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ÖZ 

Mehmed Nergisî, Saraybosna‟da doğmuş, aile unvanından dolayı Nergisî-zâde, Nergis-zâde 

isimlerini de kullanmış, Nergisî ismiyle tanınmıştır. Saraybosna‟dan İstanbul‟a gelip Kaf-zâde 

Feyzullah Efendi‟ye intisap etmiştir. Özellikle münşî olarak bilinen ve edebiyatımızdaki tek mensur 

hamse sahibi olan Nergisî, şuara tezkirelerinde ismi geçen bir şairdir. Bazı kaynaklarda, divan sahibi 

olduğu kayıtlıdır. Nergisî‟nin Türkçe, Farsça ve Arapça çeşitli şiirleri mensur eserlerinde yer 

almaktadır. Şiir mecmû‟alarında da Nergisî adına kayıtlı kaside, gazel, terkib-i bent nazım şekilleri ile 

kaleme alınmış şiirler bulunmaktadır. Bunların bazılarına, mensur eserlerinde de rastlanmaktadır.  

Yaptığımız araştırmalarda Nergisî‟nin kendi mensur eserlerinde ve tezkirelerde de bazı 

beyitlerine rastlanan on sekiz gazelini tespit ettik. Çok yönlü bir sanatçı olan Nergisî‟nin şairlik 

yönünü yansıtma açısından bu gazeller, büyük önem arz etmektedir.  

Bu çalışmada, Nergisî‟nin şairlik yönü üzerinde durulacak, şiir mecmû‟alarından hareketle 

tespit edilen on sekiz gazeli değerlendirilecek ve bu gazellerin çevriyazılı metinleri verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Nergisî, Türkçe, mecmû‟a, gazel, yapı, muhteva. 

 

NERGISÎ’S TURKISH GHAZELS IN POEM MACMUASAND AN 

EVALUATION ON THESE GHAZELS 

ABSTRACT 

Mehmed Nergisî was born in Sarajevo. Having used the names Nergisî-zâde, Nergis-zâde 

because of his family‟s appellation, he had his actual fame with the name Nergisî. He came to 

Istanbul from Sarajevo, and pay homage to Kaf-zâde Feyzullah Efendi. Mostly known as munshi and 

being the only person having a prose hamsa in our literature, Nergisî is a poet whose name takes place 

in tazkiras. In some sources it is expressed that he also has a diwan. There are Turkish, Persian and 

Arabic poems in Nergisî‟s prose works. In poetry macmuas qasidas, ghazels, terkib-i bent and some 

written poems registered to the name of Nergisî take place. Some of these poems also takes place in 

Nergisî‟s prose works. 

We have detected 18 ghazels of Nergisî in poem macmuas in our search. Some couplets of 

these ghazels takes place in Nergisî's own prose works and tazkiras. These ghazels are very important 

in terms of reflection of Nergisî's poet direction who is a multi-faceted person. 

In this study, it will be focused on Nergisî‟s poetic talent and the structural features and 

meaning of these ghazals will be discussed and will be given the transcriptions of 18 ghazels. 

Key Words: Nergisî, Turkish, ghazel, macmua, structure, meaning. 

 

GiriĢ 

Mehmed Nergisî h.988-993 (m.1580-1585) yılları arasında Saraybosna‟da 

doğmuştur. Ailesi ve soyu hakkındaki bilgiler sınırlıdır. İstanbul‟da ve Balkan 

şehirlerinde kadılık yapmış olan Nergisî-zâde Ahmed‟in oğludur. İstanbul‟a gelen 

Nergisî, Kaf-zâde Feyzullah Efendi‟ye intisap eder, ondan mülâzemet alır. 

Müderrislik, mülâzımlık, kadı nâibliği görevlerinde bulunur. Gabela, Çaniçe, 

Mostar, Yenipazar, Elbasan, Banaluka, Manastır kadılıklarında bulunur. IV. 

                                                           
*Doç. Dr., Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 

bahirselcuk@gmail.com 

dü
sbe

d



 
 

Bahir SELÇUK 

2 
www.e-dusbed.com 

DÜSBED, YIL-6, S.12 Kasım 2014 

 
 

Murad‟ın takdirini kazanan Nergisî, Revan seferine gidecek orduya vakanüvis 

olarak atanır. Kısa bir süre sonra ordu İzmit‟e yaklaşırken Gebze yakınlarında 

atından düşerek hayatını kaybeder (1044/1635) (Akün 1997:194,195; Çaldak 2006: 

560, Çaldak 2010: 32). 

Çok yönlü bir sanatçı olan Nergisî, güçlü bir yazar, iyi bir hattat ve şairdir. 

