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18. Yüzyıl Şairlerinden Nihâlî ve Dîvânçesi
Nihali and His Divanche, from the 18th Century Poets
Yunus KAPLAN*
ÖZET
Osmanlı İmparatorluğu, 18. yüzyılda siyasî hayatta gerileme dönemine girmiştir. Siyasî hayattaki bu gerilemeyle birlikte toplumsal hayatın birçok alanında durgunluk ve çalkantı baş
gösterir. Siyasî ve sosyal hayatta görülen bu olumsuzluklara rağmen edebiyat, canlılığını muhafaza etmiştir. Bu dönemde, Nedim ve Şeyh Galip gibi büyük şairler başta olmak üzere birçok
divan şairi yetişmiştir. Bu şairlerden biri de Nihâlî’dir.
Bu çalışmada Nihâlî’nin hayatı hakkında bilgiler verilerek, kütüphanelerde iki nüshası tespit
edilebilen Dîvânçe’si transkripsiyonlu olarak günümüz alfabesine aktarılacaktır.
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ABSTRACT
Political life in Ottoman Empire has entered the period of decline in 18th century. In many
areas of social life with this decline of political life causes recession and turmoil. Despite these
negative political and social life, literature has maintained its vitality. During this period,
great poets such as Nedim and Sheikh Galip have mainly grown. Nihâlî is one of these poets.
In this study, two copies of his Divanche found in the libraries will be transferred to
contemporary alphabet transcription giving information about the life of Nihâlî.
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Giriş
18. yüzyılda siyasî ve sosyal hayatta gerileme dönemini yaşayan Osmanlı
İmparatorluğu’nda birçok kurum, gerilemenin getirdiği olumsuzlukları derinden hissederken edebiyat, bu durumdan pek etkilenmemiştir. Bunda bazı padişahların sanatı ve sanatçıyı koruyup desteklemelerinin de önemli bir rolü olmuştur.
Arapça-Farsça kelime ve tamlamaların sık kullanılmasına rağmen günlük
hayata ve sosyal konulara ağırlık verilmesiyle birlikte bu dönemin dili, bir önceki yüzyılın Sebk-i Hindî üslubuyla ağırlaşan diline göre daha sadedir. Siyasî
ve sosyal hayattaki gerilemenin etkisiyle birlikte 17. yüzyılda Sâbit’in öncülüğünü yaptığı şiirde mahallî söyleyişlere, günlük hayata ve sosyal konulara sıkça
yer verme eğilimi, bu yüzyılda yetişen şairler tarafından da artarak rağbet görmüştür.
18. yüzyılda divan şiirinin kalıplaşmış kuralları ve mazmun anlayışı da kırılmaya başlanmış, gerçek hayatın ve sosyal çevrenin şiire girmesiyle birlikte
daha gerçekçi bir anlatımın yakalanması mümkün olmuştur. Bu dönemde, şairlerin tarih düşürmeye ve nazire söylemeye büyük bir rağbet gösterdikleri görülür.
Yüzyılın ilk yarısında Nedim, ikinci yarısında ise Şeyh Galip gibi büyük şairler başta olmak üzere 18. yüzyılda birçok şair yetişmiştir. Bu şairlerin birçoğunun eserleri, günümüz alfabesine çevrilip hayatları hakkında birtakım çalışmalar yapılmış olsa da hâlâ azımsanmayacak derecede üzerinde çalışılmayı
bekleyen şair ve eseri bulunmaktadır. Biz de bu çalışmamızda 18. yüzyıl divan
şairlerinden Nihâlî ve Dîvânçe’si üzerinde çalışmaya karar verdik.
Hayatı
Nihâlî’nin hayatı hakkında elimizdeki bilgiler son derece sınırlıdır. 19. yüzyıl tezkirecilerinden Şefkat, şair hakkında şu bilgileri verir: Me√med Efendi.

»ˇâcegân-ı Dμvân-ı Hümâyûndan idi ve Şu¡arâ-yı Rûmuñ nâ-yâbı Yûsuf Nâbμ Efendi
mer√ûmuñ a…rabâsından idi. Fevt süd sene 1186 (Önder 2006: 234).
Yine Şefkat, tezkiresinde Nihâlî’ye ait on yedi gazel ve üç tahmisini şiirlerine örnek olarak verir. Verilen bu örneklerden;
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Hengâm-ı se√er yana yana §ub√a dek âh it
Âyμne-i «ûrşμd-i cihân-tâbı siyâh it
matlalı gazel, Dîvânçe’nin elimizdeki mevcut nüshalarında bulunmamaktadır.
Es’ad Mehmed Efendi ise Bâğçe-i Safâ-Endûz’da şair hakkında şu bilgileri
verir: Şer«-i ¢alâ¡id ve Risâle-i Ta¡rμb gibi yigirmi …ı†’adan efzûn şâh-â&âr-ı hem-vâre

…alem-i te™lμfe va§l etmiş ve bin yüz seksen altı √udûdunda bûstân-ı «ulde gitmiş olan
nihâl-i şecere-i «ânedân-ı Yûsuf Nâbμ ya¡ni ol şey«ü’ş-şu¡arânın ibni u«tı ¡alμ cenâbı
Mehmed Efendidür (Oğraş 2001: 181).
Es’ad Mehmed Efendi ayrıca Şefkat Tezkiresi’nden aldığını belirttiği şaire
ait on üç gazeli, şiirlerine örnek olarak verir.
Mehmed Süreyyâ da Sicill-i Osmânî adlı eserinde, Nihâlî hakkında şu bilgileri verir: Şair Yusuf Nâbî Efendi’nin akrabasındandır. Hâcegândan olup 1186’da vefat
etmiştir. Usta şairdir (Mehmed Süreyya 1996: 1255).
Şefkat ve Es’ad Mehmed Efendi ve Mehmed Süreyyâ’nın verdiği bu bilgilere göre nerede ve ne zaman doğduğu bilinmeyen Nihâlî, 17. yüzyıl divan şairi
Nâbî’nin kız kardeşinin oğludur. Asıl adı Mehmed olan şair, Divan-ı Hümâyun
hâceganlarındandır. H. 1186’da (M. 1773) ölmüştür.
Edebî Kişiliği
Bir şairin başka bir şairin sanat anlayışı ve edebî kişiliğini beğenip onu ve
şiirlerini kendine örnek alması, divan şiirinde çok sık karşılaşılan bir husustur.
Bunun neticesinde de birçok şair, beğendiği şairlerin şiirlerine çeşitli nazire ve
tahmisler yazmıştır. Bir şairin yazmış olduğu şiirlerde beğendiği şairlerin isimlerinden bahsedip onların şiirlerine nazire veya tahmis yazması, o şairin edebî
kişiliğini ve sanatını şekillendirirken kimlerden etkilendiğini göstermesi bakımından önemlidir.
Nihâlî de yazmış olduğu bazı manzumelerde kendi devrinde veya kendinden önce yaşamış olan, beğendiği bazı şairlerin şiirlerine nazire ve tahmisler
yazarak sanatını şekillendirirken kimlerden etkilendiğine dair de ipuçları vermektedir. Nihâlî; Nâbî, Nahîfî, Neylî, Nüzhet, Hayrî ve Sermed’in şiirlerine nazireler yazarak bunu, şiirlerinin makta beyitlerinde açıkça ifade etmiştir.
Şair, ayrıca Nâbî’nin;
Bâπ-ı dehrüñ hem «azânın hem bahârın görmüşüz
Biz neşâ†ın da πamın da rûzgârın görmüşüz;
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Koca Râgıp Paşa’nın;
Şöyle hem-meşreb ü yek-reng olayum câm-ile ben
Döneyüm lâle-i sür«a mey-i gülfâm-ile ben;
Nedim’in;
Eyledi bir iki peymâneyle ser-gerdân bizi
Âh o §ahbâ §atıcı ¡a…l alıcı kâfir …ızı
matla’lı gazellerine birer tahmis yazarak bu şairleri beğenip onlardan etkilendiğini göstermiştir.
Bir şairin edebî kişiliğini, yine o şairin şiirlerine bakarak tespit etmek mümkündür. Çünkü divan şairleri, yazmış oldukları şiirlerde şairlikleri ve sanatları
hakkında birtakım değerlendirmelerde bulunarak zaman zaman mübalağalı bir
şekilde yazdıklarıyla övünmekten çekinmemişlerdir. Onların kendi şiirleri hakkında yapmış oldukları bu değerlendirmeler, edebî kişilikleri ve sanat anlayışları hakkında birtakım yargılara ulaşmamıza yardımcı olmaktadır.
Birçok divan şairinin yaptığı gibi Nihâlî de yazmış olduğu şiirlerde, edebî
kişiliği ve sanatı hakkında birtakım değerlendirmelerde bulunarak yazdıklarıyla övünmekten çekinmemiştir.
Yazmış olduğu şiirlerin, ilhamının parlaklığından geldiğini; bu bereket dolu yaradılışının ise kendisine Allah’ın bir lütfu olduğunu düşünür:
Ey Nihâlμ na@m u şi¡rüm lem¡a-i ilhâmdan
Böyle †ab¡-ı fey≥-perver dâd-ı Mevlâdur baña (G. 2/5)
Yaradılışından gelen bereketinin eserleriyle şiir sayfalarına yer yer gül bahçeleri yapmak isteyişi, şairlikteki kendine olan güveni göstermesi bakımından
önemlidir:
Fey≥-i â&âr-ı †abμ¡atda Nihâlμ câ-be-câ
~af√a-i eş¡âra †ar√-ı gülsitân itsem gerek (G. 39/7)
Yazdıklarının gizli nüktelerle dolu, gönül ehlinin sermayesi olan yeni gazeller olduğunu iddia eder:
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Ser-mâyesi erbâb-ı dilüñ varsa Nihâlμ
Bir nükte-i ser-beste vü bir tâze πazeldür (G. 22/5)
Şiirlerinin cennet bahçelerine benzediğini, dal ve budaklarının ise güzelliklerle dolu olduğunu düşünür:
Beñzer riyâ≥-ı cennete na@mum Nihâliyâ
Her berg ü şâ« √üsn ile dallı buda…lıdır (G. 23/5)
Nihâlî’nin yaradılış bahçesinde bahar olmasa da her sözünde taze meyveler
bulmak mümkündür:
Rav≥a-i †ab¡-ı Nihâlμde bahâr olmasa da
Mμve-i ter bulunur her sü«anuñ ≥ımnında (G. 47/7)
Yazdığı gazellerin parlak, yeni cevher tespihi gibi elden ele dolaşarak şöhret bulmasına şaşılmamalıdır:
Ey Nihâlμ n’ola meşhûr olur ise bu πazel
Devr ider §ub√a-i nev-cevher-i tâb elden ele (G. 44/5)
Zamanında yazdığı şiirlerle çevresindekiler tarafından takdir edildiğini düşünen şair, dostlarının kendisinden yeni tarzlara sahip şiirler beklediklerini söyler:
Tan@μrde senden yine a√bâb Nihâlμ
Bir tâze-edâ tâze-zemμn nev-e&er ister (G. 27/8)
Şairin çalgıcı kamış kaleminin nağmesi, yeni tarzlar bulmada sazları öttürmeye muktedir olur:
Nihâlμ naπme-i ney-pâre-i kilk-i nevâ-sâzum
Yine bu nev-zemμnde çeng ü mûsμ…ârı ötdürdi (G. 52/6)
Divan şairlerinin, yaşadıkları dönemlerde kıymetlerinin bilinmediğine ve
yazdıkları güzel şiirlerin rağbet görmediğine yönelik birtakım serzenişlerde
bulunmaları, divan şiiri geleneğinde sıkça karşılaşılan bir durumdur.
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Yazmış olduğu mana yüklü şiirlerinin, bazı dostları dışında rağbet görmediğini belirten Nihâlî’nin de devrindeki ilgisizlikten yakındığı görülür:
Yo… Nihâlμ Yûsuf-ı ma¡nâ-yı şi¡re iltifât
Olsa da biñ imtinân ile yine i«vân alur (G. 29/5)
Eserleri
Es’ad Mehmed Efendi, Bağçe-i Safâ-Endûz adlı tezkiresinde şaire ait “Şer«-i
¢alâ¡id ve Risâle-i Ta¡rμb” adlı eserlerden bahsetse de şimdilik bu eserlerin nüshaları tespit edilememiştir. Ancak şairin yazmış olduğu Dîvânçe’nin iki yazma
nüshası kütüphanelerde mevcuttur. Bu nüshaların bulundukları kütüphaneler
ve başlıca özellikleri şöyledir:
İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi:
Dîvânçe, kütüphanede T. 575/3 numarayla kayıtlıdır. 19 yapraktan oluşan
Dîvânçe, talik hattıyla 15 satır ve iki sütun hâlinde yazılmıştır. Söz başları kırmızıdır. Dîvânçe’de 1 kaside, 4 tarih, 3 tahmis ve 55 gazel bulunmaktadır. İlk
sayfada Dîvânçe’nin 18. yüzyılda yaşayan ve yine Nihâlî mahlasını kullanan
Kasımpaşalı Zaim İbrahim Efendi’ye ait olduğuna dair bir ibare bulunmaktadır.
Başlangıç:

