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Öz

Asıl adı Ahmed olan Fasîh Dede’nin Türkçe, Farsça ve Arapça şiirleri var-
dır. Sebk-i Hindî üslubunun 17. yüzyıldaki önemli temsilcilerinden olan Fasîh 
Ahmed’in mesnevileri ve inşâ örnekleri arasında sayılan iki önemli eseri de 
bulunmaktadır. Hattat olan şairin, farklı şairlere ait divanları, gazelleri, kasi-
deleri, mesnevileri, rubaileri farklı zamanlarda istinsah ettiği de bilinmektedir. 
Bu metinlerin bazıları kendi hattıyla tertip ettiği mecmualarında bulunur. Bu 
mecmualarda Fasîh’in kendi şiirlerinin yanı sıra Fars ve Türk şairlere ait şiir-
ler de bulunur. Ahmed Dede’nin yayınlanmış Türkçe Divanı, manzum mensur 
karışık Gül ü Mül’ü ve Behişt-âbâd mesnevisinde bulunmayan Türkçe şiirleri 
de vardır. Mecmualar(ın)da görülen bu şiirlerden bir kısmı ise nazireleridir.

Bu makale, dönemin önemli şairleri arasında yer alan usta kalemin mec-
mualarda bulunan ve yayınlanmamış Türkçe rubâilerini kapsamaktadır.

Anahtar kelimeler: Fasîh, Divan, Mecmua, Yayınlanmamış Türkçe 
Şiirler, Rubâi.

Abstract
Fasîh’s Unpublished Turkish Rubâis

Fasih Dede, whose principal name is Ahmed, wrote poems in Turkish, 
Persian and Arabic. Fasih Ahmed, who is one of the most representative of 
Sebk-i Hindi style in 17th Century, has got two important works among the 
examples of masnavi and build. The calligrapher poet is also known for cop-
ying divans, ghazals, qasidas, masnavis, rubais from different poets in dif-
ferent times. Some of these texts are also available in his own caligraphics 
corpuses. In these corpuses, Persian, Turkish and Fasih’s poems are also oc-
curring. Ahmet Dede has also a published Turkish Diwan and some Turkish 
poems that were not included in his poetic and prosaic work Gül ü Mül and 
Behişt-âbâd masnavi.
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2 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

This work focuses on the unpublished Turkish poems/rubâis of this 
important and master poet’s that are available in his corpuses.

Keywords: Fasîh, Divan, Corpus, Unpublished Turkish Poems, Rubâi.

Yoķ bir suħan-āşnā hüner-mend edįb
Ĥaķķa ki ġarįb oldı suħan ĥāli ġarįb
EşǾārımuñ ey Faśįĥ disem vāriddür
TaǾbįri de maǾnāsı gibi oldı ġarįb

Giriş

17. yüzyıl şairleri arasında önemli bir yere sahip şairlerden birisi de İs-
tanbullu Fasîh Ahmed Dede’dir. Bazı mecmualarda kendisinden “Fasîh-i 
Rûmî” olarak da bahsedilir. Onun Türkçe ve Farsça divanlarının yanı sıra 
Arapça şiirleri de mevcuttur. Ayrıca manzum ve mensur birçok eseri bu-
lunmaktadır. Bunlardan Türkçe ve Farsça Divanı, Gül ü Mül’ü, Ruz u 
Şeb’i ve Tenbâkû-nâme’si yayınlanmıştır.

Bir mevlevî dedesi olmanın yanı sıra, ressam, müzisyen ve hattat olan 
şairin eserlerinde, edebiyatta benimsediği üsluba dair önemli ipuçları var-
dır.

Divanında kendinden önceki Türk ve İranlı şairlere nazireler yazmış olma-
sı, Gül ü Mül’ünde özelde Sebk-i Hindî üslubuyla eserler veren (Türk-Fars) 
şairlerin şiirlerinden alıntılar yapması, birçok şairin hikemî ve Sebk-i Hindî 
felsefesine uygun yazmış olduğu gazel, rubâi ve diğer manzum eserlerine 
mecmualarında yer vermesi, Fasîh’in etkilendiği ve benimsediği edebî ge-
lenek yelpazesinin genişliği hakkında önemli bilgiler vermektedir. Çünkü 
mecmualar, “şairin şiir meşkinde takip ettiği yolu ve beğendiği ustalara 
ait ipuçlarını verir. Aynı zamanda şairin yolundan gitmiş ve edebî kişiliğini 
oluştururken kendisinden yararlanmış isimlere ait malzemeler de sunar.”1 

Rûz u Şeb isimli manzum ve mensur karışık eserinde varlık felsefesî, 
insanlığın tabiatı farklı pencerelerden yorumlaması adına önemli mesaj-
lar bulunmaktadır. Varlığın karşılaştırılabilir özelliği, her bireyin farklı bir 
âlem oluşu ve varlığın bireysel yorumlarının yapılabileceği hakkında geniş 
ve derin mantık ve felsefe bilgisi gerektiren birçok konuya temas edilen 
eserde Fasîh’in nesir alanındaki ustalığı ayrıca görülür.

Tenbâkû-nâme ise, tamamen yeni mazmun ve yeni imge arayışının ese-
re dönüşmüş halidir. Hacmi küçük fakat işlevi büyük olan eser, Türk 
edebiyatında bugüne kadar varlığı bilinen ilk “tütün-nâme”dir.

Fasîh Dede’nin eserlerinde kullandığı dil çok edibâne ve münşîyânedir.
Söylediği sözler ve kullandığı kelimeler özenle seçilmiş ve dili/ifadeyi en 
güçlü şekilde belirten türdendir. Belagat ilmine de vakıf olan şairin farklı 
nazım şekilleriyle yazdığı şiirleri ve mensur eserlerinin elimizde bulunan-
ların hepsi birer belagat ve inşâ nümûnesidir.

1 Yaşar Aydemir, “Metin Neşrinde Mecmuaların Rolü ve Karşılaşılan Problemler”, Turkish Stu-
dies / Türkoloji Araştırmaları, Volume: 2/3, Summer, 2007, s. 123-137, s. 135.
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Fikrî ve duygusal yoğunluğu olan şairlerin üslupları ve şairlik dene-
yimlerinin göstergelerinden biri olan rubâi yazma geleneği, klâsik Türk 
şiirinin her asrında devam edegelmiştir. Şairler özlü, çarpıcı ve derin dü-
şünceler barındıran hissiyâtını rubâiler sayesinde dile getirmişlerdir.

