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Öz
İlim, kültür ve edebiyat tarihinde pek çok mecmûa tertip edilmiştir. İçerik bakımından
incelendiğinde pek çok türü bulunan mecmûalardan biri de şiir mecmûalarıdır. Edebiyat tarihinin
gelişim sürecinde çok sayıda yazılmış olan ve bir el kitabı niteliğinde bulunan bu eserlerden biri de
17. asırda kaleme alınmış olan Kâsımî’nin Mecmû‘atü’l-letâyif, Bahrü’l-ma‘ârif veya Sandûkatü’lma‘ârif gibi adların verilebileceği içerisinde belirtilmiş olan şiir mecmûasıdır. Derleyenin mahlası
ile Kâsımî Mecmûası olarak da adlandırılmış olan mecmûada pek çok şaire ait şiirler yer
almaktadır. Bu şiirler içerisinde önemli bir kısım, haklarında malumata sahip olunsa dahi mecmûa
içerisinde yeni şiir örnekleri tespit edilen şairlere aittir. Bu şairlerden biri de Beyânî’dir. Çalışmada
öncelikle bahsi geçen şairin kim ve hangi dönem şairi olduğunun tespit edilebilmesi için
mecmûanın 17. asırda tertip edilmiş olunmasından ötürü ilk olarak biyografik kaynaklardan
yararlanılarak 16 ve 17. asırlarda Beyânî mahlasını kullanmış olan şairlerin bir listesi çıkarılmıştır.
Şairlerin kaynaklarda verilmiş olan şiir örnekleri mecmûada verilmiş olan şiirlerle karşılaştırılmış
ve eşleşen bir şiir bulunamamıştır. Netice alınamaması üzerine kaynaklarda bu mahlası kullanmış
olan şairlerle ilgili bilgilerden, mecmûanın genel özelliklerinden ve şairin mecmûada yer alan
şiirlerinden yola çıkılarak şairin kim olduğunun ortaya konulmasına gayret edilmiştir. Bu sayede bu
çalışma ile mecmûada yer alan ve daha önce yayımlanmamış şiirlerin hangi şaire ait olabileceği
tetkik edilmiş ve şairle ilgili yeni bilgiler ortaya konmuştur. Araştırma neticesinde mecmûada
verilmiş olan şiirlerin büyük bir ihtimalle Ahdî’nin Gülşen-i Şu‘arâ adlı tezkiresinde Seydî Çelebi
olarak meşhur olduğu belirtilmiş olan ve bir şiirinden 17. asırda da yaşamını devam ettirdiği
anlaşılan şaire ait olduğu belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Divan edebiyatı, mecmûa, Kâsımî, Bahrü’l-ma‘ârif, Beyânî

Poems Titled Beyānī in the Compilation of Kāsımī
Abstract
Many compilations have been organized in the history of science, culture and literature. One of the
compilations that have many types when examined in terms of content is poetry compilations. One
of these works, which were written in large numbers in the development process of the history of
literature and which is a handbook, is the poetry collection, which is stated to be given names such
as Mecmū‘atü’l-letāyif, Bahrü’l-ma‘ārif or Sandūkatü’l-ma‘ārif, which was written in the 17th
century. The compilation, which is also known as the Compilation of Kāsımī, with the pseudonym of
the compiler, contains poems of many poets. An important part of these poems belong to the poets
whose examples of new poems were identified in the compilation, even if we know about them. One
of these poets is Beyānī. In the study, a list of the poets who used the pseudonym Beyānī in the 16th
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and 17th centuries was first made by using biographical sources in order to determine who and in
which period the mentioned poet was a poet. Because the compilation was arranged in the 17th
century. The poetry samples of the poets given in the sources were compared with the poems given
in the compilation and no matching poems were found. When no result was obtained, efforts were
made to reveal who the poet was, based on the information about the poets who used this
pseudonym in the sources, the general characteristics of the compilation and the poems of the poet
in the compilation. In this way, with this study, it was examined which poetry the poems in the
magazine and previously unpublished could belong to and new information about the poet was
revealed. As a result of the research, it was determined that the poems given in the magazine most
likely belong to the poet who was stated to be famous as Seydī Çelebi in the biography of Ahdī’s
Gülşen-i Şu‘arā, and one of his poems was understood to have continued his life in the 17th century.
Keywords: Divan Literature, compilation, Kāsımī, Bahrü’l-ma‘ārif, Beyānī