Bu donanımına rağmen hayatı boyunca istediği bir göreve atanamamış, eserlerinde 

bu can sıkıcı durumundan, maddî ve manevî problemlerinden sıkça bahsetmiştir.  

Klasik Türk nesrinin usta yazarlarından biri olan Nergisî güçlü dili, sanatlı 

üslûbu ve bu çerçevede kaleme aldığı mensur eserleri ile edebiyat tarihlerinde 

yerini almış, Tanzimat devrine kadar da nesirde üstat olarak kabul görmüştür. 

Onun farklı konularda kaleme aldığı mensur eserleri şunlardır
1
: 

Hamse: Nergisî'nin en önemli eseri, aşağıdaki beş mensur eserden oluşan 

Hamse‟sidir: 

El-Akvâlü‟l-Müselleme fi-Gazavâti‟l-mesleme: Muhyiddîn-i Arabî‟nin daha 

çok Müsâmerât veya Kitâb-ı Sâmire diye bilinen Muhâdarâtü‟l-Ebrâr ve 

Müsâmerâtü‟l-ahyâr adlı kitabından bir faslın tercümesidir (bk. Direkli 2013). 

Kânûnu‟r-reşâd: İlhanlı hükümdarı Muhammed Hudâbende adına telif 

edilmiş Farsça Ahlâku‟s-saltana adlı siyaset-nâmenin çevirisidir (bk. Selçuk 2013).  

Meşâkku‟l-„uşşâk: Sanatlı bir dille yazılan eser, Arap ve İran kaynaklı 

konular yerine Osmanlı coğrafyasına ait olayları ve dönemin sosyal hayatını 

aksettiren on müstakil hikâyeden oluşmaktadır (bk. Selçuk 2010).  

İksîr-i Sa‟âdet (İksîr-i Devlet): Eser, Gazâlî‟nin Kîmyâ-yı Sa‟âdet adlı 

Farsça kitabının ikinci “rükn”ünün dördüncü “asl”ından “kardeşlik”e ait kısmın 

tercümesidir (bk. Çelik 2012).  

Nihâlistân: Gülistân ve Bahâristân‟a nazire olması için Nihâlistân adı 

verilen eserde farklı konularda yazılmış 25 hikâye bulunmaktadır (bk. Çaldak 

2010). 

Münşe‟ât (Esâlîbu‟l-mekâtîb): Nergisî‟nin dostlarıyla ve devlet 

adamlarıyla yazışmalarını ihtiva etmektedir (bk. Haksever 1995). 

El-Vasfu‟l-Kâmil fi-Ahvâli Vezîri‟l-âdil: Eserde Murtazâ Paşa‟nın ilmî 

yönü, fazilet ve savaşçılığı, komutanlığı, idâreciliği anlatılır (bk. Oluk 2007). 

Arapça Risale: Altı sayfadan oluşan Arapça eser, alışverişle ilgili bir fıkıh 

risalesidir (bk. Çaldak 2010:52). 

Horos-nâme: Sanatlı bir dille yazılan alegorik hikâyede hayatlarını 

başkalarını aldatmak üzerine kuran kurnaz kişilerin sonunda kazdıkları kuyuya 

düşecekleri konusu işlenmektedir (bk. Çaldak 1999). 

Nergisî, inşâ tarzının en büyük yazarlarından biridir. Şiir dilinin 

imkânlarını nesre taşıyan Nergisî Meşâkku‟l-„uşşâk (Selçuk 2009:128-129) adlı 

eserinin dibâcesinde orijinallik arayışında ve sanat dehâsını ispat peşinde 

                                                           
1 Bahir Selçuk, “Nergisî, Mehmed”, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=310, (E.T. 15.08.2014). 
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olduğunuifade eder.Fiilimsilerle kurulmuş uzun cümleler, karma tamlamalar, 

Arapça ve Farsça yeni kelimeler, alışılmamış bağdaştırmalar, edebî sanatlarla 

giriftleşen anlam boyutu Nergisî‟nin belirgin üslûp özelliklerindendir. Zengin 

içeriği ile dikkat çeken eserlerinde yerli hayata dair çeşitli unsurlara, Osmanlı tarih 

ve coğrafyasına yer veren Nergisî realist bir bakış açısı sergiler; şâhit olduğu veya 

duyduğu olaylara yer verir. Çeviri eserlerinde de yerli hayata, Osmanlı tarihine yer 

vererek eserlerine telif özelliği katarak bir bakıma adaptasyon yapar. Mensur 

eserlerinde manzûm parçalara çok sık yeren Nergisî, yerli ve yabancı şairlerden 

alıntı yaptığı gibi kendi şiirlerine de yer verir.  