İlâhμ sμnemi gencμne-i esrâr-ı ¡irfân it
Dilüm ‰ûr-ı tecellμ «â†ırum meclâ-yı Fur…ân it

Son:

Nihâlμ bendesinüñ böyle ilhâm oldı târμ«i
◊ayâ-yı Ìzidμ Sul†ân Mu√ammed Mu§†afâ »ana

Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi:
Kütüphanede 688/2 numarayla kayıtlı Mecmua’nın 34b-49b yaprakları arasında bulunan Dîvânçe, 198x147-170x100 mm. boyutlarında, kapakları ebru kâğıt kaplı siyah bir cilt içerisindedir. Aharlı, ince beyaz kâğıt üzerine, nestalik
hattıyla değişik satırlarla ve iki sütun halinde yazılmıştır. Bu nüshada da 1 kaside, 4 tarih, 3 tahmis ve 55 gazel bulunmaktadır.
Başlangıç:

İlâhμ sμnemi gencμne-i esrâr-ı ¡irfân it
Dilüm ‰ûr-ı tecellμ «â†ırum meclâ-yı Fur…ân it

Son:

Nihâlμ bendesinüñ böyle ilhâm oldı târμ«i
◊ayâ-yı Ìzidμ Sul†ân Mu√ammed Mu§†afâ »ana
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Nihâlî Dîvânçesi’nin Şekil ve Muhteva Özellikleri
Mürettep olmayan Nihâlî Dîvânçesi’nde 1 kaside, 4 tarih, 3 tahmis ve 56
gazel bulunmaktadır. Tarihler ve na’t türünde yazılan kaside, gazellerin arasında; tahmisler ise gazellerin sonunda bulunmaktadır. Tahmis edilen gazeller
Nâbî, Nedîm ve Koca Râgıp Paşa’ya aittir.
Dîvânçe’deki gazellerin, harflere göre sayı dağılımı şu şekildedir: Elif ( )ا2,
be ( )ب2, te ( )ت3, cim ( )ج2, dal ( )د2, ra ( )ر19, ze ( )ز2, sin ( )س1, şın ( )ش1, kef ()ك
5, mim ( )م2, nun ( )ن2, he ( )ھ5, ye ( )ي8.
Şair, bir gazelini (39. gazel) çift matlalı (zü’l-metâli’) yazmıştır.
Divan şiirinin en sık kullanılan vezinlerini tercih Nihâlî, şiirlerinde altı farklı aruz kalıbını kullanmıştır. Şairin kullandığı vezinler ve bunlara ait şiir sayıları
şöyledir:
Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün: 19
Fâ¡ilâtün Fâ¡ilâtün Fâ¡ilâtün Fâ¡ilün: 16
Mef¡ûlü Fâ¡ilâtü Mefâ¡μlü Fâ¡ilün: 11
Fe¡ilâtün Fe¡ilâtün Fe¡ilâtün Fe¡ilün: 9
Mef¡ûlü Mefâ¡μlü Mefâ¡μlü Fe¡ûlün: 5
Mefâ¡ilün Fe¡ilâtün Mefâ¡ilün Fe¡ilün: 4
Birkaç kelimede zihaf (vâdμ G. 9/9a, pμşânμ K. 1/1b, †ûla T. 2/5a, ma¡nμyi G.
47/4b) ve sıkça yaptığı imalelere rağmen şairin aruz veznini başarıyla kullandığını söylemek mümkündür.
Nihâlî, tahmisler dışında kalan manzumelerinin beşi dışında hepsinde redif
kullanmıştır. Genellikle kafiye+kelime şeklinde karşımıza çıkan bu rediflerde,
daha çok Türkçe kelimeler tercih edilmiştir.
Şairin kafiyedeki tercihi ise bir uzun ünlü, bir de ünsüz harften oluşan
mürdef kafiyeden yanadır. Yine bu manzumelerin otuz ikisinde mürdef kafiye
karşımıza çıkar.
18. yüzyılda rağbet gören mahallîleşme akımının etkisiyle bu dönemde yetişen şairler, Arapça ve Farsça kelime ve tamlamaların yerine; atasözleri, deyimler, halk söyleyişleri ve yerli konuları daha fazla tercih etmişlerdir. Mahallîleşme akımının konu ve kelime olarak şairlerin üzerindeki bu etkisi, Nihâlî’nin
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şiirlerinde pek görülmemektedir. Şairin şiirlerindeki Arapça-Farsça kelime ve
tamlamaların fazlalığı dikkat çekerken; atasözleri, deyimler ve halk söyleyişleriyle toplumsal hayata dair unsurlar ise yok denecek kadar azdır.
Dμvân-ı Nihâlμ Efendi1
Kaside
Der-Na¡t-ı Pâk-i Ser-»ayl-i Enbiyâ ◊a≥ret-i
A√med ~alla’llâhu Te¡âlâ¡Aleyhi ve Sellem2

Fe¡ilâtün Fe¡ilâtün Fe¡ilâtün Fe¡ilün
Evvelμn lem¡a-i «ûrşμd-i cihân-tâb-ı …adem
Nûr-ı pμşânμ-i μcâd √abμb-i Ekrem
Vâ§ıl-ı menzile-i südre-i evc-i va√det
¡Ârif-i mes™ele-i sırr-ı ¡amâ-yı mübhem
Remz-dânende-i mecmû¡a-i lev√-i ma√fû@
Âşnâ-yı luπaz-ı mücmel-i taf§μl-i …alem
Sa†r-ı ser-nâme-i ¡ünvân-ı nübüvvetdür kim
Şeref-i «âtime-i bi¡&et-i rüsle «âtem
±ât-ı bi’≠≠ât olup führis-i emr-i künde
¡İllet-i πâ™iye-i na…ş-ı sevâd-ı ¡âlem
Olmasa dâ™ire-i merkez-i ≠âtı @âhir
¢âbe …avseyn vücûd olur idi ceyb-i ¡adem
Cünbüş-i bâl ü per-i †â™ir-i nûr-ı rû√ı
Pertev-i sırr-ı heyûlâ-yı @uhûr-ı âdem
Mübtedâ-yı «aber-i sırr-ı √adμ&-i küntü
Ma§dar-ı ma¡nevμ-i nükte-i ism-i a¡@am

1

2

İÜ. 56a, SÇ. 34b.
Dμvân-ı Nihâlμ Efendi İÜ.: Dμvân-ı Nihâlμ SÇ.
İÜ. 56a-57a, SÇ. 43a-43b.
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~af√a-i bâb-ı şu¡ûnât-ı √urûf-ı terkμb
No…†a-i câmi¡a-i cifr-i fuyû≥ât-ı √ikem
Ma√≥-ı nûr-ı ezelμdür ki olup envârı
Şeref-i bâri…a-i §ub√-ı şuhûda ma…sem
Yed-i Bey≥âda eger âyet-i u«râ olsa
Ba§§a her «a†vede bir mertebe-i ◊ı≥ra …adem
Reh-nümâ olmayıca… nûrı anuñ …âbil mi
Olma… esrâr-ı serâ perde-i πayba ma√rem
Reş√a-pâş olmasa nμsânı eger olmaz idi
~adef-i πoncede ¡ı…d-ı dür-i tâb-ı şeb-nem
Na¡t-«ˇân-ı şeref-i …adri olan ◊assândur3
Fey≥-i med√inden olur ehl-i †abμ¡at mülhem
Bülbül-i nâ†ı…ayı gülşen-i ev§âfında
Şev…le naπme-†ırâz itmeyen olsun ebkem
Her «ayâl itdügi dem mertebe-i va§fın olur
Peyk-i endμşeme Mi¡râc-ı ma¡ânμ-süllem
Med√ine şekl-i devât olmasa ger itmez idi
Na@m-ı ¢ur’ân-ı Kerμminde »udâ nûna …asem
Ey Nihâlμ baña besdür şeref-i med√-i rasûl
Elbet eyler bu günehkâra şefâ¡atla kerem
Bu …a§μdem şeref-i …ıble-i dμvânumdur
Ka¡be-i na@muma her beyti n’ola olsa ◊arem
»âmeme πıb†a ider şâ«-ı dıra«t-ı ‰ûbμ
Reşk ider ma√bereme çeşme-i çâh-ı Zemzem

14a ◊assândur İÜ.: √annândur SÇ.
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Tarihler
14
Târμ«-i ◊elvâ-«âne-i ◊a≥ret-i Sul†ân Mu§†afâ »an

Fâ¡ilâtün Fâ¡ilâtün Fâ¡ilâtün Fâ¡ilün
Bânμ-i milket semiyy-i fa«r-ı ¡âlem Mu§†afâ
Kim odur va≥¡-ı e&erde ehl-i «ayra mu…tedâ
Şâh-ı şâhân bâ¡i&-i âsâyiş-i devr-i zamân
ªıll-ı Yezdân lu†f-ı Ra√mân §â√ib-i cûd u ¡a†â
Devr-i ¡adlinde bütün rûy-ı zemμn ma¡mûr olup
Fey≥-i en¡âmıyla âbâd olmada her bμ-nevâ
Cümleden birisi √elvâ-«ânedür kim anı da
Bende-gân-ı «a§§adan ta¡rμf idüp biri aña
Bende-i sul†ân sili√dâr-ı cenâb-ı şehr-yâr
Fi¡l-i «ayra şübhesüz olup delμl ü reh-nümâ
Köhne bünyâduñ müceddid emr olup ta¡mμrine
Ma√≥-ı i√sâna şehinşehden olınca tûtiyâ
Cân u dilden oldılar √elvâcılar bu şev…le
Çâşnμ-ba«ş-ı §afâ-yı le≠≠et-i «ayr-ı du¡â
Nüh †aba… devr eyledükçe §a√n-ı uf…-ı ¡âlemi
Şâh-ı devrâna √alâvet-ba«ş-ı kâm ola »udâ
Geldi bu mı§ra¡ Nihâlμ «â†ıra târμ« içün
Yapdı √elvâ-«âneyi Cem-câh-ı Sul†ân Mu§†afâ

4

İÜ. 46a-46b, SÇ. 35a.
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25
Târμ«-i Câmi¡-i Zeyneb Sul†ân

Fe¡ilâtün Fe¡ilâtün Fe¡ilâtün Fe¡ilün
Mihr-i ¡iffet şeref-i câmi¡-i ¡izz-i ¡i§met
»ˇâher-i √a≥ret-i şâhen-şeh-i …u†b-ı devrân
Mu§†afâ »ˇân-ı kerem-pμşe vü ¡adl-âyμn kim
Oldı ¡a§rında nice «ayr-i firâvân erzân
Dâ™imâ sa¡yi &evâb itmek idi a§lında
Cihet-i câmi¡ada oldı muvaffa… el-ân
Bμ-…u§ûr eyledi Allâh içün bu e&eri
¢ıldı i√râ≥-ı binâ ile nice …a§r-ı cinân
Tâ mine’l-bâb †ola gûşe-i mi√râbına dek
~af-be-§af ehl-i §alˇât eyleyeler anda mekân
◊asenâtı yazıla defter-i a¡mâline hep
Ecrini ◊a≥ret-i Mevlâ ide her dem i√sân
Her gören ta¡miyesüz didi Nihâlμ târμ«
Ebedμ «ayr zihμ câmi¡-i Zeyneb Sul†ân
36
Târμ«-i ~adâret-i ◊amza Pâşâ

Fâ¡ilâtün Fâ¡ilâtün Fâ¡ilâtün Fâ¡ilün
Lu†f-ı Bârμden @uhûr itdi sürûr-ı bμ-gerân
Câme-i dilkeş-†ırâzın giydi kevn-ile mekân
Eyledi mühr-i §adâret evc-i i…bâle §u¡ûd
Ma†la¡-ı bürc-i beşâretden aña pertev-feşân