Giriş
Divan edebiyatının kuruluş döneminden itibaren pek çok şair yetişmiştir. Bu şairlerin kimisi ile ilgili
biyografik kaynaklarda muhtasar ya da mufassal bilgi yer almasına rağmen kimi şairler ile ilgili hiçbir
kayda rastlanılamamaktadır. Tertip edildikleri dönemin pek çok cihetten özelliklerini yansıtan şiir
mecmûalarına dair son yıllarda yapılan çalışmalar ile hem haklarında malumata sahip olunan şairler
ile ilgili yeni bilgilere hem de adına hiçbir kaynakta rastlanmayan şairlere ulaşılmıştır. Bu
mecmûalardan biri de tertibi 17. asırda edilmiş tamamlanmış ve Mecmû‘atü’l-letâyif, Bahrü’l-ma‘ârif
veya Sandûkatü’l-ma‘ârif adları ile adlandırılabileceği içerisinde ifade edilmiş olan Kâsımî’ye ait
mecmûadır.
Kâsımî Mecmûası; ilmî, dinî ve edebî muhtevalı çok sayıda bilgiyi barındırmaktadır. Yazıldığı
coğrafyanın özelliklerini göstermesi bakımından da ayrıca önemlidir. Çoğunluğu Türkçe olmakla
birlikte Arapça ve Farsça da pek çok manzume mecmûda yer almaktadır. Mecmuânın çoğu manzum
eserler üzerine inşa edilmiş olmakla birlikte mensur kısımlar da eserde bulunmaktadır. Bunların
dışında liste hâlinde örneğin Emevî ya da Abbasî halifelerinin isimleri gibi biyografik bilgiler de
verilmiştir.
Kâsımî, mecmûasında pek çok şairin eserlerinden örnekler vermiştir. Bu şairlerden biri de Beyânî’dir.
Bu çalışmanın amacı da bahsi geçen şairin hiçbir biyografik kaynakta yer almayan şiirlerinin ortaya
konması, mecmûada adı geçen şairin kim olduğunun tespit edilmesidir. Ancak mecmûada mahlası
geçen şairin şiirlerinin incelenebilmesi için öncelikle onun kim ve hangi dönem şairi olduğunun
anlaşılması gerekmektedir. Bu müşkilin çözümü için mecmûanın 17. asırda tertip edilmiş olması
hasebiyle ilk olarak 16 ve 17. asırlarda kaynaklarda ismi geçen ve bu mahlası taşıyan şairlerin bir listesi
çıkarılmış ve haklarında kısa biyografik bilgi verilmiştir. Çalışmanın ikinci kısmında ise tespit edilen
Beyânî mahlaslı şairin kim ve hangi dönem şairi olduğu tartışılmış ve ardından şairin şiirleri ortaya
konmuştur. Biyografik kaynaklarda Beyânî mahlasını kullanmış olan şairlerle ilgili bilgilerin dışında
ayrıca bu eserlerde verilmiş olan şiir örnekleri de karşılaştırılmış; ancak mecmûada yer alan hiçbir
şiirle bu şiirlerin eşleşmediği görülmüştür. Bu nedenle eserin yazıldığı coğrafya, mecmûada yer alan
diğer şairler, Beyânî mahlaslı şairlerin hayatlarına dair bilgiler gibi cihetlerden elde edilen malumat
değerlendirilerek mecmûada şiirleri yer alan şairin kim olduğu ve yaşadığı dönem çıkarılmaya
çalışılmıştır. Bu çalışma ile böylece Kâsımî Mecmûası’nda yer alan “Beyânî” başlık ya da mahlaslı
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şiirler incelenmiş ve bu şiirlerin bu mahlası kullanmış olan hangi şaire ait olabileceği ile ilgili
tespitlerde bulunmuştur.
1. 16 ve 17. asırda beyânî mahlaslı şairler
Kâsımî Mecmûası, içerisinde bazı 17. asır şairlerinin şiir örneklerine rastlansa da çoğunlukla 16. asır
şairlerinin şiirlerini kapsamaktadır (İçli, 2018, s. 472). Kaynaklarda “Beyânî” mahlası ile kayıtlı 9 şair
tespit edilmiştir. Bu şairlerin bir kısmının 16 ve bir kısmının da 17. asır şairi olduğu görülmektedir. Bu
nedenle biyografik kaynaklarda yalnızca bu asırlarda yaşadığı anlaşılan “Beyânî” mahlaslı şairlerle
ilgili bilgilere müracaat edilmiştir.
1.1. Beyânî
Yavuz Sultan Selim dönemi şairlerindendir (Mustafa bin Carullah, 1997, s. 33). Kastamonulu olan şair,
kâtiplikle meşgul olmuştur. Latîfî, onun daha gençlik yıllarında ilim ve irfan sahibi, anlayışlı ve zeki bir
genç olduğunu, henüz yüzünde sakal izi yokken dahi türlü yazılar kaleme alabildiğini, söz
büyücülüğünde Sâmirî gibi bir sihirbazlık yapabildiğini belirtmiştir. Eserinde Beyânî’yi oldukça
metheden müellif onun ayrıca her sözünde muhakkak zarafet ve sanat olan, cinas ve ihamsız kelime
kullanamayan, yetenekli ve olgun, latifelerinde hatır gözeten, tatlı diliyle dostlarının kalplerini
kazanan, kalbinde kin bulundurmayan, kimseden incinmeyen, kimseye soğuk davranmayan bir kimse
olarak ifade etmiştir (İsen, 1999, s. 134). Şairin bazı beyitleri kaynaklarda kayıtlıdır (Bk. Latîfî, 2000, s.
1998; Yıldırım, 2009, s. 70).
1.2. Beyânî
Yanbolu’da doğmuş olan şair Şeyh Kemâloğlu lakabıyla maruftur (Kınalı-zâde Hasan Çelebi, 2014, s.
231). Âşık Çelebi (2018, ss. 192-193), tabiatinde dikkat ve mükemmellik taşıyan şairin nazm ve nesir
sahasında kabiliyet sahibi olduğunu belirtmiştir. Müellif, şair hakkında verdiği bilgilere ayrıca
kendisinden hayret uyandırabilecek pek çok şiir ve mana açığa çıkabilecekken genç yaşta vefat etmiş
olan şairin inşâsının şiirinden üstün olduğunu da eklemiştir. Şairin bazı şiirleri biyografik kaynaklarda
verilmiştir (Bk. Âşık Çelebi, 2018, ss. 192-193; Kınalızâde Hasan Çelebi, 2017, s. 248; Yıldırım, 2009, s.
68).
1.3. Beyânî
Rumeli bölgesinde Niğbolu sancağının Rusçuk kasabasında doğmuştur. Adı Mustafa olan Beyânî’nin
lakabı Cârullâhzâde’dir. Edebiyat tarihinde daha çok tezkiresi ile bilinmektedir. Onun akranlarından
üstün olduğunu belirtmiş olan Âşık Çelebi (2018, s. 193), ayrıca iyi bir ezber kuvvetine, fıtrî bir güzel
konuşma ve yazma becerisine, akıl inceliğine ve çabuk kavrama kabiliyetine sahip olduğunu ifade
etmiştir. İlim ve fazilet erbabı olan Beyânî, Ebussuûd Efendi’nin tefsirinin temize çekilmesine de vesile
olmuştur. Ebussuûd Efendi’nin oğlu Mehmed Çelebi’den mülazım olmuş, müderrislik ve hâkimlik
rütbelerinde iken tasavvufî mertebeleri aşıp geçmiş ve ardından devlet hizmetlerinden el çekmiştir
(Gelibolulu Mustafa Âlî, 1994, s. 201). Mülazemetinden sonra Kestel müderrisi ve Havran kadısı olmuş
olan Beyânî hacca gitmiş ve ardından İstanbul’a döndüğünde Ok Meydanı yakınlarıda tekkesi bulunan
Ekmel Efendi’ye intisap etmiş, burada birkaç yıl inzivaya çekilmiştir (Mustafa Cârullahzâde, 2017, s.
42). Bu esnada şiire heveslenmiştir. Arapça şiir söylemekte dahi hayli kabiliyetli olduğu söylenmiştir.
Şairin çeşitli kaynaklarda şiirlerinden örnekler verilmiştir (Bk. Âşık Çelebi, 2018, ss. 193-194;
Adres
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Türkçe
ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkçe Eğitimi ABD Cevizli
Kampüsü, Kartal-İstanbul/TÜRKİYE
e-posta: editor@rumelide.com

Address
İstanbul Medeniyet University, Faculty of Education Sciences,
Turkish and Social Scinces Education, Turkish Language Teaching
Education, Cevizli Campus, Kartal-İstanbul /TURKEY
e-mail: editor@rumelide.com

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 2020.21 (Aralık)/ 505
Kâsımî Mecmûası’nda Beyânî başlıklı şiirler / E. Bilgin (505-522. s.)

