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Öz 

16. yüzyıl Osmanlı Devleti’nin askerî, siyasî, ilmî yönden zirveye ulaştığı bir asırdır. Bu yüzyılda 

özellikle Kanuni Sultan Süleyman döneminde her alanda olduğu gibi edebiyat alanında da ilerlemeler 

kaydedilmiştir. Birçok şairin yetiştiği yüzyılda başka mesleklere sahip şahsiyetler, şiir alanında da 

kendini göstermiştir. Hekim, müderris, nakkaş, elçi, vezir, ressam gibi mesleklere sahip olup şairlikle 

de meşgul olan kişiler mevcuttur. Bu yüzyılda hattatlıkla iştigal edip ayrıca şairlik yapan elli sekiz 

şahsiyet tespit edilmiştir. Bu şairlerden birisi de Memikzâde Ramazan Sa’yî Çelebi’dir. Sa’yî 

Çelebi’nin asıl mesleği hattatlıktır. Şair, özellikle nestalik yazıda eşi ve benzeri olmayan usta bir 

hattattır. Bu mesleğinin yanında, kâtiplik ve kadılık görevlerinde Osmanlı Devleti’nin çeşitli 

vilayetlerinde görevlerde bulunmuştur. Çelebi’nin edebiyatımızı ilgilendiren yönü, onun genellikle 

âşıkâne tarzda yazdığı gazelleridir. Bu gazellerin yanı sıra rindâne ve şuhâne muhtevalı şiirlere de şair 

eserinde yer vermiştir. Beyitlerinde yaptığı teşbihlerle hayal gücünün zenginliğini ortaya koyan şair, 

eserinde kırk beş gazel kaleme almıştır. Çalışmanın ilk bölümünde şairin hayatı, edebî kişiliği 

hakkında bilgi verilmiş, gazelleri üzerine incelemeler yapılmıştır. Şairin gazellerindeki aruz vezinleri 

tespit edilerek, bu vezinlerin kullanım sıklığı üzerinde durulmuştur. Ayrıca şiirlerindeki kafiye ve 

redifler de incelenerek gazellerin şekil özellikleri verilmiştir. İkinci bölümde ise şairin şiirleri 

günümüz Türkçesine transkribe edilmiştir. Çalışmada divan şiirinin inceliklerine hattat bir şairin 

mısralarından bakılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Hattat, Sa’yî Çelebi, gazel, 16. yy, divan şiiri 

A calligrapher poet: Sa'yî Çelebi and its gazels 

Abstract 

The 16th century is a century in which the Ottoman Empire reached its peak in terms of military, 

political and scientific aspects. In this century, especially during the reign of Suleiman the 

Magnificent, progress was made in the field of literature, as in every other field. In the century when 

many poets grew up, personalities with other professions also showed themselves in the field of 

poetry. There are people who have professions such as physicians, professors, muralists, 

ambassadors, vizier, painters and are also engaged in poetry. Fifty-eight figures who were engaged in 

calligraphy and also poets in this century have been identified. One of these poets is Memikzâde 

Ramazan Sa'yî Çelebi. Sa'yî Çelebi's main profession is calligraphy. The poet is a master calligrapher 

who has no equal, especially in nestalik writing. In addition to this profession, he served as a clerk 

and judge in various provinces of the Ottoman Empire. The aspect of Çelebi that concerns our 
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literature is his ghazals, which he usually wrote in amorous style. In addition to these ghazals, the 

poet also included poems with the content of rindâne and Şuhâne in his work. The poet, who reveals 

the richness of his imagination with his similes in his couplets, wrote forty-five ghazals in his work. 

In the first part of the study, information was given about the poet's life and literary personality, and 

studies were made on his ghazals. The aruz prosody in the poet's ghazals were determined and the 

frequency of use of these prosody was emphasized. In addition, the rhyme and redifs in his poems 

were examined and the shape characteristics of the ghazals were given. In the second part, the poems 

of the poet were transcribed into today's Turkish. In the study, the intricacies of divan poetry were 

examined from the lines of a calligrapher poet. 

Keywords: Calligrapher, Sa'yî Çelebi, gazel, 16th century, divan poetry 

Giriş 

Osmanlının her yönden zirveye ulaştığı 16. asır, divan şiirinde de büyük gelişmelerin olduğu bir yüzyıl 
olmuştur. Bu yüzyılda Osmanlı şairleri kendi duyuş ve düşüncelerini, geleneklerini, toplum yaşayışını, 
millî unsurları İslam kültürünün etkisiyle yoğurmuşlar ve İran şiirinden ayrı bir Türk şiiri meydana 
getirmişlerdir. Her ne kadar ayrı bir şiir anlayışı meydana getirilse de oluşturulan divan şiirinde Arapça 
ve Farsçanın etkisi görülmüş ancak divan şiiri estetik ve ahenk yönünden zirveye ulaşmıştır. Din, 
tasavvuf, hikmet, rindlik, aşk, tabiat gibi konular şiirlerde işlenmiş ve bu işleyişte başvurulan 
benzetmelerde, mecazlarda çevrenin ve yerli unsurların kullanıldığı görülmüştür (Mengi, 2006: 164-
165).  

Divan şiirinin bu yüzyılda belli bir aşamaya gelmesinde dönemin yöneticilerinin de etkisi oldukça 
büyüktür. 16. yüzyılın en önemli padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman döneminde, özellikle kendisinin 
de şair olmasının etkisiyle divan şiiri önemli bir yol katetmiştir. Bu dönemde şiirin gelişimine bağlı 
olarak birçok meslek dalından şair de şiirler kaleme almıştır. Bu meslek dallarından birisi de hattatlıktır. 
Divan şairleri içerisinde 254 hattat şair yer almaktadır. 254 şairden 58’i bu yüzyılda yaşamıştır. 
Gazellerini konu edindiğimiz Memikzâde Ramazan Sa’yî Çelebi de Kanuni Sultan Süleyman döneminde 
yaşamış hattat bir divan şairidir. Çalışmamızda şairin hayatı, edebî kişiliği ve gazelleri üzerinde 
durulacak, mesleğinin şiirlerine olan etkisi incelenecektir.   

Sa’yî Çelebi’nin hayatı 

Sa’yî Çelebi’nin hayatı hakkında kaynaklarda çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Hasan Çelebi, 
tezkiresinde Sa’yî’nin asıl adının Ramazan olduğunu ve Memikzâde namıyla zamanında şöhret 
bulduğunu ifade etmiştir (Sungurhan, 2017: 440). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ’sında Sa’yî’nin Saruhanlı 
olduğunu belirtmiştir (Solmaz, 2005: 339). Ancak Latifi, Hasan Çelebi ve Beyâni ise Sa’yî’nin Tireli 
olduğuna tezkirelerinde değinmişlerdir (İsen, 1999: 394; Sungurhan, 2017: 440; Kutluk, 1997: 49). Sa’yî 
Çelebi, Devlet ricalinde yer alan Merhaba Efendi’ye danişmentlik3  ve musahiplik4  hizmetinde 
bulunmuştur (Karatay, 2008: 396). Dönemin ünlü hattatlarından olan Sa’yî Çelebi’nin her kalemde 
hüsn-i hat sahibi olduğu (Koç, 2014: 189) özellikle de nestalik yazmada eşsiz olduğu ifade edilmiştir. 
Ahdî, Sa’yî Çelebi’nin Farsçayı çok iyi bildiğini belirtmiş, Çelebi için “zümre-i kuzâtdandır” ifadesini 
kullanarak onun kadılık mesleğini icra ettiğini dile getirmiştir (Solmaz, 2005: 339-340). Ayrıca başka 

                                                             
3  Danişment: Farsça bir terkip olan kelime ilim sahibi sayılan adam anlamına gelmektedir. Medrese tahsili görenler 

hakkında kullanılan bir tabirdir (Pakalın, 2004: 393). 
4  Musahib: Arapça sohbet edici, eden anlamına gelen kelime padişahların, daha ziyade eğlendirmek için, hizmetlerinde 

bulundurdukları adamlar hakkında kullanılır (Pakalın, 2004: 583). 
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bir kaynakta Sa’yî Çelebi’nin hüsn-i hatta sahip olmasından dolayı naiblik ve kâtiplik görevlerinde 
bulunduğu da belirtilmiştir (Sungurhan, 2017: 440). Sa’yî, Eskinoz kadısı iken hizmetkârları tarafından 
öldürülmüştür (Koç, 2014: 189; Kutluk, 1997: 49; Sâmî, 1894: 2580). Sa’yî Çelebi’nin vefat tarihi 
hakkında ise kesin bir bilgi yoktur. Riyâzü’ş-Şu’arâ’da onun H. 960/M. 1552-1553 senesinde İskedos 
(Eskinoz) kadısı iken şehadet şerbetini içtiği bilgisi verilmiş (Açıkgöz, 2017: 185), Sicill-i Osmanî’de ise 
H. 996/M. 1588’de vefat ettiği belirtilmiştir (Akbayar, 1996: 1484).  

Kaynaklarda Sa’yî Çelebi’nin az da olsa kişilik özelliklerine yer verilmiştir. Lâtîfî onu ayyaş olarak 
nitelemiştir. Ayrıca onun “cem’-i dînâr sevdasında” olmadığını belirterek, parayı sevmeyen bir şahsiyet 
olduğuna değinmiş; Çelebi’yi çok marifetli, fazilet sahibi ve temiz, parlak olarak tasvir etmiştir (Canım, 
2018: 277). Riyazü’ş-Şuarâ’da Riyâzî, Sa’yî Çelebi’nin kişiliği ile ilgili bilgiler vermiştir. Eserde Çelebi 
“şâhid-perest” yani aşk peşinde koşan olarak nitelenmiş, onun bir şey yapmaya yeterli gücü ve parası 
olmadığına değinilmiştir (Açıkgöz, 2017: 184-185). Âşık Çelebi de Meşâ‘irü’ş-Şu‘arâ’da onun çok para 
kazandığını ancak parasını tutmayıp balık pulu gibi meyhane yolunda saçtığını ve sonra da para 
dilenecek duruma düştüğünü, iki yakasının bir araya gelmediğini ifade etmiştir. Âşık Çelebi onun 
kimseyi korkutmayan, karıncaya dahi zarar vermeyen bir kişiliği olduğunu belirtmiş; hilekâr olmadığını, 
kimseye garazı bulunmadığını ve temiz kalpli olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca onun için “cefâ-keş ü kem-
âzâr, vefâkîş ü gam-hâr” sıfatlarını kullanarak cefa ve gam çekmiş, vefa sahibi birisi olduğuna 
değinmiştir (Kılıç, 2010: 989).  

Eserleri 

Riyâzî, tezkiresinde Sa’yî Çelebi’nin mükemmel bir divanı olduğunu beyan etmiştir (Açıkgöz, 2017: 184-
185). Yapılan araştırmalarda Sa’yî Çelebi’ye ait şiirlerinin toplu olarak bulunduğu ve çalışmamıza konu 
olan Gazeliyyât’ı tespit edilmiştir. Bu gazeller, Milli Kütüphanede 6803/2’de kayıtlı bulunmaktadır.  

Edebî kişiliği 

Tezkirelerde Sa’yî Çelebi’nin şiirde kendisine ait mazmunları bulunduğu, nazik şiirlerinin hayallerle ve 
sanatla dolu olduğu belirtilmiştir. Şiirlerinde dokunaklı, gönlü aydınlatan sözlerinin bulunduğuna 
değinilmiştir. Belagat sahibi şairler arasında yer aldığı ifade edilen Sa’yî’nin fesahatte de kendini 
yükselttiği vurgulanmıştır (Solmaz, 2005: 340; Canım, 2018: 277). 