5
6

İÜ. 58a, SÇ. 45a.
İÜ. 58a-59a, SÇ. 45a-45b.
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¢almadı jeng-i keder dillerde ¡âlem pür-neşâ†
∏ayri in§âf eyledi devrinde çar«-ı bμ-amân
Rütbe-i §adrı müşerref eyledi iclâl-ile
Geldi §â√ib-devlet oldı bir vezμr-i …adr-dân
Mâye-i fey≥-i §afâ oldı nevμd-i ma…demi
Müjde-i teşrμfi İstânbûla gûyâ virdi cân
Baş…a §ûret baπladı nûr-ı kevâkible sipihr
Zeyn idüp elmâs-ı encümle ni†â…ın kehkeşân
Ol semiyy-i ¡amm-i pâk-i zübde-i fa«r-ı rüsül
◊a≥ret-i ◊amza vü merd-i cân-gü≠âr-ı düşmenân
Â§af-ı Cem câh u vâlâ …adr u ¡âlμ-menzilet
Ma¡deletkâr-ı cihân u nu«be-i ¡a§r-ı vâdân
◊a… mübârek eyleye «al…a …udûmuñ dâverâ
Yâver ola saña tevfμ…-i »udâ-yı müste¡ân
Na«l-ı bâπ-ı devletüñ bâr-âver-i ümmμd ola
Gülşen-i i…bâlüñ olsun nev-bahâr-ı bμ-√azân
Munta@ır teşrμfüñe ço…dan senüñ ehl-i kemâl
¢almadı cevr-i felekden el-amân tâb u tüvân
¢adr-i dânâ Â§afâ ehl-i ma¡ârif-perverâ
Âsitân u devletüñ ümmμdgâh-ı bμ-kesân
Gerçi me™mûlı keremdür şâ¡irüñ anca… benüm
Ma†labum hep bir nigâh-ı iltifâtuñdan hemân
Şev…le sev…-i kümeyt-i «âme itdükçe olur
Her ser-i mûyum &enâ-yı ≠ât-ı pâkinde zebân
Rüstemâne girse meydân-ı ma…âle nâ†ı…a
Na…l ider meddâ√-ı «âmem nice yüz biñ dâstân
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Na@m-ı pâke sebk-i †ab¡-ı «âli§ümdür şübhesüz
¢μl ü …âl olmaz buña işte me√ekk-i imti√ân
Lμk …ufl-ı pençe-i zûr-âzmâ-yı ye™sden
Var dehânumda †ılısm-ı √ayret-i ¡ı…d-ı lisân
Söylemek a√vâlümi bμ-hûde söylersem da«i
Kimseye yo… intisâbum ide ta¡rμf ü beyân
Ey Nihâlμ fehm olur fa≥l u hüner â&ârdan
¡Ûd u ¡anber olur iştişmâmdan elbet ¡ayân
Ba¡d-ezμn ser-§af√a-i eflâke yaz târμ«ini
◊amza Pâşâ §adra geldi zμb ü fer buldı zamân
47
Târμ«-i Vilâdet-i ◊a≥ret-i Sul†ân Mu√ammed »an

Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün
Şeh-i ¡âlμ-neseb sul†ân-ı ¡âdil Mu§†afâ »anuñ
Mürecca√dur şerefde …adr-i ≠âtı her cihân-bâna
∏arμ…-i sal†anat pâkμze-†ıynet Ahmedμ-sμret
Muvâzμdür πubâr-ı «âk-i pâyı tâc-ı keyvâna
Şehen-şâh-ı keremver pâdişâh-ı ma¡delet-güster
Se√âb-ı fey≥-perver be≠li şâmil nev¡-i insâna
Bi-√amdi’llâh †oπup bir meh-cebμn şehzâdesi şimdi
Demidür ¡âlem olsun πar… ba√r-ı lu†f u i√sâna
¡A†â-yı lem-yezelden bir keremdür «al…a mevlûdı
Hezâr u §ad-hezârân şükr olsun fa≥l-ı Yezdâna
İdüp kesb-i fera√ a¡lâ ile ednâ neşâ†ından
Meserret-ba«ş-ı şâdμ oldı cümle ins ile câna

7

İÜ. 63a-63b, SÇ. 49b.
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Nice yıllar »udâ ¡ömrin mezμd-ender-mezμd itsün
Vücûd-ı bihteri olsun emânet √ıf@-ı Ra√mâna
İlâhμ vâlideyniyle ola âfâtdan ma√rûs
Du¡â-yı devleti mefrû≥dur ¡abd-i &enâ-«ˇâna
Nihâlμ bendesinüñ böyle ilhâm oldı târμ«i
◊ayâ-yı Ìzidμ Sul†ân Mu√ammed Mu§†afâ »ana
Tahmisler
18
∏azel-i Râπıb Paşa Ta«mμs-i Nihâlμ9

Fe¡ilâtün Fe¡ilâtün Fe¡ilâtün Fe¡ilün
I
Germ olup sâ…μ-i ser-mest-i «ûn-âşâm-ile ben
Düşirüp dâ™ire-i ¡işrete ibrâm-ile ben
İmtizâc eyleyerek şû«-ı gül-endâm-ile ben
Şöyle hem-meşreb ü yek-reng olayum câm-ile ben
Döneyİm lâle-i sür«a mey-i gülfâm-ile ben
II
Devrden ¡ar≥-ı ma√abbet de iderse dil-ber
İtti√âd olmadıπından yine hicre beñzer
İ«tilâ† olmayıca… arada vu§lat ne gezer
Va§l odur reşk-ile âmμzişine şehd ü şeker
Bulamam çâşnμ-i vu§latı ibrâm-ile ben

8
9

İÜ. 62b-63a, SÇ. 49a.
Ta«mμs-i ∏azel-i Râπıb Paşa İÜ.
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II
Sμne-çâk olmaya tâ bezmde ol sμmμn-ten
¢ızarup ru«ları olmaya şerer-rμz-i fiten
Açılup gül gibi sâπarla ser-â-pây beden
Dest-«ûş-ı mey-i âl olmayıca… sμb-i ≠e…an
Mütesellμ olamam dâ¡iye-i «âm-ile ben
IV
¢almadı şμve vü nâzı †araf-ı ebrûda
Dil-i mi√net-zedegân-ı πam olup âsûde
Oldı müsvedde-i nev-«a††ı na@ar-peymûde
Olalı §ub√ benâgûşı sevâd-âlûde
Rûz-ı va§lın se√erin far… eylemem şâm-ile ben
V
Cümlesi bir mi Nihâlμ hele ma√bûbların
Ârzûsı dil alur dil-ber-i merπûbların
‰âlib-i va§la olur nisbeti ma†lûbların
Ben nerim-«ûsın o bμ-ra√mın arar «ûbların
Râπıb âşüfte-dimâπum dil-i «od-kâm-ile ben
210
∏azel-i Nedμm Ta«mμs-i Nihâlμ11

Fâ¡ilâtün Fâ¡ilâtün Fâ¡ilâtün Fâ¡ilün
I
Gün gibi âfâ…a pertev §aldı √üsn-ile yüzi
Bezm-i meyde cân baπışlar âdeme şμrμn sözi
∏amzelerle dün gice meclisde mestâne gözi
Eyledi bir iki peymâneyle ser-gerdân bizi
Âh o §ahbâ §atıcı ¡a…l alıcı kâfir …ızı
10
11

İÜ. 62a-62b, SÇ. 48b.
Ta«mμs-i ∏azel-i Nedμm Efendi İÜ.
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II
Mevce-i deryâ-yı nâz u şμvedür gird-âb-ı nâf
Gerden-i şeffâfı seyr it kim buña olmaz ¡afâf
Zâhidâ gözden geçir ba… var mıdur a§lâ «ilâf
Sμnesi destindeki peymâneden berrâ… u §âf
Ru«ları destindeki §ahbâ-yı terden …ırmızı
III
Dil ser-i kûy-ı nigâra itdi biñ cân-ile ¡azm
Anda çâk-i pençe-i √ayret olup üstâd-ı şerm
Mu†rib ü sâ…μ vü çeng âmâde hep esbâb-ı bezm
»âne tenhâ elde §ahbâ kelle germ ü yâr nerm
Âh ey §abr u ta√ammül ba¡d-ezμn yâhû sızı
IV
Zûr-ı câm-ı bâde şöyle ¡a…lına kâr eylemiş
Keyf-ile ¡uşşâ…ına hep keşf-i esrâr eylemiş
Kim «ayâl-i keyf-ile ittigin inkâr eylemiş
Germ olup meclisde oπluñ bûse i…râr eylemiş
Dün …ızuñ da çiynedi ey pμr-i mey ol sa…ızı
V
‰âli¡ümdür ey Nihâlμ mu…te≥â-yı kevkebi
Bilmedüm yârin nedir yaπmâcılı…dan ma†labı
Görmedüm bir tâzeden böyle ¡acâ™ib meşrebi
Var mıdır bilmem Nedμmâ bir da«i anuñ gibi
Dμn ü dil «a§mı riyâ cellâdı ta…vâ «ırsızı
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312
Ta«mμs-i ∏azel-i Nâbμ Efendi

Fâ¡ilâtün Fâ¡ilâtün Fâ¡ilâtün Fâ¡ilün
I
Gülsitân-ı ¡âlemüñ biz berg ü bârın görmüşüz
Her çemenzâruñ nice serv ü çenârın görmüşüz
Hem gülin hem πoncasın hem «ârzârın görmüşüz
Bâπ-ı dehrüñ hem «azânın hem bahârın görmüşüz
Biz neşâ†uñ da πamuñ da rûzgârın görmüşüz
I
Baş…a râ√at var tevâ≥u¡la §afâ-yı bâlde
Gülle germ-i na«vet olma bezm-i câh u mâlde
Neş™e-yâb-ı fey≥ olam dirseñ eger her √âlde
Ço… da maπrûr olma kim mey-«âne-i i…bâlde
Biz hezârân mest-i maπrûruñ «umârın görmüşüz
II
Kibr ile âlûdegânuñ ba…ma hây u hûyına
Sedd olur â«ir der-i ma…§ûd bir gün rûyına
¢ulle-i …âfı sipihr eylerse her bir mûyına
‰op-ı âh-ı inkisâra pâydâr olmaz yine
Kişver-i câhın nice sengμn √i§ârın görmüşüz
IV
Olsa da Dârâ gibi mülk-i cihân pμrâyesi
Evc-i devletde Hümâya hem-ser olsa sâyesi
Rüstemâsâ ¡ar§a-i eflâke çı…sa pâyesi
Bir «adeng-i cân-güdâz-ı âhdır ser-mâyesi
Biz bu meydânuñ nice çâpük-süvârın görmüşüz

12

İÜ. 53b-54a, SÇ. 41a-41b.
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V
Pençe-i zûr-âzmây ile kemμne …uvveti
Sell-i seyf-i âh iderse sûz-ı dilden √ırfeti
»ânmânı târ-mâr eyler sipâh-ı himmeti
Bir nefesde …aldırur biñ bârgâh-ı devleti
Ehl-i derdüñ seyl-i eşk-i inkisârın görmüşüz
VI
◊üzn ider dil-«ˇâhı üzre olmadan ¡âlemde şâd
Meclisi πamnâk ider sâ…μ-i devr-i neş™e-zâd
Germ-bâzârın Nihâlμ serd ider dest-i kesâd
Kâse-i deryûzeye tebdμl olur câm-ı murâd
Biz bu bezmüñ Nâbiyâ ço… bâde-«ˇârın görmüşüz
Gazeller
113
Der-Na@μre-i Nüzhet Efendi

Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün
O dil kim anda fey≥-i nûr-ı sırru’llâh olur peydâ
‰arμ…atda aña tevfμ…den hem-râh olur peydâ
Budur âyμn-i lu†f-ı nâ-tamâm-ı şμve-i devrân
Ma√allinde «ilâf-ı §ûret-i dil-«ˇâh olur peydâ
Ne dem ta√rμr-i va§f-ı ebruvânuñ itsem elbette
~arμr-i «âmeden bir nâle-i cângâh olur peydâ
»ayâl-i sürme-i âhû-firμb-i çeşm-i yâr ile
Ser-i müjgânlarından şekl-i mμl-i âh olur peydâ

13

İÜ. 45b, SÇ. 34b.
3a ebruvânuñ SÇ.: ebruvân İÜ.
5a itdükde İÜ.:itdükçe SÇ.
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‰ulû¡ itdükde mihr-i rûy-ı ¡âlem-tâbı …albümde
Se√âb-âsâ ra…μb-i bed-li…â nâ-gâh olur peydâ
∏ubâr-ı «âk-i pâyuñ «â†ıra na…ş-efgen oldu…ça
Kenâr-ı dilde bir «oş †ar√-ı nüzhetgâh olur peydâ
Nihâlμ peyrev olsam Nüzhet-i i¡câz-güftâra
Ma¡ânμden na@â™ir laf@dan eşbâh olur peydâ
214