Gelibolulu Mustafa Âlî, 1994, s. 201; Kınalızâde Hasan Çelebi, 2017, ss. 247-248; Mustafa
Cârullahzâde, 2017, ss. 42-43).
1.4. Beyânî
Sinop’ta doğmuş ve hicivleri ile tanınmış olan şair III. Murad dönemi şairlerinden biridir (Başpınar,
2008, s. 12).
1.5. Beyânî
Enfî Abdurrahman Efendi’nin oğludur. Asıl adı Enfî Ahmed Bey olan ve müderrislik ile kadılık yapmış
olan şair 1075/1664 senesinde vefat etmiştir. İlmiye sınıfına mensup bir babanın evladı olan şair,
Bursa ve İstanbul’da medrese tahsili de görmüştür. Edirnekapı dışında defnedilmiştir. Zeyl-i Atâyî’de
ilim ve fazilet sahibi bir âlim olarak belirtilmiştir. Mürettep divanı vardır (Başpınar, 2008, ss. 1-9;
Yıldırım, 2009, s. 69).
1.6. Beyânî
İsmi Hasan’dır. Edirne doğumludur. Kanuni Sultan Süleyman dönemi şairlerinden biridir (Başpınar,
2008, s. 13).
1.7. Beyânî
Zübdetü’l-eş‘âr (Kayabaşı, 1997, s. 207) ile Tuhfe-i Nâilî’de (Yıldırım, 2009, s. 96) hakkında bilgi
bulunan şairin her iki kaynak esere göre sipahi olduğu anlaşılmaktadır. Ancak doğum yeri hakkında bu
iki kaynakta ihtilaf söz konusudur. Tuhfe-i Nâilî’de adı Mehmed Bey olarak verilmiş olan şairin
İstanbullu olduğu belirtilmiş olmasına rağmen Zübdetü’l-eş‘âr’da Samsunlu olduğu kayıtlıdır.
1.8. Beyânî
Rıza Tezkiresi’nde (2009, s. 120) hakkında bilgi yer alan şair, Sahn-ı Semâniyye müderrislerindendir.
Asıl adı Mehmed olan ve daha çok şiir ve inşâsı ile tanındığı ifade edilen şairin ilim ve fazilet sahibi
olduğu da belirtilmiştir.
1.9. Beyânî
Şair hakkında bilgi Gülşen-i Şu‘arâ’da (Solmaz, 2005, ss. 230-232), Tuhfe-i Nâilî’de (Yıldırım, 2009, s.
71) ve Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü’nde (Aksoyak, 2015) yer almaktadır. Seydî Çelebi diye meşhur
olmuştur. Babasına Beyânîzâde denilmesinden ötürü “Beyânî” mahlasını almıştır. İlim, irfan ve İlâhî
sırlara vâkıf olma arzusu ile gençlik yıllarından itibaren hiç boş durmamış ve ilim tahsilinde büyük
çabalar sarfetmiştir. Mevlânâ Fazl-ı Isfahânî’nin sohbetlerine katılmış olan şair onun vesilesiyle
kemale ermiştir. Bir dönem sipahilik hizmetinde de bulunmuş olan şair, padişah sarayına çavuşbaşı
olarak tayin edilmiştir. Ahdî, Beyânî’nin bu makama getirilmesine bir jtarih de düşmüştür. Şair, sade
üslupla yazmış olduğu eserleri olduğu gibi süslü ve ince anlamlar içeren şiirler de kaleme almıştır.
Türkçe, Arapça ve Farsça şiirleri olan Beyânî’nin Gülşen-i Şu‘arâ’da bazı şiir örneklerine yer
verilmiştir.
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2. Kâsımî Mecmûası’nda adı geçen beyânî’nin kim olduğuna dair
Biyografik kaynaklarda Beyânî mahlaslı şairlerin şiir örnekleri ile mecmûada yer alan Beyânî mahlaslı
ya da başlıklı şairlerin şiirleri karşılaştırıldığında herhangi bir eşleşmeye rastlanılamamıştır. Bu
nedenle biyografik kaynaklarda bu mahlaslı şairler ile ilgili bilgiler ile mecmûanın genel özellikleri ve
şairin bir şiirinden edinilen kimi bilgiler üzerinden şairin kim olduğu ve hangi dönem şairi olabileceği
çıkarılmaya çalışılmıştır.
Şairin Kâsımî Mecmûası’nda yer alan şiirleri arasında yer alan bir tarih manzumesinde
Düşdi biñ on altıda bu mıŝra¤ iken tārīĥ
Billāhi ne ĥoş zībā ģammām-ı Şeref Pāşā