Sa’yî Çelebi’nin Gazeliyyât’taki manzumelerine genel olarak baktığımızda tezkirecilerin de ifade ettiği 
gibi onun hayal gücünün kuvvetli olduğu görülmüştür:  

Sÿzen-i müjgÀnuma ùaúdım sirişküm riştesün 

Demek içün birbirin bu sìne-i ãad çÀkumı  (G. 43/3) 

Bu beyitte şair kirpiklerini bir iğneye, gözyaşını da ipliğe benzeterek gönlünü bin parçaya bölen derdini 
anlatabilmek için gözyaşlarının kirpiklerinde olduğunu ifade etmiştir. Şair, iğne-kirpik ve ip-gözyaşı 
teşbihiyle hayal dünyasının zenginliğini ortaya koymuştur. Bir başka beyitte Sa’yî Çelebi, hayal 
dünyasını mısralara dökerken bazen kendisini çölde bazen de sevgilinin bulunduğu yerde tasvir etmiştir: 
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Deşt-i àamda mihr-i èışúuñla seng-i sÿzÀnken  

ÁfitÀbum ebr-i firúat sÀyebÀn oldı bana  (G. 1/3) 

“Ey sevgili! Senin aşkından güneş gam çölünde yakıcı bir taş oldu. Bu yakıcı taşın altında bana ayrılık 
bulutu gölge oldu.” diyerek şair hayal dünyasında sevgilisinden ayrı olmayı gam çölünde olmak şeklinde 
tasvir etmiştir. Gam çölünde sevdiğinden ayrı olmanın hüznüyle yanan şair, başka bir gazelde sevdiğinin 
bulunduğu yerde kendisine yapılanları tasvir etmiştir: 

İtlerüñ meyl eylesün diyü ten-i fersÿdeler 

Geldiler kÿyuñda yir yir üstüòˇÀnlar dökdiler  (G. 9/2) 

“Ey sevgili! Senin mahallende itlerin üzerime gelsin diye yaşlılar yer yer kemikler dökdüler.” diyen şair 
içinde bulunduğu ruh durumunu somutlaştırarak okuyucuya hayal dünyasını sunmuştur.  

Asıl mesleği hattatlık olan Sa’yî Çelebi’nin gazellerinde hattatlık ile ilgili terimleri çok fazla kullanmadığı 
görülmüştür. Birkaç beyitte yer verdiği kelimelerden birisi elif harfidir. Bir mısrada sevgilinin boyunu 
elife benzeten şair başka bir mısrada oku elife teşbih etmiştir:    

Mihr-i rÿyuñla ḫayÀl olmazsa mÀnend-i elif 

Bu ten-i zerd ü nizÀr u nÀtüvÀnı neylerün  (G. 38/2) 

“Ey Sevgili! Güneş yüzünle elif boyunu hayal edemezsem ben bu sararmış, zayıf, kuvvetsiz vücudu ne 
yapayım.” 

Her elif bir tìàdür vìrÀn-ı saray-ı sìneme 

Genc-i èışú çün ùılısım itdi muóabbet óÀrını (G. 45/3) 

“Ey sevgili! Kirpiklerin viran bir saray olan gönlüme batan bir oktur. Sen aşk hazinesine ulaşmak isteyen 
sevgiliye muhabbet ateşinden sihir yaptın.” Beyitte sevgilinin kirpiklerini elife benzeten şair; kirpiklerin 
ok gibi gönlüne battığını belirtmiştir. Sa’yî Çelebi bir başka beyitinde de yazı ile ilgili olarak “gubâr, 
muhakkak, hat, yazmak, İhlas suresini yazmak” ifadelerini kullanmıştır: 

Muóakúaúdur àubÀr-ı ḫaù lebüñde 

Yazubdur ḫÀtem-i laèl üzre İḫlÀã  (G. 25/3) 

“Ey sevgili! Dudağındaki gubâr hattı muhakkaktır. La’l rengindeki dudağının üzerinde bu hatla İhlas 
suresi yazılıdır.” Divan şiirinde sevgilinin yüzündeki ayva tüyleri küçüklüğü ve zerafetiyle gubârî yazıya 
benzetilmiştir (Canım, 2016: 67). Şair Çelebi mesleğinin de vermiş olduğu etkiyle beytinde bu yazı çeşidi 
ile ilgili benzetme yapmıştır. Şairin mesleğiyle ilgili az sayıda yer verdiği kelimelerden biri de hattatların 
ayrılmaz bir parçası olan “kalem”dir: 

Levó-i çehremde yazar sürḫ ile èışk Àyetini  

Úıl úalemlerle tenüm dìde-i ḫÿn-efşÀnum (G. 32/2) 

“Yüzümde aşk ayetleri kırmızı mürekkeple yazılıdır. Gözümden saçılan kanlarla tenimdeki kıl kalemlerle 
bu ayetler yazılmıştır.” Şair bu beyitte olduğu gibi diğer mısralarında da kalem hep kıldan mürekkep de 
hep kandandır: 
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Deyr-i dilde naúş-ı óüsn-i yÀri taãvìr itmege 

Eyledüm müjgÀn-ı ḫÿn-Àlÿd çeşmüm úıl úalem (G. 32/2) 

“Gönül dünyamda sevgilinin güzelliğini tasvir etmek için kan bulaşan kirpiklerimi kıldan kalem 
eyledim.” 

Sa’yî Çelebi’nin gazellerinde bazı mısraları tekraren kullandığı görülmüştür. “Başum alup eyledüm èazm-i 
beyÀbÀn-ı fenÀ” dizesine vr. 55b ve vr. 56a’da, “Def gibi sìnem dögüp Àh itmeyince olmadum” mısrasına vr. 
55b ve vr. 56a’da, “Òırúa vü tÀcın úodum zühdi òarÀbÀt itdüm” mısrasına da vr. 49b ve vr. 56b’de yer 
verilmiştir: 

Başum alup eyledüm èazm-i beyÀbÀn-ı fenÀ 

Kimseler nÀm u nişÀnum bilmeye tÀ kim benüm   (G. 34/2) 

“Kimse benim adımı, sanımı bilmesin diye başım alıp yokluk çölüne gittim.” diyerek şair, gözlerden uzak 
olma isteğini birinci mısrayla vurgulamıştır.  

Gazellerde tekrar eden “Def gibi sìnem dögüp Àh itmeyince olmadum” mısrasında şair, karşılaşılan sıkıntı 
karşısında bir çalgı aleti olan tef gibi göğsünü döğerek üzüntüsünü yaşamayı ifade etmiştir: 

Def gibi sìnem dögüp Àh itmeyince olmadum 

NÀyveş ḫalú-ı cihÀn içre müşÀrün-bi’l-benÀn    (G. 36/3) 

“Tef gibi göğsümü döğüp âh etmeyince ney gibi ne kadar inlesem de halk içinde parmakla 
gösterilen birisi olamadım.”  

Sa’yî Çelebi tekraren kullandığı “Òırúa vü tÀcın úodum zühdi òarÀbÀt itdüm”  mısrasıyla zühdlüğü bırakıp 
rindliği seçtiğini ifade etmiştir:  

Òırúa vü tÀcın úodum zühdi òarÀbÀt itdüm 

Şol zemÀn kim himmet-i pìr-i muàÀn oldı bana      (G. 1/4) 

“Zühdün hırka ve tacını bıraktım. Şu zamanda bana yol gösterenler meyhaneciler oldu.”  

Divan şairleri manzumelerinde sözü güzelleştirmek, meramını tam ifade edebilmek için atasözleri ve 
deyimlere yer vermişlerdir. Sa’yî Çelebi’nin de gazellerinde bu temayüle uyduğu görülmüştür. Şair bu 
hususta daha çok deyimleri kullanmayı tercih etmiş, halk arasında yaygın kullanımı olan deyimler 
mısralarını süslemiştir:  

Gün yüzüñ göster baña àamdan ḫalÀã olsun göñül  

Ôulmet-i şeb defè olur ey meh ne dem kim yana şemè   (G. 26/3) 

“Ey ay yüzlü sevgili! Bana o aydınlık gün yüzünü göster ki hüzünden, kederden kurtulayım. Zulüm gecesi 
kaybolsun gitsin, senin aydınlığınla kim bilir bir daha ne zaman yanar mum.” Sa’yî Çelebi, bu beytinde 
“gün yüzü göstermek” deyimine yer veriyor. Ancak şair bu deyimdeki “yüz” kelimesi üzerinde tasarrufta 
bulunarak kelimeyi “yüzün” şeklinde kullanıp kelime oyunu yapıyor. Birinci manada sevgilinin aydınlık 
yüzünü görünce yaşayacağı mutluluğa değinirken ikinci manada ise şair; onun kendisine artık sevgisini 
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göstermesini ve onu karanlık, zulmetli gecelerden kurtarıp aydınlık, huzur dolu günler görmeyi 
istemektedir.   

Bir başka beyitte de Sa’yî “yanıp yakılmak” deyimine yer vermiştir. Derdini anlatmak, şikâyet etmek 
anlamına gelen deyimi şair, aşk derdini anlatabilmek için ne kadar çaba gösterdiğini ifade etmek için 
kullanmıştır:  

Şol úadar yandı yaúıldı tÀ ki Saèyì dün gice 

Bir nefes diñlenmedi irince dek pÀyÀne şemè  (G. 26/8) 

“Sevgiliye aşkımı anlatabilmek için dün gece mum bitinceye kadar yanıp yakıldım ama o bir kere bile 
beni dinlemedi.” Şair bir başka beyitte de feleğe sitem etmiştir. Feleğin kendisine yaptığı eziyeti “kan 
yutturmak” deyimiyle ifade etmiştir: 

Bezm-i devr içre bana úan yutdurursan ey felek 

Ùobùolu ḫÿn-Àb-ı àamdur varsa eşküñ senüñ (G. 29/4) 

“Ey felek! Bu dünya meclisinde bana eziyet çektirirsen eğer senin gözyaşın bile gam dolu kanlı sudur.” 
“Kan yutturmak” deyimi çok fazla eza, cefa çektirmek anlamına gelmektedir. Feleğe sitemde bulunan 
şair, onun kendisine eziyet etmesi halinde feleğin de bu durumdan etkileneceğini onun da 
kederleneceğini belirtmiştir.  