Fâ¡ilâtün Fâ¡ilâtün Fâ¡ilâtün Fâ¡ilün
¢âmetüñ bâπ-ı cinân-ı dilde ‰ûbâdur baña
Na«l-i …add-i dil-pe≠μrüñ sidre-fersâdur baña
Beyt-i ebrû-yı «ayâl-ender-«ayâlüñ âşikâr
Lμk ma¡nμ-i dehânuñ bir mu¡ammâdur baña
¡Ârı≥uñ Mecnûnuyam zencμrdür …aydum benüm
Kâkülüñ sevdâsı anca… baş…a sevdâdur baña
¢ayd-ı i†lâ…-ı vücûd-ı mu†la…ı fehm eyledüm
Lâ-y-ı ke&ret va√det-i ≠âtında illâdur baña
Ey Nihâlμ na@m u şi¡rüm lem¡a-i ilhâmdur
Böyle †ab¡-ı fey≥-perver dâd-ı Mevlâdur baña
¢âfiyetü’l-Bâ
315

Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün
ªalâmı zμr-i meş…-i lev√a-i tekdμr ider mehtâb
»ayâl-i nμlgûnμ §af√ada ta§¡μr ider mehtâb

14

15

İÜ. 46a, SÇ. 35a.
5a ilhâmdur SÇ.: ilhâmdan İÜ.
İÜ. 46b-47a, SÇ. 35a-35b.
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¢amer devrinde her şeb ¡a…d-i sμm-âb itmege perde
Vara… √all eyleyüp teklμf ile tedbμr ider mehtâb
Sevâdına revâ…-ı «acle-i eflâk-i şeb-renge
Sefμdâc-ı †ılâ-yı sμm-gûn ta«mμr ider mehtâb
~abâ√-ı va§ldur şeb-zindegâna dμdeler rûşen
Yine bir âfitâbuñ ma…demin tebşμr ider mehtâb
Cilâ-yı sürmeyi şâmıyla bμdâr eyleyüp â«ir
Şeker-«ˇâb-ı nigâh-ı πafleti tenvμr ider mehtâb
İdüp şeb-«ûn sipâh-ı encüm-i seyyâre ¡azm-ile
Diyâr-ı «ı††a-i Keşmμri hep tes«μr ider mehtâb
Yed-i bey≥âyı ceyb-i hâleden i@hâr idüp â«ir
Kelμm-i çar«-ile âfâ…da şeb-gμr ider mehtâb
Nihâlμ gerçi fânûs-ı sipihri pür-≥iyâ eyler
Velμ pervâne-i sûzânı pek dil-gμr ider mehtâb
416

Mefâ¡ilün Fe¡ilâtün Mefâ¡ilün Fe¡ilün
İderse §af√a-i ru«sârın inti«âb kitâb
İder mu…âbele-i √üsn-i âfitâb kitâb
¡İ≠ârı √âşiye-i √üsnine virüp revna…
O mehden eyler ise vechi var √icâb kitâb
O nûr-ı sμmde cüvânla görüldi hep bir bir
Cerμde-i emelümde olan √isâb kitâb
Melâl-i §o√bet-i erbâb-ı ≠ev…e bâ¡i& olur
Alursa destine meclisde şey« ü şâb kitâb

16

İÜ. 47a, SÇ. 35b.
5a …âfiyede SÇ.: …âfiyeye İÜ.
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Nihâlμ «âme-i ¡acz-âvere bu …âfiyede
Na@μre sehl olur eylerse bir «i†âb kitâb
◊arfü’t-Tâ
517

Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün
İlâhμ sμnemi gencμne-i esrâr-ı ¡irfân it
Dilüm ‰ûr-ı tecellμ «â†ırum meclâ-yı Fur…ân it
Zebânum tercemân-ı πayb-ı esrâr-ı velâyet …ıl
Cenânum ma†la¡-ı dμbâce-i envâra ¡ünvân it
Ümμdüm kes kes ü nâkesden itme kimseye mu√tâc
Cenâb-ı a…desüñden nâ™il-i lu†f-ı firâvân it
Tecellμ-i cemâl ile celâl-i len terânμden18
Vücûdum ¡ayn-ı cem¡-i mu†la… it far…um perμşân it
Beni bülbül gibi va§fında gûyâ eyledüñ yâ Rab
Benüm her ≠erre-i şev…ümde bir tâze gülistân it
Nu«ustμn ma†la¡-ı ser-§af√a-i †ab¡um olan şi¡ri
Vara…-pμrâ-yı defter lev√a-zμb-i §adr-ı dμvân it
Kemμne-ka†re-i ebr-i bahâr fa≥l u cûduñdan
Riyâ≥-ı «uşk-ı bergi i√tiyâcum sebz ü reyyân it
Dehânum kenz-i esrâr-ı rumûzât-ı tecellμ …ıl
Zebânum ≠ikr ile gûyâ lebüm va§fuñla «andân it
Ser-efrâz it Nihâlμ bendenüñ â&âr u eş¡âruñ
¡İnâyet …ıl kerem …ıl lu†f eyle fey≥-i i√sân it

17
18

İÜ. 45b, SÇ. 34b
Beni asla göremezsin! (El-a’râf Sûresi, âyet 143).
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619

Fâ¡ilâtün Fâ¡ilâtün Fâ¡ilâtün Fâ¡ilün
Nûr-ı mir™ât-ı tecellμ-i cemâl-i fey≥-i ≠ât
Oldı pertev-ba«ş-ı ¡aks-i ma@har-ı sırr-ı §ıfât
‰ar√-ı na…ş-ı bâd-ı …udretden @uhûr itmekdedür
Mevc-i pμç-â-pμç-i deryâ-yı √udû&-i mümkinât
Lμk evvel mevc-i ba√r-i âferμnişden yine
¢a†re …a†re müstefμ≥ olma…da ba√r-i kâ™inât
¡Ayn-ı fey≥-i nûr-ı mu†la… menba¡-ı envâr-ı ◊a…
Evvelμn ma¡nμ-i menşûr-ı √urûf-ı ¡âliyât
Gülşen-i «âmemden olsun ey Nihâlμ rûz u şeb
Rav≥a-i cennet-mi&âline selâm ile §alât
720

Mef¡ûlü Mefâ¡μlü Mefâ¡μlü Fe¡ûlün
Hengâm-ı se√er yana yana §ub√a dek âh it
Âyμne-i «ûrşμd-i cihân-tâbı siyâh it
İ«lâ§-ı ¡ubûdiyyet ile †âlib-i Ha…… ol
Var kendüñi şâyeste-i dergâh-ı ilâh it
Ser-geşte-i i…bâl-i cihân olma felekde
Esbâb-ı mübâhâtuñı √ır…ayla külâh it
Mak§ûduñ eger râ√at ise dâr-ı fenâda
Var √ısn-ı …anâ¡atde göñül cây-ı penâh it
Far… eyler iken √üsn ü …abμ√i saña kim dir
Dâmânuña âlûde-i çirk-âb-ı günâh it

19

20

İÜ. 47a, SÇ. 35b-36a.
3a âferμnişden SÇ.: âferμnişde İÜ.
Bu gazel, İÜ. ve SÇ.’de yok.
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Pey-rev olara… pμre ba§μretle Nihâlμ
»âk-i …ademin ku√l-i ≥iyâ-ba«ş-ı nigâh it
◊arfü’l-Cμm
821

Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün
Nigâh-ı fitne-«μz-i yâr gâhμ râst gâhμ kec
Mi&âl-i mevce-i enhâr gâhμ râst gâhμ kec
Müeyyiddür vifâ…â ser-fürûluk cins ü nâ-cinse
Döner bir §af√ada per-gâr gâhμ râst gâhμ kec
Piyâde olsa da man§ûbe-i fır§atda ol şâha
Yürür ferzâneveş aπyâr gâhμ râst gâhμ kec
»alel virmez «u†û†ı cedvel ü ta…vμme §ûretde
Olınca resm-i ma¡nμdâr gâhμ râst gâhμ kec
Dil-i ehl-i ¡alâyı… mu≥†aribdür ba√r-ı √ayretde
‰urur keştμ-i lenger-dâr gâhμ râst gâhμ kec
Nihâlμ dûr olur …urb-ı reh-i ma†lûb elbette
Olursa şμve-i reftâr gâhμ râst gâhμ kec
922
Na@μre-i Nâbμ Efendi

Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün
Sürüp rehvâr-ı ¡azmi «ı††a-i mi√net-serâdan geç
Yiter âvârelük reftârı devr-i nâ-becâdan geç
Kenâr-ı çeşm-i «ûn-rμzümde seyr it §ûret-i √âlin
Diyâr-ı Hinde ser-√add-i fe≥â-yı Kerbelâdan geç
21

22

İÜ. 47b, SÇ. 36a.
3a piyâde SÇ.: piyâle İÜ.
İÜ. 47b-48a, SÇ. 36a.
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~a…ın geçme o şû«uñ şev…-i †â…-ı ebruvânından
Saña kim dir pül-i «am-geşte-i resm-i dü-tâdan geç
Zer-i «âli§ ¡ıyâr-ı cevherüñ var ise ≠âtında
Memerr-i √adde-i terbiyet-i sûrâ«-zâdan geç
Küşâd it bâd-bân-ı himmetüñ ba√r-ı tevekkülde
Mesμr-i lücce-i girdâb-ı pür-bμm ü recâdan geç
Vefâsuz dir imişsin baña her meclisde a√bâba
Yoluñ düşdükçe in§âf eyle gel semt-i Vefâdan geç
Ta√ammüldür sebeb ev≥â¡-ı nâ-hemvârını …arye
◊a≠er çμn-i cebμn-i yârdan dûr ol «a†âdan geç
Nice bir ı≥†ırâb u pμç ü tâb-ı dil-«ırâş itmek
Ümμd-i lu†f-ile beyhûde bâb-ı ilticâdan geç
Ne mümkin Nâbμ-i üstâda peyrevlik √a…μ…atde
Nihâlμ vâdμ-i nâ-refte râh-ı i¡tinâdan geç
◊arfü’d-Dâl
1023

Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün
Bu ke&retgâhda ¡ayn-ı ¡iberdür «al…a-i tev√μd
»a†-ı per-gâr-ı ¡irfâna memerrdür «al…a-i tev√μd
Tütük-tâ-yı gelû-yı va§fa §ıπmaz hây u hûy ile
Mu√a§§ıl «âric-i †av…-ı beşerdür «al…a-i tev√μd
N’ola ser-geşte olsa sâlik-i zevra…-süvâr-ı ≠ikr
Döner girdâb-ı ba√r-ı pür-güherdür «al…a-i tev√μd
Mecâl-i mμm mülk-i ¡âlem-i fey≥-i İlâhμde
Medâr-ı no…†a-i nûr-ı ba§ardur «al…a-i tev√μd

23

İÜ. 48a, SÇ. 36b.
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¡Aceb mi …uvvet-i bâzû-yı kûh-endâz-ı vecd olsa
Süvâr-ı sâ¡id-i ehl-i e&erdür «al…a-i tev√μd
Mu†âbı…dur nu…ûş-ı kâ™inât â&ârına bir bir
Nigμn-i «âtem-i dest-i …aderdür «al…a-i tev√μd
Mu√μ†-i uf…-ı «a††-ı istivâ-yı nefy ü i&bâta
Nev-us†urlâb-ı i…lμm-i digerdür «al…a-i tev√μd
Pür olmışdur derûnı nükte-i esrâr-ı √ikmetden
Mi&âl-i √o……a-i dil mu¡teberdür «al…a-i tev√μd
Nihâlμ revzen-i πayb u şuhûda sû-be-sû nâ@ır
‰arμ…-i ¡aş…a dâ™ir reh-gü≠erdür «al…a-i tev√μd
1124

Fâ¡ilâtün Fâ¡ilâtün Fâ¡ilâtün Fâ¡ilün
¡Âlem-i fey≥-i İlâhμden ümμd iden meded
¢oymasun âyμne-i …albinde hμç jeng-i √ased
Mâ-sivânuñ gülşen-i tecrμd ü istiπnâsınuñ
Gûyiyâ her berg-i sebz-i πoncesi ber-dest-i red
Ma…sim-i ke&retdedür mecrâ-yı ¡ayn-i i«tilâf
Yo«sa fey≥-i lücce-i va√detde olmaz cezr ü medd
Evc-i †â…-ı i¡tibârından düşer πaddârlar
İrtifâ¡-ı kevkeb-i i…bâlin eylerken ra§ad
~ûret-i ≥ıddındadur eşyânuñ a§l-ı imtiyâz
Bir ¡aceb âyμnedür yek-dμger içün nμk ü bed
Far… olunmaz devr-i «ûrşμd-i sipihr-i sμnede
Maşrı…-ı §ub√-ı ezelden maπrib-i şâm-ı ebed

24

İÜ. 48b, SÇ. 37a.

