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Özet

Asıl adı Ahmed olan Fasîh Dede’nin Türkçe, Farsça ve Arapça şiirleri vardır. 
Sebk-i Hindî üslubunun 17. Yüzyıldaki önemli temsilcilerinden olan Fasîh Ahmed’in 
mesnevileri ile inşâ örnekleri arasında sayılan iki önemli eseri de bulunmaktadır. 
Hattat olan şairin, farklı şairlere ait divanları, gazelleri, kasideleri ve m esnevileri farklı 
zamanlarda istinsah ettiği de bilinmektedir. Bu metinlerin bazıları kendi hattıyla ter-
tip ettiği mecmualarındadır.  Bu mecmualarda Fasîh’in kendi şiirlerinin yanısıra Fars 
ve Türk şairlere ait şiirler de bulunur. Ayrıca şairlerin birbirlerine yazdıkları nazireler 
de bu mecmualarda yer alır. 

Ahmed Dede’nin yayınlanmış Türkçe Divanı, manzum mensur karışık Gül ü 
Mül’ü ve Behişt-âbâd mesnevisinde bulunmayan Türkçe şiirleri de vardır. Mecmua-
larında görülen bu şiirlerden bir kısmı ise naziredir. 

Bu makale, dönemin önemli şairleri arasında yer alan usta kalemin iki 
mecmuada geçen ve bugüne kadar yayınlanmamış Türkçe gazellerinin yayınıdır. 
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Fasih’s Unpublished Turkish Poems

- GHAZALS –
Abstract

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 copying diwans, ghazals, qasidas, mas-
navis from different poets in different times. Some of these texts are also available in 
his own caligraphed corpuses. In these corpuses, Persian, Turkish and Fasih’s parallel 
poems are also occur. 

Ahmet Dede has also a published Turkish Diwan and some Turkish poems that 
were not included in his poesic and prosaic work Gül ü Mül and Behişt-âbâd mas-
navi. 

This work focuses on the unpublished Turkish poems/ghazals of this important 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

Keyword: Fasîh, Diwan, Corpus, Unpublished Turkish poems 

Ahmet İÇLİ

 | BELGÜ | 25 

Giriş
Fasîh Ahmed Dede 17. Yüzyıl şairleri arasında önemli bir yere sahiptir. Fasîh’in 

Türkçe ve Farsça divanlarının yanısıra manzum ve mensur birçok eseri bulunmakta-
dır. Bunlardan Türkçe ve Farsça Divanı, Gül ü Mül’ü, Ruz u Şeb’i, Tenbâkû-
nâme’si ve Behişt-âbâd’ı üzerinde çalışmalar vardır.1

Hattat ve ressam olan şairin manzum ve mensur eserlerinde divan edebiyatının 
tüm güzellikleri ve özellikleri görülebilir. Sebk-i Hindî üslubu ile şiirler yazıp 
eserler veren Ahmed Fasîh’in bu üsluptaki başarısında, ressamlığı ve hattatlığı 
önemli bir yere sahiptir.

Fasîh, kendi döneminde veya öncesinde, üstad kabul ettiği Türk, Arap ve Fars 
ediplerin bazılarının eserlerini de istinsah etmiştir. Birçok şaire nazire de yazan 
Ahmed Fasîh, kendi divanlarını ve diğer birçok eserini de kendi hattıyla yazmıştır. 
Bunlar külliyat olarak görüldüğü gibi mecmualarında da görülebilmektedir. 
Fasîh’in hatt-ı destiyle kaleme aldığı Farsça Divanı, Tenbâkû-nâmesî, Gül ü Mül’ü 
de bu mecmularda bulunur.  

Ahmed Fasîh’e ait birçok mecmua söz konusudur. Bunlar, tezkirelerin verdiği 
bilgilere göre en az üç adettir. Fasîh’in kendi eliyle yazdığı üç mecmuasının kendi-
sinde olduğunu bildiren Sâlim, tezkiresindeki Fasîh’e ait alıntı kullanımları, (man-
zum parçaları) bu mecmualardan aldığını ısrarla belirtmektedir.2

Ahmed Fasîh’in şiir mecmualarını, Müstakimzâde de tanıtır. Müstakimzâde 
“ħaŧŧ-ı laŧįfiyle nice mecmūaları”3 ifadesiyle onun birden fazla kendi el yazısıyla 
yazdığı mecmualarından bahsetmektedir. 

Fasîh tarafından yazılan bu mecmualarda birçok mesnevi, mektup, çeşitli ko-
nularda yazılmış makaleler, bazı şiirlere (kasidelere, gazellere) yapılan şerhler de 
vardır. Ahmed’in Fars ve Türk şairlerine yazdığı nazire gazeller de bu mecmualar-
da görülmektedir. Ayrıca Fasîh’in divanını tertip etmesinden sonra da kaleme aldı-
ğı Türkçe ve Farsça birçok şiir bu mecmualarında görülür. Özellikle Sebk-i Hindî 
üslubunu benimsemiş Fars ve Türk şairlerden alıntı şiirlerin zenginliği açısından bu 
mecmualar önemlidir. Bu durum kendisi de Sebk-i Hindî üslubuna uygun eserler 
veren Fasîh’in sanat ve edebiyat görüşlerini de yansıtır. Çünkü mecmualar, “şairin 

1-  Bu eserlere kaynakçada yer verilmiştir. 
2-  Sâlim Efendi, Tezkiretü’ş-Şuara, (Haz.: Adnan İnce), AKMB Yay., Ankara 2005, s 551
3- Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin, Tuhfe-i Hattâtîn (Nşr.: İbnülemin Mahmud Kemal), İstanbul 

1928, s. 644
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şiir meşkinde takip ettiği yolu ve beğendiği ustalara ait ipuçlarını verir. Aynı zaman-
da şairin yolundan gitmiş ve edebî kişiliğini oluştururken kendisinden yararlanmış 
isimlere ait malzemeler de sunar” (Aydemir 2007: 135)

Fasîh’in Türkçe mürettep divanı üzerinde geniş bir akademik çalışma söz ko-
nusudur. Çıpan tarafından hazırlanıp basılan bu eser, Fasîh’in hatt-ı destiyle 
yazdığı nüshalardan hareketle yapılmış kıymetli bir incelemedir.4 

Çalışmamız, Çıpan tarafından yapılmış bu değerli çalışmada bulunmayan 
Fasîh’e ait Türkçe şiirlerin (gazellerin) çevriyazı olarak yayınınıdır. Kendi divanını 
en erken H. 10705, en geç de 1091’de6 yeniden yazıya aktaran Fasîh, daha sonra da 
çeşitli mecmualarında yeni Farsça ve Türkçe şiirler yazmıştır. Bunlar arasında 
nazireler de bulunmaktadır. 

Tarafımızdan tespit edilen yayınlanmamış Türkçe gazeller, Fasîh’e ait, Süley-
maniye Yazma Eser Kütüphanesinde Nafiz Paşa Koleksiyonunda 1514’e kayıtlı 
mecmuada geçen şiirlerdir. Bir gazel de Fasîh’e ait oldugu belirtilen Atatürk Üni-
versitesi Seyfettin Özege Yazma Eser Koleksiyonu Agâh Sırrı Levend Yazmaları 
arasında bulunan mecmuada geçmektedir.

1.Gazelleri İçeren Mecmualar

a. Nafiz Paşa 1514

Fasîh’in hattı ile olan bu mecmua, farklı müelliflere ait müstakil eserler de ba-
rındırmaktadır. Bunlardan en önemlisi ise Nedîm-i Kadîm’in divançesidir. Bunun 
yanısıra özellikle Neşâtî Dede, İzzetî, Sabrî, Sâbir, Fehîm gibi şairlerin birçok gazel 
ve kasideleri de bulunmaktadır. Mecmua, Fasîh’in inşâ örneklerini ve farklı dillerde-
ki şiirlerini de havidir. 

Mecmuanın dış kapaktan sonra gelen ilk yaprağın arka yüzünde bir içindekiler 
sayfası vardır. Bu sayfada geçen bilgilere bakıldığında mecmuanın tamamı Fasîh’in 
el yazısıdır. 

4-  Mustafa Çıpan, Fasîh Divanı, İnceleme-Tenkidli Metin, MEB. Yay., İstanbul 2003; Mustafa çıpan, 
Fasîh Ahmed Dede Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri ve Divanının Tenkidli Metni, Doktora Tezi, Sel-
çuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Konya 1991,

5-  Bkz. Çıpan 2003, s. 191, 
6-  Bkz. Çıpan 2003 s. 193, Çıpan bu nüshanın hatt-ı dest olduğu konusunda kısa bilgiler vermektedir. 