Plastik ve yazın sanatlarına vakıf nadide şairlerden olan Fasîh’in de 
kendi asrında ve kendinden önceki şairlere göre hiç de azımsanmayacak 
sayıda rubâi yazdığı bilinmektedir. Çalışmamız bu üretken/velûd şairin 
bugüne kadar yayınlanmamış Türkçe rubâilerinin yeni yazıya aktarılması 
ve kısa değerlendirmeye tabi tutulmaları ekseninde olacaktır.

1. Türk Şiirinde Rubâinin Yeri

Klâsik Türk Edebiyatı’nda yazılmış türlü/farklı konulardaki şiirlerin 
çeşitli formları/şekilleri/biçimleri vardır. Bunlar “nazım şekli/biçimi” ola-
rak adlandırılır. Bu şekiller vasıtasıyla duygu, düşünce ve hayaller akta-
rılmış olur. Duyguların ifadesinde “az” ve “öz” tabirleri, duygu ve düşün-
celerin yoğunluğuna da işaret eder. Bu durum, diğer bir ifade ile az sözle 
çok şey aktarmak olarak açıklanabilir.

Divan edebiyatında ince duyuş ve hayallerin, nükteli buluşların ve fi-
kirlerin aktarılmasında tercih edilen uygun ifade şekillerinden birisi de 
kelime kadrosunun az olduğu şekillerdir. Nazım birimi beyit olan divan 
şiirinde, bu türden aktarımlar “dü-beyt”lerle yapılır.2

Klâsik edebiyat nazım şekilleri arasında “dü-beyt” olarak bilinen form/
biçim için Arapça “Rubâî” ve “terâne” kavramları da kullanılır. Bazı edebi-
yat kaynaklarında3 bentlerden oluşan nazım şekilleri arasında, tek bentli 
nazım şekli olarak belirtilen rubâi, Saraç tarafından “dört mısralı nazım 
biçimleri”4 arasında sayılmaktadır. Kurnaz’a göre ise rubâi5; ahreb veya 
ahrem kalıplarıyla yazılmış iki beyitlik bir gazeldir.

Rubâi’nin kafiye düzeni, klâsik “mani” tertibi olan “aaxa” şeklindedir. 
Hezec bahrinin “ahrem” ve “ahreb” olarak bilinen aruz kalıplarıyla yazılır. 
Bu kalıpların toplamı 24’tür. Ahreb ve Ahrem’in 12 kalıbından her birinin 
4 dizede ayrı ayrı veyahut aynı kalıbın tüm mısralarda uygulandığı görü-
lebilir.

Türk şiirinde ahenk endişesi ve neredeyse açık hecenin olmayışı gibi 
sebeplerden dolayı Ahrem kalıbının neredeyse hiç kullanılmadığı, kulla-
nıldıysa da çok az olduğu bilgisi bulunur.6

2 Konu bakımından “dü-beyt/rubaî” için bkz. Cem Dilçin, Türk Şiir Bilgisi, Türk Dil Kurumu 
Yayınları, Ankara, 2013, s. 208; Haluk İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, 
Dergâh Yayınları, İstanbul, 2014, s. 78; M.A. Yekta Saraç, Klâsik Edebiyat Bilgisi, Biçim-Öl-
çü-Kafiye, Gökkubbe, İstanbul, 2014, s. 94; E.J. Wilkinson Gibb, Osmanlı Şiir Tarihi, (Terc. 
Ali Çavuşoğlu), Cilt: 1-2, Akçağ Yayınları, Ankara, 1999, s. 73; Cemal Kurnaz - Halil Çeltik, 
Divan Şiiri Şekil Bilgisi, Kurgan-Edebiyat, Ankara, 2013, s. 156.
3 Dilçin, a.g.e., s. 207; İpekten, a.g.e., s. 76.
4 Saraç, a.g.e., s. 93.
5 Kurnaz-Çeltik, a.g.e., s. 170.
6 Geniş bilgi için bkz. Kurnaz-Çeltik, a.g.e., s. 157; İpekten, a.g.e., s. 77.
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Türk şiirinde kullanılan Ahreb kalıpları ise şunlardır:7

1. MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlün Fā (__ __ v // v __ __ v// v __ __ __  //  __ )
2. MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūl (__ __ v // v __ __ v// v __ __ v // v __)
3. MefǾūlü MefāǾilün MefāǾįlün Fā (__ __ v // v __ v __ // v __ __ __ // __)
4. MefǾūlü MefāǾilün MefāǾįlü FeǾūl (__ __ v// v __ v __ // v __ __ v // v __)
5. MefǾūlü MefāǾilün MefāǾįlü FeǾūl (__ __ v // v __ __ __ // v __ __ v//v __)
6. MefǾūlü MefāǾįlün MefāǾįlün Fā (__ __ v // v __ __ __ // v __ __ __ //  __) 
7. MefǾūlü MefǾūlü MefāǾilün Fā (__ __ v // __ __ v // v __ v __ // __)
8. MefǾūlü Mefāįlün MefǾulün Fā (__ __ v // v __ __ __ // __ __ __ // __)
9. MefǾūlü Mefāįlün MefǾūlü FeǾūl (__ __ v // v __ __ __ // __ __ v // v __) 
10. MefǾūlü MefǾūlü MefǾūlü FeǾūl (__ __ v // __ __ v // __ __ v // v __) 
11. MefǾūlü Mefāilü Mefāįlün Fā (__ __ v // v __ v v // v __ __ __ // __)
12. MefǾūlü Mefāilü Mefāįlü FeǾul (__ __ v // v __ v v // v __ __ __ // v __)

Dü-beyt/Rubâi, Türk, Fars ve Arap edebiyatı ortak kullanımlarından-
dır. Dört dizesi aynı kafiyeden olanlarına musarrâ rubâi adı verilmektedir. 
Rubailerde şairlerin mahlaslarına yer vermediklerine dair görüşler olmak-
la birlikte Türk edebiyatında Fehîm ve Haletî gibi şairlerin mahlas kullan-
dığı bazı rubâileri bulunmaktadır.8

Kafiyeleniş itibariyle xaxa şeklindeki rubailerin varlığından da bahse-
dilmektedir. İpekten9 bunların dört mısralık kıta olduğuna değinmekle 
birlikte bunları rubâi başlığında inceler. Kurnaz ise, bunların iki beyitlik 
kıta olduklarını savunur.10

Rubâilerin kafiyeleri cinaslı da olabilmektedir. Bu durum, rubainin güzel 
ve ahenkli söylenişinin görüntülerinden birisidir. Sadece aaxa şeklindeki 
kafiyelenişi bile ahenk açısından rubainin önemini belirtmeye yetmektedir.