82 • TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Sâ√a-i eflâki her bir la√@ada cevlân ider
»a†ve-i rehvâr-ı çâbük-seyr-i ≠ihne var mı √add
Enfüs-i âfâ…ı İskender gibi seyr it göñül
Sen de yap mülk-i vücûduñda hevâ-yı nefse sedd
∏onca-i ne’şgüfte-âsâ böyle müste&nâ gerek
Her πazel olmaz Nihâlμ nev-gül-i rûy-ı seped
◊arfü’r-Râ™
1225

Mef¡ûlü Fâ¡ilâtü Mefâ¡μlü Fâ¡ilün
Lu†f itmedükçe bir kese âzâr sa«t olur
ªıll-ı @alμl-i Sidrede bμ-bâr sa«t olur
İ…bâli zâ™il olsa fürû-…adr πam yimez
Erbâb-ı câha çille-i idbâr sa«t olur
Dest-i sitemle §urre-i i√sân aπır gelür
Ta√mμl-i minnet ile sebük-bâr sa«t olur
Ednâ kederle ma√v olur â&âr-ı inbisâ†
Bir ¡u…de ile reste-i hemvâr sa«t olur
Bir «ûya †ab¡ı müşkil olur sû™-i «al…dan
Hem-sâye gibi merdüm-i «ûn-«ˇâr sa«t olur
Devr-i felek müsâ¡ade de itse cevr ider
Elbette lu†f-ı şa«§-ı bed-e†vâr sa«t olur
Sehl olmaz olmaz olmasa ta…dμr-i ◊a… ma¡μn
Tedbμr da«i olsa da her kâr sa«t olur
Olsa &evâbı bâri mu¡âdil günâhına
Ecr-i cezμl sâ™il-i cerrâr sa«t olur

25

İÜ. 48b-49a, SÇ. 37a.
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Vu§lat Nihâlμ-†ab¡a mülâyim gelür velμk
Bμm-i telâş-renciş-i aπyâr sa«t olur
1326

Mef¡ûlü Fâ¡ilâtü Mefâ¡μlü Fâ¡ilün
Ol …aşı yâ ki her …arası bir «adeng atar
Cân atsa biñ kez ¡âşı…a tμri direng atar
Pürdür «a†arla ba√r-ı mu√μ†-i sipihr-i dûn
Mevc-i şikeste keff-i kenârı niheng atar
~anma hilâl-i sμm felâ√ân-perest olup
Ehl-i kemâle çar«-ı sitemkâr seng atar
Bulmaz nişân §ayd-ı ümμd ol kimesne kim
~a√râ-yı râh-ı †ûl-ı emelde tüfeng atar
Peyk-i niyâz-ı vu§lata rehber olursa da
Evvel …ademde nâz iderek pây-ı leng atar
Al eyledükçe meclis-i meyde √icâbdan
Her bir …ade√de çehre-i sâ…μde zeng atar
Dönmez Nihâlμ dâ™ire-i ülfete müdâm
Atsa …apaπı nâz-ile ol şû« u şeng atar
1427

Fâ¡ilâtün Fâ¡ilâtün Fâ¡ilâtün Fâ¡ilün
¢a§dı ol «ûnμ-siriştüñ ¡âşı…uñ cânındadur
Âşı…uñda var ise cânı anuñ yanındadur
Lekke-şûy-ı dâmen-i √ırmân olur eşk-i ümμd
Ehl-i ye™süñ fey≥i ebr-i çeşm-i giryânındadur

26
27

İÜ. 49a, SÇ. 37b.
İÜ. 49b, SÇ. 37b.
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Her ne deñli gûne olsa câme-i i√sân yine
»âr-ı cân-âzâr-ı minnet zμr-i dâmânındadur
İtme tedbμr-i devâ-yı ¡illet-i aş… ey †abμb
¡Âşı…uñ dermânı anca… terk-i dermânındadur
Rûşen eyler §afvet-i bâ†ın rüsûm-ı @âhiri
Sâliküñ sırr-ı derûn-ı fey≥-i ¡irfânındadur
Yo… kanâ¡atla Nihâlμ hμç tekâ-pûy-ı emel
Gûy-ı çevgân-ı ¡alâyı… √ır§-ı meydânındadur
1528

Mef¡ûlü Fâ¡ilâtü Mefâ¡μlü Fâ¡ilün
Gerçi nigâh-ı ¡işvelerin bμ-amân olur
Ol bμ-amân emâna gelür bir zamân olur
Müjgân u ebruvânuñı va§f eylesem senüñ
Geh tμr olur elümde …alem geh kemân olur
Va§f-ı «ayâl va§f-ı dehânuñla ey perμ
Resm-i sevâd dμdede gözden nihân olur
Zencμr-i zülf-i yâre mülâzım bu …ayd ile
Elbet gelür bu silsilede imti√ân olur
Kilk-i Nihâlμ dμde-i na@ma virür cilâ
Böyle …alursa ma√beresi sürmedân olur
1629

Mef¡ûlü Fâ¡ilâtü Mefâ¡μlü Fâ¡ilün
Efsûn-ı si√ri dμdelerüñ bμ-zamân o…ur
Her bir ba…ışda ¡âşı…a ¡ı…d-ı lisân o…ur
28

29

İÜ. 49b, SÇ. 38a.
3a va§f-ı «ayâl İÜ.: ¡aks-i «ayâl SÇ.
İÜ. 49b-50a, SÇ. 38a.
4b eger SÇ.: diyü İÜ.
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Çeşmüñ ki ceng-i Rüstemi ¡aynıyla na…l ider
Kemter-nigehde her müjesi dâstân o…ur
Fey≥-i nesμm-i πonce-güşâ-yı bahâr ile
Bülbül çemende şâm u se√er gülsitân o…ur
Görmiş fünûn-ı şμve vü nâzı ol âfetüñ
Gelsün na@μri varsa eger imti√ân o…ur
~av†-ı §arμr-i «âme degüldür §a√μfede
Gûyâ Bilâl-i §ub√-ı belâπat e≠ân o…ur
Pürdür √ikemle nüs«a-i esrâr-ı kâ™inât
Hep müşkilât-ı πâmi≥asın ¡ârifân o…ur
Bendeñ Nihâlμ cân u göñülden «ulû§ ile
Derd-i du¡â-yı devletüñi her zamân o…ur
1730

Fâ¡ilâtün Fâ¡ilâtün Fâ¡ilâtün Fâ¡ilün
Her ba…ışda göñlümi ol şû«-ı πonce-fem …apar
Böyle düz-dμde-nigehdür ba…masam ba…sam …apar
Tâbiş-i ber…-i cemâl-i şu¡le-rμzüñ ey perμ
Dμdeden tâb-ı nigâh-ı ¡âşı…ı her dem …apar
El-amân ey bμ-amân tâtâr-ı πamzeñden senüñ
Hem ider târâc mülk-i ı§†ıbârı hem …apar
‰al¡at-ı «ûrşμd-i ¡âlem-tâb âb-ı rûy içün
Her vara…dan bir kemμne …a†re-i şeb-nem …apar
Ey Nihâlμ jeng-i πamdan i√tirâz it kim senüñ
Cevher-i âyμne-i †ab¡uñ hevâdan nem …apar

30

İÜ. 50a, SÇ. 38a.
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1831

Mef¡ûlü Fâ¡ilâtü Mefâ¡μlü Fâ¡ilün
Tμr-i nigâh ¡âşı…ına «ar…-ı ¡âdedür
Olmaz na§μb herkese sehmü’s-sa¡âdedür
Raπbet ider mi devlet-i dünyâya ehl-i ◊a…
¡A…l-ı ma¡âşı olsa da meyli ma¡âdadur
Gûş eylemez mi √arf-i recâyı o şû« lebüñ
¢a§dı niyâzı nâz-ile anca… i¡âdedür
Ehl-i hevâyı bâd-ı be-dest itmege hemân
Erbâb-ı zühd-i «uşk ¡aceb ¡iddi¡âdadur
Ma√rûm olur mı hμç Nihâlμ o bende kim
Dergâh-ı ◊a…da dest-i ümμdi du¡âdadur
1932
Der-Na@μre-i »ayrμ Efendi

Mefâ¡ilün Fe¡ilâtün Mefâ¡ilün Fe¡ilün
Ne dem ki ¡aks-i ru«uñ câm-ı mey-keşâna düşer
◊abâb-ı bâde şererveş derûn-ı câna düşer
Yanup ya…ılmadadur vu§lat anca… ¡âşı…a
Kenâr-ı şem¡ine pervâne yana yana düşer
Ümμd-i ma†la¡ ile mev…i¡-i recâda gezen
Diyâr-ı ye™sde ser-√add-i lâ-mekâna düşer
Sirişk-i dμde-i encüm şumâr-ı bülbüldür
Kemμne ka†re-i şeb-nem ki gülsitâna düşer

31
32

İÜ. 50a-50b, SÇ. 38b.
İÜ. 50b, SÇ. 38b.
5a pâk-i †ab¡ SÇ.: pâk İÜ.
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Nihâlμ peyrev-i »ayrμ-i pâk-i †ab¡ ol kim
Sü«anda nüktelerüñ cümle şa¡irâne düşer
2033

Mefâ¡ilün Fe¡ilâtün Mefâ¡ilün Fe¡ilün
Medâr-ı meclis-i dürdμ-keşân §afâda gezer
Gehμ §urâ«μ †urur gâh câm-ı bâde gezer
Bu rûz-gârda alınmaz metâ¡ yo… anca…
¢umâş-ı bihter ü †âli¡ girân-bahâda gezer
Bu rûz-gârda geşt-i süvâr-ı ba«t-ı †ama¡
∏arμ…-i lücce-i ye™s olsa da recâda gezer
Müsâfirân-ı cihângir dü-¡âlem-i tecrμd
‰arμ…-i ¡aş…da hep terk-i mâsivâda gezer
Nihâliyâ e&er-i kilk-i nâdire-zâdum
Ma…âm-ı √üsn-i edâya …adem-nihâda gezer
2134

Fe¡ilâtün Fe¡ilâtün Fe¡ilâtün Fe¡ilün
Ne dem ol çengμ-i vecd-âver-i pür-πunc oynar
Ra…§ ider ehl-i †arab †â™ife-i renc oynar
Kime bâzμçe-i devrânda dûçâr olsa felek
Düşeşi olsa da yek-pâre şeş ü penç oynar
~anemâ kâr-ı füsûn-ı nigehi ¡işvelerüñ
Şu¡bede-bâz gibi √μle vü nμrenc oynar
Tâb-ı meyden …ızarup πabπab-ı sâ…μ gûyâ
¡Aksi düşdikçe §urâ«μlere nâ-renc oynar

33
34

İÜ. 50b-51a, SÇ. 38b.
İÜ. 51a, SÇ. 39a.
2b olsa da ŞÇ.: olsa İÜ., şeş ü SÇ.: düşeş İÜ.
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Dest-i erbâb-ı fe§â√atda Nihâlμ her bâr
Nμze-i kilk-i ma¡ânμ-i sü«an-senc oynar
2235

Mef¡ûlü Mefâ¡μlü Mefâ¡μlü Fe¡ûlün
Gör †ali¡ini ol …uzınuñ gerçi √ameldür
Ta…vμm-i ru«ında o siyeh √âli Zu√âldür
Ta√…μ…-i na@ar eyleseñ ebnâ-yı zamânuñ
Her va≥¡-ı fürû-mâyesi bir ∂arb-ı me&eldür
Ba§ma ayaπuñ kûşe-i mey-«âneye zâhid
Ma¡mûre-i rindμde bu bir baş…a ma√aldür
Âsâyiş-i erbâb-ı hevâ dehr-i denμde
Vâ-beste-i ser-rişte-i esbâb-ı keseldür
Ser-mâyesi erbâb-ı dilüñ varsa Nihâlμ
Bir nükte-i ser-beste vü bir tâze πazeldür
2336

Mef¡ûlü Fâ¡ilâtü Mefâ¡μlü Fâ¡ilün
Sμm-âb-ı ¡ış…-ı yâr derûnumda §a…lıdur
Ammâ ki râ√at idemez âteş ya†a…lıdur
Ya…dı kül itdi sûziş-i ¡ış…ıyla sμnemi
Var ise böyle ya…ıcı tâze oca…lıdur
Sâ…μ kümeyt-i bâdeyi sürsin …adem …adem
Erbâb-ı bezm başdan ayaπa aya…lıdur
Zâhid varınca sen de bulursuñ o devleti
Rindân ne rütbe meykede de †um†ura…lıdur