Bu yazmada bulunan Gül ü Mül’ün Fasîh tarafından yazıldığı istinsah kaydında belirtilmiştir. Çı-
pan da bu bilgiyi vermektedir. Fakat ona göre Gül ü Mül’den bir ay sonra başka birisi tarafından H. 
1091/M. 1680’de yazılmıştır. Fakat bizim görüşümüz, İstinsah kaydında geçen “Emirü’l-Kelâm”ın 
Fasîh’in kendisi olduğudur. Geniş bilgi için bkz. Ahmet İçli, Fasîh-i Mevlevî Gül ü Mül, Karadeniz 
Dergi Yayınları, Ankara 2014, s. 6
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İçindekiler tablosunda geçen bilgilendirmelere göre, 56. yaprakta mecmuanın 
muharririne ait Türkçe şiirler bulunduğu belirtilmektedir: 

“EşǾār-ı Türkiyye Li-Muĥarririǿl-MecmūǾa Dervįş Faśįĥ 56” 

Mecmuada, yaprak 282 ve sonrasında geçen kısımların Fasîh’in hattı olmadığı 
vurgulanmıştır. Şöyle ki; “EşǾār-ı Türkiyye vü Arabiyye be-ħaŧŧ-ı ġayr-ı Faśįĥ 282” 

Sayfa 134’te gelen metin için, içindekiler sayfasında bulunan “Maķāle vü 
mekātib ez-münşeǾāt-ı Faśįĥ” bilgisine istinaden yazmanın 134’ten sonraki yaprak-
ların Fasîh’e ait olduğu sanılmıştır. Oysaki içindekiler sayfasında belirtilen durum 
Fasîh’in özüne/şahsına ait olan makale ve mektuplardır. Diğerleri yine Fasîh tara-
fından yazılmıştır. Bahsi geçen sayfada (134) ilk olarak müellifin “Tenbâkû-nâme” 
isimli eseri bulunmaktadır. 

İçindekiler sayfasında Gül ü Mül’ün içinde geçtiği yapraklar için ise “Maķāle-i 
zįbā ez-münşeǿāt-ı muĥarrir-i mecmua, Faśįĥ” bilgilendirmesi bulunur. Görüldüğü 
gibi Gül ü Mül için “zįbā münşeāt” değerlendirmesi ve mecmuanın muharrinine ait 
olduğu bilgisi söz konusudur. Dikkat edilmesi gereken husus ise, söz konusu yazma-
nın muharrininin Fasîh olduğudur. 

Yaprak 147b’de Türkçe şiirlerden birisi için geçen “Li-muĥarriri’l-ĥaķįr 
Dervįş Faśįĥ” bilgisi de önemlidir.7

Tahirü’l-Mevlevî, Abdulbaki Efendî’ye ait yayınladığı “Manzmume-i Mirac”8

isimli eserin önsözünde bu miraciyenin içinde bulunduğu Fasîh’in hatt-ı desti olan 
bu mecmuaya atfen şu bilgileri vermektedir:

“Ketebe-i nefįse meyānında Faśįĥ Dede merĥūmun bir mecmūası vardır ki 
ħaŧŧının letâfet ve nefāseti ve muhteviyātının hüsn-i intihābıyla ĥakįķaten āŝār-ı nā-
diredendür”9

Bu mecmuada geçen Gül ü Mül’ün istinsâh kaydındaki “nüvişte şod 97”10

bilgisinden de anlaşılacağı üzere Mecmua en geç, H. 1097 yılında Fasîh tarafından 
Galata mevlevihanesindeki hücresinde yazılmıştır. H. 1097 yılı ise M. 1685/1686 
yılları-

7-  “Sana” redifli gazel için bkz. Çıpan 2003, s. 262
8-  Fasîh’in hattıyla yazılan bu manzume, mecmuada 41b-56a yaprakları arasındadır.
9- Bkz. Tahirü’l-Mevlevî Mukaddimesi, Sırrı Abdulbaki Dede, Manzume-i Mirac, Nşr. Tahirü’l-Mev-

levî, İstanbul 1317, s. 3
10-  Bkz. Mecmua yk. 279b
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ların Fasîh’e ait olduğu sanılmıştır. Oysaki içindekiler sayfasında belirtilen durum 
Fasîh’in özüne/şahsına ait olan makale ve mektuplardır. Diğerleri yine Fasîh tara-
fından yazılmıştır. Bahsi geçen sayfada (134) ilk olarak müellifin “Tenbâkû-nâme”  
isimli eseri bulunmaktadır. 

İçindekiler sayfasında Gül ü Mül’ün içinde geçtiği yapraklar için ise “Maķāle-i 
zįbā ez-münşeǿāt-ı muĥarrir-i mecmua, Faśįĥ” bilgilendirmesi bulunur. Görüldüğü 
gibi Gül ü Mül için “zįbā münşeāt” değerlendirmesi ve mecmuanın muharrinine ait 
olduğu bilgisi söz konusudur. Dikkat edilmesi gereken husus ise, söz konusu yazma-
nın muharrininin Fasîh olduğudur. 

Yaprak 147b’de Türkçe şiirlerden birisi için geçen “Li-muĥarririǿl-ĥaķįr 
Dervįş Faśįĥ” bilgisi de önemlidir.7

Tahirü’l-Mevlevî, Abdulbaki Efendî’ye ait yayınladığı “Manzûme-i Mirâc”8 
isimli eserin önsözünde bu miraciyenin içinde bulunduğu Fasîh’in hatt-ı desti olan 
bu mecmuaya atfen şu bilgileri vermektedir:

“Ketebe-i nefįse meyānında Faśįĥ Dede merĥūmun bir mecmūǾası vardır ki 
ħaŧŧının letâfet ve nefāseti ve muhteviyātının hüsn-i intihābıyla ĥakįķaten āŝār-ı nā-
diredendür”9 

Bu mecmuada geçen Gül ü Mül’ün istinsâh kaydındaki “nüvişte şod 97”10  
bilgisinden de anlaşılacağı üzere Mecmua en geç, H. 1097 yılında Fasîh tarafından 
Galata mevlevihanesindeki hücresinde yazılmıştır. H. 1097 yılı ise M. 1685/1686 
yılları-

7-  “Sana” redifli gazel için bkz. Çıpan 2003, s. 262
8-  Fasîh’in hattıyla yazılan bu manzume, mecmuada 41b-56a yaprakları arasındadır.
9- Bkz. Tahirü’l-Mevlevî Mukaddimesi, Sırrı Abdulbaki Dede, Manzume-i Mirac, Nşr. Tahirü’l-Mev-

levî, İstanbul 1317, s. 3 
10-  Bkz. Mecmua yk. 279b

Bu mecmuada geçen Gül ü Mül’ün istinsâh kaydındaki “nüvişte şod 97”10 bilgi-
sinden de anlaşılacağı üzere Mecmua en geç, H. 1097 yılında Fasîh tarafından Galata 
mevlevihanesindeki hücresinde yazılmıştır. H. 1097 yılı ise M. 1685/1686 yılları-
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na tekabül eder.11 Ayrıca mecmuada, Sâbir Parsâ’dan12 ve İzzetî’den13 “merhum” 
olarak bahsetmesi mecmuadaki birçok şiirin Sâbir’den ve İzzetî’den sonra kaleme 
alındığına delâlet eder. Sâbir Efendi’nin H. 1090/M. 1679-1680’de14, İzzetî’nin de 
H. 1092’de15 vefat etmiş olması söz konusu mecmuadaki yayınlanmamış Türkçe 
şiirlerin en geç H.1092’den sonra yazıldığına işaret eder. Bu durumda Fasîh’in bu 
mecmuaya divanlarını tertip ettikten sonra  da yeni şiirlerini eklediği çok açık ve 
kesin bir yargıdır. 16 

İçinde 24 yeni gazel barındıran bu iki mecmuanın  en önemli faydalarından 
birisi de Fasîh’in yayınlanmış divanında bulunmayan gazellere ulaşmada yardımcı 
olmalarıdır. “Bu açıdan tenkitli metin neşirlerinde mecmuaların metne önemli ölçü-
de katkısı vardır”17

b. Özege ASL 555

Atatürk Üniversitesi Seyfettin Özege Yazma Eser Kütüphanesi Agâh Sırrı Le-
vend Yazmaları 555’e kayıtlı mecmua, Fasîh’in el yazısı ile yazdığı önemli bir kay-
naktır. Levend’in gördüğü, incelediği ve hakkında geniş değerlendirmelerde bulun-
duğu bu mecmuada başta iki, sonda da bir yaprak boş bırakılmıştır. Mecmuanın hiç-
bir yerinde yaprak veya sayfa numaralarını belirten bir işaretleme yoktur. Mecmua 
Levend’in belirttiği gibi, tam anlamıyla bir hazinedir.18 

Fasîh’in Farsça Divanının bir nüshası da bu mecmuanın 15b-27b yaprakları ara-
sındadır. 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 “MecmuǾa Be-ħaŧŧ-ı Fasih 
Dede ve ġayrihim” ibaresi geçmektedir. Mecmuada üç farklı yazı kullanılmıştır. 

11-  Mecmua hakkında geniş bilgi için bkz. İçli 2014, s. 259-261
12-  Bkz. Mecmua yk. 184b
13-  Bkz. Mecmua yk. 153b
14-  Bkz. Kazım Yoldaş, Sâbir Parsâ Divanı, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2005, s. XIII
15-   Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, C.2, Matbaa-i Amire, İstanbul 1333, s. 480 
16-  Divan nüshalarında olmayan şiirlerin mecmualarda bulunmasının birçok sebebi vardır. “Şair, diva-

nını tertip ettikten sonra şiir yazmış, yazdığı bu şiir tertip ettiği divan nüshasına girmemiş olabilir. 
Ömrü vefa etmediği ya da başka sebeplerle tekrar tertibe girişemediği için bu şiir dışarıda kalmıştır.” 
Yaşar Aydemir (Metin Neşrinde Mecmuaların Rolü ve Karşılaşılan Problemler, Turkish Studies / 
Türkoloji Araştırmaları Volume 2/3 Summer 2007, s. 132

17-  Yaşar Aydemir, agm, s. 135
18-  Agah Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi, TTK Yay., Ankara 1998, s. 175
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Bunlardan ikisi şikeste/hurde taliktir. Diğeri de tamamen farklı bir talik hat iledir.19

Metin Teşkili

Okunan gazeller, sadece bahse konu iki mecmuada geçen şiirlerdir. Mustafa Çı-
pan tarafından hazırlanan divanda olmadığı tespit edilen gazeller bu çalışmaya alın-
mıştır. Bununla birlikte mecmualarda olup divanda da geçen birçok gazel de vardır. 