Şairin başka bir şairin şiirine aynı vezin, kafiye ve redifle yazdığı manzumeye nazire denilmiştir. Sa’yî 
Çelebi de nazire yazma geleneğine katılan şairler arasındadır. Latifî ve Ahdî onun yazmış olduğu iki 
nazireye eserlerinde değinmişlerdir. Latifî, Kanuni Sultan Süleyman’ın;  

Yâruñ nihâl-i ḳaddüñi serv-i revân ṭutuñ 

Ol serv ayaġına yaşum âb-ı revân ṭutuñ 

“revân tutun” redifli gazeline Sa’yî’nin aşağıdaki gazeli nazire olarak yazdığını belirtmiştir: 

Gül mevsimi irişdi reh-i gül-sitân ṭutuñ 

Zerrîn ḳadeḥle câm-ı mey-i erġuvân ṭutuñ 

 

İtmeñ raḳîb efʿî-i zülfine vâṣıṭa 

Dirler egerçi düşmen eliyle yılan ṭutuñ 

 

Vaḥdet gerekse mey-gede küncin maḳâm idüñ 

Devr-i fitende kûşe-i emn ü emân ṭutuñ  

 

Çün her bidâyetüñ olur elbet nihâyeti 

Biñ yıl olursa müddet-i ʿömri bir ân ṭutuñ         (Canım, 2018: 278) 
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Ahdî Gülşen-i Şu’arâ’sında Sa’yî’nin bir başka naziresine değinmiştir: 

Düşeli gözlerüme èaks-i leb-i cÀnÀnum  

Maèden-i laèl durur zübde-i òÿn-efşÀnum           (Solmaz, 2005: 341) 

“-um” redifli bu beytin kime ait olduğu bilinmemektedir. Sa’yî Çelebi’nin bu gazele yazdığı nazire 
çalışmamıza konu olan gazellerin içerisinde yer almaktadır:  

NÀle ney gözyaşı mey oldı ciger büryÀnum 

ÒÀne-i dilde ḫayÀlüñ olalı mihmÀnum 

 

Levó-i çehremde yazar sürḫ ile èışk Àyetini  

Úıl úalemlerle tenüm dìde-i ḫÿn-efşÀnum 

 

ÒÀr u ḫasdur ki götürdi anı seylÀb-ı sirişk 

äanmañuz eşk-i terümde görinen müjgÀnum 

 

Nem ziyÀn ola niåÀr eyleyesin yoluñda 

Gevher-i eşkile pür eyleyüben dÀmÀnum 

 

ŞermsÀrum yaúalı Saèyì señüñ dilberden 

ÜstüḫˇÀn-ı tenümü nÀr-ı dil-i sÿzÀnum     (G. 32) 

Sa’yî Çelebi’nin gazellerinin şekil ve muhteva özellikleri 

Şekil özellikleri 

Sa’yî Çelebi’nin 45 gazelden oluşan şiirleri dışında başka herhangi bir eseri tespit edilememiştir. Şair bu 
şiirlerini derlediği eserine “áazeliyyÀt-ı Saèyì Çelebì” başlığını koymuştur. Gazellerinin başında “Ve 
Lehu”; bu da onun gibi, bu da öyle anlamına gelen “Ve Lehu Eyzan” gibi tabirler ve “Sa’yî” mahlasının 
yer aldığı görülmektedir. 

Şair gazellerini aruzun en çok kullanılan FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün kalıbıyla yazmıştır. 45 şiirin 
38’i bu kalıpla kaleme alınmıştır. Şairin manzumelerinde kullandığı aruz kalıbları ve kullanım 
oranlarının şeması şöyledir: 

Sıra 
No 

Vezin Manzume 
Adedi 

Kullanım 
Oranı (%) 

1 FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 37 82,2 

2 FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 4 8,8 

3 MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün 2 4,4 

4 MefÀèìlün MefÀèìlün Feèÿlün 1 2,2 
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Gazeliyyât’taki 45 manzumenin ikisi sayfa kenarına yazılmıştır. Bu gazeller, aynı sayfada yazılı 
gazellerden birkaç kelime farklı yazılmış manzumelerdir. Sa’yî Çelebi gazellerini alfabetik bir şekilde 
sıralamıştır.   

Şair, 45 gazelin otuz birinde redif kullanmıştır. Gazeliyyât’taki redifler incelendiğinde Sa’yî Çelebi’nin 
on beş gazelinde “şemè, çeng, eyledi, bir gün” örneklerinde olduğu gibi bir kelimeden ya da kelime 
grubundan oluşan redifler kullandığı görülmüştür. Şair, dokuz gazelinde “-unda dur” örneğindeki gibi 
ek ve kelimeden meydana gelen rediflere yer vermiştir. Yedi gazelinde ise sadece ekten oluşan redif 
tercih etmiştir. Sa’yî Çelebi’nin en fazla kullandığı redifler “gelür” ve “eylemiş” kelimelerinden oluşan 
rediflerdir.  

Eserdeki gazellerin beyit sayıları değişiklik göstermektedir. Şair en çok beş beyitten oluşan gazeller 
yazmayı tercih etmiştir. Bu nedenle de 45 gazelin 31’i beş beyit olarak kaleme alınmıştır. 9 gazel altı beyit 
şeklinde yazılmıştır. 2 gazelde de tercih edilen beyit sayısı sekiz olmuştur. 4, 7 ve 10 beyitten oluşan 
gazellere eserde birer kez yer verilmiştir.   

Şair, 45 gazelin 32’sinde “Àn, Àr, Àb” gibi revi harfinden önce uzun ünlülerden (â, î, û) birinin bulunduğu 
bir kafiye çeşidi olan mürdef kafiyeyi tercih etmiştir. Mürdef kafiye kadar çok kullanmasa da şair, “À, k, 
ş” gibi tek ses benzerliğinden oluşan mücerred kafiyeye 10 gazelinde yer vermiştir. Şair üç gazelinde de 
kafiye-i müessese ile manzumelerini kaleme almıştır.  

Muhteva özellikleri 

Sa’yî Çelebi gazellerinde daha çok âşıkâne temalı şiirlere ağırlık vermiştir. Âşıkâne gazellerde aşkın 
verdiği mutluluk, ayrılık acısı, sevgilinin cefası, vefasızlığından yakınma, sevgiliye yalvarma, kavuşma 
isteği gibi duygular içli bir biçimde anlatılır (Dilçin, 2011: 84). Sa’yî Çelebi de âşıkâne gazellerinde daha 
çok sevgilinin kendisine vermiş olduğu eziyeti ya da sevgilisinden ayrı kaldığını ve bundan dolayı çektiği 
ızdırapları dile getirmiştir. Şair, bu ızdırabı da en çok “gam” kelimesi ve bu kelimeyle yaptığı 
tamlamalarla ifade etmiştir. Öyleki şairin sadece “gam” kelimesi ile kurduğu birçok tamlama 
bulunmaktadır. Bu tamlamalardan bazıları şöyledir: “Deşt-i àam, bÀd-ı àam, ãaóra-yı àam, çeng-i àam, 
úadem-i àam-òÀn, belÀ vü àam, cÀy-ı àam, bezm-i àam, mülk-i àam, pÿte-i àam, bÀzÀr-ı àam, vÀdi-yi àam, zaḫm-
ı àam, bend-i àam, úaãr-ı àam, dÀà-ı àam, ceyş-i àam, Àteş-i àam, tìà-i àam, tìr-i àam, defè-i àam, ḫÿn-Àb-ı àam, 
şeró-i àam, èÀşıú-ı àamḫˇÀre, cÀn-ı àamnÀk, mıørÀb-ı àam, tÀc-ı àam, zÀà-ı àam, Àḫir-i àam, meydÀn-ı àam…”. 45 
gazelin bulunduğu eserde otuzun üzerinde “gam” kelimesi ile ilgili tamlama kurulmuştur. Aşağıdaki 
beyitte şair, sevgilisinden ayrı kalmasının verdiği üzüntüyü gam rüzgârı olarak ifade etmiştir: 

Sen nióÀl-i gülden ayru bÀà-ı èÀlemde göñül 

Úaldı bÀd-ı àamla berg-i bìdveş lerzÀn olup  (G. 3/3) 

“Gönlüm, gülfidanı olan sevgilimden ayrı kaldı. Bir söğüt yaprağı gibi gam rüzgârında titredim.” Bir 
başka beyitte de şair, sevgilisinin verdiği cefayı gam okuna benzetmiştir: 

Urdu àonca ol úaşı yÀ úabøa-i cevrine kef 

ÜstüḫˇÀn-ı cismümi tìr-i àama eyler hedef  (G. 28/1) 

5 Mefèÿlü MefÀèìlü MefÀèìlü Feèÿlün 1 2,2 

 TOPLAM 45  
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“O yay kaşlı sevgili, elini cefa kabzasına götürdü. Benim bu kemikten vücudumu gam okuna hedef etti.” 
Sa’yî Çelebi, âşıkâne beyitlerinden birinde de sevgilinin verdiği eziyeti, çektirdiği cefayı anlatırken divan 
şiirinin en çok tercih edilen “gül ve bülbül” mazmununu kullanmıştır: 

Aàlayayın bülbülÀsÀ ben gülüm nÀlÀn olup 

Sen cióÀn bÀàumda gül ey àonca-leb óandÀn olup   (G. 4/1) 

“Bülbül gibi sürekli aşk acısından inledim. Gonca dudaklı sevgilim ise bahçesinde gülüp eğlendi.” 
diyen şair, aynı beyitte kullandığı teşbih, tezat ve tenasüp sanatlarıyla mana zenginliği büyük, 
âşıkane mısralar kaleme almıştır.  

Âşıkâne gazellerde şairler baktıkları her yerde sevgiliyi görürler, görmek isterler. Şairin sevgilisi yanında 
değilse, uzaktan da olsa onu göremiyorsa bu dünyada hiçbir şeyin önemi yoktur, onun için her yer 
anlamsızdır: 

Neylesün maèmÿre-i dehri dil-i dìvÀne çün 

Sensizin èÀlem aña bir genci yoú vìrÀn gelür (G. 10/4)  

“Gönlü aşkından dolayı mecnun olmuş kişi mamur bir dünyayı neylesin. Sevgilisinin olmadığı bir âlem 
onun için viran bir yerden başka bir şey değildir.” Şairin sevgiliye duyduğu aşk o kadar büyüktür ki 
öldükten sonra bile sevgilisinden gelecek bir haberin onu ne kadar sevindireceğini dile getirmiştir:  

ÒÀkimüñ her õerresi raúã ide mihr-i şevú ile 

Úabrüme cÀnÀ ãabÀ ger ilte peyàÀmuñ senüñ (G. 29/3) 

“Ey sevgili! Eğer ben öldükten sonra sabah rüzgârı senden bana bir haber getirirse (öyle mutlu olurum 
ki) toprağımın her zerresi sana duyduğum arzuyla raks eder.”  

Sa’yî Çelebi gazellerinde çoğu şiiri âşıkâne olarak yazmışsa da onun rindâne beyitler de kaleme aldığı 
tespit edilmiştir. Dünya hayatından zevk almayı, toplum kurallarını, din ve şeriatın emir ve yasaklarını 
aşmayı daha çok yiyip içmeyi, eğlenceyi, içkiyi ve içki zevkini yoğun olarak ele alan gazellere rindâne 
gazel denir (Dilçin, 2011: 83). Çelebi’nin şiirlerinde rindâne beyitler oldukça fazladır. Hatta şair, 
zühdlüğü bırakıp rindliği yol edindiğini beyitlerinde açıkça dile getirmiştir: 

Òırúa vü tÀcın úodım zühdüñ ḫarÀbÀt itdüm 

Efser-i rindi urundım eylerüm terk-i külÀh (G. 40/3) 

“Zühdün hırka ve tâcını bıraktım, külahı terk ettim. Rindliğin tâcını giyip meyhanenin yolunu tuttum.” 
Sa’yî bir beytinde de meyhane ortamındaki sohbete değinmiş ve bu sohbetin devamını istemiştir: 

Bu èişret-ḫÀne-i dehr içre Saèyì 

MüdÀmì ùurma eyle ãoóbet-i ḫÀã  (G. 25/5) 

“Ey şaraba düşkün kimse! Sohbet etmeye devam et, durma. Sa’yî bu meyhane âleminin içindedir.” Şair 
bir başka beytinde de yine meyhane muhabbetine değinmiştir. Onu sarhoş edenin içki olmadığını, asıl 
meyhane meclisinin muhabbetinin gönlünü mest ettiğini dile getirmiştir: 
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Cürèa-i cÀm-ı muóabbetden ùarab-sÀz oldı dil 

äanma ey sÀkì anı mest-i mey-i engÿrdur  (G. 12/4) 

“Ey sâkî, gönül muhabbet kadehinden bir yudum içince coştu. Sanma ki şarap içince mest oldu.”  