 

1. Nergisî’nin ġairliği Üzerine 

Münşî olarak şöhret bulan Nergisî Türkçe, Farsça ve Arapça şiirleri de olan 

bir şairdir. Kendisinden bahseden biyografik eserler onun güçlü bir şair olduğunu 

kaydetmişlerdir. Şeyhî Mehmed Efendi (1989:21) ve Uşşâkî-zâde (242, yk. 15a) 

Nergisî‟yi önemli bir şair olarak nitelendirirken Suyolcu-zâde Necîb (4352, yk. 

215b) onun güçlü şairlik yeteneğine dikkat çeker. Fâik Reşâd (y.t.y.:205), 

Nergisî‟nin şiirlerinin nesrinden aşağı olmadığını hattâ sadelik ve doğallık yönüyle 

şiirinin nesrinden daha makbul olduğunu belirtir. Mehmed Süreyyâ da (1996:1249) 

onu “Âlim, bilgili, usta şair” olarak tarif eder. Bosnalı Safvet Paşagiç (akt. Çaldak 

2010:36-38), Nergisî‟yi Arap ve İran edebiyatının büyük şairleri ile mukayese 

ederek ondaki şairlik güç ve kudretini abartılı bir biçimde dikkatlere sunmak ister.  

Tuhfetü‟l-hattâtîn (Müstakîm-zâde 1928:384), Mecelletü‟n-nisâb (2000: 

421b), Hat ve Hattâtân (Habîb 1306:241) gibi kaynaklarda Nergisî‟nin “dîvân-ı 

eş‟âr” sahibi olduğu ifade edilirken, Zübdetü‟l-eş‟âr‟da (Kayabaşı 1997:548) onun 

“mecmû‟a-i eş‟âr”ından bahsedilir.  

Tezkirelerin, münşîliği yanında şairliğinden de övgüyle bahsetmeleri 

Nergisî‟nin dönemin önemli şairleri arasında yer aldığını göstermektedir. Yine 

divânından veya şiir mecmû‟asından bahsetmiş olmaları Nergisî‟nin pek çok 

şiirinin bulunduğunu göstermektedir.  

Nergisî‟nin çeşitli şiir mecmû‟alarında Farsça
2
 ve Türkçe gazelleri, Kaf-

zâde Fâizî için terkîb-i bend formundaki sekiz bentlik mersiyesi
3
, Saraybosna 

methiyesi
4
 bulunmaktadır. Bunun yanında mensur eserlerinde de şiirleri yer 

almaktadır.Kânûnu‟r-reşâd‟da 2‟si Türkçe 1‟i Farsça 3 nazm, 6 Türkçe kıt‟a, 3 

Türkçe beyit; Meşâkku‟l-uşşâk‟taki 6 beyitlik gazel ve Şeyhülislâm Yahyâ Efendi 

için yazılan 63 beyitlik kaside
5
, İksîr-i Sa‟âdet‟te Sultan IV. Murâd ve Şeyhülislâm 

Ahî-zâde Hüseyin Efendi‟yi övmek için yazılan kıt‟a-i kebîre, Saraybosna‟daki 

                                                           
2 Süleyman Çaldak tarafından bir mecmû’ada tespit edilmiş olan Farsça gazeller, bildiri olarak 

sunulmuştur. “Nergisî’nin Farsça Gazelleri”, UTEK’14 Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, 
Saraybosna, Bosna Hersek (23-25 Mayıs 2014). 
3 Bahir Selçuk tarafından Kaf-zâde Fâizî Mersiyesi üzerine yapılmış olan çalışma yayım 

aşamasındadır. 
4 Bahir Selçuk, “Bir Şehir Medhiyesi: Nergisî’nin Saray Kasidesi”, International Journal of Language 
Academy, Volume 2/3 Autumn2014, 27/39. 
5 Hasan Kavruk, “Şeyhülislâm Yahyâ-Nergisî Münasebeti”, Journal of Turkish Studies, 1999, V. 

23:135-144. 
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Hünkâr Köprüsü‟nün onarımına dair biri beş, diğeri altı beyitlik iki manzûme,tespit 

edilebilen şiirleridir (Çaldak 2006:562; Selçuk 2009:18-20; Selçuk 2013:16).  

Nergisî‟nin şiirlerindeki dil, ifade tarzı, anlam derinliği, ince hayaller, 

özgün yaklaşımlar ve söz sanatları onun güçlü bir şair olduğunu gösterse de (bk. 