beyti yer almaktadır. Şeref Paşa’nın hamamı üzerine yazıldığı anlaşılan manzumede geçen H. 1016
senesi M. 1607/1608 yıllarına tekabül etmektedir. O hâlde buradaki bilgiden şairin 17. asrın başlarında
hayatta olduğu anlaşılmaktadır.
Kâsımî Mecmûası’nın büyük bir ihtimalle Irak veya çevresinde bir yerde tertip edilmiş olduğu
düşünülmektedir. Eserde geçen yer adlarına bakıldığında daha çok o dönemde Osmanlı toprağı olan
Musul ve Bağdat’ın adlarının öne çıktığı görülmektedir. Mecmuâda bu merkezlerde görev yapmış olan
devlet adamları ile onlara sunulan eserlerin de yer alması; bunlarla birlikte Musul hakkında önemli
bilgiler verilmiş olması nedeniyle eserin Musul’da tertip edilmiş olduğunu düşündürmektedir. Hatta
eserde adı geçen kimi devlet adamlarının o dönem icra ettikleri görevler dahi belirtilmiştir (İçli, 2018,
s. 473). Diğer yandan mecmûanın 50a, 50b ve 51a sayfalarında Sâkinî-i Musulî, Beyânî, Hâdî, Levendîi Musulî ve Rûhî’ye ait “yer yokdur” redifli beş gazel yer almaktadır. Bu şiirlerin nazire olup olmadığına
dair kesin bir bilgi yoktur; ancak mecmûada art arda verilmesinden ve aynı redifle kaleme
alınmasından dolayı birbirlerine nazire olarak yazıldığı da düşünülmektedir. Bu durum da şairlerin
birbirlerini tanıdıklarına dair bir işaret olarak değerlendirilebileceği olasılığını ortaya çıkarmaktadır.
Zira Beyânî, Bağdatlı bir şair olarak değerlendirilirse bu şairlerden yalnızca Hâdî’nin Bağdatlı olup
olmadığına dair bir bilgi yoktur. Ancak onun da Bağdatlı olması veya bu coğrafyada ona bir görev tevdi
edilmiş olması ihtimali de vardır (İçli, 2018, s. 476).
Mecmûanın Bağdat ve Musul civarındaki şairlerden pek çok şiiri barındırması, Bağdatlı olduğu bilinen
veya burada bulunmuş olması ihtimali olan şairlerin kesin olmasa da birbirlerine nazire yazmış
olabileceğinin düşünülmesi, nazire yazan şairlerden birinin de Beyânî’nin olması, şairin mecmûada yer
alan tarih kıtasındaki bilgiye göre 17. asrın başlarında hayatta olduğunun anlaşılması ve biyografik
kaynaklarda -bilhassa Ahdî’nin Gülşen-i Şu‘arâ’sında- verilmiş olan bilgilere göre şairin Seydi Çelebi
diye meşhur olan ve babasına Beyânîzâde denilmesinden ötürü Beyânî mahlasını almış şair olduğunu
düşündürmektedir. Ahdî’nin Bağdatlı olduğu ve Beyânî’nin padişah sarayına çavuşbaşı olarak tayin
edilmesine Ahdî’nin de bir tarih manzumesi yazdığı da düşünüldüğünde bu iki ismin birbirini tanıdığı
anlaşılmaktadır.
Beyânî’nin şiirleri arasında yazmış olduğu tahmisler de vardır. Şair, Kabûlî, Gazâlî ve Âlî’nin şiirlerini
tahmîs etmiştir. Şairin Âlî’nin gazelini tahmis etmesi, kısa bir süreliğine de olsa 1585’te Bağdat’a tayin
olunmuş olan Gelibolulu Âlî ile de tanışmış olabileceğini düşündürmektedir.
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Ahdî’nin Gülşen-i Şu‘arâ’sında şairin “beni” redifli bir gazeli ile beş beyti yer almaktadır. Mezkûr
tezkirede şairin Kâsımî Mecmûası’ndaki şiirlerden herhangi birinin ye almaması da mecmûadaki
şiirlerin tezkirenin telifinden sonra kaleme alındığını da akla getirmektedir.
Mecmûada Bağdat ve Musul civarındaki şairlerden şiirlerin yer alması, şairin bu bölgeye nispeten
yakın olan Tahran’da bulunan bir mecmûada bahr-ı tavîlinin yer almış olması, Ahdî’nin ve Âlî’nin onu
tanımış olabileceği ve Beyânî mahlaslı şairlerden birinin Bağdatlı olması gibi nedenler bahsi geçen
şairin Seydî Çelebi olabileceğini düşündürmektedir.
3. Kâsımî Mecmûası’nda Beyânî’nin şiirleri
Mecmûada yer alan üç bahr-i tavîlden biri şaire aittir ve bu bahr-ı tavîl mecmûanın içerisinde 176b179a arasındadır. Beyânî’nin bahr-ı tavîli; muhtevası, barındırdığı Türkçe, Farsça ve Arapça unsurlar,
diğer bahr-ı tavîllerden ayrıldığı yönleri gibi hususlar üzerine metni de verilerek çalışılmıştır (Aksoyak,
2018). Bu bahr-ı tavîlin Tahran’da bulunan başka bir mecmûada da başka bir nüshası yer almaktadır
(Bk. Tanyıldız, 2015, s. 50).
Beyânî’nin 8 gazel, 2 matla, 3 tahmis, 1 bahr-ı tavîl ve 1 kıta olmak üzere mecmûa içerisinde 15 şiiri yer
almaktadır.
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3.1. Gazel (Beyānī başlıklı, Türkçe, 34a/k, 5 beyit)
(fe¤ilātün fe¤ilātün fe¤ilātün fe¤ilün)
1

Bir ģabāb-ı yem-i ġamdur görinen yaş degül
Mevc-i deryā-yı elemdür ķararan ķaş degül

2

Pāre pāre dem olur kim cigerüm šaşra gelür
Gözlerümden aķan ancaķ bu ķurı yaş degül

3

Mācerā-yı dili seyr itmededür her demde
Neyleyem eşk-i revānum baña sırdaş degül

4

Gice gündüz reh-i kūyuñda benüm sulšānum
Dīde ŝaķķā vu müjem ŝanma ki ferrāş degül

5

¤Arŝa-yı nažm Beyānī olalı cilve-gehüm
Raĥş-ı šab¤umla benüm kimse ayaķdaş degül

3.2. Gazel (Beyānī başlıklı, Türkçe, 49a, 5 beyit)
(fā¤ilātün fā¤ilātün fā¤ilātün fā¤ilün)
1

¤Iyd u nevrūz irdi güller geydi rengīn cāmeler
Ķurdı bülbül bāġda gül şevķine hengāmeler

2

Ģoķķa-yı nergisde bir terkīb vaż¤ itdi bahār
Kim anuñ esrārınuñ ģayrānıdur ¤allāmeler

3

Jāle ŝanma šaşa šutdı reşkden gülzārı çarĥ
Ġonçe-yi nev-ĥīzdür yir yir şikeste hāmeler

4

¤Arż-ı ģāl içün saña ey şehr-i yār-ı ma¤delet
Gülşenüñ zanbaķları šutarlar elde nāmeler

5

Fāriġ olmazdı Beyānī vaŝfuñı taģrīrden
Ger midād imdād idüp itse taģammül ĥāmeler
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3.3. Gazel (Beyānī başlıklı, Türkçe, 50a-50b, 5 beyit)
(mefā¤īlün mefā¤īlün mefā¤īlün mefā¤īlün)
1

Göñül gördükçe yāre meyl ider inkāre yir yoķdur
Ezelden ŝan¤at olmışdur bir āĥer kāre yir yoķdur

2

O yāre ġonçe-fem dinse yiridür tengdür la¤li
Tekellüm itmede ĥod źerrece güftāra yir yoķdur

3

Başında ŝubģa dek odlar yanar ĥıdmetde vü hem şeb
Seģer meclisde yansa şem¤-i pür-envāra yir yoķdur

4

Meger yapışduralar ģāŝılı penbeyle dīvāra
Ser-i kūyuñda dildāruñ gül ü gülzāra yir yoķdur

5

Ele al herkesüñ göñlin ŝaķın ĥāšır-şikenlikden
Beyānī ķande varsa merd-i dil-āzāra yir yoķdur

3.4. Gazel (Beyānī başlıklı, Türkçe, 88a-88b, 5 beyit)
(mefā¤īlün mefā¤īlün mefā¤īlün mefā¤īlün)
1

Gözüm merdümleriyle n’ola olsa yār-ı hem-dem dem
Gözümden düşdi şöhret-gīr ü ĥūn-ı çeşm-i pür-nem nem

2

Dil-i nādān ola ŝadr-ı ŝafāda ĥurrem ü ĥandān
Ne ģikmetdür ola dā¢im dil-i dānāda müdġam ġam

3

Baña gör ol šabībüm gāh ġamz u gāh remz eyle
Dil-i mecrūģuma geh yāre urur gāh merhem hem

4

¤Aceb mi ol sehī-ķadd göz ucıyla merģabā ķılsa
Selāmında pes olmaz ķāmet-i şāh-ı mufaĥĥam ĥam