Sa’yî Çelebi’nin bazı şiirlerinde şûhane tarzda söylenmiş beyitler tespit edilmiştir. Kadını ve kadının 
güzelliğini anlatan, aşkın maddi ve manevi zevklerini konu edinen zarif, nükteli söyleyişe şûhane gazel 
denilmiştir (Dilçin, 2011: 83). Şair, gazellerinde sevgilisinden ayrı olmanın ızdırabını anlatırken onun 
güzelliğini betimleyerek bu güzelliğe kavuşamamayı da acısına eklemiştir: 

HÀle içre meh degül güzìn-i Àyìne miåÀl 

Seyre çıúduñ gice èarø itdi ruḫuñ èaks-i cemÀl (G. 31/1) 

“Işık halkası içerisindeki güzellik ay değil sevgili, senin yansımandır. Gece sen seyre çıkınca yanaklarının 
güzelliği âleme aksetti.” Şairin sevgilinin güzelliğini anlatması için her şey bir sebeptir. Bu bazen bir 
küpe bile olabilir: 

GÿşvÀruñ zülfün altından görünür mihrveş 

Her seóer anuñçün olur revnaú-ı aòter şikest  (G. 5/3) 

“Ey sevgili! Küpen zülüflerin altından bir güneş gibi parlıyor. O güzelliğin görülebilmesi için her seher 
vakti yıldızlar kaybolur, âlem aydınlanır.” 

Şairler bulundukları toplumun birer aynasıdırlar. Şiirlerinde aşk, sevgili, eğlence, kahramanlık gibi 
konuları işlemelerine rağmen halk arasında yaygın inanışları, eğilimleri, toplumsal, geleneksel ögeleri 
de manzumelerine yansıtırlar. Sa’yî Çelebi de aşağıdaki beyitinde halk arasında yaygın olan yaraya pirinç 
ezip basmak uygulamasını şiirinde kullanmıştır: 

Şÿèle-i Àh-ı derÿnun ôÀhir itse ùañ degül 

äubóuñ ey meh dÀà-ı mihrüñ cÀnına erz úomuş    (G. 19/5) 

“Yüreğimin âh ateşi ortaya çıksa (zannetme) bu tan değildir. Ey ay! Sabah, güneşin yarasına pirinç 
koymuş.” Beyitte geçen “erz” kelimesi “pirinç, darı” manasındadır. Darı, ilaç anlamına da gelmektedir 
ve bazı şairler bu kelimeyi panzehir anlamında da kullanmışlardır (Şentürk, 2019: 51). Sa’yî Çelebi de 
bu beyitte sevgilinin yarasına darı, konulduğunu ifade etmiştir.  

Mezar taşları; ölünün adının, doğum ve ölüm tarihinin, mesleğinin yazıldığı taşlardır. Bu bilgilerin yanı 
sıra bazen de mezar taşlarına özlü sözler, şiir, hadis ya da ayet de yazılabilir. Sa’yî Çelebi, mezar taşına 
yazı yazma geleneğini aşağıdaki mısralarına taşımış, ölüm nedeni olan sevgilinin verdiği cefanın mezar 
taşına dostu tarafından yazdırılmasını istemiştir: 

Dost oldur baña öldükde mezÀrum ùaşuna 

Yazdura şeró-i àamumla dil-berÀ nÀmuñ senüñ     (G. 29/5) 

“Ey Sevgili! Gerçek dost odur ki öldüğümde mezar taşıma beni kahreden üzüntümü açıklayarak senin 
namını yazdırsın.” Bir başka beyitte de şair, devrindeki bir meslek uygulamasını şiirine taşımıştır:  
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NaúúÀş-ı úaøÀ mihr degül gelse çarḫa 

Naúş itmege zer ezdi bu deyr-Àhen içre  (G. 41/7) 

“Kaza nakkaşı gökyüzüne gelse gördüğü güneş değildir; o, bu sabır dünyasının içinde nakş edebilmek 
için altını ezmiştir.” Bu beyitte şair, “zer ezmek” ifadesini kullanmıştır. Altın ezmek sabır isteyen 
zahmetli bir iştir. Sağ elin orta parmağıyla altın hamur haline gelinceye kadar ezilir (Derman, 1989: 537). 
Şair Osmanlıdaki hem altın ezme işine hem de bu işin gerektirdiği sabıra mısralarında yer vermiştir.  

Divan şiirinde birçok ilme ait terimler mısralarda yer bulmuştur. Bu ilimlerin en başında gelenlerinden 
biri de musikidir. Musiki aletleri divan şairleri tarafından manzumelerinin vazgeçilmez bir ögesi olduğu 
gibi Sa’yî Çelebi’nin gazellerinde de müzik aletleri yerini almıştır. Şair; tef, ud, ney, saz, çeng, tanbur gibi 
müzik aletlerini genellikle teşbih unsuru olarak kullanmıştır: 

NÀle-i sìnem ùarab-sÀz olmaàa mÀnend-i èÿd 

Gÿş-mÀl-ı çeng-i miónetkÀrumı zÀr eylemiş (G. 21/5) 

“İnleyen göğsüm ud gibi neşelenmeye başlayacakken kederimi hatırlatan çeng beni ağlattı.” Şair, bu 
beyitte mızraplı çalgılardan olan ud ve çeng aletine yer vermiştir. Çeng, iki kat olduğu için divan şiirinde 
gam, hicran ve aşk ıstırabından beli bükülmüş âşığa benzetilmiştir (Canım, 2016: 55). Şair beyitte 
çekmiş olduğu acılardan dolayı kendini çeng gibi iki büklüm olarak nitelendirmiştir.  

Sa’yî’nin göğsünü dövmek ifadesi için “def”i, inlemek ifadesi için de “ney” kelimesini beytlerinde sıklıkla 
kullandığı görülmüştür: 

Def gibi sìnem dögüp Àh itmeyince olmadum 

NÀyveş ḫalú-ı cihÀn içre müşÀrün-bi’l-benÀn (G. 36/3) 

“Tef gibi göğsümü döğüp âh etmeyince ney gibi ne kadar inlesem de halk içinde parmakla gösterilen 
birisi olamadım.” diyen şair, “tef” ve “ney” kelimeleri ile teşbih yapmıştır.  

Hayal ettiği şeyleri resme aktaran kişiye nakkaş denir. Divan şiirinde de şair, sevgilisinin hayalini gözüne 
ve gönlüne nakş eden bir nakkaştır (Yılmaz, 2014: 16). Sa’yî Çelebi gazellerinde sevgilinin kaşı, gözü, 
kirpikleri, saçı, yüzündeki benleri ile onu nakşetmiştir.  

Şairin gazellerinin çoğunluğunu onun hayal dünyasındaki sevgilisini beyitlerinde tasvir etmesi 
oluşturmaktadır. Bu beyitlerden birisini sevgilinin zülüfü ile Hoten ahularının nafesi arasında kurulan 
ilişkide görmekteyiz: 

Aldı heves-i zülfüñ ile nÀfe úalender 

Bir úat deriye ãarılu úaldı Òoten içre  (G. 41/4) 

“Ey sevgili! Kalender, saçlarının hevesiyle güzel koku aldı. O koku ki Hoten’deki ahunun derisinin içinde 
sarılı kaldı.” Nâfe, ahuların göbeğinde biriken donmuş pıhtı halindeki maddedir. Rengi siyah olan nâfe 
miskin ham maddesidir. Ahuların Hoten bölgesinde sürü halinde bulunması Hoten ile nâfe arasında ilgi 
kurulmasına neden olmuştur. Nâfenin siyah renkte olması ve güzel kokusu da sevgilinin yüzüne sarkan 
güzel kokulu saçın zülüfle ilişkilendirilmesini sağlamıştır (Taşağıl, 1998: 253). Sa’yî Çelebi bu beyitle 
renk ve koku bağlamında aralarında ilişki bulunan kelimelere yer vermiştir.  



500 / RumeliDE  Journal of  Language and Literature Studies  2 0 2 2 .27 (April)  

A calligrapher poet: Sa'yî Çelebi and its gazels / S. Turan & F. Duman (pp. 489-524) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 

Osmanağa Mahallesi, Mürver Çiçeği Sokak, No:14/8 
Kadıköy - İSTANBUL / TÜRKİYE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmanağa Mahallesi, Mürver Çiçeği Sokak, No:14/8 
Kadıköy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Sa’yî Çelebi, bir başka beytte de sevgilinin suretini gönül dünyasında nakş etmeye devam eder. Şairin bu 
nakışta kullandığı iğne onun kanlı kirpikleridir:  

Deyr-i dilde naúş-ı óüsn-i yÀri taãvìr itmege 

Eyledüm müjgÀn-ı ḫÿn-Àlÿd çeşmüm úıl úalem (G. 33/2) 

“Gönül dünyamda yâri tasvir etmek için kan bulaşmış kirpikleri kalem eyledim.”  

Sonuç 

Kanuni Sultan Süleyman devrinin hattatlarından olan, bir dönem kadılık görevinde bulunan ve erken 
yaşta hayata gözlerini yuman Memikzâde Ramazan Sa’yî Çelebi’nin 45 gazeli tarafımızca günümüz 
Türkçesine çevrilmiş ve şiirleri üzerinde incelemelerde bulunulmuştur. 

16. yüzyıl şairlerinin genellikle tercih ettiği aşıkâne, rindâne, şûhâne temalı gazeller Sa’yî Çelebi 
tarafından da kaleme alınmıştır. Şair bu temalı şiirlerinde hat sanatına ait kelime ve kavramlardan 
oluşturulan mazmunlara beyitlerinde çok fazla yer vermemiştir. Gazellerde hattatlığa ait mazmunların 
kalem, hat, elif, mühr, gubârî gibi kelimelerle sınırlı kaldığı görülmüştür. 

Bu dönemde şairlerin çoğu millî unsurları şiirlerinde kullanmışladır. Bu unsurlar içerisinde yer alan 
deyimler Sa’yî Çelebi’nin de şiirlerini süslediği beyitlerinden yola çıkılarak değerlendirilmiştir. Şairin 
nazire geleneğine de uyduğu görülmüş ve dönemin padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman’ın şiirine 
yazdığı nazirenin tamamına Gazeliyyâtı’nın içerisinde yer verdiği tespit edilmiştir.  

Şair, mesleği ile ilgili mazmunlara şiirinde pek yer vermese de gazellerinde farklı alanlara ait terimler 
bulunmaktadır. O; hayal dünyasında canlandırdığı sevgilisinin suretini mısralarında nakş ederken 
musikiye ait kelime ve kavramlara, ceylanların nâfelerine, günlük hayatta kullanılan halk ilaçlarına 
değinmiştir. Sevgilisinden gördüğü eza ve cefayı anlatırken mezar taşına yazılacak söze, kabrindeki 
toprağa bile dizelerinde yer vermiştir. 

Sa’yî Çelebi, tezkire yazarlarının da ifade ettiği gibi döneminin iyi şairlerindendir. O; kullandığı sanatlar, 
kelime ve kavramlarla gazellerine mana derinliği kazandırmıştır. Beyitlerinde zühtlüğü bıraktığını ve 
aşkı, şarabı, rindliği tercih ettiğini belirten şairin elimizde bulunan az sayıdaki gazeliyle dönemin divan 
şiirine katkıda bulunduğu görülmüştür.  