35
36

İÜ. 51a, SÇ. 39A.
İÜ. 51a-51b, SÇ. 39a.
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Beñzer riyâ≥-ı cennete na@mum Nihâliyâ
Her berg ü şâ«ı √üsn ile dallı buda…lıdur
2437

Fâ¡ilâtün Fâ¡ilâtün Fâ¡ilâtün Fâ¡ilün
Meş… ider ebrûlaruñ va§fın …alem dilber yazar
¡Ârı≥uñda «a††-ı rey√ân-ile biñ ¡anber yazar
Na…d-i ¡ömri «ˇâce-i devr-i felek eyler √isâb
Rûz u şeb μrâdı ma§raf …ayd ider defter yazar
Şer¡-i erbâb-ı ma√abbet mâni¡ olmaz şev…ine
¡Ar≥ ider ma¡şû…a ¡âşı… √âlini ma√≥ar yazar
Leblerüñ med√ eyledükçe «âme-i şμrμn-zebân
Resm-i yâ…ût ile gûyâ sûre-i kev&er yazar
Mâcerâ-yı eşk-i «ûn-âlûd çeşmi dem-be-bem
Kilk-i müjgân §af√a-i ru«sâra bμ-mas†ar yazar
◊üsn-i ta¡bμrin √alâvetden tehμ itmez o kim
İtse ma¡nâ-yı mükerrer laf@ını sükker yazar
Fehmine söz yo… Nihâlμ «oş-edâ şehrμlerüñ
Hem o…ur ser-nâme-i ¡uşşâ…ı hem ezber yazar
2538

Fâ¡ilâtün Fâ¡ilâtün Fâ¡ilâtün Fâ¡ilün
Meh-cebμnüm †al¡atuñ gördikçe ¡âşı… ¡μd ider
Lu†fuñı ¡μd üstine bμ-çâre dil ümmμd ider
◊ükmini mülk-i cemâlin zâ™il itmez ¡ârı≥uñ
Devr-i «a††ında berât-ı √üsnini tecdμd ider

37
38

İÜ. 51b, SÇ. 39b.
İÜ. 51b-52a, SÇ. 39b.
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Va§f-ı dendânuñla seng-i sa†ra her bir §af√ada
»âme-i «oş-na…ş na@m-ı ¡ı…d-ı mervârμd ider
Gerdenüñle kâkül-i «am-der-«amuñ resm eyleyen
Rûz u şeb tebyμ≥ünüñ e†râfını tesvμd ider
Pertev-endâz olsa nûr-ı maşrı…-ı şû«-ı cemâl
±erre-i nâçμzi her bir lem¡ası «ûrşμd ider
Nâ-mükerrerdür tecellμgâhda ¡aks-i nu…ûş
Kim kimüñ e†vârını her √âlde ta…lμd ider
Ey Nihâlμ §ıd…-ile vâreste-i ke&ret olan
∏once-i i«lâ§ı zμb-i gülşeni tev√μd ider
2639

Mef¡ûlü Fâ¡ilâtü Mefâ¡μlü Fâ¡ilün
Ru«sâr-ı yârı «a††-ı ¡i≠ârı yazar bozar
Bilmem ne vechi var ki kenârı yazar bozar
Devr-i sipihr-i §af√a-i bûd u nebûdına
Nes«-i dü-√arf-i leyl ü nehârı yazar bozar
Lev√-i «ayâli ta«ta-i remmâle beñzedür
Şekl-i ümμdi bu dil-i zârı yazar bozar
Rûy-ı ¡arûs-ı ba«tı felek yazsa da yine
Yo…dur be…âsı mâşı†avârμ yazar bozar
Ta¡lμmgâh-ı mekteb-i gülşende bülbülüñ
Tûmâr-ı berg-i gülde hezârı yazar bozar
Mânμden alsa meş… Nihâlμ «a†â ider
Mûyμn …alemle kâkül-i yâri yazar bozar

39

İÜ. 52a, SÇ. 40a.
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2740

Mef¡ûlü Mefâ¡μlü Mefâ¡μlü Fe¡ûlün
Açılmaπa nev-πonce-i dil çeşm-i ter ister
Gül-geşt-i derûn şeb-nem-i fey≥-i se√er ister
Şeb-zindelere nûr-ı cebμn râh-nümâdur
Ne meş¡ale ne hâle-i mehden fener ister
Dμvâne göñül da¡vetine itse ¡azμmet
Âyâ o perμ gelmege bir şeb neler ister
Fey≥ almaπa bu meykedede câm-ı §afâdan
Cür¡a gibi rû-mâl olaca… baş…a yer ister
‰ayy itmege bu bâdiyeyi bâd-ı §abâveş
~a√râ-yı fenâda …adem-i «a†ve per ister
Devr itmede ma¡≠ûrdur ebvâb-ı ricâli
Devrân-ı felek ehl-i dili der-be-der ister
Ya…ılmaπa bir şem¡-i şeb-ârâ-yı cemâle
Pervâne-§ıfat şev…-ile dil pür-şerer ister
Tan@μrde senden yine a√bâb Nihâlμ
Bir tâze-edâ tâze-zemμn nev-e&er ister
2841

Fe¡ilâtün Fe¡ilâtün Fe¡ilâtün Fe¡ilün
~anma kim ¡ö≠r ile erbâb-ı sitem câh yapar
Yapduπı câh degül düşmek içün çâh yapar
Sen binâ eyle tevekkülle esâs-ı emeli
Bμ-kesüñ «âne-i vμrânesin Allâh yapar

40
41

İÜ. 52a-52b, SÇ. 40a.
İÜ. 52b, SÇ. 40b.
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Yı…sa da «â†ır-ı aπyârı o şû«-ı †annâz
Nigeh-i çeşm-i füsûn-sâzı ne tμz âh yapar
Ehl-i πaflet yapamaz ehl-i ba§μret kârın
Tekye-i …albi yine merd-i dil âgâh yapar
Beyt-i ma¡mûr-ı †abμ¡atda Nihâlμ «âmeñ
Böyle hep tâze zemμni geh ü bμ-gâh yapar
2942

Fâ¡ilâtün Fâ¡ilâtün Fâ¡ilâtün Fâ¡ilün
Hem-dem olur düşmene nab≥-âşnâ hem …an alur
¢an degül ma…§ûdı fır§at bulsa belki cân alur
Tâ esâsından «arâb olmış diyâr-ı mekremet
Bestedür bâb-ı sa«âvet şimdi kim mihmân alur
Seb…at-i a…râna ¡âlμ-himmet ister şübhesiz
Haylμ fârisdür o kim bu ¡ar§ada meydân alur
¢adr-i a√bâbı bilür sûdâger-i ¡irfân olan
Kâle-i √üsn-i &enâyı cümleden erzân alur
Yo… Nihâlμ Yûsuf-ı ma¡nâ-yı şi¡re iltifât
Olsa da biñ imtinân ile yine i«vân alur
3043

Fâ¡ilâtün Fâ¡ilâtün Fâ¡ilâtün Fâ¡ilün
Âşı…a lu†f eylemek …a§d itse cânân yol bulur
»aste-diller derdine elbet †abμbân yol bulur
Elde sâπar olmasun ya söz ayaπa düşmesün
Bezm-i meyde tevbe-i a√bâba yârân yol bulur

42
43

İÜ. 52b-53a, SÇ. 40b.
İÜ. 53a, SÇ. 40b.
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Zâhidi sükkerle rindânı mey-i gülfâm-ile
Her †arμ…üñ ehline meşrepçe şey†ân yol bulur
Reh-rev-i semt-i «ilâf olmazdan evvel «a§mına
¡Ö≠ri ma…bûl olmaπa erbâb-ı ¡i§yân yol bulur
Pey-rev-i i«lâ§ olan güm-geşte …almaz ¡â…ibet
Rehberin ◊ı≥r eyleyen §a√râ-neverdân yol bulur
Herkesüñ yolında kârı kendüye âsân gelür
Nμm-i şebde rûz-ı rûşen gibi düzdân yol bulur
Giçmez erbâb-ı ¡ara≥ bekler †arμ…-i fır§atı
Her reh-i nâ-refteden üftân ü «μzân yol bulur
Gûşe-gμrân-ı ferâπ olur Nihâlμ sûd-mend
Kesb-i envâ¡-ı kemâl ü fa≥la âsân yol bulur
◊arfü’z-Zâ
3144

Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün
Dil-i va√det-güzμnân ke&ret-i ma√rem …abûl itmez
¡Aceb âyμnedür kim §ûret-i hem-dem …abûl itmez
~afâdur ¡âşı…-ı mecrû√a za«m-ı yâre §abr itmek
Bu derd ile ölürse minnet-i merhem …abûl itmez
Ra…μb-i dμv-sμret ol melek-sμmâ ile varken
Ser-i kûyında cennet olsa da âdem …abûl itmez
Mu«âlif kâr-sâz olmaz ma…âmât-ı ma√abbetde
Vefâ-dârân …ânûn üzre zμr ü bemm …abûl itmez
Nesμmânuñ görelden na@m-ile güftâr-ı ma…bûlin
Nihâlμ πayrμsinüñ şi¡rini ¡âlem …abûl itmez

44

İÜ. 53b, SÇ. 41a.
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3245

Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün
O şû«-ı dil-keş âyâ sμnesin bilmem neden açmaz
Meger bμm-i nigâh-ı ¡âşı…-ı dil-besteden açmaz
Olur @âhir ne §o√bet …âle √âl erbâbına ma¡nâ
Bilenler so√bet-i işrâ…iyânı hμç dehen açmaz
Der-i «alvet-serây-ı …albi fet√ eyler mi her nâdân
Kilμd-i ma√zen-i √üsn-i ya…μni sû™-i @ann açmaz
Ben ol Ya¡…ûb-ı ye™s-i Yûsuf-ı güm-geşte-âmâlüm
Dü-çeşmi ba«tumı ümmμd-i bûy-ı pμrehen açmaz
Nihâlμ inkisârμ …alb müşkildür …i «â†ırda
Kemμne ¡u…de olsa tμşe-i «ârâ-şiken açmaz
◊arfü’s-Sμn
3346

Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün
O şû«uñ ¡ârı≥-ı şeb-gûnuñ itmek her kim ister bûs
»a†-ı rey√ân ile ser-§af√a-i ¢ur’ânı eyler bûs
Mi&âl-i seng tel&μm olmada ta…bμl olındı…ça
~afâ-yı Ka¡be-i rûyında ol «âl-i mu¡anber bûs
Der-i dildâra leb-sây olmaπa ta¡@μm ile her gün
Tevâ≥u¡la zemμni yer yer eyler mihr-i enver bûs
‰ılısm-ı ¡aks-i √ayret-«μz rûyın «od-be-«od görse
Her-âyμne ider mir™âti biñ √asretle dilber bûs
Dehen-şûy-ı ümμd-i çeşme-i âb-ı √ayât olsun
»ayâl-i la¡l-i gül-…and-i lebin iden mükerrer bûs
45
46

İÜ. 53b, SÇ. 41a.
İÜ. 54b, SÇ. 41b.
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Yiter bir nev-demμde πonce-i ter bûsegâhından
Dehânın her kimüñ eylerse ol rû√-ı mu§avver bûs
Nihâlμ «ayli müşkildür hidâyet râh-ı ma…§ûda
Bu vâdμde rikâb-ı ◊ı≥rı itmişdür Sikender bûs
◊arfü’ş-Şμn
3447

Mefâ¡ilün Fe¡ilâtün Mefâ¡ilün Fe¡ilün
◊arμ§-i dehr ü gedâ dil πınâyı neyler imiş
Fa…μr-i †ûl-ı emel kμmyâyı neyler imiş
∏arμ…-i ye™s-i ümμd ı≥†ırâb ider yo«sa
Yem-i recâda gezen nâ-«udâyı neyler imiş
Rı≥â-yı ◊a……a eger a§lı terk ü tecrμdüñ
¢alenderân-ı √a…μ…at ¡abâyı neylermiş
Va†anda gûşe-nişμn-i ma…arr-ı ¡uzlet olan
∏arμb olsa da«i âşnâyı neyler imiş
Hevâ-yı ¡aş… ile dil-«asteler ¡alμl olmaz
Marμ≥-i derd ü ma√abbet devâyı neyler imiş
Cenâb-ı »âli…a tefvμ≥ emr iden ¡ârif
Varup emμr ü şehe ilticâyı neyler imiş
Dilüñ «ulû§ı olur ◊a……a mürşid-i kâmil
Nihâlμ merd-i »udâ reh-nümâyı neyler imiş