Çalışmamızda Klâsik Türk edebiyatı metinlerinin okunmasında ilim çevrelerin-
ce kabul gören transkripsiyon (çevriyazı) alfabesi esas alınmıştır. 

Gazeller, mecmualarda geçtiği yaprak numarasına göre sırayla verilmiştir. Ga-
zellerin yazıldığı aruz kalıpları, matla beytinin üstüne yazılmıştır. 

Her gazele tarafımızdan bir sıra numarası verilmiştir. Ardından gelen [ ] köşeli 
parantezde geçen bilgilendirme ise, gazelin mecmuada geçtiği yaprak/sayfayı be-
lirtmektedir. 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 kul-
lanılmıştır.

Gazellerde açıklama gerektiren bir durum söz konusu ise bu du-rum dipnot 
verilerek açıklanmıştır.  

Makalenin sonunda ek olarak mecmualardan iki sayfa verilmiştir. 

19-  Mecmuadaki talik iki hat birbirinden farklıdır. Fasîh’in kendi hattı ile yazdığı yerler çok açık ve 
net bir şekilde bellidir ve kendi eserleri için herhangi bir tanımlama kullanmamıştır. Farsça divançesi 
kendi hattı iledir. Fakat hemen divançe yanında (der-kenarda) bulunan bir başka talik hat bulunur. 
Mecmua bu iki hat ile tamamlanmıştır. Büyük bir ihtimalle Fasîh’in vefatından sonra ona yakın olan 
birisi veya mevlevihanedeki bir şahsiyet bu defteri kullanmıştır. Birçok şiire ve sayfaya zeyiller 
yapmıştır. Mec-muanın farklı yerlerinde gelen Fasîh’e ait terkib-bend ve diğer şiirlerde de aynı durum 
söz konusudur. Mecmuanın Fasîh’e ait olmadığı düşünüldüğünde ise, bunun söz konusu gazelin ona 
aidiyetine halel getirmez. Yukarıda da değinildiği bu mecmuada bugüne kadar yayımlanmamış 
müstakil bir gazel bu-lunmaktadır. 
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na tekabül eder.11 Ayrıca mecmuada, Sâbir Parsâ’dan12 ve İzzetî’den13 “merhum” 
olarak bahsetmesi mecmuadaki birçok şiirin Sâbir’den ve İzzetî’den sonra kaleme 
alındığına delâlet eder. Sâbir Efendi’nin H. 1090/M. 1679-1680’de14, İzzetî’nin de 
H. 1092’de15 vefat etmiş olması söz konusu mecmuadaki yayınlanmamış Türkçe 
şiirlerin en geç H.1092’den sonra yazıldığına işaret eder. Bu durumda Fasîh’in bu 
mecmuaya divanlarını tertip ettikten sonra da yeni şiirlerini eklediği çok açık ve 
kesin bir yargıdır. 16

İçinde 24 yeni gazel barındıran bu iki mecmuanın en önemli faydalarından 
birisi de Fasîh’in yayınlanmış divanında bulunmayan gazellere ulaşmada yardımcı 
olmalarıdır. “Bu açıdan tenkitli metin neşirlerinde mecmuaların metne önemli ölçü-
de katkısı vardır”17

b. Özege ASL 555

Atatürk Üniversitesi Seyfettin Özege Yazma Eser Kütüphanesi Agâh Sırrı Le-
vend Yazmaları 555’e kayıtlı mecmua, Fasîh’in el yazısı ile yazdığı önemli bir kay-
naktır. Levend’in gördüğü, incelediği ve hakkında geniş değerlendirmelerde bulun-
duğu bu mecmuada başta iki, sonda da bir yaprak boş bırakılmıştır. Mecmuanın hiç-
bir yerinde yaprak veya sayfa numaralarını belirten bir işaretleme yoktur. Mecmua 
Levend’in belirttiği gibi, tam anlamıyla bir hazinedir.18

Fasîh’in Farsça Divanının bir nüshası da bu mecmuanın 15b-27b yaprakları ara-
sındadır. 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 Fasih 
Dede ve ġayrihim” ibaresi geçmektedir. Mecmuada üç farklı yazı kullanılmıştır. 

11-  Mecmua hakkında geniş bilgi için bkz. İçli 2014, s. 259-261
12-  Bkz. Mecmua yk. 184b
13-  Bkz. Mecmua yk. 153b
14-  Bkz. Kazım Yoldaş, Sâbir Parsâ Divanı, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2005, s. XIII
15-   Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, C.2, Matbaa-i Amire, İstanbul 1333, s. 480 
16-  Divan nüshalarında olmayan şiirlerin mecmualarda bulunmasının birçok sebebi vardır. “Şair, diva-

nını tertip ettikten sonra şiir yazmış, yazdığı bu şiir tertip ettiği divan nüshasına girmemiş olabilir. 
Ömrü vefa etmediği ya da başka sebeplerle tekrar tertibe girişemediği için bu şiir dışarıda kalmıştır.” 
Yaşar Aydemir (Metin Neşrinde Mecmuaların Rolü ve Karşılaşılan Problemler, Turkish Studies / 
Türkoloji Araştırmaları Volume 2/3 Summer 2007, s. 132

17-  Yaşar Aydemir, agm, s. 135
18-  Agah Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi, TTK Yay., Ankara 1998, s. 175
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Bunlardan ikisi şikeste/hurde taliktir. Diğeri de tamamen farklı bir talik hat iledir.19 

Metin Teşkili

Okunan gazeller, sadece bahse konu iki mecmuada geçen şiirlerdir. Mustafa Çı-
pan tarafından hazırlanan divanda olmadığı tespit edilen gazeller bu çalışmaya alın-
mıştır. Bununla birlikte mecmualarda olup divanda da geçen birçok gazel de vardır. 

Çalışmamızda Klâsik Türk edebiyatı metinlerinin okunmasında ilim çevrelerin-
ce kabul gören transkripsiyon (çevriyazı) alfabesi esas alınmıştır. 

Gazeller, mecmualarda geçtiği yaprak numarasına göre sırayla verilmiştir. Ga-
zellerin yazıldığı aruz kalıpları, matla beytinin üstüne yazılmıştır. 

Her gazele tarafımızdan bir sıra numarası verilmiştir. Ardından gelen [ ] köşeli 
parantezde geçen bilgilendirme ise, gazelin mecmuada geçtiği yaprak/sayfayı be-
lirtmektedir. 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 kul-
lanılmıştır.

Gazellerde açıklama gerektiren bir durum söz konusu ise bu durum dipnot 
verilerek açıklanmıştır.  

Makalenin sonunda ek olarak mecmualardan iki sayfa verilmiştir. 

19-  Mecmuadaki talik iki hat birbirinden farklıdır. Fasîh’in kendi hattı ile yazdığı yerler çok açık ve 
net bir şekilde bellidir ve kendi eserleri için herhangi bir tanımlama kullanmamıştır. Farsça divançesi 
kendi hattı iledir. Fakat hemen divançe yanında (der-kenarda) bulunan bir başka talik hat bulunur. 
Mecmua bu iki hat ile tamamlanmıştır. Büyük bir ihtimalle Fasîh’in vefatından sonra ona yakın olan 
birisi veya mevlevihanedeki bir şahsiyet bu defteri kullanmıştır. Birçok şiire ve sayfaya zeyiller 
yapmıştır. Mecmuanın farklı yerlerinde gelen Fasîh’e ait terkib-bend ve diğer şiirlerde de aynı durum 
söz konusudur. Mecmuanın Fasîh’e ait olmadığı düşünüldüğünde ise, bunun söz konusu gazelin ona 
aidiyetine halel getirmez. Yukarıda da değinildiği bu mecmuada bugüne kadar yayımlanmamış 
müstakil bir gazel bulunmaktadır. 
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GAZELLER
1 [N. yk. 56b]
MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün
Yeter üftāde-i pāy-ı sebūdur dest-i raġbet vir
Meded peymāneye ey sāķį taǾžįm eyle ĥürmet vir

Beni şād-āb-ı luŧf it bezm-i germ-ā-germ-i cānānda 
Ħulūs-ı aşķuma ey dįde gel dilden şehādet vir

Yeterdür ser-girān-ı ŝıķlet-i bālįn ü pisterdür
O nāzük-ŧabǾa yā Rab śıĥĥat iĥsān it selāmet vir

Yeter şehrįlük ey meh āşnālıķ vaķtidür luŧf it 
Teġāfül-kārį-i mā-beyn-i Ĥüsn ü Aşķa ġāyet vir

Yeter efsāne-i pervāne vü bülbül berāy-ı şevķ
Faśįĥ-i zāre sūz-ı Mihrile yā Rab Muĥabbet vir

2  [N. yk. 56b]
MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün
O dil kim gülşen-i aşķuñda reng ü rūyā baġlanmış
Anuñ defǾi nesįm-i śubĥla bir būya baġlanmış

Perįşān ķākülin ruħsārı üzre seyr idenler dir 
Bu bir şekl-i heyūlānį ki levĥ-i cūya baġlanmış

Ħırām-ı şįve-i reftār ile mūyįn-miyānın gör
Hemān bir tār-ı bārįk-i füsūndur suya baġlanmış

Aceb mi ħançer-āsā sįrāb-ı cān u ser olsa 
Mücerred dil ki bir āşıķ-küş-i bed-ħūya baġlanmış