5

Aķar šurmaz dem-ā-dem sū-be-sū çaġlar gözüm yaşı
İder yir kevn Beyānī ¤āķıbet āfāķı giryem yem
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3.5. Matla (Beyānī başlıklı, Türkçe, 105a/k, 150b/k)
(fā¤ilātün mefā¤ilün fe¤ilün)
Gök demürden felek-miśāl siper
Zer-efşān bir göbekdür aña ķamer
3.6. Gazel (Beyānī başlıklı, Türkçe, 108a-108b, 5 beyit)
(mefā¤īlün mefā¤īlün mefā¤īlün mefā¤īlün)
1

Ayaķlandı çemenler lālelerle šoldı her gūşe
İcāzet ¤işret ü ¤ıyşa ŝala rindān-ı mey-nūşa

2

Bahār eyyāmı irdi ŝu gibi šurmaz aķar göñlüm
Meger ķaŝdı bu kim çekmek diler ol servi āġūşa

3

Ģicāb-ı zülfini ref¤ itdi ¤aşķum eyledi efzūn
Ķulaķdan ¤āşıķ idüm görmedin ben ol benāġūşa

4

Mey-i ¤aşķıyla evkāruz bize gel pendi ķo nāŝiģ
Naŝīģat kār ķılmaz ĥod bilürsün mest-i medhūşa

5

¤Aceb mi zülfi sevdāsıyla ķara çöllere girsem
Beyānī ¤āşıķ oldum yine bir yār-ı siyeh-pūşa

3.7. Gazel (Beyānī başlıklı, Farsça, 113a/k, 5 beyit)

چون تب غم دکر کند حال من خراب را
2

بر لب من چه آبله کس بچکاند آب را

گفت که عاشق کيستی کين همه آه ميکشی
3

2
3

2

آه که بی زبانيم بست ره جواب را

خون خورم زخود روم در غم او ببينی که من
4

1

3

تا بکجا رسانده ام قصه ء خورد و خواب را

Gamımın ateşi benim harap ve virane hâlimi anlatır. Benim dudağıma su damlatabilecek kişi [ancak] ableh (suçiçeği gibi
ateşli bir hastalık) hastalığına tutulmuş biri olabilir. Yani ondan başkası benim gam ateşimi anlamaz.
“Kime âşıksın/kimin âşığısın ki bu kadar ah çekiyorsun!” dedi. Ah ki/ne yazık ki dilsizim. bütün cevap yollarını
kapattı/yolları kapandı.
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همچو رکاب تا منم کشت خميده تا چرا
5

4

دولت پای بوس تو دست دهد رکاب را
مصحف عارض ترا ديد بيانی حزين
6

5

خواند زبيم چشم بد فاتحه الکتاب را

3.8. Kıt‘a (Beyānī Ġofte Der-Ģaķķ-ı Ģammām-ı Şeref Paşa başlıklı, Türkçe 125b/k, 5
beyit)
(mef¤ūlü mefā¤īlün mef¤ūlü mefā¤īlün)
1

Germābesini seyr it paşa-yı felek-ķadrüñ
Bu cāy-ı feraģ-baĥşa mānend olımaz ģaķķā

2

Her cāmı birer aĥter gün gibi żıyā-güster
Rūşen-dil ü pür-enver bū šāķ-ı semā-sīmā

3

Her lūle dehān açmış döker ısıçaķ diller
Yārānuñ ayaġına döşetmede ferş-āsā

4

Tārīĥi beyānın ķıl evŝāfı beyān olmaz
¤Ālemde Beyānī ĥayr yoķdur buña hīç hemtā

5

Düşdi biñ on altıda bu mıŝra¤ iken tārīĥ
Billāhi ne ĥoş zībā ģammām-ı Şeref Paşa

3.9. Gazel (Beyānī başlıklı, Türkçe, 134b/k 5 beyit)
(mef¤ūlü fā¤ilātü mefā¤īlü fā¤ilün)
1

Biz kim bu šab¤-ı pākile Selmān-ı śāniyüz
Meydān-ı nažm erenlerinüñ pehlüvānıyuz

2

Zāhid bizüm tehī mi ŝanursun vücūdımuz
Ŝadr-ı ŝadef gibi šolu dürr-i me¤āniyüz

4
5
6

Onun üzüntüsünden/gamından kan içiyorum ve kendimden geçiyorum. Bir görsen ben yeme-içme ve uyuma
kıssasını/hikâyesini nereye ulaştırdım.
Rikâb gibi ben de eğik bükük oldum, neden mi? Senin öpmeye değer devlet ayağın bu rikâba el uzatsın./Senin devlet
ayağını öpmek için eğildim ve rikâb gibi oldum. Sen de devlet ayağını lütfen keremen bu rikâba uzat!
Senin mushaf misal yüzünü hüzünlü Beyânî gördü ve göz değmesinden korkarak Fâtiha okudu.
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3

Bi[r] bilseñüz ¤acebile la¤lüñ ģadīŝini
İki lašīfe fehm idenüñ nükte-dānıyuz

4

Biz zübdesindenüz şu¤arā-yı zamānenüñ
Erbāb-ı dilden ehl-i dilüñ tercümānıyuz

5

Eşĥāŝ-ı bed-gümāna görinmezseñüz ne gam
Erbāb-ı devletüñ ķatı çoķdan beyānıyuz

3.10. Tahmîs (Ġazel-i Ķabūlī Taĥmīs-i Beyānī başlıklı, Türkçe, 150a-150b, 5 bent)
(fe¤ilātün fe¤ilātün fe¤ilātün fe¤ilün)
1

Dem-be-dem girye ile dīdelerüm kim nem olur
Ķanı nem var diyerek ķorķaram ol nem hīç olur
Ġuŝŝadan ŝanma ki bir demde kişi ģurrem olur
Dem olur ādeme ķan aġladur ey dil ġam olur
Ġam nedür ¤aynına gelmez dem olur ādem olur

2

Ĥoş virür ķalbe ŝafā naġme-yi çeng ü def ü ney
Olımaz bunlaruñ esrārına vāķıf her şey¢
Neş¢e-yi meyle gedā bulsa n’ola şevket key
Ĥusrev-i ¤ālem ider ādemi keyfiyyet-i mey
Kim ki nūş eyler ise cur¤a-yı cāmın Cem olur

3

Şu¤le-yi māhı n’ider mihr-i dıraĥşāna iren
Gösterür mi gözine ķašreyi ¤ummāna iren
Degme bir la¤le tenezzül mi ider kāna iren
Devlete vāŝıl olur vuŝlat-ı cānāne iren
Yār ile ¤ālem iden pādişeh-i ¤ālem olur

4

Açamam derdümi ölsem de bilürsün ben ile
Dest-i lušfuñla gözüm yaşumı bir sen de sile
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Ģāŝılı ŝaġ olacaġum benüm Allah bile
Şerbet-i vaŝluñ irişmezse eger ĥaste-dile
Ey šabīb-i dil ü cān la¤l-i lebüñ emsem olur
5