Konu derinliği olan fikirlerin, duyguların ve hayallerin aktarılmasın-
da en etkili anlatımlar arasında “epigrama”ların olduğu da bilinmektedir. 
Kurnaz, “epigrama” ve “rubâi” arasında şekil değil de konu bakımından 
ilgi kurulabileceğini ifade eder.11

Rubâiler konunun/fikirlerin; iyice derlenip toparlanması ve öz olarak kı-
saca ifade edilmesi temeline dayanır. Tüm duygu ve düşünceyi dört mısraya 
sığdıran rubâi, genellikle düşünce ağırlıklıdır.12 Rubailerdeki önemli husus-
lardan birisi de şair ve okuyucu iletişimidir. Rubâilerde “önce şairin söyle-
necek ve okuyucunun da dikkatini çekecek önemli bir fikri olması gerekir.”13

7 Ahreb kalıpları için (Dilçin, 2013, İpekten, 2014, Saraç, 2014, Gibb, 1999, Kurnaz vd. 2013 
ve Ali Şir Nevai, Mizanü’l-Evzân, (Haz. Kemal Eraslan), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 
1993) eserlerindeki bilgiler esas alınmıştır.
8 Dilçin, a.g.e., s. 210; İpekten, a.g.e., s. 77; Kurnaz-Çeltik, a.g.e., s. 159.
9 İpekten, a.g.e., s. 76.
10 Kurnaz-Çeltik, a.g.e., s. 162. Kıtanın tanımı için bkz. Kurnaz-Çeltik, a.g.e., s. 156 ve s. 381; 
Dilçin, a.g.e., s. 202; İpekten, a.g.e., s. 53; Saraç, a.g.e., s. 73.
11 Kurnaz-Çeltik, a.g.e., s. 156.
12 Saraç, a.g.e., s. 94.
13 İpekten, a.g.e., s. 78.
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Felsefî ve hikemî konuları da ihtiva eden rubâiler genellikle, şairlerin 
duygu yoğunluğu ve derin felsefî tartışmalar yaşadığını da gösterir. Aynı 
durum, maniler için de geçerlidir. Bu türden anlatımlar halkların, top-
lumların/bireylerin duygularını (varlık algılarını) ifade etmede en kısa ve 
en özlü terennümlerdir. Mani ve rubâi arasındaki bir diğer benzerlik de 
aynı şekilde kafiyelenmeleridir.

Rubâilerin işledikleri konu ve konunun sunuluşu da ayrıca önemlidir. 
Rubâi konu itibariyle çeşitlilik arz edebilir. Fakat “özlü ve nükteli bir biçim-
de ifade edilmesi gerekir.”14 Konunun sunuluşu açısından ise Gibb rubâiyi 
şöyle tanıtır: “Şair, yeni ve beklenmedik bir fikir şimşeğiyle bir şey keşfetmiş 
gibidir ve bu keşfini yorum yapmadan, hüküm çıkarmadan dört mısra içeri-
sinde sunarak hükmü, iyi bir rubâinin okunmasıyla ilk anda hâsıl olacak olan 
kısa bir şaşkınlık şokundan kurtulan okuyucunun mütalaasına bırakır.”15

2. Fasîh’in Rubâileri

Fars edebiyatında ilk rubâinin Rudegî tarafından yazıldığı tahmin edil-
mektedir. Elimizde Rudegî’ye ait 39 rubâi vardır.16 Farsça söyleyen şairler 
arasında rubâileriyle meşhur Hayyâm’ın yanı sıra Mevlânâ’nın da rubâiyyatı 
bulunmaktadır.17 Türk Edebiyatı’nda da her şairin az da olsa rubâi yazdığı 
bilinmektedir. 17. yüzyıl şairlerinden Azmî-zâde Hâletî’nin bin civarında ru-
bâisi vardır.18 Hâletî’nin bir rubâiyyat nüshası da Fasîh’in hatt-ı destiyledir.19

Türk Edebiyatı’nda Haletî dışında nicelik olarak kimin daha çok rubâi 
yazdığı konusunda kesin bilgi vermek güçtür. Fakat eldeki bilgiler ışığında 
Esrar Dede (145 rubâi) ve Nâbî’nin (218 rubâi) adı öne çıkmaktadır. Rubâile-
rinde mahlas kullanmasıyla ön plana çıkan Fehîm’in ise 56 rubâisi vardır.20

Sebk-i Hindî akımının 17. yüzyıldaki önemli bir temsilcisi olan Fasîh 
Ahmed’in hiç de azımsanmayacak sayıda rubâisi bulunmaktadır. Fasîh’in 
(26) yirmi altısı Behişt-âbâd mesnevisinde, (160) yüz altmışı da divanında 
olmak üzere yüz seksen altı (186) Türkçe rubâisi vardır.21

14 Gibb, a.g.e., s. 73.
15 Gibb, a.g.e., s. 73. Rubâi’nin bu tanımı, son dönemlerde Türk Edebiyatı’nda yeni bir tür 
olarak beliren “küçürek öykü” tanımı ile eşleşmektedir. Geniş bilgi için bkz. Ahmet İçli, “Klâsik 
Türk Edebiyatı’nda Küçürek Öykünün Görüntüsü”, Karadeniz (21), Ankara, 2014, s. 67-78.
16 Rudegî, Divan, (Ber-Esâs-ı Nüsha-i Said Nefîsî), İntişârât-ı Nigâh, Tahran, 1373, s. 24 ve 
117-125.
17 Fars edebiyatında rubai hakkında bilgi için bkz. Mürsel Öztürk, “Rubâî”, DİA, Cilt: 35, 
Ankara, 2008, s. 176-177.
18 Türk edebiyatında rubai ve şairleri hakkında geniş bilgi için bkz. Nurettin Albayrak, “Ru-
bâî” (Türk Edebiyatı), DİA, Cilt: 35, Ankara, 2008, s. 177-178.
19 Fasîh, Mecmua, Topkapı Sarayı Müzesi, Yazma Eser Kütüphanesi, Revan 1978, yk. 7b-33b.
20 Tahir Üzgör, Fehim-i Kadim, Hayatı, Sanatı, Divanı ve Metninin Bugünkü Türkçesi, Atatürk 
Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1991, s. 710.
21 Mustafa Çıpan, Fasîh Divanı, İnceleme-Tenkidli Metin, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İs-
tanbul, 2003, s. 535-588). Çıpan’ın bu çalışması; Fasîh hakkında ulaşılması gereken tüm 
kaynakları da içermektedir. Behişt-âbâd’daki rubailer için bkz. Hakan Sevindik, “Fasîh Ah-
med Dede’nin Behişt-Âbâd Adlı Mesnevisi (İnceleme-Metin-Dizin”, Basılmamış Yüksek Lisans 
Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Eski 
Türk Edebiyatı Bilim Dalı, Konya, 2011, s. 110.
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Fasîh; devrinde Fehîm, Neşâtî, Nedîm-i Kadîm gibi şairleri tanımış, bu 
yüzyıl şairlerinin şiirlerine nazireler yazmıştır. Kendisinden önce yaşamış 
olan birçok şaire, özellikle de Nâbî’ye yazmış olduğu nazireleri de bulunur.