Faśįh āb-ı sirişk-i çeşm-i āşıķdan ayāndur kim 
Nice naķş-ı niyāz u nāz ol gül-rūya baġlanmış
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3 [N. yk. 57a]
MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün
Śabā iǾlāma ĥāl-i zārımı yāre zamān yoķ mı
Dem-i ruħśat bulınmaz şekveye cāy-ı emān yoķ mı

Hevāya virme var śabrımı itme beni pā-māl
Nigāh-ı iltifātuñda zemįn u āsmān yoķ mı

Alışdırmış dil-i aġyārı zülf-i fitne-kār ile
Meded teskįn ider ol kāfiri bir müslümān yoķ mı

Gelürmiş meclis-i cānāne ŧarĥ-ı ülfet eylermiş
Raķįbi defǾ ider āşıķda hįç yārā-yı cān yoķ mı

Faśįhā vaślını žāhir bu kim senden dırįġ itmez
O genc-i ĥüsni āġūşa meger cāy-ı nihān yoķ mı

4 [N. yk. 57a]
MefāǾįlün MefāǾįlün FeǾūlün
Viśālüñdür ezelden ħvāhiş-i dil
Cemāluñ seyridür āsāyiş-i dil

Degül şermende dāmān u kenārum
Ne cūd-ı çeşm ü ne baħşāyiş-i dil

Beni bį-hūş u aķl itmekde her dem
Bu idrāk-i çeş(i)m bu dāniş-i dil

Alınmaz ceyb-i fikre źevķ-i vaślı
Bulınmaz ĥüsnine güncāyiş-i dil

Ser-i ħāk-ı refįǾ-i kūy-ı pister
Fasįĥā āstān-ı bāliş-i dil
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GAZELLER
1 [N. yk. 56b]
MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün
Yeter üftāde-i pāy-ı sebūdur dest-i raġbet vir
Meded peymāneye ey sāķį taǾžįm eyle ĥürmet vir

Beni şād-āb-ı luŧf it bezm-i germ-ā-germ-i cānānda
Ħulūs-ı aşķuma ey dįde gel dilden şehādet vir

Yeterdür ser-girān-ı ŝıķlet-i bālįn ü pisterdür
O nāzük-ŧabǾa yā Rab śıĥĥat iĥsān it selāmet vir

Yeter şehrįlük ey meh āşnālıķ vaķtidür luŧf it
Teġāfül-kāri-i mā-beyn-i Ĥüsn ü Aşķa ġāyet vir

Yeter efsāne-i pervāne vü bülbül berāy-ı şevķ
Faśįĥ-i zāre sūz-ı Mihrile yā Rab Muĥabbet vir

2  [N. yk. 56b]
MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün
O dil kim gülşen-i aşķuñda reng ü rūyā baġlanmış
Anuñ defǾi nesįm-i śubĥla bir būya baġlanmış

Perįşān ķākülin ruħsarı üzre seyr idenler dir
Bu bir şekl-i heyūlānį ki levĥ-i cūya baġlanmış

Ħırām-ı şįve-i reftār ile mūyįn-miyānın gör
Hemān bir tār-ı bārįk-i füsūndur suya baġlanmış

Aceb mi ħançer-āsā sįrāb-ı cān u ser olsa
Mücerred dil ki bir Ǿāşıķ-küş-i bed-ħūya baġlanmış

Faśįh āb-ı sirişk-i çeşm-i āşıķdan ayāndur kim
Niçe naķş-ı niyāz u nāz ol gül-rūya baġlanmış
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3 [N. yk. 57a]
MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün
Śabā iǾlāma ĥāl-i zārımı yāre zamān yoķ mı 
Dem-i ruħśat bulınmaz şekveye cāy-ı emān yoķ mı

Hevāya virme var śabrımı itme beni pā-māl
Nigāh-ı iltifātuñda zemįn u āsmān yoķ mı

Alışdırmış dil-i aġyārı zülf-i fitne-kār ile 
Meded teskįn ider ol kāfiri bir müslümān yoķ mı

Gelürmiş meclis-i cānāne ŧarĥ-ı ülfet eylermiş
Raķįbi defǾ ider āşıķda hįç yārā-yı cān yoķ mı

Faśįhā vaślını žāhir bu kim senden dırįġ itmez
O genc-i ĥüsni āġūşa meger cāy-ı nihān yoķ mı

4 [N. yk. 57a]
MefāǾįlün MefāǾįlün FeǾūlün
Viśālüñdür ezelden ħvāhiş-i dil
Cemāluñ seyridür āsāyiş-i dil

Degül şermende dāmān u kenārum 
Ne cūd-ı çeşm ü ne baħşāyiş-i dil

Beni bį-hūş u aķl itmekde her dem
Bu idrāk-i çeş(i)m bu dāniş-i dil

Alınmaz ceyb-i fikre źevķ-i vaślı
Bulınmaz ĥüsnine güncāyiş-i dil

Ser-i ħāk-ı refįǾ-i kūy-ı pister
Fasįĥā āstān-ı bāliş-i dil
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5 [N. yk. 57b]
MefāǾilün FeǾilātün MefāǾilün FeǾilün 
Ķalur mı rāhuña aşķuñda cism ü cānla dil 
Bahā-yı vuślatuñı söyleşür cihānla dil

Degüldür aşķda Ķaysile Kūh-kenden dūn
Añılmadı o ķadar var hemān zamānla dil

Ŧuyıldı ġamzen ile hem-zebān-ı rāz idügi
Ŧutıldı rişte-i āh-ı ġam-ı nihānla dil

Ne ŧāb-ı şekve-i derd-i derūnı ižhāra
İder ĥikāyetüñi başķa bir lisānla dil

Şikār-ı kāma Faśįĥ olmaduķça nām u nişān 
Ŧutalum oynar imiş tįr ile kemānla dil

6 [N. yk. 57b]
FeǾilātün FeǾilātün FeǾilātün FeǾilün
Ĥālime baķmaz o çeşm-i siyeh-i mestāne
Diñlemez şekve-i  bį-dādı şeh-i mestāne

Naķd-i cānlar olur ol ġamze-i fettāna telef
İtme işrāb-ı meǾāl-ı nigeh-i mestāne

Süşt u şūy olur imiş çekme ġam ey śūfį sen 
Derd-i ser ile seĥergeh güneh-i mestāne

Olmaya hem-pāy-ı ħıred aşķ kemįngāhında
Uġrama eyle ĥaźer şāh-reh-i mestāne

Eŝer-i luŧf-ı nažar śalmada eŧrāfa Faśįĥ
Gör ne fettān olur ol kec-küleh-i mestāne

Ahmet İÇLİ
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7 [N. yk. 58a]
FeǾilātün FeǾilātün FeǾilātün FeǾilün
Bulurın luŧf-ı vefā vaǾde-i cānānumdan
Alurın bār-ı emel naħl-ı gülistānumdan

Seni aġyār ile tā ki göreyin iki gözüm
Geçerin māh-ı muĥabbetde dil ü cānumdan

Rāz-ı aşķile derūnumda yoķ ülfet ammā
Gelür ābile ħaber āteş-i pinhānumdan

Her biri düşmene bir efǾį-yi cān-kāh yeter
Çekilen dūd-ı siyeh çāk-ı girįbānumdan

Ħār u ħāşāk-ı taǾalluķ ne belādur ki Faśįĥ
Dāmenüm ķurtaramam eşk-i firāvānumdan

8 [N. yk. 58a]
MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün
Bir ħāhiş-i dil dil-ber-i kem-yāb mı ķaldı
Bir Ǿāşıķ-ı pįrāne-heves şābb mı ķaldı

Dil eyleyemez āha görince seni teǿħįr
Göstermedügüm resmle ādāb mı ķaldı

Seyr eyle ĥabāb-ı yem-i seyl-āb-ı sirişküm
Çeşmümde bu giryānluġıla ħvāb mı ķaldı

Maķśūd nedür cürǾa-feşānį-i telefden
Beyhūde yire sāķi mey-i nāb mı ķaldı

Lerzende-teb-i ĥasretüñ olmış nice demler
Āh eylemeden dilde meger tāb mı ķaldı

Gevherlerini itdi şitā penbede pinhān
Nā-beste yaħ-ı berf Faśįĥ āb mı ķaldı
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5 [N. yk. 57b]
MefāǾilün FeǾilātün MefāǾilün FeǾilün
Ķalur mı rāhuña aşķuñda cism ü cānla dil
Bahā-yı vuślatuñı söyleşür cihānla dil

Degüldür aşķda Ķaysile Kūh-kenden dūn
Añılmadı o ķadar var hemān zamānla dil

Ŧuyıldı ġamzen ile hem-zebān-ı rāz idügi
Ŧutıldı rişte-i āh-ı ġam-ı nihānla dil

Ne ŧāb-ı şekve-i derd-i derūnı ižhāra
İder ĥikāyetüñi başķa bir lisānla dil

Şikār-ı kāma Faśįĥ olmaduķça nām u nişān
Ŧutalum oynar imiş tįr ile kemānla dil

6 [N. yk. 57b]
FeǾilātün FeǾilātün FeǾilātün FeǾilün
Ĥālime baķmaz o çeşm-i siyeh-i mestāne
Diñlemez şekve-i  bį-dādı şeh-i mestāne

Naķd-i cānlar olur ol ġamze-i fettāna telef
İtme işrāb-ı meǾāl-ı nigeh-i mestāne

Süşt u şūy olur imiş çekme ġam ey śūfį sen
Derd-i ser ile seĥergeh güneh-i mestāne