Niçe vaŝf ide Beyānī o meh-i tābānı
Gün gibi artmada gitdükçe felekde şānı
Bir melekdür ki hele yoķdur anuñ aķrānı
Göriçek ¤āşıķ-ı dīvāne ider insānı
Ol perī-çihre Ķabūlī ne güzel ādem olur

3.11. Tahmîs (Ġazel-i ¤Ālī Taĥmīs-i Beyānī başlıklı, Türkçe, 154b-155a, 5 bent)
(mefā¤īlün mefā¤īlün mefā¤īlün mefā¤īlün)
1

Ne aŝŝı baña senden nāŝiĥā biñ dürlü pend olsa
Sözüm šutsa benüm bir dil-nüvāz u dil-pesend olsa
Velī oķ gibi šoġrı ķaşı ya ŝaçı kemend olsa
Baña bir şūĥ u şeng ü nev-civān u şeh-şevend olsa
Dil-i dīvāneyi ķayd olmasa zülfine bend olsa

2

Severdük yine cān ile o müsteŝnā vü mümtāzı
Eger a¤lā vü ednāya berāber itmese nāzı
Ki dāyim yüksek uçar görsevüz ol çeşm-i şehnāzı
Tenezzül ķılmasa alçaķlara serv-i ser-efrāzı
Muģaŝŝāl ĥayli ¤ālī-şān u ġāyet ser-bülend olsa

3

Beni āvāre vü şūrīde rüsvā itmege geh geh
Lebinden cān virüp būse temennā itmege geh geh
Göñül murġını bülbül gibi gūyā itmege geh geh
Dil-i rüsvāyı šūšī gibi şeydā itmege geh geh
Daĥı bir pür-ŝafā āyīne la¤l-i nāyi ķand olsa
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4

Severse sevse dil bir cān-ı ¤ālem ķadd-i şimşādı
Ģayātına bu mürde cismüñ olsa bā¤iś ü bādī
¤Azīz-i şehr-i Mıŝr-āsā cihānı ķılsa [geşt] adı
Gören ķul ŝansa ol Yūsuf-liķā şimşād-ı āzādı
Velī her şāh-ı ¤ālem ĥıdmetinden behremend olsa

5

Semend-i cevrinüñ hep ĥalķ-ı ¤ālem olsa pā-māli
Beyānī bir şeh-i ģüsn olsa aña ķılsam iķbāli
Miyānıyla dehānından yok olsa ķīl ile ķāli
Baña maģbūb olan çāķ şöyle šarrār olsa kim ¤Ālī
Muķayyed her ķılında zülfinüñ biñ müstemend olsa

3.12. Tahmîs (Ġazel-i Ġazālī Taĥmîs-i Beyānī başlıklı, Türkçe, 158a, 5 bent)
(fe¤ilātün fe¤ilātün fe¤ilātün fe¤ilün)
1

Ŝaldı girdāb-ı fenāya beni bu çarĥ-ı felek
Bilmezin neye varur ŝoñ ucı bunuñ giderek
Murġ-ı dil cān ķafeŝinden ola gibi münfek
Ŝaldı o ķara göñül naķd-i hevāda yilerek
Yilerek yil gibi ķalmadı ne ķuyruķ ne yelek

2

Ķande bir dūn u denī olsa ri¤āyetler olur
Ŝāģib-i ¤izz ü şerefdür diyü ¤izzetler olur
Ŝanma kim ¤ilm ü şeref ehline ģürmetler olur
Zer ü sīm ile gelen cāhile raġbetler olur
Müflisüñ yüzine baķmazlar olursa da melek

3

Geh hümā-yı evc-pervāz ile hem-per oluruz
Fuķarā içre gehī ĥāke berāber oluruz
Geh cefā cāmı ile Cem gehī mu¤ber oluruz
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Geh siyāhī vü gedā gāhi ķalender oluruz
Şöyle beñzer ki bize lāzım olupdur tülemek
4

Miģnet ü ġuŝŝa vü derdile cefāda ķaldum
Pāymāl-i ġam olup rāh-ı belāda ķaldum
Bulmadum derdüme bir çāre fütāde ķaldum
Niçe at niçe yedek şöyle piyāde ķaldum
Binecek olsa idi sāyesi olurdı yedek

5

Diñle pendini Beyānī’nüñ o kāra itme7 ¤ār
Böyledür ķavl-i eŝaģģ kim

ireler

Gezme beyhūde yire olma igende bī-kār
¤İlm ü taģŝīl-i kemāl ile Ġazālī yüri var
Uġıruñ ĥayr ola dirseñ yüri Allāhu ma¤ak8
3.13. Bahr-ı Tavîl (Baģr-ı Šavīl-i Beyānī başlıklı, Türkçe, 176b-179a)
1
Evvelā ģamd idelüm Ĥālıķ-ı eflāke vü mā fīhi ki ižhār u ¤ayān eyledi bu cümle ¤acā¢ib ü ġarā¢ib
yir ü gök ü melek ü cennet ü Rıēvān u daĥı ģūr ile ġılmān u gül ü sünbül ü reyģān u mül ü bülbül ü
bostān u daĥı çeşme-yi ģayvān u dür ü lü¢lü¢ ü mercān u meh ü mihr-i dıraĥşān.
Eģad u Ķādir ü Ķayyūm ki Eveldürür u Āĥirdur u Bāšındur u Žāhirdur u Sulšān-ı Ezeldür ki
ebed mülkini ābād idüben kendini bildürmek içün šūšī-yi ervāģa muķaddes adını Ādem idüp dām-ı
ten-i ĥāk(i) ile mūnis ü me¢nūs idüp9 ŝāģib-i nāmūs ķılup eyledi iģsān.
2
Şekeristān-ı belāġatde gelüp her biri bir pādişeh-i sebz-livā mihr ü meh ü nūr u żıyā mašla¤-ı
ĥūrşīd-i ŝafā menba¤-ı envār-ı Hüdā baģr-i seĥā bedr-i dücā ģūr-liķā kim göñül āyīnesine çünki nažar
ķıldılar. Üstād-ı Ezelden dükeli ŝavt-ı ģazīn ile ĥōş-āvāze gelüp dir
ki “Elā inne lenā merģameten min keremih”10 (  ) اﻻ ان لنا مرحمة من كرمهyoķdur anuñ şibh ü şerīki vü
nažīri ki vezīri vü anuñdur dükeli ¤ālem ü ādem Ģarem-i11 Ka¤be vü zemzem heme źerrāt-ı cihān
pertev-i ģüsniyle feraģnāk ü šarabnāk ü heme vālih ü ģayrān u heme medģ ü śenā-ĥˇān u heme şākir-i
Sübģān.