47

İÜ. 54b-55a, SÇ. 42a.
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◊arfü’l-Kâf
3548

Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün
Viren râh-ı †alebde cânı cânân buldıπın gördük
İdenler cüst-cû elbetde bir kân buldıπın gördük
Kem olmaz …ıymeti pest olsa da …adri hünermendin
Nice pes-pâyenin devletde rüc√ân buldıπın gördük
Olanlar reh-ber-i İskender-i ma…§ûd ◊ı≥r-âsâ
Çeh-i @ulmetde râh-ı âb-ı √ayvân buldıπın gördük
Yem-i tedbμrde keştμ-süvâr-ı mevsim-i ta…dμr
Kenâr-ı kâmı dil-«ˇâh üzre âsân buldıπın gördük
Güşâde-dest olan dergâh-ı ◊a…dan πayra ye™s-ile
Ümμdin §urre-i pür-na…d-i √ırmân buldıπın gördük
Olan sμr-âb reş√-i çeşme-i fey≥-i …anâ¡atden
Kemμne-…a†rede mecrâ-yı †ûfân buldıπın gördük
Nihâlμ …a†¡-ı âmâl itme dâ™im lu†f-ı Bârμden
Nice rencûr-ı bμ-dermân dermân buldıπın gördük
3649

Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün
∏ınâ-yı …albimüz var genc-i bâd-âverden el çekdük
¢anâ¡atle nevâl-i süfre-i dμgerden el çekdük
Ta√ammül …almadı aπyâra …μl u …âlden â«ir
Der-âπûş-ı miyân-ı yâr-i nâzikterden el çekdük

48

49

İÜ. 55a, SÇ. 42a.
4. beyit İÜ.’de yok.
5b Ümμdin SÇ.: Ümμdüñ İÜ.
İÜ. 55a-55b, SÇ. 42b.
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Ma√abbet menzilinde «ayli mi√net irtikâbında
¡İnân-ı ârzû-yı vu§lat-ı dil-berden el çekdük
Geçüp erbâb-ı câhuñ zμver ü esbâb-ı fa«rından
Hevâ-yı süb√a-i şâhâne-i gevherden el çekdük
Ra…μbüñ va≥¡-ı nâ-hemvârı oldı mâni¡-i ülfet
Ne âl itdiyse itdi ol perμ-peykerden el çekdük
Görüp sûd u ziyânın çârsû-yı dehr-i fânμnüñ
Tehμ-dest-i ümμdüz ceyb-i sûdâgerden el çekdük
Girân geldi †abμb-i çar«uñ istiπnâsını çekmek
Nihâlμ √o……a-i dârû-yı cân-perverden el çekdük
3750

Fe¡ilâtün Fe¡ilâtün Fe¡ilâtün Fe¡ilün
Bilmem ey dil ki senüñ yo… mıdur isti¡dâduñ
Yo«sa ta¡lμmde ta…§μri mi var üstâduñ
~ayfa-i §arfı dil-i sû«teler çekmezler
Mu«telif em&ilesi olmasa bir μrâduñ
Olmasa cevher a§lında kemâl-i §afvet
Âhene ¡illet-i rüchânı nedür pûlâduñ
Gerçi var med«ali kesbüñde velμ ≠âtında
Cünbüşi baş…a olur mâye-i mâder-zâduñ
Fey≥ var gülşen-i †ab¡uñda Nihâlμ var ise
Cânib-i ¡âlem-i bâlâdan olur imdâduñ

50

İÜ. 55b, SÇ. 42b.
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3851

Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün
O «â§§iyyet ki vardur neş™esinde câm-ı gülgûnuñ
»um-ı pür-√ikmetinde yo…dur ol √âlet Felâ†ûnuñ
Cebμnüñ mevc-i istiπnâ-fürûş-ı na«vet oldu…ça
Gelür ebrûlarından «â†ıra â&ârı ±û’n-nûnuñ
Olur ehl-i kemâle kem-¡iyârân bâ¡i&-i rüc√ân
İder efzûn …adrin şi¡r-i nâ-mevzûn mevzûnuñ
Münâfμdir ru†ûbetle yubûset imtizâc itmez
¡Abe&dür rind-i mey-«ˇârâna isti¡mâli âfyûnuñ
Yine mi…yâs-ı kilkümden Nihâlμ †ab¡-ı fey≥ ile
Kenâr-ı §af√a-i eş¡âra a…dı Neylμ ma≥mûnuñ
3952

Fâ¡ilâtün Fâ¡ilâtün Fâ¡ilâtün Fâ¡ilün
Mâ-cerâ-yı √asretüñ bir bir beyân itsem gerek
Eşk-i çeşm-i nâle-«μzüm tercümân itsem gerek
Kûh-ı ¢âf-ı ¡uzleti dâru’l-emân itsem gerek
Bey≥a-i ¡An…âda â«ir âşiyân itsem gerek
Rüstemâne bu cedelgehde yeter «ayli neberd
Bir zamânda «a§ma ir«â-yı ¡inân itsem gerek
Şev…-i târ-ı zülf-i «am-der-«amla evc-i çar«a dek
Mevc-i pμç-â-pμç-i âhum nerdbân itsem gerek
Sırr-ı na…ş-ı «âtem-i la¡l-i lebüñ pinhân idüp
Sμnemi gencμne-i rû√-ı revân itsem gerek

51
52

İÜ. 55b-56a, SÇ. 44b.
İÜ. 56a, SÇ. 43a.
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Ebr-i †ûfân-zây-ı «ûn-ı dμde-i giryânuma
Her ser-i müjgânı §af §af nâvdân itsem gerek
Fey≥-i â&âr-ı †abμ¡atda Nihâlμ câ-be-câ
~af√a-i eş¡âra †ar√-ı gülsitân itsem gerek
4053

Fâ¡ilâtün Fâ¡ilâtün Fâ¡ilâtün Fâ¡ilün
Âteş-i fir…atde …aldum vu§lat ümmμdindeyüm
Gûyiyâ dûza«da …aldum cennet ümmμdindeyüm
Nâ-ümμdüm rûz-gâruñ geç ¡a†âsından velμ
Râst-ı erbâb-ı kirâmdan himmet ümmμdindeyüm
Nev-be-nev âlâmdan dâ™im girμbân-çâk iken
Dehr-i fânμden acâ™ib râ√at ümmμdindeyüm
Âşnâ-yı çeşm-i bμmâr-ı nigârum tâ ezel
»aste-i ma¡şû…um ammâ §ı√√at ümmμdindeyüm
A«ter-i ba«t i…tirân-ı devr-i †âli¡ itmeden
Âsyâ-yı çar«dan ben nevbet ümmμdindeyüm
Sermede peyrevlik itmekdür Nihâlμ ma…§adum
Yo«sa @ann itme mücerred şöhret ümmμdindeyüm
◊arfü’n-Nûn
4154

Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün
Le†âfet …at …at olmış ¡ârı≥ında fey≥-i Bârμden
Yazılmış rûyına nev-√âşiye «a††-ı ¡i≠ârμden
53

54

İÜ. 57a, SÇ. 44a.
5. beyit İÜ.’de yok.
2b kirâmdan İÜ.: keremden SÇ.
5a Nihâlμ İÜ.: Mücerred SÇ.
5b mücerred SÇ.: Nihâlμ İÜ.
İÜ. 57a-57b, SÇ. 44a.
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Sipihr-i dilde dâ™im mu√teri…dür kevkeb-i ¡ış…um
O meh-†al¡at bir âteş-pâre …oydı burc-ı nârμden
Yanup ya…ılmada pertev alan şem¡-i cemâlüñden
Seba…-âmûz olur pervâneveş ders-i Fenârμden
Bu bâzμgehde «a§mın «â†ırın ta†yμb ider πâlib
Meşâmm-ı †ab¡ı ta¡†μr eyleyen ¡ûd-ı …amârμden
Mücâzâta direfş-ı Gâveyân ber-dûş olur â«ir
Olanlar girye-rμzân düşmen-i ∞a√√âk-ı mârμden
Olur memnûn küllμ şμve-i ta…dμrden elbet
Olan aña Nihâlμ sırr-ı cüz™-i i«tiyârμden
Bu keyfiyyetle hep e†râfda şöhret-şi¡âr olmış
»a†-ı nev-«μz-i yârüñ meş…i var ¢ara√i§ârμden
4255

Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün
Bu çar«uñ şu¡le-i cevvâleden devr-i sirâcından
Düşer reng-i √avâdi& nev-be-nev ¡aks-i zücâcından
Devâ olmaz †abμbâ bildigümse §abrdan πayrı
U§andum derd-i bμ-dermân-ı devrânuñ ¡ilâcından
Tevâ≥u¡dur düşen erbâb-ı fey≥ın şânına yo«sa
İder mi ser-fürû câma sürâ√μ i√tiyâcından
Le†âfetde muvâfı… şar†dur ülfet «u§û§ında
Nümâyândur bu ma¡nâ meyle âbuñ imtizâcından
Ser-â-ser çârsû-yı †ab¡ pâ-mâl-i kesâd olmış
Nihâlμ kâle-i †ab¡uñ revâc-ı bμ-revâcından

55

İÜ. 57b, SÇ. 44b.
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4356

Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün
¡Acebdür †avr-ı i@hâr-ı edeb küstâ« meşrebden
ªuhûr itmek gibi küstâ«lı… †avrı mü™eddebden
İder mi i¡tinâ küttâbdan bir ferde ¡irfânla
Olan pâkμze-dâmen lekke-i cehl-i mürekkebden
Ya neyl-i kâmile mesrûr olur ya ye™s-ile râ√at
Mu…arrerdür §afâ erbâb-ı ¡acze ◊ı≥r-ı ma†labdan
Degül encüm şerâr-ı şu¡ledür eflâkde her şeb
◊arμm-i Ka¡be-i dilde yanan …andμl-i kevkebden
Görenler bezm-i i…bâlüñ «umârın der-¡a…ab elbet
¡Aceb ser-germ olur mı bir da«i câm-ı leb-â-lebden
Baña si√r itdigin câdû-yı çeşmin kim bilür yâruñ
Sebeb ¡aynıyla nâ-ma¡lûmdur her bir müsebbibden
Nihâlμ √üsn-i rüchân şar†dur şöhretde de yo«sa
Nedür far…ı se«â-yı »âtemüñ şöhretde Eş¡abdan
◊arfü’l-Hâ™
4457

Fe¡ilâtün Fe¡ilâtün Fe¡ilâtün Fe¡ilün
Bezm-i meyde dolanur câm-ı şarâb elden ele
O †olandu…ça varur nu…l u kebâb elden ele
Mu¡teberdür e&er-i ehl-i kemâl ü dâniş
Devr ider dehrde nâdμde kitâb elden ele
‰ayb-i a«lâ…-ıla meşhûr olur erbâb-ı kerem
Dolaşur şμşe-i pür-müşg ü gül-âb elden ele
56
57

İÜ. 57b-58a, SÇ. 44b.
İÜ. 59a, SÇ. 45b.
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İ√tirâ≥ eyle πala†dan ki §a√μ√i bir gün
Devr ider defter-i erbâb-ı √isâb elden ele
Ey Nihâlμ n’ola meşhûr olur ise bu πazel
Devr ider sub√a-i nev-cevher-i tâb elden ele
4558

Mef¡ûlü Mefâ¡μlü Mefâ¡μlü Fe¡ûlün
Sıd… ile teveccühde biraz giryeler eyle
Dâmân-ı temennμ-i dilüñ pür-güher eyle
Görmekse eger ma…§aduñ esrâr-ı †arμ…i
»âk-i …adem-i mürşidi ku√l-i ba§ar eyle
Â&âr-ı keş-â-keş bulur elbette †abμ¡at
Bir πonca-güle şμşe-i «â†ırda yer eyle
Jeng-âver olur pertev-i mir’ât-ı cemâlüñ
Dil-dâdelerüñ eşk-i terinden √a≠er eyle
Şâyân-ı revâc olmaπa kâlâ-yı ümμdüñ
Tamπa-zede-i bender-i âh-ı se√er eyle
Pey-rev olara… »ayrμ Efendiye Nihâlμ
Nev-güfte-i tan@μr ile «ayr-ı e&er eyle
4659

Mef¡ûlü Fâ¡ilâtü Mefâ¡μlü Fâ¡ilün
»a† gelse de bu √üsn ile yârüñ ¡i≠ârına
Revna… virür √azânı bu bâπuñ bahârına
Erbâb-ı kibr zelzele-i rûzgârdan
Virmez «alel esâs-ı binâ-yı va…ârına
58
59