Çaldak 2010:38) Nergisî‟nin asıl sanat dehasını şiirde değil nesirde gösterdiğini ve 

şairliğinin nesirdeki ustalığının gölgesinde kaldığını söyleyebiliriz. 

Nergisî‟nin, mensur eserlerindeki sanat gösterme, takdir görme arzusundan 

kaynaklanan ağır ve sanatlı dil, şiirlerinde sade ve tabii bir görünüm arz eder. 

Nesirde özgünlük peşinde olan ve bunu bizzat dile getiren, hattâ nesirde bir bakıma 

çığır açan Nergisî, şiirde geleneksel çerçevenin dışına çıkmamıştır. Nesrine göre dil 

ve anlatım bakımından sade olan şiirlerinde nesrindeki kadar başarılı olduğunu 

söylemek zordur. 

 

2. Gazeller Üzerine Genel Bir Değerlendirme 

Dil  

Nesirde yeni bir şeyler ortaya koyma, sanatdehâsıyla kalem erbabını 

şaşkına çevirme peşinde olduğunu hemen her eserinde ifade eden Nergisî, şiir 

vadisinde böyle bir amaç peşinde olduğuna dâir herhangi bir düşünce beyan 

etmez.Gazellerde kullanılan söz varlığı, mazmun ve mefhumlar XVII. yüzyıl klasik 

Türk şiiri ile paralellik arz etmektedir.  

Nergisî’nin gazellerinde, Türkçe kelimeler ve tamlamalar Arapça ve Farsça 

kelime ve Farsça terkiplere nazaran sınırlı sayıdadır. Türkçe en çok kullanılan 

kelimeler fiillerdir. Bunun yanında yaygın kullanılan bazı şahıs ve işaret zamirleri 

ve edat cinsinden kelimeler de (gibi, niçin, n’ola, ne…ne, bu, ol)Türkçe sık 

kullanılan kelimelerdendir. 

Şiirlerinde, “süveydā-yı dil-i Ǿāşıķ, der-i ŧāliǾ-i ĥuceste, menbaǾ-ı Ǿişret” 
gibi ikili, üçlü terkiplere sıkça yer veren Nergisî, zaman zaman “teşrįf-i Ǿışķ-ı yār-ı 

gül-endām, saĥn-ı çemen-i maǾrifet-i āb-ı revān” gibi dörtlü beşli terkipleri 

kullanır.Özellikle terkiplerin uzadığı mısra ve beyitlerde anlamın derinleştiği 

görülür. Bu terkiplerin sıkça kullanımı Sebk-i Hindî‟yeve Nergisî‟nin nesir 

üslûbuna bağlanabilir. 

 

Kâfiye-redif 

Aşağıdaki tabloda görüleceği üzere 4 gazelde sadece revî harfi 

bulunduğundan mücerred kâfiye vardır. Bu gazellerin üçünde revî harfi “l”, birinde 

“â”dır: â, (e,ü)l mücerred kafiye. 

Gazellerin on dördünde mürdef kafiye kullanılmıştır. Bunların on üçünde 

ridf harfi elif (ridf-i elifî) yani “â” sesi (âb, âh, âl, âm, ân, âr, âs); birinde vav (ridf-i 

vâvî), yani “û” sesidir: (ûn): â+h/l/m/n/r/s; û+n.  

Mürdef kafiyede revî harfleri içerisinde en çok kullanılan “n” harfidir. “n” 

7, “r” 2, “b, h, l, m, s” de birer gazelde kullanılmıştır. Revî harfleri içerisinde en 

çok kullanılan “n” ve “l, m, n, r” sesleri, müzikal sesler olarak bilinmektedir. 
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Ötümlü oldukları için ses değeri bakımından zengin olan bu sesler kafiyenin 

ahengini ve sesin tınısını artırmaktadır (Selçuk 2014:182).  

 

Gazel 
Kafiye 

Redif 
Mücerred Mürdef 

1  āb āsā 

2  ār güç 

3  ās - 

4  āl eyler 

5  ām -a muntazır 

6  ān -uz 

7 (e)l - virmez 

8  ān iderek 

9  ūn -em 

10  ān -ı tebessüm 

11 ā - nedür bilmem 

12  ān -dür haŧuñ 

13 (ü)l - -üñ 

14 (ü)l - -üñ 

15  ān ise 

16  ān tā-be-key 

17  ār -ı 

18  āh -um-ı 

 

 Nergisî‟nin mecmû‟alarda tespit ettiğimiz on sekiz gazelinden sadece 

birinde redif yoktur. Çoğunluğu Türkçe ek ve kelimelerden oluşan redifler şu 

şekildedir: 