7
8
9
10
11

Metinde bu kelime “eyleme” şeklindedir. Vezne uyması için bu şekilde okunmuştur.
Allah seninle beraberdir!/Allah seninle beraber olsun!
Bu kısımda vezin bozulmaktadır.
Âgâh olun, onun kereminden bize bir merhamet vardır.
İsmail Hakkı Aksoyak’ın çalışmasında burada “ĥarem” kelimesi vardır (Bk. Aksoyak, 2018, s. 235). Mecmûada bu kelime
“  ” اص ّح وşeklindedir; ancak vezin gereği “ĥarem” şeklinde okunmuştur.
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3
“Eyyühe’n-nāsu te¤ālū fe-ĥuźū āyete Rabbin ģamidin fa¤tebirū va’ġtenimū naģnu ileyküm
rusülün min-ķablih”12 (  ) ايها النلس تعلوا فخذوا آيته ربّ ٍ حم ٍد فاعتبروا و الغتنموا نحن اليكم رسل من قبلهki cümle cihānı
bezedi ģüsn-i ¤acībiyle ki ¤aķl irmez aña fikr ü ferāset müteģayyir oluban secde-yi şükrāne idüp āyete
“Lā-¤ilme lenā”13 (  ) ﻻ علم لناĥatm idüp ider be-ŝad ikrām.
ki ne ĥoş-cām-ı cihāndur ki hüveydā vü nihāndur Ŝamed ü Lem-yezel ü bī-bedel ü pādişeh-i kevn ü
mekāndur ki ĥitāb-ı kün ile arż u semāvātı ¤ademden getürüp cūd-ı vücūd ile müşerref ķıluban Ādem
içün mesken ü me¢vā-yı lašīf itdi vü ¤aşķile göñül murġına virdi ġam-ı cānān.
4
Niçe ġam kim dükeli şādī-yi ¤ālem buçuġa almaz anuñ ehli olan ¤āşıķı dil-dāde-yi üftāde-yi
ālüfte-yi āşüfte-yi sevdā-zede-yi bī-ser ü pā kim sūz-i ĥāk-i kef-i pāy-i büti serv-ķadd ü māh-ruĥ u sīmber ü leb-şeker ü ĥūrveşi yār-ı ĥoşı itdi fürūġ eyledi ol yār.
Heme ebnā-yı cihāndur ki budur ĥāŝıyet-i ¤aşķ-ı kemīn-sāz u cihān-sūz u ser-efrāz u dil-efrūz budur
taĥt-ı vücūd üzre Celāl-i Ĥaķa mažhar ki eger ¤aşķ nebūdī be-cemāleş ki resīdī budurur vāsıša-yı ĥilķaši ¤ālem ġaraż ez-rif¤at-i ādem sebeb-i mevhebet-i Ĥālıķ-ı Raģmān.
5
İmdi ey ¤āşıķ-ı ŝādıķ güle hem-rāz olalum bülbül-i ĥoş-lehce gibi şerģ-i ġam-ı dilbere āġāz
idelüm tā ki neler eyledi hicrān dikeni bütün āzürde-dil-i āşüfte-yi bī-ŝabr u ķarāra gel aĥī kāşif-i esrār
olalum yār-ı vefā-dārumuz olġıl.
Men-i bī-çāre vü dil-ĥaste veyā beste bir dilber-i Leylīveş ü ĥançer-keş ü merdüm-küş ü āşūb-ı cihān
niçe zamān kūh ile hāmūna düşürdi men-i dīvāne daĥı āh-künān na¤ra-zenān sīnemi çāk eyleyüben
ĥāk-i kef-i pāyını Mecnūn gibi her-dem gözedürem pey-i dermān.
6
Ki çekem dīde-yi ġam-dīdeme ol kuģl-i cevāhirden ü āsūde vü fāriġ olam ey ¤āşıķ-ı hem-derd ki
ferd olmaġ içün merd oluban çeşm-i ter ü çehre-yi zerd ile gelen ni¤met ü ¤ıyş u šarab u źevķ u ŝafā-yı
ruĥ-ı maķŝūd bulur kimse buña şekk idemez kim ĥaber-i Seyyid-i levlāk durur bu.
ki beyābānda enīsüm cibāl
üzre celīsüm esed ü bebr ü peleng ile ķamu vaģş u šuyūr idi ve
men fāriġ idüm cümle cihāndan ki ĥayāl-i ruĥ-ı cānān beni almışdı vü fikr-i ser-i zülfinde bu dīvāne
gönül ķalmış idi bī-ĥaber ü bī-eśer ü vālih ü ģayrān.
7
Gelüben ¤āķıbetü’l-emr ser-i kūyını mesken šutuban güli gibi nāle vü āhum yedi eflāke çıķardı
zīrā bu ¤aşķ-ı kemīn-sāz u cihān-sūz-ı ciger-dūzdurur kimse buña ŝabr idemez men nic’ideyim līk
ferecullāh ķarīb olmış imiş beni bu bendeyi
āzād idüben ķıldı teraģģum baña ol māh.
Diñle ey yār benüm bir gice dil-dārum ile niçe viŝāl oldı müyesser niçe sevdā-zede itdi beni ol zülf-i
mu¤anber şeh-i server meh-i dilber niçe oldı men-i bī-çāreye ġam-ĥˇār[eye] serv-i ķadi a¤lā ĥadi vālā
boyı bālā aña hem-tā göremez mihr-i semā bedr-i dücādur heme devrān.
8
Başumı ceyb-i tefekkürde idüp bir gice ģayrān u perīşān idem andan ki ¤aceb n’ola benüm
cānum u ol rūģ-ı revānı niçe görem n’ideyin āh u fiġān eyleyüben lücce-yi ¤ummān gibi olmışdı benüm
gözlerüm ü ¤aynuma gelmezdi şehā ĥˇāb u ĥayāl idi baña cümle cihān ¤āķıbet-i kār.14