İÜ. 59a-59b, SÇ. 46a.
İÜ. 59b, SÇ. 46a.
5b ta…addüm İÜ.: ta…dμm SÇ.
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Mest olma pek de bâde-i i…bâl-i dehrden
Bir cur¡adır ki neş™esi degmez «umârına
Sâ√il-nişμn-i ba√r-i mu√μ†-i tevekkülüñ
Mevc-i ümμd kâle-ber olur kenârına
Sûd u ziyânı birbirine eyleyüp ta…â§
Virmiş revâc «ˇâce-i devrân kârına
Gerdûn Nihâlμ kimseye her gün mi gösterür
Çar«uñ ta…addüm itmede leyli nehârına
4760

Fe¡ilâtün Fe¡ilâtün Fe¡ilâtün Fe¡ilün
Göz göre her nigeh-i pür-fitenüñ ≥ımnında
Sürmeveş rû-siyehi çekme neng ≥ımnında
Şemm iden kâkül-i dildârı dimez mi ¡acabâ
Var «a†â nâfe-i müşg-i «u†enüñ ≥ımnında
Kim bilür encüm-i seyyâre neye dâ™irdür
¢ubbe-i nμlμ-i çar«-ı kühenüñ ≥ımnında
¢ılamam πav†a-«ˇor oldu…ça bulur bμ-pervâ
Yûsuf-ı ma¡nμyi çâh-ı ≠e…anuñ ≥ımnında
Külfet-i renc-i seyâ√at mi çeker ehl-i sülûk
∏urbetin seyrin iderler va†anuñ ≥ımnında
Baş…a bir râbı†a var ce≠b …ılup eylemede
Sırr-ı ser-beste-i «ul…-ı √asenüñ ≥ımnında
Rav≥a-i †ab¡-ı Nihâlμde bahâr olmasa da
Mμve-i ter bulunur her sü«anuñ ≥ımnında

60

İÜ. 59b-60a, SÇ. 46b.
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4861

Fâ¡ilâtün Fâ¡ilâtün Fâ¡ilâtün Fâ¡ilün
Pey-rev olmazdı göñül devr-i zamânuñ ¡aksine
Olmasa vâ…ıf …a≥âyâ-yı cihânuñ ¡aksine
İsti…âmet ba¡≥ kec-reftârdan me™mûl olur
Çep-nüvμsân resm ider «a††ı «a†ânuñ ¡aksine
Ma¡nμ-i sencμde ta¡bμr-i «ulû§am olsa da
Niyyet-i vârûn olur a¡dâ-yı cânuñ ¡aksine
Rμsmân-tâbânı seyr it kârın itmâm itmege
Gitmede her bir …ademde na…ş-ı yânuñ ¡aksine
Dâ™imâ olmaz murâd üzre vezân bâd-ı murâd
Rûz-gâr olur mu«âlif nâ-«udânuñ ¡aksine
Böyle …almaz meclis-i zühhâd bir gün ¡â…ibet
Câm-ı rindân devr ider ehl-i riyânuñ ¡aksine
Âferμniş eylemez ta√vμl-i â«ir vech-ile
¢ıl na@ar âyμnede şâh u gedânuñ ¡aksine
¡Aksine na@m olmasaydı ey Nihâlμ bu πazel
Peyrev olmazdı göñül devr-i zamânuñ ¡aksine
◊arfü’l-Yâ™
4962

Mef¡ûlü Fâ¡ilâtü Mefâ¡μlü Fâ¡ilün
Fehm eyledüñse ma¡nμ-i ta…vμm-i âdemi
Bildüñ tamâm nüs«a-i a√kâm-ı ¡âlemi

61

62

İÜ. 60a, SÇ. 46b.
8b peyrev SÇ.: pμr İÜ.
İÜ. 60b, SÇ. 47a.
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Bμ-sa¡y neyl-i mesned-i rif¡at ümμd iden
Dμvâra resm ider gibidür şekl-i süllemi
◊akk eyler anı no…†a-i şekk gibi âftâb
Bulsa kenâr-ı §af√a-i gülşende şeb-nemi
Olmaz me†âf u mültezim â&ârı ehline
Mi¡mâr-ı †ab¡uñ olmasa beyt-i mükerremi
~arf-ı belâπat eylese «âmem unutdurur
Cûd u keremde şöhret ile nâm-ı »âtemi
Â&âr-ı na…ş-ı §an¡ata ba… her mü’e&&irüñ
Seyr it Nihâlμ di……at ile câmdan Cemi
Aç ¡ayn-i i¡tibâruñı çeşm-i √abâbvâr
Yemde görince …a†reyi gör …a†rede yemi
5063

Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün
Medâr-ı rif¡at idenler tevâ≥u¡la müdârâyı
Bu va≥¡ ile ider tes«μr elbet mülk-i Dârâyı
Kenâr-ı çar«da bμ-hûde @ann itme &üreyyâyı
Felek kâlâ-yı âfâ…a urur her şeb bu tamπayı
◊a…μ…at-bμn olan Cibrμlveş sırr-ı tecellμden
Görür âyμne-i Meryemde @âhir şekl-i ¡Ìsâyı
Ben ol deryâ-yı tev√μdüm ki kemter seyle-i mevci
İder rûy-ı zemμnden ma√v gül-na…ş-ı çelμpâyı
Çekμde olsa dâmân-ı müjemden …a†re-i eşküm
Pür eyler reş√a-i †ûfân-«μzi bu heft-mμnâyı

63

İÜ. 60b, SÇ. 47a.
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Olur mı lekke-şûy-ı töhmet-i pμrâhen-i ¡i§met
Görenler dâmenüñde Yûsufuñ dest-i Zelμ«âyı
Ümμd-i rif¡at itmez bu fenâda renc ü za√metle
◊a…μ…atde Nihâlμ fehm iden ma¡nâyı dünyâyı
5164

Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün
O şû«-ı πonce-fem gitdükçe gülzâr-ı cinân …opdı
Yolında ¡âşı…ân-ı zerd-rû berg-i √azân …opdı
Vezân oldu…ça bâd-ı §ar§ar-ı âh-ı se√er-«μzüm
Sütûn-ı «ayme-i nüh-†ârem-i kevn ü mekân …opdı
Kelμm-i nâleden her bir …ademde ‰ûra dek dilde
∏ubâr-ı kârbân-ı medd-i âh-ı cân-sitân …opdı
Leb-i cûda «ırâm-ı nâz-ile reftâra geldükçe
¢ıyâmetler …opardı …âmetüñ serv-i revân …opdı
Göñül ümmμd-i âsâyiş iderken devr-i «a††uñda
Yüze çı…dı ¡i≠âruñ fitne-i â«ir-zamân …opdı
Şükûfezâr-ı †ab¡-ı fey≥-i â&âr-ı Nihâlμden
Yine bir nûr-ı demμde güfte-i tâze-zebân …opdı
5265

Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün Mefâ¡μlün
O şû«uñ «oş-edâsı bülbül-i gülzârı ötdürdi
~adâ-yı √üsni †âs-ı künbed-i devvârı ötdürdi
Bu hây u hûy ile âlât-ı lehvüñ √ürmetin vâ¡i@
İşitdürdi bugün meclisde hep zünnârı ötdürdi

64
65

İÜ. 61a, SÇ. 47b.
İÜ. 61a, SÇ. 47b.
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~arμr-i «âme …and-i leblerüñ va§fıyla ¡âlemde
Yine †û†μ-i sükker-rμz-i «oş-güftârı ötdürdi
Unutdurdı πam-ı nâ-sâzkâr-ı çar«ı pes-perde
Bu şeb mu†rib-cihât-ı sittede şeştârı ötdürdi
Devâ-yı kârbân iştihâr-ı kâle-i √üsnüñ
Nidâ-yı müşterμ-i şâhid-i bâzârı ötdürdi
Nihâlμ naπme-i ney-pâre-i kilk-i nevâ-sâzum
Yine bu nev-zemμnde çeng ü mûsμ…ârı ötdürdi
5366

Fe¡ilâtün Fe¡ilâtün Fe¡ilâtün Fe¡ilün
Zμnet-i @âhire meyl eyleme †âvus gibi
Şöhret-i bâ†ılayı diñleme nâ…ûs gibi
~a…ın âdâbına küstâ«laruñ aldanma
Seni §ad-çâk ider perde-i nâmûs gibi
¿ı…let erbâbı bilür va…tini dil-gμrligüñ
»ˇâb-ı râ√atda gelür âdeme kâbûs gibi
Nûr-ı ≠âtındaki no…sânı olur her gün ¡ıyân
Şem¡-i meclisde alan pertevi fânûs gibi
Şi¡r ü inşâda zebân-zed gerek elfâ@-ı kelâm
Yo«sa yo… lu†fı o şi¡rüñ k’ola …âmûs gibi
Bulmadum şey« Nihâlμ bu zamânda ek&er
Şey«likde gezenler? fâcir-i sâlûs gibi

66

İÜ. 61b, SÇ. 47b.
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5467

Mef¡ûlü Fâ¡ilâtü Mefâ¡μlü Fâ¡ilün
Seyr-i cemâle dμde-i giryân …omaz beni
Gülzâra cûş-ı seyl-i firâvân …omaz beni
Olsam da va…fe-gμr-i ferâπat felekde ben
◊âlümde cûd-ı gerdiş-i devrân …omaz beni
Diñler mi sâ…μ πulπul-ı câmı göñül velμ
Meclisde devr-i †a¡ne-i rindân …omaz beni
Oldu…ça dûr dâ™ire-i ¡aş…dan yine
Tâb-ı kemend-i ce≠be-i cânân …omaz beni
Olmam esμr-i pençe-i va√şet Nihâliyâ
Üns-i kemâl himmet-i yârân …omaz beni
5568

Mef¡ûlü Fâ¡ilâtü Mefâ¡μlü Fâ¡ilün
Bâzû-yı himmet olmasa da mürte«μ da«i
¢urmam bu §ayd-gehde ¡abe& bir fa««ı da«i
Şöhret bulaydı ehl-i kerem be≠l-i mâl ile
»âtem olurdı ¡a§rda ednâ sa«μ da«i
Kânûn-ı germ-tâb-ı dilüñ sûzişin görüñ
»âkister itdi nâ™iresi dûza«ı da«i
Germ-ülfet iken araya girdi o şû«-ile
‰oñdurdı va≥¡-ı serdi ra…μbüñ ya«ı da«i
N’ola Nihâli na@mda pey-revlik iderek
Ta…lμd idüp Na√μfμye dirsem da«i da«i

67
68

İÜ. 61b, SÇ. 48a.
İÜ. 61b-62a, SÇ. 48a.
5b dirsem SÇ.: disem İÜ.
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5669

Mef¡ûlü Mefâ¡μlü Mefâ¡μlü Fe¡ûlün
Mestâne bu gice meclis-i §ahbâya gelür mi
Pervâneler ol şem¡-i şeb-ârâya gelür mi
¡Âşı… nice setr eylesün esrâr-ı derûnın
Tâb-ı şereri penbede i«fâya gelür mi
Erbâbına âsân gelür ammâ ne belâdur
Her bü’l-hevesüñ va≥¡ı müdârâya gelür mi
Terkμb-i «ayâlümde olan √arf-i recâyı
Meş… eyleyerek §af√a-i imlâya gelür mi
Meyl iderek ol serv Nihâlμ bize bir gün
Gülzâra ¡aceb seyr ü temâşâya gelür mi
Sonuç
Nerede ve ne zaman doğduğu bilinmeyen Nihâlî, 18. yüzyıl divan şairlerindendir. Şair Nâbî’nin akrabası olan Nihâlî’nin asıl adı Mehmed’dir. H.
1186’da (M. 1773) ölmüştür.
Eldeki tek eseri olan Dîvânçe’sinin biri İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi
diğeri de Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi’nde olmak üzere iki
adet yazma nüshası mevcuttur. Mürettep olmayan bu Dîvânçe’de 1 kaside, 4
tarih, 3 tahmis ve 55 gazel bulunmaktadır.
18. yüzyılda yetişen şairler tarafından rağbet gören mahallîleşme akımının
etkilerini, Nihâlî’nin şiirlerinde görmek mümkün değildir. Yazdığı şiirlerin bir
kısmı Nâbî, Nahîfî, Neylî, Nüzhet, Hayrî ve Sermed gibi beğendiği şairlerin
şiirlerine naziredir. ©

69

İÜ. 62a, SÇ. 48a.
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