Olmaya hem-pāy-ı ħıred aşķ kemįngāhında
Uġrama eyle ĥaźer şāh-reh-i mestāne

Eŝer-i luŧf-ı nažar śalmada eŧrāfa Faśįĥ
Gör ne fettān olur ol kec-küleh-i mestāne

Ahmet İÇLİ
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7 [N. yk. 58a]
FeǾilātün FeǾilātün FeǾilātün FeǾilün 
Bulurın luŧf-ı vefā vaǾde-i cānānumdan 
Alurın bār-ı emel naħl-ı gülistānumdan

Seni aġyār ile tā ki göreyin iki gözüm
Geçerin māh-ı muĥabbetde dil ü cānumdan

Rāz-ı aşķile derūnumda yoķ ülfet ammā
Gelür ābile ħaber āteş-i pinhānumdan

Her biri düşmene bir efǾį-yi cān-kāh yeter
Çekilen dūd-ı siyeh çāk-ı girįbānumdan

Ħār u ħāşāk-ı taǾalluķ ne belādur ki Faśįĥ
Dāmenüm ķurtaramam eşk-i firāvānumdan

8 [N. yk. 58a]
MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün 
Bir ħāhiş-i dil dil-ber-i kem-yāb mı ķaldı 
Bir Ǿāşıķ-ı pįrāne-heves şābb mı ķaldı

Dil eyleyemez āha görince seni teǿħįr
Göstermedügüm resmle ādāb mı ķaldı

Seyr eyle ĥabāb-ı yem-i seyl-āb-ı sirişküm
Çeşmümde bu giryānluġıla ħvāb mı ķaldı

Maķśūd nedür cürǾa-feşānį-i telefden
Beyhūde yire sāķi mey-i nāb mı ķaldı

Lerzende-teb-i ĥasretüñ olmış nice demler 
Āh eylemeden dilde meger tāb mı ķaldı

Gevherlerini itdi şitā penbede pinhān
Nā-beste yaħ-ı berf Faśįĥ āb mı ķaldı
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9 [N. yk. 60a]
MefǾūlü FāǾįlātü MefāǾįlü FāǾilün  
İtdüm suǿāl mühlet-i vaślın ĥesābda  
Eyyām-ı beynenā didi olma cevābda

Gāhį fütāde-rāh-ı ġam-ı aşķı yoķluyor
Pįr-i muġānı bir eli gördüm ŝevābda 

Müstaġnį-i dü-Ǿālem-i cān u dil eyledi 
Genc-i muĥabbetüñ bu derūn-ı ħarābda

Mey-ħāneye ne mümkin idi bir ķadem ħırām
Olmasa idi neşve-i aşķuñ şarābda

Ħūn-āb-ı çeşm ü sūz-ı dili neylesün Faśįĥ
Bir desti cām-ı bādede biri kebābda

10 [N. yk.60a]
FeǾilātün FeǾilātün FeǾilātün FeǾilün 
Ġam-ı aşķuñda çekmekde nice renc ü taǾab 
Dil hevāda ŧaleb itmekde viśāluñ ne aceb

Göz ķulaġ olmadadur yollara ey bād-ı śabā 
Muntažır yāra çemen gülleri nergisleri hep

Būy-ı luŧf-ı suħanuñ ben nice demler bulamam 
Pür-kenār-ı gül-i ħandeñ ola … … sebeb20

Ħār-ı ser-tįz-i melāmet ile ben rence-ķadem 
Ŧutalum dūr u yaķın ola ser-i rāh-ı ŧaleb

Yetişülmez ħaŧ-ı ŧaǾlįķ ile vaǾd-ı vaślı
Ŧurma geçmekde Faśįĥ ömr ise her rūz ile şeb

20-  Okunamadı. Dize olduğu gibi verildi.  ا (Ahmet İçli)

Ahmet İÇLİ
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11 [N. yk.148a-148b]
MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün
Kūyuñ dolana düşmen-i nādāna ne taķrįb
Ŧavf-ı ĥareme saǾy ide ruhbāna ne taķrįb

Hem-ħaśśa-i kuĥl-ı Sifehān eylemen ey dil
Ħāk-ı rehi bu dįde-i giryāna ne taķrįb

Ālūdegi-i ħār u ġubār olduġı ŧursun
Eşk-i terime dinmedi dāmāna ne taķrįb

Ķaysa nice mecnūn-melāmet dimez ādem
Leylāyı ķoyup azm-i beyābāna ne taķrįb

Çoħdur felegün vażǾ-ı girān-cevri Faśįĥā
Bāzārda Yūsuf gele21 mįzāna ne taķrįb22

21- “Gele”; “gire” Metinde, Her iki şeklide de vardır. Anlam aynıdır. İkisinden birisi tercih edilmiştir.

22- 148a-148b’de bulunan bu gazelin aynı kafiye ve vezinde Rüşdî’ye ait bir ġazele nazire olduğu söy-
lenebilir. Gazel, Edirneli Ahmed Rüşdi ve Sahhaf Ahmed Rüşdi olarak hazırlanan iki farklı isimde 
fakat aynı divan olan metinlerde de geçmemektedir. Bu durumda bu Rüşdî’nin bunlardan başka 
birisi olduğu kanaatine varılabilir. Her iki çalışmada gazel sayısı farklılık göstermektedir. Bu gazel, 
bahse konu Rüşdî’nin divanında yer almayan bir gazeli de olabilir. Fasîh ile çağdaş ve mevleviha-
nenin müdavimlerinden olan Rüşdî’nin eserlerinin Fasîh tarafından birinci elden görülmüş olması 
muhtemeldir. Mecmuada Rüşdî mahlaslı birkaç şiir daha vardır. Bunlardan bir tanesi de bu gazel-
den sonra gelen “Nāfe-i çīn ü hōten turraña olmaz hem-bū/Sünbül-i cennet eger olsa gedā-yı āhū” 
matlalı yedi beyitlik bir gazeldir. Fasîh’in buna da bir naziresi vardır. Çıpan’ın hazırladığı Divan’da 
da bulunan bu nazire için, Rüşdi’ye nazire olduğu yazılmamıştır. Bkz. Çıpan 2003, s. 367. Gazel için 
ayrıca bkz. Hatice Ekici, Sahhaf Rüşdî ve Divanının Tenkitli Metni, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Balıkesir 2006, s. 219; Ayrıca bkz. Melike Tunadurur, Edirneli Ahmed Rüşdî Divanı, Trakya Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne 2012, s. 115. 
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9 [N. yk. 60a]
MefǾūlü FāǾįlātü MefāǾįlü FāǾilün
İtdüm suǿāl mühlet-i vaślın ĥesābda
Eyyām-ı beynenā didi olma cevābda

Gāhį fütāde-rāh-ı ġam-ı aşķı yoķluyor
Pįr-i muġānı bir eli gördüm ŝevābda 

Müstaġni-i dü-Ǿālem-i cān u dil eyledi
Genc-i muĥabbetüñ bu derūn-ı ħarābda

Mey-ħāneye ne mümkin idi bir ķadem ħırām
Olmasa idi neşve-i aşķuñ şarābda

Ħūn-āb-ı çeşm ü sūz-ı dili neylesün Faśįĥ
Bir desti cām-ı bādede biri kebābda

10 [N. yk.60a]
FeǾilātün FeǾilātün FeǾilātün FeǾilün
Ġam-ı aşķuñda çekmekde nice renc ü taǾab
Dil hevāda ŧaleb itmekde viśāluñ ne aceb

Göz ķulaġ olmadadur yollara ey bād-ı śabā
Muntažır yāra çemen gülleri nergisleri hep

Būy-ı luŧf-ı suħanuñ ben nice demler bulamam
Pür-kenār-ı gül-i ħandeñ ola … … sebeb20

Ħār-ı ser-tįz-i melāmet ile ben rence-ķadem
Ŧutalum dūr u yaķin ola ser-i rāh-ı ŧaleb

Yetişülmez ħaŧ-ı ŧaǾlįķ ile vaǾd-ı vaślı
Ŧurma geçmekde Faśįĥ ömr ise her rūz ile şeb

20-  Okunamadı. Dize olduğu gibi verildi. ا (Ahmet İçli)  

Ahmet İÇLİ
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11 [N. yk.148a-148b]
MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün
Kūyuñ dolana düşmen-i nādāna ne taķrįb
Ŧavf-ı ĥareme saǾy ide ruhbāna ne taķrįb

Hem-ħaśśa-i kuĥl-ı Sifehān eylemen ey dil 
Ħāk-i rehi bu dįde-i giryāna ne taķrįb

Ālūdegi-i ħār u ġubār olduġı ŧursun
Eşk-i terime dinmedi dāmāna ne taķrįb

Ķaysa nice mecnūn-melāmet dimez ādem
Leylāyı ķoyup azm-i beyābāna ne taķrįb

Çoħdur felegün vażǾ-ı girān-cevri Faśįĥā 
Bāzārda Yūsuf gele21 mįzāna ne taķrįb22

21- “Gele”; “gire” Metinde, Her iki şeklide de vardır. Anlam aynıdır. İkisinden birisi tercih edilmiştir.