Yukarıda da değinildiği gibi Fasîh’in hatt-ı destiyle mecmuaları bulun-
maktadır. Bu mecmualarında ona ait birçok şiir/manzume vardır. Bun-
lardan bir kısmı onun diğer eserlerinde ve divanında yayınlanmış şiirle-
ridir. Fakat mecmualarda değişik nazım şekillerinde yazılmış metinler de 
söz konusudur. Mecmualardaki metinlerin büyük bir yekûnu da yayın-
lanmamıştır.22 Bu mecmualarda Derviş Fasîh’e ait olduğu belirtilen hatta 
bazılarında da mahlas olan rubâiler vardır. Bu mecmualarda tespit edilen 
60 (altmış) adet yeni rubâi görülmektedir. Bunlar dışında çeşitli kütüpha-
nelerde bulunan bazı mecmualarda da Fasîh’e ait farklı nazım şekillerin-
de yazılan Türkçe ve Farsça şiirler ile ona ait mektuplar bulunmaktadır. 
Mektuplar başka bir çalışmanın konusu olup, bahse konu Türkçe şiirler, 
divanında da geçmektedir.

3. Tespit Edilen Rubâileri İçeren Mecmualar

Derviş Fasîh’in kendi eğitimi, şairliği, edipliği, yetiştirdiği şairlere ver-
diği eğitim süresince yazdığı ve eğitim materyali olarak da kullandığı mec-
muaları, tezkirelerin verdiği bilgilere göre en az üç adettir. Bunların her 
birisi müstakil olarak incelenmeyi, araştırılmayı ve gün yüzüne çıkarıl-
mayı bekleyen birçok değerli metni barındıran birer hazine değerindedir.

Fasîh’in kendi eliyle yazdığı üç mecmuanın kendisinde olduğunu bildi-
ren Sâlim,23 tezkiresindeki Fasîh’e ait alıntı kullanımları, (manzum parça-
ları) bu mecmualardan aldığını belirtmektedir.

Ahmed Fasîh’in şiir mecmualarını, Müstakim-zâde de tanıtır. Müsta-
kim-zâde “ħaŧŧ-ı laŧįfiyle nice mecmūǾaları”24 ifadesiyle onun birden fazla 
kendi el yazısıyla yazdığı şiir mecmualarından bahsetmektedir. Bu çalış-
mamızda ise, içerisinde Fasîh’in yayınlanmamış rubâilerini barındıran iki 
mecmua üzerinde durulacaktır.

3.a. Nafiz Paşa 1514 (N)

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Nafiz Paşa 1514’e kayıtlı mec-
mua, Fasîh’in el yazısı ile mükemmel bir hurde-talik hattı örneğidir. 283 
yaprak olan eser, bazı şairlere ait divanları, mesnevileri, müstakil gazel 
vb. beyitlerle bazı mısraları barındırır. Fasîh’in Tenbâkû-nâmesi ve Gül ü 
Mül’ünü de içeren nüsha, hem bir antoloji hem de çeşitli eserlerin farklı 
nüshası bağlamında da değerlendirilebilir. Nedîm-i Kadîm’in divançesi-
nin mükemmel bir hatla yazıldığı nüsha, Fasîh’in bazı mektuplarını da 

22 Fasîh’in bazı mecmualardaki gazelleri, Ahmet İçli tarafından yayınlanmıştır. Bkz. Ahmet 
İçli, “Fasih’in Yayınlanmamış Türkçe Şiirleri, Gazeller”, Belgü, Ardahan Üniversitesi İnsani 
Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 1, Bahar 2015, s. 49-73.
23 Sâlim Efendi, Tezkiretü’ş-Şuara, (Haz.: Adnan İnce), Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı 
Yayınları, Ankara, 2005, s. 551.
24 Müstakim-zâde Süleyman Sâdeddin, Tuhfe-i Hattâtîn, (Nşr.: İbnülemin Mahmud Kemal), 
Devlet Matbaası, İstanbul, 1928, s. 644.
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içermektedir. Ayrıca bu mecmuada Fasîh’in birçok şiire (kasideye) yaptığı 
şerhler de söz konusudur.

Tahirü’l-Mevlevî, Abdulbaki Efendî’ye ait yayınladığı “Manzume-i Mirâc”25 
isimli eserin önsözünde bu miraciyenin içinde bulunduğu Fasîh’in hatt-ı 
desti olan bu mecmuaya atfen şu bilgileri vermektedir: “Ketebe-i nefîse meyâ-
nında Fasîh Dede merhûmun bir mecmuası vardı ki hattının letâfet ve nefâseti 
ve muhteviyatının hüsn-i intihabıyla hakikaten âsâr-ı nâdiredendür.”26

Bu mecmuada geçen Gül ü Mül’ün istinsâh kaydındaki “nüvişte şod 
97”27 bilgisinden de anlaşılacağı üzere Mecmua en geç, H. 1097 yılında 
Fasîh tarafından Galata mevlevihanesindeki hücresinde yazılmıştır. H. 
1097 yılı ise M. 1685/1686 yıllarına tekabül eder.28

Ayrıca mecmuada, Sâbir Parsâ’dan29 ve İzzetî’den30 “merhum” olarak 
bahsetmesi mecmuadaki birçok şiirin Sâbir’den ve İzzetî’den sonra kale-
me alındığına delâlet eder. Sâbir Efendi’nin H. 1090/M. 1679-1680’de31, 
İzzetî’nin de H. 1092’de32 vefat etmiş olması söz konusu mecmuadaki ya-
yınlanmamış Türkçe şiirlerin en geç H. 1092’den sonra yazıldığına işaret 
eder. Divan nüshalarında olmayan şiirlerin mecmualarda bulunmasının 
birçok sebebi vardır. “Şair, divanını tertip ettikten sonra şiir yazmış, yazdı-
ğı bu şiir tertip ettiği divan nüshasına girmemiş olabilir. Ömrü vefa etmediği 
ya da başka sebeplerle tekrar tertibe girişemediği için bu şiir dışarıda kal-
mıştır.”33 Bu durumda Fasîh’in bu mecmuaya divanlarını tertip ettikten 
sonra da yeni şiirlerini eklediği çok açık ve kesin bir yargıdır.

Fasîh’in divan nüshalarında olmayan birçok Türkçe ve Farsça gazeli ve ru-
bâisini barındıran mecmuada incelemeye esas rubâilerden 18 tanesi bulun-
maktadır. Bu metinler, mecmuanın 58b-60b yaprakları arasında geçmektedir.