12
13
14

Ey insanlar, gelin! Hamid/övgüye layık yüce Rabbin ayetini alın! İbret alın ve bunu bir ganimet bilip istifade edin! Biz,
onun tarafından size gönderilmiş elçileriz.
“Hiçbir bilgimiz yoktur.” (Bk. el-Bakara 2/32)
Vezinde aksaklıklar vardır.
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Nažar itdüm ki benüm başuma gün šoġdı vü men ģayrete ķaldum “Sübģāne’l-Melikü’l-Cāmi¤ leylen ve
nehāren”15 ( ً ) سبحان الملك الجامع ليﻼً و نهاراçi ¤aceb benüm şebān-ı šal¤at-i ĥūrşīd-i münīr ey Melikü’l-¤arş
nedür düş mi bu vāķı¤a-yı bü’l-¤aceb mi yoĥsa baĥt-ı perīşānum uyandı mı ki yā Rab çi ¤aceb ģikmet-i
Yezdān.
9
Hātif-i ġaybdan āĥir bu nidā geldi ki işbu ģālü’ŝ-ŝanemü’l-muššalib eyā ¤āşıķ-ı miskīn ĥoş u şād
ol ki dem-i vaŝl ġanīmetdurur ol maķŝad-ı aķŝā ki ķamer šal¤atine reşk idüben mihr-i münīr andan
utanup yüzi yirde müte¤accib oluban oldı o vech-i ģasene cān ile meddāģ.16
Baña raģm eyleyüben ķıldı müşerref sözi ķo sāzı getür şem¤-i şeb-efrūzı getür didügi vaķtin didüm ey
Rūģ-ı Muķaddes nefesüñ ¤Īsi-yi Meryem gibi cān virdi baña şād olasın bī-ġam u āzād olasın ben
n’ideyim şem¤-i şeb-efrūz-ı nigārı göreyin çünki odur kevkeb-i tābān.
10
İşidüp bu sözi ol şāh-ı cihān ķıldı tebessüm gelüben yanuma çoķ mekremet itdi men-i sevdāzede çün sāye ayaġına düşüp ol kişinüñ źerre-yi lušfı yine mihrile götürdi meni ol ĥāk-i meźelletden ü
didi delü olma didüm ey meh ne ¤aceb mekremet itdüñ men-i āşüfteye ¤ömrüm.
Didi ey ¤āşıķ-ı şeydā ġam u vehm çekme ki şimden girü eyyām-ı teraģ gitdi vü eyyām-ı feraģ geldi ki
bisyār-ı elem ü derd ü belā çekmiş imişsin ben seni çoķ görürüm ŝabr ü taģammülli imişsin diyü ķol
ŝaldı benüm boynuma gel didi bu beytü’l-ģazeni terk idelüm faŝl-ı bahār oldı vü geldi gül-i gülzārı
temāşā-yı ġanīmet bilelüm eyleme efġān.17
11
Ŝalıcaķ boynuma ol sā¤id-i sīmini didüm kim ¤acebā bu meh-i nev mi ki felekden inüben
gerdenüme šavķ oluban ķıldı müşerref ki seg-i kūy-ı nigārı ķıla mümtāz ķılanlardan itdi ne šurursun
šura seyrān idelüm cānib-i bostān gidelüm seyr-i gülistān idelüm ¤āşıķ-ı miskīn.18
Didüm ey cān u cihān bāġ-ı cenān sun gül ile sünbül ile nergis ile serv-i ĥırāmānuñ ile bāġ-ı cihānı
n’ideyin behresi yoķ çehresi yoķ kāküli yoķ dīde-yi pür-fitnesi yoķ ķāmet-i cān-perveri yoķ şāh-ı cihān
kevn [ü] mekāndur heme āh ez-dil ü cān çerĥ-zenān oldı saña bende-yi fermān.
12
Bu durur ģāŝıyet-i ŝabr u śebāt ey dil-i āşüfte işit ķavl-i Beyānī ki ma¤ānī heme cem¤ olıcaġuz
el virür aģvāl-i murādāt u sa¤ādāt ki anuñ şemmesidür baģr-ı šavīli ki buved bīst ü çehār fe¤ilātün
dürer-i dürc-i le¤ālī ki bu baģr içre durur cümle-yi ŝıfātdan olupdur.19
“Aģmedullāhe ¤ale’l-ĥatmi ve’l-itmāmi keśīran ve uŝallī ve üsellim ebede’d-dehri ¤ale’l-ĥātemi men
kāne beşīran ve neźīran”20 ( ً علَي ْالخاَت َِم َم ْن َكانَ بَشِيرا ً َونَذِيرا
ِ ْ علَي ْال َختْ ِم َو
َ س ِلّ ُم اَبَدَ الدﱠ ْه ِر
َ َ  ) اَحْ َمدُ ﱠo
َ ُ صلِّي َوا
َ ُ اﻻتْ َم ِام َكثِيرا ً َوا
zamāndan berü kim pertev-i nūr-ı Nebevīden heme ervāģ žuhūr itdiler ol iki cihān serverine ez-dil ü
cān muttaŝılan her biri bir medģ ü śenā-ĥˇān.

15
16
17
18
19
20

Gece ve gündüzü birleştiren [ve] mülk sahibi olan Allah’ı tesbih ederim.
Vezinde aksaklıklar vardır.
Vezinde aksaklıklar vardır.
Vezinde aksaklıklar vardır.
Vezinde aksaklıklar vardır.
[Bu eseri] bitirip tamamlamaktan dolayı Allah’a çokça hamd ederim. Müjdeleyici ve uyarıcı olan Hatemü’l-enbiyâ’ya
sonsuza dek salat ve selam ederim.
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3.14. Gazel (Beyānī başlıklı, Türkçe, 210a/k, 5 beyit)
(mef¤ūlü fā¤ilātü mefā¤īlü fā¤ilün)
1

¤Aks-i ¤iźār-ı sāķiyi gördüm şarābda
Gūyā şu¤ā-yı pertev-i meh ŝandum ābda

2

Varduķça kūyuña seni uyķuda bulurum
Baĥtum uyatmadı nideyüm ķaldı ĥˇābda

3

¤İlm-i cefāyı sen nireden ģāŝıl eyledüñ
Yoķdur bu bāb ģāŝılı yazmaz kitābda

4

Naķd-i sirişk-i dīdelerüm šurma ĥarc ider
Dilber yanında manķıra ŝıġmaz ģisābda

5

Teşbīh olurdı ¤ārıż-ı yāra Beyāniyā
Ayırdı çeşm olaydı eger āfitābda

3.15. Matla (Beyānī başlıklı, Farsça, 252b/k)

آن شبنمى كه بر ورق نازك كلست
21

از قطرهاى اشك كهر بار بلبلست

Sonuç
17. asırda tertip edilen Kâsımî Mecmûası’nda “Beyânî” başlık ya da mahlaslı 15 şiir yer almaktadır. Bu
şiirlerin hiçbiri başka bir çalışmanın içerisinde yer almamaktadır. Eğer mecmûada yer alan şiirler,
Seydî Çelebi diye bilinen Bağdatlı Beyânî’ye ait olduğu düşünülürse şaire dair yeni bilgi ve şiirlere bu
çalışma ile ulaşılmış olunacaktır. Zira şaire dair biyografik bilgi içeren çalışmalarda şairin yaşadığı
dönemle ilgili kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır. Şairin 17. asırda hayatta olduğu biyografik bilgilerin
dışında yazmış olduğu tarih kıtasından da anlaşılmaktadır.
Ahdî’nin Gülşen-i Şu‘arâ’sında şairin bir gazeli ile beş beyti yer almaktadır. Bu surette şairin bilinen
şiir sayısı 21’e çıkmıştır. Tezkirede geçen bilgilerden şairin başka şiirleri olduğu da anlaşılmaktadır.
Divanı günümüze gelmeyen şairin başka şiirlerinin diğer mecmûalarda bulunabilme olasılığı vardır.
Böylece yeni tespitlerle hem şairin kim olduğu ile ilgili kesin bilgiler hem de başka şiirleri ortaya
konulabilecektir.
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