22- 148a-148b’de bulunan bu gazelin aynı kafiye ve vezinde Rüşdî’ye ait bir ġazele nazire olduğu söy-
lenebilir. Gazel, Edirneli Ahmed Rüşdi ve Sahhaf Ahmed Rüşdi olarak hazırlanan iki farklı isimde 
fakat aynı divan olan metinlerde de geçmemektedir. Bu durumda bu Rüşdî’nin bunlardan başka 
birisi olduğu kanaatine varılabilir. Her iki çalışmada gazel sayısı farklılık göstermektedir. Bu gazel, 
bahse konu Rüşdî’nin divanında yer almayan bir gazeli de olabilir. Fasîh ile çağdaş ve mevleviha-
nenin müdavimlerinden olan Rüşdî’nin eserlerinin Fasîh tarafından birinci elden görülmüş olması 
muhtemeldir. Mecmuada Rüşdî mahlaslı birkaç şiir daha vardır. Bunlardan bir tanesi de bu gazel-
den sonra gelen “Nāfe-i çīn ü hōten turraña olmaz hem-bū/Sünbül-i cennet eger olsa gedā-yı āhū” 
matlalı yedi beyitlik bir gazeldir. Fasîh’in buna da bir naziresi vardır. Çıpan’ın hazırladığı Divan’da 
da bulunan bu nazire için, Rüşdi’ye nazire olduğu yazılmamıştır. Bkz. Çıpan 2003, s. 367. Gazel için 
ayrıca bkz. Hatice Ekici, Sahhaf Rüşdî ve Divanının Tenkitli Metni, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Balıkesir 2006, s. 219; Ayrıca bkz. Melike Tunadurur, Edirneli Ahmed Rüşdî Divanı, Trakya Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne 2012, s. 115. 



Hazara Caferileri’nin Din Anlayışı

62 | BELGÜ |

Fasîh’in Yayınlanmamış Türkçe Şiirleri

36 | BELGÜ |

12 [N. yk. 148b]
MefǾūlü FāǾįlātü MefāǾįlü FāǾilün
Sįnemde zaħm-ı aşķuñı pinhān śanur gören
Evvel nažardan çāk-ı girįbān śanur gören

Yer yer fetįl-i dāġ-ı siyeh-tāb-ı sįneyi
Bezm-i belāda şemǾ-i şebistān śanur gören

Çeşm-i siyāh-mestine gelmiş fürūġ-ı mey
Müjgān-ı yārı ħūn-şode-peykān śanur gören

Mirǿāt-ı ħoş-nümā-yı felekde görülmemiş
Naķş-ı cemālini meh-i tābān śanur gören

Taśvįr-i bį-mecālüñi naķş itseler Faśįĥ 
Seyr-i cemāl-ı māha şitābān śanur gören23

13 [N. yk. 149b-150a]
MefǾūlü FāǾilātü MefāǾįlü FāǾilün
Ķaysuñ serinde yaķmadı ġam āşyānesin
Ħār ile ülfet itdüren āteş-zebānesin

Uymış raķįbe ŧaǾn-ı adū virmemiş güźer
Naķl itdi yār gelmemegi hep bahānesin

Tāĥrįk-i çeşm u gūşe-i ebrū ile o māh
Çekdi çü rūy-ı fitnede çarħuñ kemānesin

Āh eyledükçe giryede mecbūr olup göñül
Śarf eyledi hevāya muĥabbet ħızānesin

Naķd-i sirişkin arż iderek çekmede Faśįĥ 
Dil rişte-i niyāza o dürr-i yegānesin24

23- 148’de bulunan bu gazel bir öncesinde gelen aynı redifle yazılmış Nazrî’ye ait bir gazele naziredir. 
24- 149b-150a: Nâbî’nin aynı redif ve vezinli bir gazeli ile yanyana bulunan bu gazel, Fasîh’in Nabiye 

yazmış olduğu nazireler arasında sayılabilir. Nâbî’nin gazeli için bkz. Ali Fuat Bilkan, Nabi Divanı, 
s. 923

Ahmet İÇLİ

 | BELGÜ | 37 

14 [N. yk. 153b]
MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün
Dįdāruña dil-dāde olan cenneti neyler
Dergāhuña üftāde olan rifǾati neyler

Mestāne-i peymāne-i meyhāne-i aşķuñ
Bu neşǿe-i fānįdeki keyfiyyeti neyler

Devlet o serüñ kim ķonıla ħāk-ı cenābuñ
İksįrdeki cevher-i māhiyyeti neyler

İzzet o maķāmuñ añıla nām-ı şerįfüñ
Peyġūle-nişįnānı der-i devleti neyler

Aşķıyla Faśįĥā ne ġazel ŧarĥ ider üstād
Ders-i kütüb-i felsefe-i ĥikmeti neyler25

15 [N. yk. 156b]
FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün
Çekmişüzdür Ǿālemüñ raŧl-ı girāna zaĥmetin
Görmişüz bu neşǿenüñ envāǾ-ı derd ü miĥnetin

Ĥayfdur telvįŝ-i perr ü bāl-ı istiǾdād ide
Virmesün pervāneye mevlā meges cemǾiyyetin

Ħāk-ı pāyuñla berāber görmezüz bir bilmezüz
Kįmyā māhiyyetin kuĥl-ı cilā ħāśiyyetin

Dökmeye bir laĥža-i ārāma şevk-i neşǿesi
Başına çalsun felek keyfiyyet-i mey śoĥbetin

Gāh serd-i germ ider geh germ-i serd eyler Faśįĥ
Bulmaduķ bir ĥālde bu neşǿenüñ keyfiyyetin26

25- 153b: İzzetî Efendi el-merhum” olarak belirtilen H. 1092’de vefat eden Vişne-zâde İzzetî’nin aynı 
vezin ve redifli gazeline naziredir. Bkz. 06 Mil Yz A 4168/1, yaprak 7a 

26-  156b: Mantıkî Efendî’nin gazeline naziredir.
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12 [N. yk. 148b]
MefǾūlü FāǾįlātü MefāǾįlü FāǾilün
Sįnemde zaħm-ı aşķuñı pinhān śanur gören
Evvel nažardan çāk-ı girįbān śanur gören

Yer yer fetįl-i dāġ-ı siyeh-tāb-ı sįneyi
Bezm-i belāda şemǾ-i şebistān śanur gören

Çeşm-i siyāh-mestine gelmiş fürūġ-ı mey
Müjgān-ı yārı ħūn-şode-peykān śanur gören

Mirǿāt-ı ħoş-nümā-yı felekde görülmemiş
Naķş-ı cemālini meh-i tābān śanur gören

Taśvįr-i bį-mecālüñi naķş itseler Faśįĥ
Seyr-i cemāl-ı māha şitābān śanur gören23

13 [N. yk. 149b-150a]
MefǾūlü FāǾilātü MefāǾįlü FāǾilün
Ķaysuñ serinde yaķmadı ġam āşyānesin
Ħār ile ülfet itdüren āteş-zebānesin

Uymış raķįbe ŧaǾn-ı adū virmemiş güźer
Naķl itdi yār gelmemegi hep bahānesin

Tāĥrįk-i çeşm u gūşe-i ebrū ile o māh
Çekdi çü rūy-ı fitnede çarħuñ kemānesin

Āh eyledükçe giryede mecbūr olup göñül
Śarf eyledi hevāya muĥabbet ħızānesin

Naķd-i sirişkin arż iderek çekmede Faśįĥ
Dil rişte-i niyāza o dürr-i yegānesin24

23- 148’de bulunan bu gazel bir öncesinde gelen aynı redifle yazılmış Nazrî’ye ait bir gazele naziredir.
24- 149b-150a: Nâbî’nin aynı redif ve vezinli bir gazeli ile yanyana bulunan bu gazel, Fasîh’in Nabiye 

yazmış olduğu nazireler arasında sayılabilir. Nâbî’nin gazeli için bkz. Ali Fuat Bilkan, Nabi Divanı, 
s. 923

Ahmet İÇLİ
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14 [N. yk. 153b]
MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün 
Dįdāruña dil-dāde olan cenneti neyler 
Dergāhuña üftāde olan rifǾati neyler

Mestāne-i peymāne-i meyhāne-i aşķuñ
Bu neşǿe-i fānįdeki keyfiyyeti neyler

Devlet o serüñ kim ķonıla ħāk-ı cenābuñ
İksįrdeki cevher-i māhiyyeti neyler

İzzet o maķāmuñ añıla nām-ı şerįfüñ
Peyġūle-nişįnānı der-i devleti neyler

Aşķıyla Faśįĥā ne ġazel ŧarĥ ider üstād 
Ders-i kütüb-i felsefe-i ĥikmeti neyler25

15 [N. yk. 156b]
FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün
Çekmişüzdür Ǿālemüñ raŧl-ı girāna zaĥmetin
Görmişüz bu neşǿenüñ envāǾ-ı derd ü miĥnetin

Ĥayfdur telvįŝ-i perr ü bāl-ı istiǾdād ide
Virmesün pervāneye mevlā meges cemǾiyyetin

Ħāk-i pāyuñla berāber görmezüz bir bilmezüz 
Kįmyā māhiyyetin kuĥl-ı cilā ħāśiyyetin

Dökmeye bir laĥža-i ārāma şevk-i neşǿesi
Başına çalsun felek keyfiyyet-i mey śoĥbetin

Gāh serd-i germ ider geh germ-i serd eyler Faśįĥ 
Bulmaduķ bir ĥālde bu neşǿenüñ keyfiyyetin26

25- 153b: İzzetî Efendi el-merhum” olarak belirtilen H. 1092’de vefat eden Vişne-zâde İzzetî’nin aynı 
vezin ve redifli gazeline naziredir. Bkz. 06 Mil Yz A 4168/1, yaprak 7a 

26-  156b: Mantıkî Efendî’nin gazeline naziredir.
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16 [N. yk. 181a]
FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün
Derd-i aşķuñla mükedderdür dil-i bį-kįnemüz
Zeng-yāb-ı mihrüñ itdi rūzgār āyįnemüz

