]

Güzellikde yārüñ boyı serv dalı
Daĥi ķırmızı gül yañaġınuñ alı

Pelīd engelüñ boyı murdār aġacdur
O yüzden saķalı daĥi ķara çalı

Bu çirkin yüzüme daĥi baķmadı āh
O güzel efendiye ben ķul olalı

Göñülde ki var sevgü derdi o yārüñ
Dudaġınuñ emsemdür ol derde balı

Göñüller alur gül yañaġıyla ol yār
O yüzden anuñ Nažmī var özge āli

657667

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Cihān pür ġamdur āh andan irer dāyim belā Nažmī
Anuñla olmışuz derdā belāya mübtelā Nažmī

Cihānuñ yiltenür her kim hevā-yı māl ü cāhına
Çeker her bār bār-ı dünyece ġam vay aña Nažmī

Sacādet aña dünyāyı idüp terk evvelā yine
Olunca cömri āĥir fikr-i cuķbāda ola Nažmī

666 G6918, Türkī-i Basīš

667 G6966



446 EDİRNELİ NAZMÎ DÎVÂNI'NDAN SEÇMELER

Sacādetden alur behre be-her-ģāl ol ki dünyānuñ
Hevā-yı cizz ü cāhı yilmesinde olmaya Nažmī

Kişiye ģırŝ-ı dünyā bir oñulmaz derddür derdā
Ķanācatdur dilerseñ sen o derde ger devā Nažmī

Benem Nažmī kemāle irgüren šarz-ı selef üzre
Nižāmī-veş dürer-elfāž muĥtaŝdur baña Nažmī

Ne-mī renced zi ālām u ġumūm-ı dehr-i dūn her-giz
Kesī k’ū dāyimā bāşed be-teslīm ü rıżā Nažmī668 

658669

[Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün Mefācīlün]

Aña kim geldi baĥtı yār-i ferĥunde-peyām oldı
İrüp iķbāle devlet birle ol vardı be-nām oldı

Anuñ kim šālici sacd oldı baĥtı eyledi yārī
İrüp ķadr ile iķbāle sacādet-iģtişām oldı

Ĥalāŝ olup hevādan pür sükūn bulup o ģāl ile
Tamām ārām buldı ol aña kim nefsi rām oldı

Geçüp keśret umūrından bir özge ģālete düşdi
O kim vaģdet meyin nūş eyledi mest-i müdām oldı

Yidi biñ yidi yüz yitmiş yidi oldı hep eşcārı
Bu Nažmī’nüñ o cemciyyetle dīvānı tamām oldı

668 Farsça beyit. Manası: Ey Nazmî, her zaman teslim ve rıza mertebesinde olan kimse asla bu alçak feleğin 
elemlerinden ve gamlarından üzüntü duymaz.

669 G6967