3.b. Özege ASL 555 (Ö)

Atatürk Üniversitesi Seyfettin Özege Yazma Eser Kütüphanesi Agâh 
Sırrı Levend Yazmaları 555’e kayıtlı mecmua, Fasîh’in el yazısı ile yazdığı 
önemli bir kaynaktır. Levend’in gördüğü, incelediği ve hakkında geniş de-
ğerlendirmelerde bulunduğu bu mecmuada başta iki, sonda da bir yaprak 
boş bırakılmıştır. Tüm mecmua, 147 yapraktır. Mecmuanın hiçbir yerinde 
yaprak veya sayfa numaralarını belirten bir işaretleme yoktur. Mecmua 
Levend’in belirttiği gibi, tam anlamıyla bir hazinedir.34

25 Sırrı Abdulbaki Dede, Manzume-i Mirac, (Nşr. Tahirü’l-Mevlevî), Asır Matbaası, İstanbul, 
1317, Fasîh’in hattıyla yazılan bu manzume, mecmuada yaprak 41b-56a arasındadır.
26 Bkz. Tahirü’l-Mevlevî Mukaddimesi, Sırrı Abdulbaki Dede, 1317, s. 3. Ayrıca; N, yk. 147b’de 
Türkçe şiirlerden birisi için geçen “Li-muĥarriri’l-ĥaķįr Dervįş Faśįĥ” bilgisi de önemlidir. 
“Sana” redifli gazel için bkz. Çıpan, a.g.e., s. 262.
27 Bkz. N. yk. 279b.
28 Mecmua hakkında geniş bilgi için bkz. İçli, a.g.e., s. 259-261.
29 Bkz. N. yk. 184b.
30 Bkz. N. yk. 153b.
31 Bkz. Kazım Yoldaş, Sâbir Parsâ Divanı, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2005, s. XIII.
32 Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, Cilt: 2, Matbaa-i Amire, İstanbul, 1333, s. 480.
33 Aydemir, a.g.e., s. 132.
34 Agah Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi, TTK Yayınları, Ankara, 1998, s. 175.
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Fasîh’in Farsça Divanı’nın bir nüshası da bu mecmuanın 15b-27b yap-
rakları arasındadır. Müellife ait birçok Farsça ve Türkçe şiirin yanı sıra 
divanında geçmeyen kıta, rubai ve gazeller de bu mecmuada görülür.

Mecmuanın kapaktan sonra gelen ilk yaprağında “Mecmua be-ħaŧŧ-ı 
FasÔihÔ Dede ve ġayrihim” ibaresi geçmektedir. Gerçekten de mecmuada üç 
farklı yazı kullanılmıştır. Bunlardan ikisi şikeste/hurde taliktir. Diğeri de 
tamamen farklı bir talik hat iledir. Mürekkebi koyu, kalem ucu da kalın 
olan bu yazı, başkası tarafından mecmuada ismi geçen şairlerin şiirlerine 
zeyil yapılması açısından önemlidir. Farklı ve yeni birkaç tarih beyti dışın-
da fazla bir metin ekleme söz konusu değildir.

Mecmuada Fasîh’e ait olan bölümlerde genellikle bir tanımlama ifadesi 
bulunmaz. Farsça Divanı’nın başladığı bölümde de açıklaması olmayan 
mecmuanın farklı yerlerinde gelen Fasîh’e ait terkib-bend ve diğer şiirler-
de de aynı durum söz konusudur. Fakat çalışmaya esas rubâilerin geçtiği 
yaprakta “Dervįş FasÔihÔ” yazısı bulunur. Bunun dışında birkaç yerde daha 
Fasîh’e ait olan gazel, rubâi ve beyitlerde de “Fasîh” ismi geçer. Bu mec-
muada Fasîh’den “Fasîh-i Rûmî” olarak da bahsedilmektedir.

Mecmuanın Fasîh’e ait olmadığı düşünüldüğünde ise, bunun söz ko-
nusu rubâilerin ona aidiyetine halel getirmez. Mecmuanın sadece bir yap-
rağında bazı tarih beyitlerinde H. 1112 ve H. 1113 tarihlerine rastlanır. 
Bu bölümlerin Fasîh’e ait olmaması söz konusu olabildiği gibi mecmuanın 
tümünün de kendisine ait olmadığı anlamına gelebilir. Son tahlilde mec-
muanın bir kısmının Fasîh’e ait olabileceği kuvvetle muhtemeldir.

Bu mecmuada 42 (kırk iki) yeni rubai geçmektedir. Bunların bazıla-
rında da Fasîh’in mahlası vardır. Rubâilerin geçtiği yapraklar ise 42b ve 
43a’dır.

4. Metin Teşkili

Çalışmamızda sadece Türkçe rubâilerin Latin harflerine aktarımı, ka-
lıplarının tespiti ve kısa değerlendirmeler vardır. Söz konusu manzume-
ler, bahse konu iki mecmuada geçen rubâilerdir.

Çalışmamızda Klâsik Türk Edebiyatı metinlerinin okunmasında ilim 
çevrelerince kabul gören transkripsiyon (çevriyazı) alfabesi esas alınmıştır.

Rubâiler mecmualarda geçtiği sıra üzere tasnif edilmiştir. Böylece mec-
mua ile takipleri ve eşleştirilmelerinin daha kolay sağlanabilmesi düşü-
nülmüştür. Çalışmaya esas rubâilerin tümü Ahreb kalıplarıyla yazıldığı 
için bir daha metin üzerinde hangi vezinde olduğu belirtilmemiştir.

Her rubâiye tarafımızdan bir sıra numarası verilmiştir. Ardından gelen 
( ) parantezde geçen bilgilendirme ise, rubâinin mecmuada geçtiği yaprak/
sayfayı belirtmektedir. Yaprak için kısaltma olarak “yk.” kullanılmıştır. 
Yaprak numarasından sonra gelen “a” yaprağın ön yani tek sayı ile gelen 
sayfasını “b” ise yaprağın arka yüzünü belirtmektedir.