Ķalmadı būy-ı şekįbā vü ŧaĥammülden eŝer 
Ŧable-i dükkānçe-i aŧŧāra döndi sįnemüz

Āteş-i aşķuñla yandı sįneye dāġ-ı sükūn
Dest-i mihrüñle şehā memhūrdur gencįnemüz

Cāme-i zerrįn-rengįn naķşdur bir cāhile
Dāġ-ı dildür her rüfū-yı ħırķa-i peşmįnemüz

Ŧıfl-ı dil mümkin midür giryān u nālān olmaya 
Farķ olunmaz şām-ı şenbeden Faśįĥ āźįnemüz27

17 [N. yk. 181b]
FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün
Dāġ-ı aşķuñ cilvegāhıdur dil-i bį-kįnemüz28 

Mihr-i rūyuñla münevverdür bizim āyinemüz

Tāzelense keyfimüz gördükçe ey sāķį nola
Duħter-i rezle bulunmış ülfet-i dįrįnemüz

Biz o şāh-ı ġam-ne-berd-i aşķ-bāruz muŧŧaśıl 
Her ŧaraf seyl-āb-ı eşk-i ter revān gencįnemüz

Meyl-i ŧāķ-ı ebruvānuñla şehā āh itmegin
Cüft-i kūs-ı devlet-i aşķ oldı gūyā sįnemüz

Bir nigehde yüz cemāl-ı bį-miŝāl eyler Ǿayān 
Nice ĥüsn-i śūreti derc eylemiş āyįnemüz

Biz ki bir dürr-i yetįm-i mekteb-i aşķuz Faśįĥ
Ķoymışuzdır bir ayāra şenbe vü āźįnemüz

27-   181a: Gazel, Fehîm’in aynı redif ve kafiyeli gazeline naziredir. Fehim’in gazeli için bkz. Üzgör, s. 470
28-   181b: Gazel bir önceki gibi, Fehime nazirdir. Bkz. Üzgör, age., s. 470

Ahmet İÇLİ
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18 [N. yk. 183a]
FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün
Zįver itmiş zülfin o sįmįn-bere meşşāŧalar 
BāǾiŝ olmışlar nice derd-i sere meşşāŧalar

Yaķdılar yer yer çerāġ-ı lāleyi tā śubĥa dek
Zįver-i ĥüsn  itmede verd-i tere meşşāŧalar

Merdüm-i çeşmüm leŧāfet aķsini göstermemiş
Ħāller yazmış cemāl-ı dilbere meşşāŧalar

Bir nigāh-ı germ besdür āb u tāb-ı ĥüsnine
Olmasun meşġūl zįb u zįvere meşşāŧalar

Ol mehün ĥüsn-i ħudā-dādın bilürlerdi Faśįĥ
Baķsalar mirǿāt-ı mihr-i envere meşşāŧalar

19 [N. yk. 183a]
MefāǾilün FeǾilātün MefāǾilün FeǾilün
Nigāhum itse nola germ-şevķ o māhı gibi
Muķarrer afv olınur Ǿāşıķuñ günāhı gibi

Fütāde-der ü sefįd üzre berg-i gül śanurın
O meh ki gūşına urınur ser-külāhı gibi

İder nişān kefi verd-i ķatmeriye şebįh
Ruħın ki pençe-i sįmįn ola penāhı gibi

Raķįbe rūy-ı luŧuf ķaśd idüp o mihr-i cihān
Hilāl-i gūşesini gösterür nigāhı gibi

Nigāh ider mi ħaŧ-ı rūy-ı mehveşāne Faśįĥ
Gelür mi ħāŧırına nāme-i siyāhı gibi
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16 [N. yk. 181a]
FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün
Derd-i aşķuñla mükedderdür dil-i bį-kįnemüz
Zeng-yāb-ı mihrüñ itdi rūzgār āyįnemüz

Ķalmadı būy-ı şekįbā vü ŧaĥammülden eŝer
Ŧable-i dükkānçe-i aŧŧāra döndi sįnemüz

Āteş-i aşķuñla yandı sįneye dāġ-ı sükūn
Dest-i mihrüñle şehā memhūrdur gencįnemüz

Cāme-i zerrįn-rengįn naķşdur bir cāhile
Dāġ-ı dildür her rüfū-yı ħırķa-i peşmįnemüz

Ŧıfl-ı dil mümkin midür giryān u nālān olmaya 
Farķ olunmaz şām-ı şenbeden Faśįĥ āźįnemüz27

17 [N. yk. 181b]
FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün
Dāġ-ı aşķuñ cilvegāhıdur dil-i bį-kįnemüz28 

Mihr-i rūyuñla münevverdür bizim āyinemüz

Tāzelense keyfimüz gördükçe ey sāķį nola
Duħter-i rezle bulunmış ülfet-i dįrįnemüz

Biz o şāh-ı ġam-ne-berd-i aşķ-bāruz muŧŧaśıl
Her ŧaraf seyl-āb-ı eşk-i ter revān gencįnemüz

Meyl-i ŧāķ-ı ebruvānuñla şehā āh itmegin
Cüft-i kūs-ı devlet-i aşķ oldı gūyā sįnemüz

Bir nigehde yüz cemāl-ı bį-miŝāl eyler Ǿayān
Niçe ĥüsn-i śūreti derc eylemiş āyįnemüz

Biz ki bir dürr-i yetįm-i mekteb-i aşķuz Faśįĥ
Ķoymışuzdır bir ayāra şenbe vü āźįnemüz

27-   181a: Gazel, Fehîm’in aynı redif ve kafiyeli gazeline naziredir. Fehim’in gazeli için bkz. Üzgör, s. 470
28-   181b: Gazel bir önceki gibi, Fehime nazirdir. Bkz. Üzgör, age., s. 470

Ahmet İÇLİ
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18 [N. yk. 183a]
FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 
Zįver itmiş zülfin o sįmįn-bere meşşāŧalar 
BāǾiŝ olmışlar nice derd-i sere meşşāŧalar

Yaķdılar yer yer çerāġ-ı lāleyi tā śubĥa dek 
Zįver-i ĥüsn  itmede verd-i tere meşşāŧalar

Merdüm-i çeşmüm leŧāfet aķsini göstermemiş 
Ħāller yazmış cemāl-ı dilbere meşşāŧalar

Bir nigāh-ı germ besdür āb u tāb-ı ĥüsnine 
Olmasun meşġūl zįb u zįvere meşşāŧalar

Ol mehüñ ĥüsn-i ħudā-dādın bilürlerdi Faśįĥ 
Baķsalar mirǿāt-ı mihr-i envere meşşāŧalar

19 [N. yk. 183a]
MefāǾilün FeǾilātün MefāǾilün FeǾilün
Nigāhum itse nola germ-şevķ o māhı gibi
Muķarrer afv olınur Ǿāşıķuñ günāhı gibi

Fütāde-der ü sefįd üzre berg-i gül śanurın
O meh ki gūşına urınur ser-külāhı gibi

İder nişān kefi verd-i ķatmeriye şebįh
Ruħın ki pençe-i sįmįn ola penāhı gibi

Raķįbe rūy-ı luŧuf ķaśd idüp o mihr-i cihān 
Hilāl-i gūşesini gösterür nigāhı gibi

Nigāh ider mi ħaŧ-ı rūy-ı mehveşāne Faśįĥ
Gelür mi ħāŧırına nāme-i siyāhı gibi
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20 [N. yk. 183a]
FeǾilātün FeǾilātün FeǾilātün FeǾilün 
Yārı ey dil ki meh-i bürc-i cemāl añlarsın 
Nice ruħsārını mirǿāte miŝāl añlarsın

Nice gördüñ ruħuñ āyįne ile ey ŧūŧį 
Rāżıyuz ĥaķķı edā ile maķāl añlarsın

Śūfį rindān-ı mey-āşāma idersin daħli
ǾĀlem-i ābı hemān ħvāb u ħayāl añlarsın

İtme teşbįh meh-i kāsteye ruħsārın
Ĥamdulillāh ki göñül ķadr-i kemāl añlarsın

Görme bu şiǾri ŝüreyyā ile hem-pāye Faśįĥ
Eyle tedķįķ-i nažar sen de meǿāl añlarsın

21 [N. yk. 183a-183b]
MefǾūlü FāǾilātü MefāǾįlü FāǾilün 
Śubĥam śafā-yı feyž-i ezeldür nažargehüm 
Mihrem żiyā-yı menbaǾ-ı dildür güźergehüm

Eşkem ki berg-i lāle-i ruħsāradur berüm  
Reşkem ki nār-ı ġayret-i dildür şerergehüm

Dāġem fetįle-sūz-ı ciger sįne meskenüm 
Bāġam ki reng ü būy-ı gül olmış seĥergehüm

Pāmāl-ı ķadd-ı yāram u cān-sūz-ı maĥşerem 
Śaĥn-ı feżā-yı sįne Faśįĥā ĥaşirgehüm

Ahmet İÇLİ
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22 [N. yk. 184b]
MefāǾilün FeǾilātün MefāǾilün FeǾilün
Gelür mi naķş-ı viśālüñ dil-i ħayālimüze
Felek müsāǾade eyler mi iĥtimālimüze