 áazeliyyÀt-ı Saèyì Çelebì 

 15.  

 FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 

1 Almaàa6 Àh oúların úaddüm kemÀn oldı bana 

 Kavs-i menzilgÀhı göklerde nişÀn oldı baña   

 

2 Òırmen-i ãabrum úoyup ber-bÀd úıldı óÀãılum 

 Berú-i mihnetden dirìàÀ çoú zemÀn oldı baña 

                                                             
5  vr. 49b 
6  Âşık Çelebi Tezkiresi’nde “atmağa” olarak geçiyor (Kılıç, 2010: 992).  
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3 Deşt-i àamda mihr-i èışúuñla seng-i sÿzÀnken 

 ÁfitÀbum ebr-i firúat sÀyebÀn oldı baña 

 

4 Òırúa vü tÀcın úodum zühdi òarÀbÀt itdüm 

 Şol zemÀn kim himmet-i pìr-i muàÀn oldı baña 

 

5 Úanlu yaşumla müzeyyen eyledüm tezyìn içün 

 Her biri Saèyì nihÀl-i eràuvÀn oldı bana 

 

 2.  

 FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 

1 Gördi kim eùfÀl-i eşküm òÀnesin eyler òarÀb 

 ÁşiyÀn-ı dìdemi terk itdi uçdı murà-ı òˇÀb 

 

2 Döne döne iñleyüp küllÀbveş döksem gerek 

 PÀyine sen serv-i úaddüñ yaşumı mÀnend-i Àb  

 

3 Girye eyler gökde Àhum işidüp her bir felek 

 Gözleri yaşidür aúan ãanmañuz anı şihÀb  

 

4 Bir münaúkaş ÀsmÀnı òaymedür ey şeh-i felek 

 Ùaúdı Àh-ı Àteşìnim yir yirin ãanmañ ùınÀb 

 

5 ÙÀb-ı bütden laèl-i dilberde görenler ile  

 äanurlar cÀm-ı şarÀb üstünde ey Saèyì óabÀb 

 

 3.  

 FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 

1 Başum üzre berú-i Àh-ı Àteşìn raòşÀn olup 

 Gözlerümden aúdı yaşum her ùaraf bÀrÀn olup 

 

2 áarúa virdi günbed-i gerdÿnı mÀnend-i óabÀb 

 Eşkümüñ her úaùresi zencìr-i bì-pÀyÀn olup 

 

3 Sen nióÀl-i gülden ayru bÀà-ı èÀlemde göñül 

 Úaldı bÀd-ı àamla berg-i bìdveş lerzÀn olup 
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4 Óasretüñle şìr-i diller ey àazÀl-ı misk-i çìn 

 Úaldılar ãaórÀ-yı àamda òÀkla yeksÀn olup 

 

5 Rişte-i cÀnı düşelden Saèyì’nüñ çeng-i àama 

 Egleşür her üstüòˇÀnı nÀyveş nÀlÀn olup 

 

 4.  

 FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 

1 Aàlayayın bülbülÀsÀ ben gülüm nÀlÀn olup 

 Sen cióÀn bÀàumda gül ey àonca-leb óandÀn olup 

 

2 Ayda bir kez görmez oldum yüzüñi ey mÀh-rÿ 

 Gün gibi hercÀyì olduñ Àfet-i devrÀn olup 

 

3 Götürürdüñ òÀkdan bin õerre-i ey ÀfitÀb 

 Bir gice baããañ úadem àam-òÀneme mihmÀn olup 

 

4 Niçe bir deşt-i belÀ vü àamda ey Leyl-i òırÀm 

 Velehÿ óayrÀn gezer Mecnÿn-ı ser-gerdÀn olup 

 

5 CÀy-ı àamdur SaèyìyÀ bu òÀngÀh-ı Àb u gül 

 èÁlemü’l-óelÀúa düş abdÀlveş èuryÀn olup 

 

 57.  

 FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 

1 Her ne deñlü itse mir’Àt-ı dili dilber şikest 

 èAús-i ruòsÀrınsa anuñ maôhar oldı her şikest 

 

2 Bezm-i àamda cÀm-ı dìdemden aúar ùurmaz yaşum 

 Telò olucaú şìşe beñzer şarÀb eyler şikest8 

 

3 GÿşvÀruñ zülfün altından görünür mihrveş 

 Her seóer anuñçün olur revnaú-ı aòter şikest 

 

                                                             
7  vr. 50a 
8  “şikest” redifi bu mısrada yazılmamıştır. 
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4 Úadrin artur sözlerin cÀnÀ ãumm èÀşıúlaruñ 

 Eksik olur úıymeti olcaàız güher-şikest 

 

5 ÒˇÀn-ı vaãlın istemekden Saèyì leylì döşek 

 KÀse-i Mecnÿn gibi olsun sifÀl-i ser-şikest 

 

 6.  

 FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 

1 ŞÀh-ı èaşúum dÿd-ı ÀteşnÀkdur başumda tÀc 

 Mülk-i àamdan tìà-i nÀr-ı Àhla aldum òarÀc 

 

2 Çeşm-i òunbÀrumla cism-i pür-fikÀrum dir gören 

 Buña cerrÀó-ı eceldür eyleyen ancaú ilÀc 

 

3 Pÿte-i àamda eger cÀnuñ eritmezseñ dilÀ 

 KÀse-i ser-seng miónet birle mÀnend-i zücÀc 

 

4 SÀkiyÀ ãun sÀàarı bu devr içinde sanmadan 

 Naúd-i úalbüñ bulmaya bÀzÀr-ı èaşú içre revÀc 

 

5 Áb-ı óasret dìdede başda hevÀ-yı nÀr-ı şevú 

 Saèyì’nüñ òÀki meger bunlarla bulmuşdur revÀc 

  

 7.  

 FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 

1 Münşì-i úudret berÀt-ı cenge ùuàrÀ-yı èıyd 

 Çekmese olmazdı úaşuñ àırre-i àarrÀ-yı èıyd 

 

2 Eşkümi saúúÀ müjem cÀrub idersem seyrider 

 DÀmen-i yÀri àubÀr-Àlÿd ider ãaórÀ-yı èıyd 

 

3 Úan bulaşdurdı beni úurbÀn idüp ol úaşı ya 

 Dest-i òÿn-Àlÿdun anuñ ãanmañuz óınnÀ-yı èıyd 

 

4 Rÿzeden nÿr-ı baãar gitdi bugün èÀlem meğer 

 SÀàar-ı gìtì-nümÀdan görinse ferdÀ-yı èıyd  
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5 Rÿze-i óicrÀnla cismüm ser-À-ser úanlu dÀà 

 SaèyìyÀ gören beni giymiş ãanur dìbÀ-yı èıyd 

 

 89.  

 FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 

1 äubóa dek yummaz gözün her şeb olup bìdÀr-ı çarò 

 Şöyle beñzer kim sever bir mihri yoú dildÀr-ı çarò 

 

2 Tìrüñüñ irişdügi şükrÀnesi neḫcìrüñe 

 Naúd-i cÀn ìåÀr iderken urdı bir miúdÀr-ı çarò 

 

3 Tìr-i Àhum urduàı peykÀnıdur ãanmañ şihÀb 

 Acısından çekdi atdı sìneden nÀ-çÀr çarḫ 

 

4 Tìà-i Àhum berúveş eksik degüldür başına 

 Gök demürden eylese miàfer n’ola tekrÀr-ı çarḫ 

 

5 Her giyÀhın úabrimüñ eşkiyle nemnÀk eyledi 

 Aúıdur her dem gözünden eşk-i güher-bÀr-ı çarò 

 

6 Çenber itdi úadd-i bì-gam aúıdup gözden yaşum 

 äanasın Àb-ı revÀne düzdi bir neccÀr-ı çarò 

 

7 áam şebinde necm-i tÀbÀnı anuñ göz yaşıdur 

 Eyleyeydin Saèyì’yi dil-òaste-i bìmÀr-ı çarò 

 

 9.   

 FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 

1 Yoluña şunlar ki èömrüm òÀnümÀnlar dökdiler 

 áam metÀèın aldılar naúd-i revÀnlar dökdiler  

 

2 İtlerüñ meyl eylesün diyü ten-i fersÿdeler 

 Geldiler kÿyuñda yir yir üstüòˇÀnlar dökdiler 

 

3 Nÿş-i cÀn anlara kim èışúuñ meyinden mest olup 

                                                             
9  vr. 50b 
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 Dìde cÀmundan şerÀb-ı eràuvÀnlar dökdiler 

 

4 Sìm-i eşküm naúd-i cÀnum gibi ãaúlarken göñül 

 Yoluña anı bu çeşm-i òÿn-feşÀnlar dökdiler 

 

5 äanmañuz naèl u elifler sìnemüñ meydÀnına 

 Leşker-i hicrÀn gelüp tìr-i kemÀnlar dökdiler 

 

6 Almaàa Saèyì gibi bÀzÀr-ı àamda derdini 

 Niçeler naúd-i óayÀt-ı cÀvidÀnlar dökdiler 

 

 10.10   

 FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 

1 Zaóm-ı çeşm-i òÿn-feşÀnumdan anuñçün úan gelür 

 Kim aña her dem óadeng-i firúat-i cÀnÀn gelür 

 

2 Çeng-i àam bir gÿş-mÀl itmiş ezel bezminde kim 

 Rişte-i cÀn-ı ḫazìnemden henüz efàÀn gelür 

 

3 äafóa-i sìnemde cÀnÀ her zemÀn pürkÀr-ı dil 

 Noúta-i dÀà àam-ı èışú üzere ser-gerdÀn gelür 

 

4 Neylesün maèmÿre-i dehri dil-i dìvÀne çün 

 Sensizin èÀlem aña bir genci yoú vìrÀn gelür 

 

5 Menzil-i maúsÿda irmek isteyenler her úadem 

 Gird-bÀdÀsÀ belÀ deştinde ser-gerdÀn gelür 

 

6 ÒÀk-i Saèyì’den yaña itmiş güõer beñzer nesim 

 Kim niye andan meşÀm-ı dehre bÿy-ı cÀn gelür 

 

 11.  

 FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 

1 Sìne-i ãad-çÀke dilden anuñ içün úan gelür 

 Kim aña her dem óadeñg-i àuããa-i devrÀn gelür 

                                                             
10  vr. 50b-51a 
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2 Merhem-i rÀóat yüzün görmez úılur bìmÀr u zÀr 

 Bir göñül kim aña her dem óasret-i óırmÀn gelür 

 

3 äanma vÀdì-yi àam-ı èışú içre ey Leylì-ḫırÀm 

 Bir daóì bencileyin Mecnÿn-ı ser-gerdÀn gelür 

 

4 Baàa varsam sensiz ey gül her yiri bir berg-i sebz 

 Kesmege naḫl-i óayÀtum erre-i óicrÀn gelür 

 

5 Rastì şol serv-i úadsin sen ki her dem pÀyüñe 

 Her ùarafdan cÿy-ı eşk-i dìde-i giryÀn gelür 

 

6 N’ola bir pÀyÀnı yoú baór olsa eşküm SaèyìyÀ 

 Niçe demdür anda seyl-i vÀdì-i hicrÀn gelür 

 

 12.11    

 FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 

1 Şol zemÀndan kim gözüm mihr-i ruḫuñdan dÿrdur 

 Ey meh-i bed-mihr  o demden nÿrdan mehcÿrdur 

 

2 DÀàdÀr-ı Àteş-i derd ol yüri var lÀle-vÀr 

 Naúş-ı ḫÀl èÀrıø-ı cÀnÀn gözümden dÿrdur 

 

3 Bezm-i àamda gÿş-mÀl-i çeng-i mihnetden göñül 

 İñleãe ãanur işiden nÀle-i ùanbÿrdur 

 

4 Cürèa-i cÀm-ı muóabbetden ùarab-sÀz oldı dil 

 äanma ey sÀkì anı mest-i mey-i engÿrdur 

 

5 Saèyì’ye sÀkì yetiş bir cÀm-ı èişret ãun ki ol 

 SÀgar-ı endÿh-ı revÀndan úatı maómÿrdur 

 

 13. 

 FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 

                                                             
11  vr. 51a-51b 
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1 Bir àazel kim vaãf-ı ḫaùù-ı laèl-i mey-gÿnuñdadur 

 Óırz-ı cÀndur dilde ol bu ben duèÀ-gÿyuñdadur 

 

2 Levó-i èaúl-ı èÀşıúa çekmek diler ḫaùù-ı cünÿn 

 Noktalar kim misk-i terden ãafóa-i rÿyuñdadur 

 

3 Bir ayaà üzre ùurup åÀbit úademlik gösterür 

 Serve beñzer kim hevÀ-yı úadd-i dil-cÿyuñdadur  

 

4 Úad óamìde muøùarib çevgÀn-ı zülfüñ gibi dil 

 GÿyiyÀ fikr-i müselsel èanberìn ger bendedür 

 

5 Saèyì’yi cÀnÀ hevÀ-yı pÀy-ı bÿsuñ ḫÀk idüp 

 Yıllar olmuşdur düşüp rÀh-ı ser-i kÿyuñdadur 

 

 1412. 

 FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 

1 äaà isen ol úo beni ey dil-i bìmÀrum var 

 Ger olursam baña çeşmüm gibi aàlarum var 

 

2 Òacl eyler seni nÀzıyla óırÀmı yÀrüñ 

 äakın ey serv dime bir daḫı reftÀrum var 

 

3 áam beni şöyle øaèìf eyledi kim dildÀre 

 ÙÀúatüm yoú dimege bir iki güftÀrum var 

 

4 Laèle dönse yaşumuñ rengi n’ola èaksinden 

 Dìdede çünki óayÀl-i leb-i dildÀrum var 

 

5 Nice ḫoş dil olayın Saèyì belÀ küncünde 

 Pister-i àamda yatur bir dil-i bìmÀrum var 

 

                                                             
12  Varak 51b’de sayfa kenarına yazılan gazelle bu gazel aynıdır. Gazellerde 2, 3 ve 4. beyitlerin sıralaması farklıdır. Ayrıca 3. 

beyitin 1. mısrasında geçen “şöyle” kelimesi sayfa kenarındaki gazelin 3. beyitinde  “mahv” olarak geçmektedir.  
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 15.13  

 FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 

1 BÀd idenler zülfüñü óÀlüm perìşÀn itdiler 

 Laèl-i mey-gÿnuñ içenler yaşumı úan itdiler 

 

2 Vaãf idenler şemè-i ruósÀr-ı cihÀn-efrÿzuñı 

 Göñlümi pervÀneveş èışúunla sÿzÀn itdiler 

 

3 Dürr-i dendÀnuñ alup aàlatalar şol deñlü kim 

 Yaşumı ey gevher-i yekdÀna èummÀn itdiler 

 

4 Bildiler sensin cihÀnda künc-i maúãÿdum benüm 

 Yaúdılar dil ḫÀnesin èışúuñla vìrÀn itdiler 

 

5 Anca bilüñ yÀd idüp cÀnÀ idenler úıyl u úÀl 

 Mÿydan her dem beni nÀlÀn u giryÀn itdiler 

 

6 ÁfitÀbum àam şebinde mihr-i ruósÀruñ añup 

 Yaşumuñ her úaùresin bir necm-i tÀbÀn itdiler 

 

7 Áh kim vaãf eyleyüp zülf ü zenaḫdÀnuñ senüñ 

 Göñlümi ol dem esìr ü bend-i zindÀn itdiler 

 

8 ÚÀmetüñ añup cihÀn bÀàında ben ÀzÀdeni 

 SÀyeveş ey serv-úad óÀkiyle yeksÀn itdiler 

 

9 èUúde-i zülf-i èabìrÀsÀ ki dil naèl-bedler 

 èÁlemüñ müşkillerin heb baña ÀsÀn itdiler 

 

10 Her kişi ruósÀr-ı Àteş tÀbuñı medó eyleyüp 

 NÀr-ı Àhın Saèyì’nüñ cÀnÀ firÿzÀn itdiler 

  

 16. 

 FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 

1 BÀà-ı dehre lÀleveş dÀàıyla gelmiş èÀşıúız 

 MÀ’il-i èışúuz belÀ oduna yansaú lÀyıúız 

                                                             
13  vr. 51b-52a 



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a ş t ı r m a l a r ı  D e r g i s i  2 0 2 2 . 2 7  ( N i s a n ) /  5 0 9  

Hattat bir şair: Sa’yî Çelebi ve gazelleri / S. Turan & F. Duman (489-524. s.) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 

Osmanağa Mahallesi, Mürver Çiçeği Sokak, No:14/8 
Kadıköy - İSTANBUL / TÜRKİYE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmanağa Mahallesi, Mürver Çiçeği Sokak, No:14/8 
Kadıköy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

 

2 SÀàar olaldan sifÀl-i ten sebÿ olalı ten 

 Mest-i èışúuz zÀhidÀ ãanma bizi kim ayıúız 

 

3 Sìneler çÀk eyleyüp iôhÀr-ı èışú eşkine ùañ 

 äubóveş mihrüñle çün yüzi aà alnı açuúız  

 

4 äoñradan geçdi belÀ zincìri Mecnÿn boynına 

 Bend-i àamda ey ãaçı Leylì biz andan sÀbıúız 

 

5 ÜstüḫˇÀn-ı cismimüzdür nerdübÀn-ı úaãr-ı àam 

 PÀye-i èışú içre biz Saèyì bülend-i fÀ’iúiz 

 

 17.14 

 FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 

1 SÀlik-i rÀh-ı ḫarÀbÀt olmayınca pìrimüz 

 Olmadı ser-menzil kÿy-ı fenÀda seyrimüz 

 

2 Pÿte-i miónetde naúd-i úalbini ãÀf itdi dil 

 Cevher-i mihr u muóabbet olalı iksìrimüz 

 

3 PehlivÀn-ı èarãa-i èışúuz ki aldıú èÀlemi 

 èÁúıbet ḫÀr-ı taèalluú oldı dÀmen kibrimüz 

 

4 Düşdi vÀdì-yi belÀ-yı èışka dil dìvÀne-var 

 SaèyìyÀ sevdÀ-yı zülf-i yÀr olup zencìrimüz 

 

 18. 

 FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 

1 Deşt-i àamda derd ile Àh itdüàünce her nefes 

 Od çıúup eflÀke yir yir ùutuşur mÀnend-i ḫas 

 

2 KÀrbÀn-ı èışúıla geldüm fenÀ şehrine bene 

 Alemi ùutsa fiàÀnum n’ola mÀnend-i ceres 

 

                                                             
14  vr. 52a-52b 
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3 Başumuz meydÀn-ı mihr-i yÀrda àalùÀn iken 

 Urmamuşdı gÿy-ı èışúa kimse çevgÀn-ı heves 

 

4 Şah-bÀz-ı evc-i istiànÀ olaldan murà-ı dil 

 èArãa-i èÀlemde gelmez baña èanúÀlar meges 

 

5 SaèyìyÀ bir gün hümÀ-yı vaãl ola diyu şikÀr 

 ÜstüḫˇÀn-ı cismümi itdim müşebbek bir úafes 

 

 19. 

 FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 

1 Raḫne kim dil úaãrına zaḫm-ı àam-ı dil-ber úomış 

 Rÿy-ı yÀri çeşm-i cÀn görsün diyü manôar úomış 

 

2 DÀà-ı àam ãanur görenler taḫtasında sìnemüñ 

 Naúd-i cÀnum almaàa ãarraf-ı miónet zer úomış 

 

3 Òavf idüp tìà-i şuèÀè-ı nÀr-ı Àhumdan benüm 

 Çaró úat úat gök demürden başına miàfer úomış 

 

4 Ten óiãÀrın ceyş-i àam olup ḫÀyÀl-i zülf-i yÀr 

 Burc-ı dilde bir livÀ-yı ejdehÀ-peyker úomış 

 

5 Şÿèle-i Àh-ı derÿnun ôÀhir itse ùañ degül 

 äubóuñ ey meh dÀà-ı mihrüñ cÀnına erz úomış 

 

6 Ger ãorarsañ Saèyì’yi cÀnÀ marìøì èışú olup 

 Pister-i àamda belÀ bÀlìni ser üzre úomış 

 

 20.15 

 FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 

1 CÀn ile varan şu kim yoluñda ìåÀr eylemiş 

 Kendüyi rÀh-ı muóabbetde sebük-bÀr eylemiş 

 

2 Murà-ı cÀnı dÀne-i óÀlüñ óevÀsı ey hümÀ 

 Çeng-i şÀhìn àam-ı èışúa giriftÀr eylemiş 

                                                             
15  vr. 52b-53a 
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3 Neylesün gülşen temÀşÀsın göñül çün derd añun 

 Sìnesin dÀà-ı àam-ı èışkıyla gülzÀr eylemiş 

 

4 Ùÿtì-i cÀn eylemez Àyine-i dehre naôar 

 Bilemez üstÀd-ı èışk aña ne güftÀr eylemiş 

 

5 äavt-ı rÿó-efzÀyına muùrib meger kim sÀzına 

 Rişte-i cÀn-ı óazìn-i Saèyì’den tÀr eylemiş 

    

 21.  

 FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 

1 DÀà-ı óasretlerle şol kim sìne gülzÀr eylemiş 

 BülbülÀsÀ ḫÀr-ı àamkÀrun anuñ zÀr eylemiş 

 

2 Dil düşüp cÀm-ı şarÀb-ı èışú ile mÀnend-i çeng 

 Kendüsi ber-pÀy-ı sermeste hevÀdÀr eylemiş 

 

3 Noúta-i dÀà-ı muóabbet úomaàa dil levóine 

 Ol perì ḫaùùın ruḫı devrinde pürkÀr eylemiş 

 

4 EràanÿnÀsÀ cihÀn deyrinde olmuş nÀle-sÀz 

 Ey ãanem sevdÀ-yı zülfün her ki zünnÀr eylemiş 

 

5 NÀle-i sìnem ùarab-sÀz olmaàa mÀnend-i èÿd 

 Gÿş-mÀl-ı çeng-i miónetkÀrumı zÀr eylemiş 

 

6 Gösterüp mir’at-ı ruhsÀrında ol meh laèlini 

 Saèyì’yi bir ùÿùì-yi gÿyÀ-yı esrÀr eylemiş 

 

 22. 

 MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün 

1 FenÀ gülzÀrıdur èÀlem bahÀrından ḫazÀn úalmış 

 Meh-i nev ãanma uçmış èandelìb-i ÀşiyÀn úalmış 

 

2 Çıúaldan ḫÀl şibr u ùÀú-ı ebrÿña degül zülfün 

 Kemend-i èanberÀsÀsıyla miskìn rismÀn úalmış 
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3 Aña meşşÀùa-i úudret-şikest irgürdi beñzer kim 

 Bugün Àyìneye baúdım hemÀn bir üstüḫˇÀn úalmış 

 

4 Sır-ı teslìmi niçün úomayam ḫÀk-i rÀhına 

 Ùarìú ehli fenÀ bezminde bir pìr-i muàÀn úalmış  

 

5 Ten-i Saèyì úatı pejmürdedür vir Àb-ı laèlüñden 

 O miskìn-i ḫÀkdan àamda şöyle nÀ-tüvÀn úalmış 

 

 23.16 

 FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 

1 Cismümi ḫÀk ister iden nÀr-ı hicr-i yÀrmış 

 Yile viren ḫÀkümi bir Àh-ı Àteş-bÀrmış 

 

2 Baàrumı her dem ãurÀhìveş ùolu kÀn itmeyen 

 Beñzer ey dil Àrzÿ-yı ãoóbet-i yÀr eylemiş 

 

3 Düşüren dÀm-ı belÀya Àh kim dil muràunı 

 DÀne-i ḫÀl-i siyÀh zülf-i èanber-bÀrmış 

 

4 èAndelìb-i dil n’ola Àh itse bÀà-ı dehrde 

 Kim bu gülşenden naãìb aña belÀ-yı ḫÀrmış 

 

5 Bezm-i èuşşÀúúı nevÀ-yı Àhı ùutdı Saèyì’nüñ 

 Rişte-i cÀnı belÀ-sÀz yine evtÀr eylemiş 

 

 24. 

 FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 

1 Her ne dil kim èazm-ı rÀh-ı kÿy-ı dildÀr eylemiş 

 Bu fenÀ deştinde kendün yÀr reftÀr eylemiş 

 

2 N’ola iñlerse göñül çün nefs-i pür zÀr-ı belÀ 

 NÀyveş bezm-i muóabbetde anı zÀr eylemiş 

 

                                                             
16  vr. 53b 
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3 Levóa-i cÀna úoyan dÀà-ı muóabbet noúùasın 

 Bu dil-i ser-geştemi mÀnend-i pürkÀr eylemiş 

 

4 èIşú-ı cÀmın nÿş idüp deyr-i muóabbetde göñül 

 Bir ãanem-zülfün miyÀn-ı cÀne zünnÀr eylemiş 

 

5 Naúd-i úalbin ãÀf iden àam pÿtesinde Saèyì 

 KìmiyÀ-yı èışú-ı dildÀre ùalebkÀr eylemiş  

 

 25. 

 MefÀèìlün MefÀèìlün Feèÿlün 

1 Olalıdan ger işèÀr içre àavvÀã 

 Çıúardum dürlü dürlü gevher-i ḫÀã 

 

2 Baña èaksine yüz gösterdügi çün 

 Yaşumdan oldı ketm-i gözgüsi pÀã 

 

3 Muóakúaúdur àubÀr-ı ḫaù lebüñde 

 Yazupdur ḫÀtem-i laèl üzre İḫlÀã 

 

4 Şafaú mey nuúl encüm zühre muùrib 

 Ùutar def mihr ü meh çarḫ oldı raúúÀã 

 

5 Bu èişret-ḫÀne-i dehr içre Saèyì 

 MüdÀmì ùurma eyle ãoóbet-i ḫÀã 

 

 2617. 

 FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 

1 Ayrılup dildÀrdan düşdi meger hicrÀne şemè 

 Yandı yaúıldı anuñ çün Àteş-i sÿzÀne şemè 

 

2 N’ola èışúuñ tÀbnÀk itse derÿn-ı sinemi 

 Şuèle virür yansa ey meh ḫÀne-i virÀna şemè 

 

3 Gün yüzüñ göster baña àamdan ḫalÀã olsun göñül 

 Ôulmet-i şeb defè olur ey meh ne dem kim yana şemè 

                                                             
17  vr. 54a 
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4 èIşúa dil yaúup iletsün her ḫarÀbÀt ehline 

 Çün bilürsün gönderürler meclis-i yÀrÀna şemè 

 

5 Ey úamer-i ruḫ ki ãaúın eşkle Àhumdan benüm 

 Söylenür duymaz bilirsün bÀd ile bÀrÀna şemè 

 

6 CÀme-i sìmìn giyüp zer-tÀc u miskìn tÿà ile 

 Bezm-i ehl-i èışúa varsa yaruşur şÀhÀne şemè 

 

7 Yanmaàa sÿz-ı güdÀzın Àteş-i àamdan gelür 

 Her gice tÀ ãubó olunca meclis-i cÀnÀna şemè 

 

8 Şol úadar yandı yaúıldı tÀ ki Saèyì dün gice 

 Bir nefes diñlenmedi irince dek pÀyÀna şemè  

 

 27. 

 FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 

1 Pister-i àam eyledi øaèfıyla yirüm derd-i dÀà 

 Bir daḫı ben ḫasta yÀ Rab olmıyor olmamı ãÀà  

 

2 Ùolanur pervÀne diller türbetüm fÀnÿs var 

 Úabrüme úandìl-i mihrüñ olalı ey meh çerÀà 

 

3 Áh gibi muùribüm var àam gibi yÀr-i úadìm 

 Meskenüm olsa yir ider gÿşe-i emn [ü] ferÀà 

 

4 ÜstüḫˇÀn-ı küşte-i tìà-i àam olup ùuèmesi 

 Úan bulaşdı aàzuma sürḫ eyledi minúÀr-ı zÀà 

 

5 Gülşene baór-i sirişkin ideli çeşmüm revÀn 

 Pençe-i mercÀna döndi Saèyì pÀy-i kebk-i bÀà 
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 28.18 

 FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 

1 Urdu àonca ol úaşı yÀ úabøa-i cevrine kef 

 ÜstüḫˇÀn-ı cismümi tìr-i àama eyler hedef 

 

2 Ey dişi lü’lü’ ḫayÀl-i dürr-i dendÀnuñ gözüm 

 Óıfô ider úaèrım eşkinde mÀnend-i ãadef 

 

3 Görüben laèl-i güher-zÀ ki ḫarìdÀr olmışam 

 Naúd-i eşk-i ḫÿn-feşÀnum eyleyüp sìnemi leff 

 

4 Úarşuña gögsün dögüp zer gösterelden ey úamer 

 Meclis olmaz kim ùabançe-i sìmin devrüñde def 

 

5 ÒˇÀb-ı düzdin menè içün Saèyì seni19 

 Tìà ile müjgÀnlarum rÀh-ı naôarda ùutdı ãaf 

 

 29. 

 FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 

1 Ey göñül defè-i àam-ı eyyÀmise kÀmuñ senüñ 

 Düşmesün elden CemÀsÀ cÀm-ı gül-fÀmuñ senüñ 

 

2 DÀne-çìn-i geşt-i zÀr-ı sihr olup ey murà-ı dil 

 Key ãaúın úayd-ı taèalluú olmasun dÀmuñ senüñ 

 

3 ÒÀkimüñ her õerresi raúã ide mihr-i şevú ile 

 Úabrüme cÀnÀ ãabÀ ger ilte peyàÀmuñ senüñ 

 

4 Bezm-i devr içre bana úan yutdurursan ey felek 

 Ùobùolu ḫÿn-Àb-ı àamdur varsa eşküñ senüñ 

 

5 Dost oldur baña öldükde mezÀrum ùaşuna 

 Yazdura şeró-i àamumla dil-berÀ nÀmuñ senüñ  

 

                                                             
18  vr. 54a-54b 
19  Mısrada kelime eksikliği olduğu için mısranın vezni kusurludur.  
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6 Cürèa-nÿş-ı sÀúì-i bezm-i ḫarÀbÀt olmaàa 

 SaèyìyÀ başdan sifÀl-i pür gerek cÀmuñ senüñ  

 

 30. 

 FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 

1 èÁşıú-ı üftÀdedür düşse n’ola eşèÀra çeñg 

 Açılur gönli anuñla neylesün ÀvÀre çeñg 

 

2 Beñzemiş evrÀú-ı rengìnle sìm-i efşÀnla 

 JÀle düşmiş bir gülistÀna ya bir gülzÀra çeñg 

 

3 äanma göz her ãafóası üzre olupdur zer-feşÀn 

 Áteş-i óasret şuèÀèıdur yanupdur nÀra çeñg 

 

4 Yazuban èarø itdügi budur derÿnı óÀlini 

 CÀnı yoúdur yÀre úarşu kim gele güftÀra çeñg 

 

5 Cedvel-i simìni eşk evrÀd-ı zerdì çehresi 

 Beñzese Saèyì n’ola bir èÀşıú-ı àamḫˇÀra çeñg 

 

 3120. 

 FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 

1 HÀle içre meh degül görinen Àyìne miåÀl 

 Seyre çıúduñ gice èarø itdi ruḫuñ èaks-i cemÀl 

 

2 DÀmen-i ãabrumı çÀk itdi çeküp dest-i firÀú 

 Gözlerüm yaşı degüldür dökülür tügme-i Àl 

 

3 Merdüm-i dìde gözünden düşecek eşk-i sitem 

 Raóm idüp ḫÿn-ı dil aña giyürür cÀme-i Àl 

 

4 Dost ben aña derim kim olacak göze gire 

 İtdüre ḫÀk-i tenümden saña dildÀre sifÀl 

 

5 AfitÀbum saña siór ile úarìn olmaàa mÀh 

 Áteş-i naèle ãalar ãanma şafaú içre hilÀl 

                                                             
20  vr. 55a 
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6 Per-i tìrüñ hevesi itdi dil-i Saèyì’yi ḫÀk 

 İrişür mÿr-ı øaèìfe perr ü bÀliyle zevÀl 

 

 32. 

 FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 

1 NÀle ney gözyaşı mey oldı ciger büryÀnum 

 ÒÀne-i dilde ḫayÀlüñ olalı mihmÀnum 

 

2 Levó-i çehremde yazar sürḫ ile èışk Àyetini 

 Úıl úalemlerle tenüm dìde-i ḫÿn-efşÀnum 

 

3 ÒÀr u ḫasdur ki götürdi anı seylÀb-ı sirişk 

 äanmañuz eşk-i terümde görinen müjgÀnum 

 

4 Nem ziyÀn ola niåÀr eyleyesin yolunda 

 Gevher-i eşk ile pür eyleyüben dÀmÀnum 

 

5 ŞermsÀrum yaúalı Saèyì señüñ dilberden 

 ÜstüḫˇÀn-ı tenümü nÀr-ı dil-i sÿzÀnum 

 

 33.21 

 FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 

1 Ben bu vÀdì-yi belÀ-yı èışúa baãmazdum úadem 

 Olmasa evvel úadem ser menzilüm kÿy-ı èadem 

 

2 Deyr-i dilde naúş-ı óüsn-i yÀri taãvìr itmege 

 Eyledüm müjgÀn-ı ḫÿn-Àlÿd çeşmüm úıl úalem 

 

3 Dil bugün bir cÀmdan çekdi şarÀb-ı èışúı kim 

 İçmedi anuñ gibi cÀm-ı cihÀn devrinde Cem 

 

4 Bu ne óÀletdür èaceb sÀz-ı nevÀ-yı èışúda 

 Kim semÀè-ı naèmesi úaddini çarhuñ úıldı ḫam 

 

                                                             
21  vr. 55a-55b 
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5 Bezm-i àamda muùrib-i Àhum fiàÀna başlasa 

 Rişte-i cÀndan gelür Saèyì ãadÀ-yı zìr ü bem 

 

 34. 

 FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 

1 Kÿyuña Àhum dilerdi ilte óÀşÀ kim benüm 

 Seyle virdi lìkin anı çeşm-i nemnÀkum benüm 

 

2 Başum alup eyledüm èazm-i beyÀbÀn-ı fenÀ 

 Kimseler nÀm u nişÀnum bilmeye tÀküm benüm 

 

3 Óasret-i ruḫsÀr u zülf-i yÀr ile cÀn virmişem 

 LÀle vü sünbül bitürse seyr ider ḫÀküm benüm 

 

4 Sìne-i ãad çÀkum içre nÀle-i cÀn-sÿzıla 

 GÿyiyÀ murà-ı úafesdür cÀn-ı àamnÀküm benüm 

 

5 Bezm-i àamda sìne-i çÀkin göricek Saèyì’nüñ 

 Didi dil-ber Àferìn ey mest-i bì-bÀküm benüm 

 

 35.  

 MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün 

1 Vücÿdum maóv olup olsa yirüm kÿy-ı èadem bir gün 

 MurÀdum üzre gül rencìde úıl luùf it èadem bir gün 

 

2 EsÀs-ı úaãr-ı èışú ey seng-dil vìrÀn olur yÀb yÀb 

 ÒarÀb olup yıúılmaz ise bünyÀd-ı sitem bir gün 

 

3 Dil ü cÀn tÀrınuñ mıørÀb-ı àamdan nÀlesin düzdüm 

 ÓikÀyet eylese meclis-i meclis zìr ü bem bir gün 

 

4 Bunı bildim ki Àḫir cÀm-ı èömrüñ inkisÀrı var 

 Anuñçün úomadı elden olunca cÀmı ḫum bir gün 

 

5 Baña úayd-ı taèalluú pÀy-bend olmasa ey Saèyì 

 Bu rÀh-ı pür-ḫaùırda kim dir idi eglenem bir gün  
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 36.22 

 FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 

1 YÀ úaşuñ ey nÀvek-efgen eyledi kaddüm kemÀn 

 Tìr-i Àha menzil-i úavsi n’ola döksem nişÀn 

 

2 Çekdiler zencìr-i zer-ùÀúat şererden göklere 

 Áhumuñ dÿdun ãanasun ejder-i Àteş-feşÀn 

 

3 Def gibi sìnem dögüp Àh itmeyince olmadım 

 NÀyveş ḫalú-ı cihÀn içre müşÀrün-bi’l-benÀn 

 

4 ÒÀk olursam da hevÀ-yı pÀy-bÿsuñdur heves 

 BÀd-ı miónetle meger úılmaya girdümden nişÀn 

 

5 Bir hümÀdur sìnede Saèyì ḫayÀl-i zülf-i yÀr 

 Yire atdı ãanasın oldı óarìã-i üstüḫˇÀn  

 

 37. 

 FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 

1 èAsker-i mülk-i àama şimdi ben oldum baş olan 

 èAzm-ı rÀh itdüm úanı gelsün ber ü bÀd eş olan 

 

2 Başum alup eyledüm èazm-ı beyÀbÀn-ı fenÀ 

 Rehberüm àam zÀd miónet àuããÀdur yoldaş olan    

 

3 Yirini evc-i şeref eyler felekde gün gibi 

 Gÿyveş çevgÀn-ı mihr-i yÀre óÀøır baş olan 

 

4 Dürr-i şehvÀrın cihÀnuñ gözüme göstermeden 

 Úaùre úaùre çeşme-i çeşm-i terinde yaş olan 

 

5 MÀder-i dehrüñ içersem zehrini mÀnend-i şìr 

 áam degül çünkim benümle àuããÀdur úardaş olan 

 

6 Yaş döküp gözden yüzin cÀrÿbveş sürsin yire 

 SaèyìyÀ ãaón-ı sarÀy-ı àuããaya ferrÀş olan 

                                                             
22  vr. 55b-56a 
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 38. 

 FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 

1 èAks-i rÿy-ı yÀrsız mir’Àt-ı cÀnı neylerün 

 PÀrelensün señg-i miónetle ben anı neylerün 

 

2 Mihr-i rÿyuñla ḫayÀl olmazsa mÀnend-i elif 

 Bu ten-i zerd ü nizÀr u nÀtüvÀnı neylerün 

 

3 Def gibi sìnem dögüp Àh itmeyince olmadım 

 [……………………………………………..] 23 

 

4 Göz yaşun tìr-i àam-ı èışúile Àḫir ey peri 

 Şìşe-i úaãr sipihr-i zer-nişÀnı neylerün 

 

5 Dilde zünnÀr-ı ser-i zülfüñ hevÀsı olmasa 

 Ey ãanem bu deyr-i naúş-ı ÀsumÀnı neylerün 

 

6 Gÿş-i hÿş-ı zühreye irgürdi ey dil nÀlesin 

 Saèyì’nüñ her kim işitdi üstüḫˇÀnı neylerün 

 

 3924. 

 FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 

1 Niçe bir dirsin be ãÿfì saàÀr-ı ãahbÀyı úo 

 Bir daḫı baña bu sözi söyleme àavgÀyı úo 

 

2 Muøùarib-óÀl eyleme diller perìşÀn olmasun 

 Bir dem ey bÀd-ı ãabÀ ol zülf-i èanber-sÀyı úo 

 

3 èÖmre çünkim iètimÀd olmaz bugünden yarına 

 Hey úıyÀmet bana lüùf it vaède-i ferdÀyı úo 

 

4 Var iken èÀlemde ey dil şÀl-ı miónet tÀc-ı àam 

 Kime zerbefte-i aùlas-ı dìbÀsını úo25 

 

                                                             
23  Bu beyitin ikinci mısrası yazılmamıştır.  
24  vr. 56b 
25  Mısrada kelime eksikliği olduğu için mısranın vezni kusurludur.  
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5 Öykünürmiş şìve-i çeşm-i nigÀre bir daḫı 

 Añma Saèyì baña ol nergis dir aàbÀnı úo 

 

 40. 

 FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 

1 Urduàiçün her der ü dìvÀre kendün dÿd-ı Àh 

 SÀye gibi başdan ayaàa teni oldı siyÀh  

  

2 Úandesin ey serv-i bÀlÀ úabrümüñ nergislere 

 Her biri bir çeşm-i óasretdür saña eyler nigÀh 

 

3 Òırúa vü tÀcın úodım zühdüñ ḫarabÀt itdim 

 Efser-i rindi urundım eylerüm terk-i külÀh 

 

4 HÀle ãanma ey úamer gÿyuñ ser-À-ser seyr ider 

 Tìr-i Àhumdan benüm ḫavf eyleyüp her gice mÀh 

 

5 Óasret-i laèliyle cÀn virdim nigÀruñ SaèyìyÀ 

 Sünbül olursa mezÀrında yir ider her giyÀh 

 

 41.26 

 Mefèÿlü MefÀèìlü MefÀèìlü Feèÿlün 

1 ÒÀl-i ruḫuñ üzre ḫaù-ı èanber-şiken içre 

 Bir ùıfl-ı Óabeş’dür ki düşüpdür çemen içre 

 

2 äaúlayamadum dìde beyÀøında sirişküm 

 Penbeyle velì ḫıfô olunur der èaden içre 

 

3 Rengìn-i èaúìúüñ ider ribÀsuma benzer 

 TÀ bì-naúddur düşse süheylüñ semen içre  

 

4 Aldı heves-i zülfüñ ile nÀfe úalender 

 Bir úat deriye ãarılu úaldı Òoten içre 

 

5 Sìnemde óayÀl-i ḫaù-ı dÀà-ı siyehüñle 

 Bir ùÿùiye benzer düşse zÀà u zaàan içre   

                                                             
26  vr. 56b-57a 
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6 Tìrüñ degül öldürmek içün aàlayu ben úan 

 Engüşt-i taóayyür úodı zaóm-ı dehen içre 

 

7 NaúúÀş-ı úaøÀ mihr degül gelse çarḫa 

 Naúş itmege zer ezdi bu deyr-Àhen içre 

 

8 Òaù ôulmet olur maènÀ añuñ Àb-ı óÀyatı 

 Yoḫsa lebüñ evãÀfını Saèyì süóan içre 

 

 42. 

 FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 

1 Gir göñül kÿy-ı ḫarÀbÀta úo neng ü èÀrı 

 Böyledür èÀşıú olan kimsenüñ ÀḫirkÀrı 

 

2 Áteşìn Àhum oúı baàrına girdi feleküñ 

 Meh-i nev şekli degüldür görinen sÿfÀrı 

 

3 Her gice ãanma şihÀb olduàı çün köhne-serÀ 

 Görmeyüp ḫÀne-i dehrüñ dökülür miãmÀrı 

 

4 Küşte-i tìà-i belÀ úanın içer ãu yirine 

 Sürḫ-reng olsa ne var zÀà-ı àamuñ minúÀrı 

 

5 Tìr-i peykÀn-ı belÀlarla yüreg sinemde 

 Döndi şol àoncaya Saèyì k’ide mesken ḫÀrı 

 

 43. 

 FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 

1 Úılmasunlar hiç teèaccub dìde-i nemnÀkimi 

 Aàlamazdı bilmese ḫÀl-i dil-i àamnÀkimi 

 

2 Úılca hergiz göremedim èaks-i miyÀn dil-beri 

 Úarşu ùutdım gerçi kim Àyìne-i idrÀkimi 

 

3 Sÿzen-i müjgÀnuma ùaúdım sirişküm riştesün 

 Dikmek içün birbirin bu sìne-i ãad çÀkimi 
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4 Başum üzre tìà-i Àteş-bÀrdur Àhum degül 

 Úatlüme úaãd eyledi cellÀd-ı firúat ḫÀkimi 

 

5 Berú ãanur SaèyìyÀ Àyine-i eflÀkda 

 Kim ki görse èaks-i tìà-i Àh-ı ÀteşnÀkimi 

 

 44.27  

 FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 

1 Úanàı èÀşıú ki hevÀ-yı kÀkül-i yÀr eyledi 

 Göñlüni Àḫir àam-ı èışúıyla ber-dÀr eyledi 

 

2 Mevc urup dilde yine baór-ı belÀ-yı rÿzigÀr 

 Yaşumuñ her úatresün bir dürr-i şehvÀr eyledi 

 

3 Deyr-i èÀlemde görüp dil peykerini miålüñi 

 Zülfiñüñ fikrin miyÀn-ı cÀnda zünnÀr eyledi 

 

4 Berú-i Àhuyla göñül mÀnend-i ebr-i nev-behÀr 

 Aúıdup gözyaşlarun mÀnend-i kühsÀr eyledi 

 

5 Ger ãorarsañ Saèyì-i dil-ḫaste óÀlinden ḫaber 

 Genc-i èışú içre àamuñ ol zÀrı bìmÀr eyledi 

 

 45. 

 FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 

1 Úana àark olsun gömeyin eşkümüñ àammÀzını 

 Kim cihÀn ḫalúına èışúuñ fÀş úıldı rÀzını  

 

2 Def gibi gögüs dögüp ḫam úıldı úaddim çengvÀr 

 Bezm-i àamda işiden sÀz-ı belÀ ÀvÀzını 

 

3 Her elif bir tìàdür vìrÀn-saray-ı sineme 

 Genc-i èışú çün ùılısım itdi muóabbet óÀrını 

 

4 Gÿyveş çevgÀn-ı mihr-i yÀre ãundı başını 

 Görmedim göñlüm gibi meydÀn-ı àam serbÀzını 

                                                             
27  vr. 57a-57b 
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5 Göñlümi virdim ser-i zülf-i hümÀyunda görüp 

 SaèyìyÀ ãaldım hümÀ-yı èışúa dil şahbÀzını 
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