Atatürk Üniversitesi Seyfettin Özege Kütüphanesi, ASL 555 numaralı 
mecmua için Ö, Süleymaniye Nafiz Paşa 1514 numaralı mecmua için ise 
N, kısaltmaları kullanılmıştır.
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5. Rubâiler

-Metin-

1 (Ö yk. 42b) 10 (Ö yk. 42b)
Çeşm-i siyehi mest-i mey-i dil-dārı Gencįne-i aşķda nihān olmalıyuz
Gözler nigehi cevānib-i mekkārı Deryāda güher zemįnde kān olmalıyuz
Sāķį bir iki cāmla ol māh-liķā Maĥv eyleyüp ekdār-ı girān-bār-ı vücūd
Uşşāķ ile germ itse gerek bāzārı Āyįne-śıfat rūĥ-ı revān olmalıyuz

2 (Ö yk. 42b) 11 (Ö yk. 42b)
Dįvāne-i aşķ bilmeyüp ħod-rāyı Āmāc-ı ġamuz çeşme ayān olmalıyuz
Bį-fikr ü ħayāl itmede ġam-fersāyı Bār-ı ġam-ı ŧaǾneyle kemān olmalıyuz
Bilmiş o ķadar mihr ü maĥabbet ķadrin Dūr olsaķ aceb mi nigeh-i luŧfından
Bir źemme-i aşķa virdi hep dünyāyı Tįr-i müje-i yāre nişān olmalıyız

3 (Ö yk. 42b) 12 (Ö yk. 42b)
Destümde olan kilk-i hüner-ārāyı Destümden alup rāh-ı ŧaleb dāmānum
Söyletsem olur murġ-ı suħan-pįrāyı CemǾ itdi serümde Ķaysveş sāmānum
Alduķça baña hem-ser ü hem-pā yoķdur Alnuma alsaydı ne minnet cānā
Zānū-yı ħayālüme ser-i maǾnāyı Cānum dir idüm śaķlamasa cānānum

4 (Ö yk. 42b) 13 (Ö yk. 42b)
Ey aĥsen olan mihr-i cihānveş maǾlūm İtdüm o ķadar fetįl-i dāġum rūşen
Olmış nigeh āyįneñe ġayrı mersūm Dirlerse n’ola sįneye sūzān külħan
Ālūde-nigāh eylemedüm ömrümde Abdāl-ı tenūre-pūş-ı tecrįd oldum
Olursa n’ola merdüm-i çeşmüm maǾśūm Āteşlere girdüm aşķla uryān-ten

5 (Ö yk. 42b) 14 (Ö yk. 42b)
Söyletdi nihān-ı dilde ġam-āzārı Ey şām-ı ġarįbān-ı ġama üns viren
Peyġām-ı viśāl-ı dil-güşā-yı yārı Ve’y şemǾ-i mehüñ mihr-i ruħıyla rūşen
Açdurdı hevā-yı ħoş-vezān-ı aşķuñ Ħāk-ı ķademüñ istivā-yı serv-i çemen
Gül-ġonça-i ter ĥadįķa-i esrārı Ābile hevā gezmede gülşen gülşen

6 (Ö yk. 42b) 15 (Ö yk. 42b)
Zāhid reh-i mescide o pāy-ı lengüñ Ber-bād olup aşķla nām u nengüm
Dünyāyı ŧutar ser-i aǾżā-yı āhengüñ Kālā-yı ġam-ı śabr ŧutıldı tengüm
Bu ŧaǾn u taǾarruż nedür erbāb-ı dile Bu ŧās-ı nigūn-ı āsmān devrinde
Hem-dāngi misin yoħsa bu ħāk u sengüñ Āh eylemede bozulmadı āhengüm

7 (Ö yk. 42b) 16 (Ö yk. 42b)
Ey cūyā uran luŧfile zencįr-i cünūn Bį-nāle meźāķ-ı āşıķ olmaz şįrįn
Ve’y ġamla iden lālelerin baġrını ħūn Bu gūne budur ādet-i ħūy-ı dįrįn
Her bezmi bir āşıķa itdün meǿvā Bį-şehd olur çü ħar-meges olmaz ise
Śaĥrāya virüp ŝebāt kūhsāra sükūn Zenbūr gibi geşt-i ŧaleb-i zār u enįn

8 (Ö yk. 42b) 17 (Ö yk. 42b)
İķbālümi sulŧān u gedādan bilemem Tā-key bu sitem-kārį bu vażǾ u āyįn
Āmālümi yād u āşnādan bilemem Gelmiş ŧutalum āşıķa cevrüñ şįrįn
Taĥrįk-i kemįne berg-i kāhı hergiz Dil kām alacak bulmadı bir būy-ı vefā
Ben cünbiş-i emvāc-ı hevādan bilmem Zenbūr gibi eyledi çoķ zār u enįn

9 (Ö yk. 42b) 18 (Ö yk. 42b)
Yā Rab beni dil-şād-ı ġam-ı aşķuñ ķıl Her perde-i çeşmümde olup naķş-ı cemāl
Hem-vāre feraĥnāk-ı dem-i aşķuñ ķıl Sensin baķarum ġayra nigāhumda meǿal
Dūşımda palās elde sifāl-ı köhne Ĥayretdeyüm illā ne miŝāl-ı taśvįr
Dārā-yı maĥabbetüñ cemǾ-i aşķuñ ķıl Gelmez gözime sen geleli ħvāb u ħayāl
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19 (Ö yk. 42b) 28 (Ö yk. 43a)
Azm-i sefer eylemiş dilüñ dil-dārı Yā rab baña bir leźźet-i rāĥ-ı ter vir
Ĥasretle cenāb-ı Ĥaķķa ķalmış kārı Zehr-i siteme meźāķ-ı ġam-perver vir
Her cānibe her ne semte azm eylerse Aşķuñla beni ser-ħoş-ı şįrįn-kām it
Tevfįķ ü refįķ ü avn-ı Bārį yārı Ger ĥālet-i Ferhād gerek Ħüsrev vir

20 (Ö yk. 42b) 29 (Ö yk. 43a)
Gördükde didüm o ŧıfl-ı şįr-āşāmı Yā rab baña leźźet-i dįger-gūn vir
Bu puħte ider niçe ümįd-i ħāmı Zehr-i siteme meźāķ-ı aşķ-efzūn vir
Olmış o ķadar azįz kim almışlar Kāmumda ķoma ġayrı heves serde hevā
Biñ cānla ol Yūsuf-ı sįm-endāmı Yā ĥālet-i Ferhād yāħūd Mecnūn vir

21 (Ö yk. 42b) 30 (Ö yk. 43a)
Ħaŧŧ-ı ruħ-ı yārdan ġam olmaz tārį Rūşen-güher-i dįde-i giryānsın sen
Diller olur āsūde-i āh u zārį Pertev-figen-i sįne-i nālānsın sen
Uşşāķa maĥalsiz siteme ĥaž gelmek Ey duħter-i rez śoĥbetüne müştāķuz
Bāŧıl mı ider ĥükm-i cemāl-ı yāri Merhem-zen-i zaħm-ı hicrānsın sen