Fem ü miyānuñ içün çoķ ħayāl baĥŝ itdüñ
Cevāba çāre mi imkān mı var suǿālimüze

Esįr-i derd-i muĥabbet zebūn-ı aşķ olduķ
Melāmet eylemeñüz ĥüzn ile melālimüze

Ŝebāt olur mı sitem dįdegān-ı aşķuñda
Baķılmaz iki gözüm vażǾ-ı bį-melālimüze

Faśįĥ görmeye bār eyleyeyin bir ümmįd
Nigāh-ı çeşm-i niyāzı o nev-nihālimüze29

23 [N. yk. 185a]
MefāǾilün FeǾilātün MefāǾilün FeǾilün
Ne dem ki ķatl(i)le Ǿuşşāķa mihribān bulınur
Ħadeng-i ġamzesine mihr ü meh nişān bulınur

O genc-i ĥüsne berāy-ı niŝār-ı şevķ-i ķudūm
Gelürse ħāne-i vįrāna kimde cān bulınur

Hevā-yı aşķda murġ-ı bülend-pervāza
Ne cāygāh-ı tenezzül ne āşyān bulınur

O māha olmadı itmek nigāh-ı bį-pervā
Ne demde baķsam adūlar nigāh-bān bulınur

Faśįĥ naķd-ı sirişküm ider beni tefrįĥ
Yanumda her ne zamān istesem revān bulınur30

29-  184b: Gazel Sabir Parsā’nın aynı redif ve vezinli gazeliyle birliktedir. Bkz. Sabir parsā, Divan, s. 174, 
Kazım Yoldaş

30- 185a: Gazel Sabir’in gazeline naziredir. Fakat metinde Sâbir’in mahlası yoktur. Ayrıca bu şiir Sabir 
Parsa divanında da görülmemektedir.  
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20 [N. yk. 183a]
FeǾilātün FeǾilātün FeǾilātün FeǾilün
Yārı ey dil ki meh-i bürc-i cemāl añlarsın
Neçe ruħsārını mirǿāte miŝāl añlarsın

Neçe gördüñ ruħuñ āyįne ile ey ŧūŧį
Rāżıyuz ĥaķķı edā ile maķāl añlarsın

Śūfį rindān-ı mey-āşāma idersin daħli
ǾĀlem-i ābı hemān ħvāb u ħayāl añlarsın

İtme teşbįh meh-i kāsteye ruħsārın
Ĥamdulillāh ki göñül ķadr-i kemāl añlarsın

Görme bu şiǾri ŝüreyyā ile hem-pāye Faśįĥ
Eyle tedķįķ-i nažar sen de meǿāl añlarsın

21 [N. yk. 183a-183b]
MefǾūlü FāǾilātü MefāǾįlü FāǾilün
Śubĥum śafā-yı feyž-i ezeldür nažargehüm
Mihrüm żiyā-yı menbaǾ-ı dildür güźergehüm

Eşküm ki berg-i lāle-i ruħsāradur berüm  
Reşküm ki nār-ı ġayret-i dildür şerergehüm

Dāġum fetįle-sūz-ı ciger sįne meskenüm
Bāġum ki reng ü būy-ı gül olmış seĥergehüm

Pāmāl-ı ķadd-ı yārum u cān-sūz-ı maĥşerüm
Śaĥn-ı feżā-yı sįne Faśįĥā ĥaşirgehüm

Ahmet İÇLİ
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22 [N. yk. 184b]
MefāǾilün FeǾilātün MefāǾilün FeǾilün
Gelür mi naķş-ı viśālüñ dil-i ħayālimüze
Felek müsāǾade eyler mi iĥtimālimüze

Fem ü miyānuñ içün çoķ ħayāl baĥŝ itdüñ
Cevāba çāre mi imkān mı var suǿālimüze

Esįr-i derd-i muĥabbet zebūn-ı aşķ olduķ
Melāmet eylemeñüz ĥüzn ile melālimüze

Ŝebāt olur mı sitem dįdegān-ı aşķuñda
Baķılmaz iki gözüm vażǾ-ı bį-melālimüze

Faśįĥ görmeye bār eyleyeyin bir ümmįd 
Nigāh-ı çeşm-i niyāzı o nev-nihālimüze29

23 [N. yk. 185a]
MefāǾilün FeǾilātün MefāǾilün FeǾilün
Ne dem ki ķatlle Ǿuşşāķa mihribān bulınur 
Ħadeng-i ġamzesine mihr ü meh nişān bulınur

O genc-i ĥüsne berāy-ı niŝār-ı şevķ-i ķudūm
Gelürse ħāne-i vįrāna kimde cān bulınur

Hevā-yı aşķda murġ-ı bülend-pervāza 
Ne cāygāh-ı tenezzül ne āşyān bulınur

O māha olmadı itmek nigāh-ı bį-pervā
Ne demde baķsam adūlar nigāh-bān bulınur

Faśįĥ naķd-ı sirişküm ider beni tefrįĥ 
Yanumda her ne zamān istesem revān bulınur30 

29-  184b: Gazel Sabir Parsā’nın aynı redif ve vezinli gazeliyle birliktedir. Bkz. Sabir parsā, Divan, s. 174, 
Kazım Yoldaş

30- 185a: Gazel Sabir’in gazeline naziredir. Fakat metinde Sâbir’in mahlası yoktur. Ayrıca bu şiir Sabir 
Parsa divanında da görülmemektedir.  



Hazara Caferileri’nin Din Anlayışı

68 | BELGÜ |

Fasîh’in Yayınlanmamış Türkçe Şiirleri

42 | BELGÜ |

24 [ Ö. yk. 27b]
MefāǾilün MefāǾilün MefāǾilün MefāǾilün 
Muĥabbet zārın āşıķ sįne-i bį-kįneden söyler 
O ŧūŧį sanmañuz muĥtācdur āyįneden söyler

Ħalel virmez nižām-ı ĥüsn-i taǾbįrāt-ı eşǾāra
Gerek merd-i hüner aŧlas gerek peşmįneden söyler

Nigāh-ı ĥasret-ālūdımdan31

Zebāndur her müjen rāz-ı derūn-ı sįneden söyler 

Baña gūş eyle diyer leb kelām-ı vaśl  ŧūŧį-veş 
Lebinden sįneden vir sükker ü āyįneden söyler

Dil-i dįvāneme her lafžı bir seng-i melāmetdür
Faśįĥ erbāb-ı devlet her ne dem gencįneden söyler

31-   Metinde yazı eksiktir. 

Ahmet İÇLİ
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önemli bir temsilcisi olarak manzum ve mensur olmak üzere değerli eserler yazmış-
tır. Bu eserlerin büyük bir çoğunluğu akademisyenlerce incelenmiştir. 

Fasîh; İran coğrafyası şairlerinden Sâib, Türk şairlerden ise özellikle Nedim-i 
Kâdîm, Neşâtî ve Nâilî başta olmak üzere Sebk-i Hindî akımının önde gelen şahsi-
yetleri ile, kendi döneminde ve öncesinde yaşamış bir çok şairin izinde yürümüştür. 
Bunların şiirlerine mecmualarında önemli bir yer vermiştir. Hatta bunların birçoğuna 
nazireler yazmıştır. 

İyi bir hattat olan şairin kendi eliyle yazdığı en az üç adet mecmuası ile yine 
kendi hattıyla yazdığı manzum ve mensur eserleri söz konusudur. Divanını defalarca 
yeniden yazan şairin varlığı bilinen kendisinin eliyle yazılan son divan nüshası H. 
1091/M. 1680 yılına aittir. 

Fasîh’in kendisinin tertip ettiği bu divanlarda bulunmayıp, kaleme aldığı şiirleri 
söz konusudur. Bunların büyük çoğunluğunu onun mecmularında görmekteyiz. Bu 
mecmulardan olan Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Nafiz Paşa 1514 numaralı 
yazma, Fasîh’e ait Farsça Divanın yanısıra onun Türkçe şiirleri açısından da önem-
lidir. 

Bu mecmuada geçen şairlerinden bir kısmından “merhûm” olarak bahsedilmiş 
olması, bu kişilerin ölümünden sonra söz konusu şiirlerin mecmuaya alındığının en 
önemli işaretidir. Bu durumda Fasîh’in söz konusu kişilere yazdığı nazireler de dü-
şünüldüğünde, onun divanını tertip ettikten sonra, (en erken H. 1091’den sonra) söz 
konusu şiirleri yazdığı kanısına varılır.   

Fasîh’in bu mecmuasında bulunup tertip ettiği divanda geçen bir kısım gazeller 
de bulunmaktadır. Bunların büyük çoğunluğu da nazirelerdir. Bu durumda, bu mec-
muada geçen bir bölüm, aslında Fasîh’in kendisinin başkalarının gazellerine yazdığı 
“nazire mecmuası” olarak da değerlendirilebilir. 

Ahmed Fasîh Dedenin yayımlanmış divanında olmayıp tespit edilen Türkçe ga-
zellerin sayısı 24 (yirmidört)tür. Tespit edilen ve okunan gazeller Fasîh’in yayınlan-
mamış tüm gazelleri olmayabilir. Bu çalışmadan sonra da birçok gazel tespit edilip 
okunabilir. 

Bu gazellerden 23’ü Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Nafiz Paşa 1514 
numaralı yazmada bulunur. Bunlardan 9 (dokuz) tanesi naziredir. Gazellerine 
nazire yazılan şairler şunlardır: Nâbî, Fehîm, Sâbir, Mantıkî, Rüşdî, İzzetî ve Nazrî. 
Diğerleri de onun farklı zamanlarda yazıp mecmuasında yeniden tertip ettiği 
gazelleridir. Bir gazel de Atatürk Üniversitesi Seyfettin Özege Yazma Eser 
Kütüphanesi Agâh Sırrı Levend Yazmaları 555’e kayıtlı mecmuada geçmektedir.
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	Belgu Düzeltme son 69
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