22 (Ö yk. 43a) 31 (Ö yk. 43a)
Çün seyr ü sülūk-ı deşt-i deryā itdük Gül āteş olur āşıķa āteş gül olur
Çoķ āmed ü reft-i kūy u śaĥrā itdük Ĥālāt-ı maĥabbetle yanar dil kül olur
Beñzer saña bir rūĥ-ı mücessem olmaz Aşķ istese bir naġme-i reng ile hep
Āfāķla enfüsi temāşā itdük Feryāda gelür zāġ u zaġan bülbül olur

23 (Ö yk. 43a) 32 (Ö yk. 43a)
Dem-beste-i aşķ güft ü gūyı neyler Mevc irmekile sāĥile zāǿil olmaz
Dil-teşnelere āb-ı kedūyı neyler Şeb pertev-i nūr-ı şemǾe ĥāǿil olmaz
Cūyende-i ber-dār-ı ķarār-ı kūyuñ Sevsem ne ķadar yārı kem olmaz mihrim
Cūyāyi-i bāġ u sebz cūyı neyler Şevķ-i ezelį beźlle zāǿil olmaz

24 (Ö yk. 43a) 33 (Ö yk. 43a)
Dirlerse nola ŧabǾıma aśl-ı alevį Çeşmüm ki nemi maĥv-ı tef-i sevdādur
Ferzend-i kelāmuma dinülmez nesevį Gūyā ki çekülmiş ābı bir deryādur
Vaśf-ı ķalemümle śafĥa-i eşǾārum Giryānlıġı maķbūl degüldür şemǾün
Levĥ-i ķamer āŝār-ı benān-ı nebevį Olsa ne ķadar şuǾle-fezā aǾlādur

25 (Ö yk. 43a) 34 (Ö yk. 43a)
Cibrįl-i ħayāle ĥükmüm itdüm iblāġ Bį-reng-i ħazān ĥāśıl olur güllerimüz
Reşkümle felek sįneye yaķdı śad-dāġ Bį-ħāb gelür çeşmümüze millerimüz
Zenbūr gibi lāne girifte ħāmem Gördükçe ser-i zülf-i ħam-ender-ħamuñı
Murġān-ı “ulį-ecniĥa”-i bāġ-ı belāġ Pür-uķde olur ŧurra-i sünbüllerimiz

26 (Ö yk. 43a) 35 (Ö yk. 43a)
Pįçįde-i ıżŧırāb idüp bu dāmı Evvel ġam-ı aşķuñda dile nāz itdüm
Çekdük ķatı çoķ belā-yı bį-ārāmı Min-baǾd niyāz itmede mümtāz itdüm
Çoķ girye-i germ ü āh-ı serd eylemişüz Yanduñ yine āteşlere ey śafĥa-i dil
Puħte idicek tā bir ümįd-i ħāmı Taĥrįr-i ġam-ı sūza ser-āġāz itdüm

27 (Ö yk. 43a) 36 (Ö yk. 43a)
Bir şehr k’ola āb u havāsı vārūn Aşķ ehli ki bį-ġāne-i reǿy-i dūndur
Ārāmı virür dimāġa efkār-ı cünūn Ķayd-ı ħırede düşenleri mecnūndur
Her śubĥına muĥtāc ola taĥteǿl-ķahve Ol bį-ħıred-i bāde-i aşķum ki Faśįĥ
Ber-meblaġ-ı berş ber-ġıdā-yı efyūn Zencįr-keş-i cünūnum Eflāŧūndur
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37 (Ö yk. 43a) 46 (N yk. 58b)
Aşķuñda olursam sebaķ-āmūz-ı fünūn Düşmez saña pāyine düşüp aġyāruñ
Mümkin mi çıķa başa benümle Mecnūn Bį-hūde yire śarf idesin reftāruñ
Ol bādiye ser-dāde beyābān-ı ġamum Gel muntažırān-ı künc-i hicrānuñ gör
Pür zįver-i naķş-ı ķademümdür ĥāmūn Her ħaŧveñe biñ cān var iken iķrāruñ

38 (Ö yk. 43a) 47 (N yk. 58b)
Ey naķş-ı ħaŧı bāǾiŝ-i sevdā-yı cünūn Dįbāce-i ĥüsnüñde geçüp vaķtümüz
Ebrūlarıdur mažhar-ı ser-sūre-i nūn Fevt eylemedük gerçi ki bir sāǾatümüz
Ħaŧŧ-ı nev ile rūyı o māhuñ beñzer Çoķ olmışuz eŧrāf-ı ħaŧuñla meşġūl
Bir śafĥada cemǾ olmış ola şerĥ-i mütūn Ĥall olamadı mesǿele-i ĥayretümüz

39 (Ö yk. 43a) 48 (N yk. 59a)
Āyįnemi āh-ı seĥerim çāk eyler ŞemǾ-i ciger-efrūz ruħ-ı ālüñ var
Ceyb-i emelüm dest-i seĥer çāk eyler Pervāne-i per-suħte-i ħālüñ var
Çoķ ħūn-ı cigerler içerler mey yerine Bir mihr-i cihān māh-ı şeb-ārāsın kim
Çoķ mihri maĥabbet baña tiryāk eyler Uryān ser ü pāy çoķ abdāluñ var

40 (Ö yk. 43a) 49 (N yk. 59a)
Geh cāna rüfū-kārį-i miĥnet iderüm Ey baĥre viren hevā-yı cūdı gevher
Müjgānlarımı sūzen-i ĥasret iderüm V’ey berri iden ber ü nevāle mažhar
Bir bir dökerin ķaŧre-i çeşmüm gāhi Ħāk-ı derüñi kuĥl-ı saǾādet bilürüz
TaǾdād-ı dür-i siĥr-i maĥabbet iderüm Rāh-ı ġamuña hep virürüz cān ile ser

41 (Ö yk. 43a) 50 (N yk. 59a)
Çekdüm o ķadar cevr ü cefā-yı ālem Ey luŧfı viren senge ŝebātile nümüvv
Bilmem revįş-i mihr ü vefā-yı ālem Eşcār u nebātāta ĥayātile nümüvv
Çeşm-i terüme fikr-i dehān ile Faśįĥ Aķsun dem-i girye seyr-i dįdāruñ ile
Gönlüm gibi teng oldı feżā-yı ālem Mihrüñle dile vir iltifātile nümüvv

42 (Ö yk. 43a) 51 (N yk. 59a)
Yoķ bir suħan-āşnā hüner-mend edįb Vādį-i maĥabbetde yeter pūyān ol
Ĥaķķa ki ġarįb oldı suħan ĥāli ġarįb Gel künc-i ferāġa şāh-ı bį-sāmān ol
EşǾārımuñ ey Faśįĥ disem vāriddür Nefsinde maĥabbetde olup rūĥānį
TaǾbįri de maǾnāsı gibi oldı ġarįb Cānāneye dil-dāde olursañ cān ol

43 (N yk. 58b) 52 (N yk. 59a)
Gördükçe beni nigāh-ı nāz eylersin Evvel der-i iķbāle varup der-bān ol
Aġyār ile güftārı dırāz eylersin Gel künc-i ferāġa baǾd-ez-įn mihmān ol
Śad perdede muħtefį olan rāz-ı dile Bir śıdķ-ı şehādet ħulūś-ı dil ile
Taĥrįk-i ser-rişte-i sāz eylersin Ser-tābe-ķadem dįn ü bütün įmān ol

44 (N yk. 58b) 53 (N yk. 59b)
Śıdķ-ı suħan-ı aşķ güźāfı olmaz Müstaġni-i nāz u şįve-i nā-dān ol
Ser-bezm-i ġamuñ merdüm-i lāfı olmaz Ser-tābe-ķadem ārife beźl-i cān ol
Bozmaz dehen-i āşıķı telħ ü şįrįn Tek minnet-i rūzgārile germ olma
Esrār-ı maĥabbet inkişāfı olmaz Çün āteş-i śayf bį-hüde sūzān ol

45 (N yk. 58b) 54 (N yk. 59b)
Dîger sene-i vaśla ħayāli olmaz Ey merdüm-i dįde dāle döndüm sensüz
Źikr itmekile yār viśāli olmaz Şöhret ile nev-hilāle döndüm sensüz
Dāneyle zebūn-ı bend olan murġ-ı ķafes Göster baña ĥarf-i levĥa-i vuślatuñı
Āzādile pervāza mecāli olmaz Ey çeşmi ġazāl ħilāle döndüm sensüz

219_Ahmet_İcli.indd   11 10.12.2015   12:35:27

219



12 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

55 (N yk. 60b) 58 (N yk. 60b)
Ey bāġçe-i kevne viren zįb u nigār Biz farķ-ı sipihre tāc-ı istiķlāluz
Mihrüñle bulur münāsebet verdile ħār Pā-māl isek āftābveş pā-māluz
Pervāneye virseydüñ eger ruħśat-ı āh Bį-hūde seri virmemişüz ĥayrete biz
Olmazdı çü necm-i āsmān add-ı şerār Lālüz ki zebān-āver-i bezm-i ĥāluz

56 (N yk. 60b) 59 (N yk. 60b)
İtmiş eŝer ol mertebe taĥķįķ-i suħan Yā rab beni aşķuñ ile gūyā eyle
Olmış ereni kūy-ı feżā-yı Eymen Her mūy-ı tenüm bülbül-i maǾnā eyle
Her ħārı igen (?) yete ġamuñ bir sūzen Tek āteş-i cān-sūz-ı dile virme ħalel
İtmiş yed-i aşķ ĥabįbümi der-dāmen İsterseñ eger çeşmümi deryā eyle

57 (N yk. 60b) 60 (N yk. 60b)
Dil ĥasret-i laǾlüñle aceb teng oldı Kār-ı dilüm āzār-ı felek itmiş zār
Efkār-ı ruħuñla girye gül-reng oldı Cānumdan idüpdür beni bį-zār āzār
Seyr-i çemene pā-zen-i iķdām olamam Biz kuĥl idelüm ħāk-ı derüñ çeşm-i dile
Gül farķuma dāġ-ı ġonçeler seng oldı Tek eylemesün ħāŧıra įrāŝ-ı ġubār

Sonuç

Hattat, ressam, müzisyen, şair ve yazar olan Fasîh, 17. yüzyılın önemli 
şairleri arasındadır. Melâmî-Hamzâvî bir şair olan Ahmed, bir mevlevî de-
desidir. Ahmed Dede’nin manzum ve mensur eserlerinin yanı sıra, derlen-
diğinde münşeat sayılabilecek sayıda mektubu da bulunmaktadır. Hatta 
ömrünün sonlarına doğru bazı peygamberlerin hayatlarından çeşitli olay-
ları yazdığı risaleleri söz konusudur.

Fasîh Ahmed, bir hattat olma hasebiyle kendi divanlarını ve diğer eser-
lerini kendi hattıyla tertip etmiştir. Bundan dolayı ona ait birçok eserin, 
kendi hattıyla yazılmış birden fazla nüshası bulunmaktadır. Bunlardan 
biri de Gül ü Mül’ü ve Divan’ıdır.

Ahmed Fasîh’in bu divanları elden ele dolaşmıştır. Birçok mecmuada 
kendisine ait sayısız şiirler görülmektedir. Bu mecmualar dışında şaire 
ait, kendi eğitim dönemi, şairliği ve yetiştirdiği öğrencilere hocalığı dönem-
lerinde tuttuğu çeşitli mecmuaları söz konusudur. Bu mecmualardan ba-
zıları, divan tertibinden sonra yazdığı şiirlerini de kapsamaktadır. Eldeki 
verilere göre, iki mecmua, ondan sonra başkaları tarafından da kullanıl-
mış ve mecmuaya çeşitli eklemeler yapılmıştır.

Çalışmamızda, Fasîh’in neşri yapılmış divanında, Gül ü Mül’ünde ve 
yayını yapılmış diğer makale ve mensur eserlerinde, ayrıca Behişt-âbâd 
mesnevisinde bulunmayan 60 (altmış) yeni Türkçe rubâi vardır. Bunlar 
incelemede de belirtildiği gibi iki farklı mecmuada geçip bugüne kadar 
neşri yapılmamış olanlardır. Bunlar dışında Fasîh’e ait yayınlanmamış 
rubâileri kapsayan çeşitli mecmualar da olabilir.

Çalışmaya esas N nüshası olarak nitelediğimiz Süleymaniye Kütüp-
hanesi Nafiz Paşa 1514’e kayıtlı Fasîh’in hatt-ı desti olan mecmuada 18 
(onsekiz) rubâi geçmektedir. Bunlar Fasîh’in divanında olmayan gazelleri 
ile birlikte geçmektedirler. Bu mecmua, Fasîh’e dair birçok alanda yeni 
bilgilere ulaşılmasını sağlama adına çok önemlidir.
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Bir diğer mecmua olan Ö nüshası, Atatürk Üniversitesi, Agâh Sırrı Le-
vend Yazmaları 555’e kayıtlıdır. Mecmua, şaire ait birçok yeni bilgi barın-
dırır. Bu mecmuada Fasîh’in 42 Türkçe rubâisi bulunmaktadır.

Bu çalışma sonucunda Fasîh’in rubâilerine 60 (altmış) yeni Türkçe ru-
bâi eklenmiş olmaktadır. Bundan sonraki çalışmalarda bu sayının artma-
sı muhtemeldir.
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