Ek  : -uz, -em, -üñ, -ı, -um-ı;-âsâ, (6 gazel) 

Kelime  : ise, güç, eyler, virmez, iderek (5 gazel) 

Ek+kelime : -a muntazır, -ı tebessüm, -dür ħaŧuñ, tā-be-key (4 gazel) 

Kelime grubu : nedür bilmem (1 gazel) 

 

Vezin 

Tabloda görüleceği üzere en çok kullanılan kalıp, remel bahrine ait 

“fâ„ilâtün fâ„ilâtün fâ„ilâtün fâ„ilün” kalıbıdır. Bu kalıp klasik Türk şiirinde de en 

çok başvurulan kalıptır (İpekten 2001:280). Müctes bahrinin Türk şiirinde en çok 

kullanılan kalıbı olan “mefâ„ilün fe„ilâtün mefâ„ilün fe„ilün” (2001:281) de şairin 

en çok kullandığı ikinci kalıptır. 

 

Vezin Gazel Toplam 

fâ„ilâtün fâ„ilâtün fâ„ilâtün fâ„ilün 2, 12, 13, 14, 15, 16 6 

mefâ„ilün fe„ilâtün mefâ„ilün fe„ilün 3, 8, 9, 11 4 

mefâ„îlün mefâ„îlün mefâ„îlün mefâ„îlün 1, 4, 7 3 

mef„ûlü mefâ„îlü mefâ„îlü fe„ûlün 6, 10, 17 3 

mef'ûlü fâ‟ilâtü mefâ‟îlü fâ‟ilün 5, 18 2 
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Gazellerde med, vasl gibi aruz uygulamalarına zaman zaman başvuran 

Nergisî, özellikle imaleyi sıkça kullanmıştır. “ġamla, tokınduķça, yanında, ile, 

eyledükçe, böyle, olınsa, ele, nice, yârâna, elüñde, mevsimde, hele” gibi kelimelerin 

son hecelerindeki imaleler, Türkçede vurgunun son hece üzerinde olmasından 

dolayı bir ahenk unsuru olarak da düşünülebilir. Bunun yanında (yi/ne, i/se, di/yü, 

bayrama, yaşını, dahı” gibi bazı Türkçe kelimelerdeki açık hecelerin de Kılıç‟ın 

(2008:475) “Türkçe kelimelerin özellikle vokaller bakımından aruzun tef‟ile veya 

cüzlerine göre yazılması” şeklinde tarif ettiği “aruz imlası”yla vezne uydurulduğu 

görülür.  

Çekilmez şehd-i laǾlüñden süveydā-yı dil-i Ǿāşıķ 

Ne deñlü men olınsa cān atar yine źübābāsā   (G.1/4) 

 

Ħaŧŧı irişse diyü göñül ārzū çeker  

Böyle ġarįb görmedik aĥşama muntažır    (G.5/3) 

Bazı gazellerde kafiye ve redif arasındaki ulama ile akıcılığın artırıldığı 

görülür: kebâbâsâ  (G.1), -âleyler(G.4), -ân iderek (G.8), -ânise (G.15). G.2‟de de 

(âr güç) şeklindeki kafiye ve redif med vasıtasıyla güçlendirilmiştir. 

 

Ses ve Söz Tekrarları 

Nergisî, aliterasyon ve asonans gibi ses tekrarları, ek tekrarları ve 

söztekrarları ile ahenkli bir söyleyiş ortaya koyar. Doğal bir ses uyumunun ve 

ahengin söz konusu olduğu gazellerde zorlamalara, anlamdan soyutlanmış ses 

oyunlarına yer verilmez. 

Ses Tekrarları: 

m, l: 

Miyān-ı dil-ber-i maķśūdum aldum āġūşa  

Benümle söyleşemez şimdi zümre-i ĥussād    (G.3/2) 

 

 ā, n: 

ǾĀşıķa menşūr-ı cāh-ı şādmānįdür ħaŧuñ 

Ĥāśılı mażmūn-ı ĥükm-i kām-rānįdür ħaŧuñ   (G.12/1) 

 

 
Söz Tekrarları: 

Ne helāk eyler ne defǾ olur ġamuñ hįç görmedüm      

Böyle nā-merbūŧ müşkil böyle nā-hemvār güç    (1.2/4) 

 

ǾAks-i ħāŧır-ħāh-ı yārān üzre devr eyler felek 

Böyle devr eylerse dāyim çarħ güç reftār güç    (G.2/4) 

 

Cevān eyler felek ŧıflı cevānı pįr-i Zāl eyler 

ǾAceb sırdur hilāli bedr ider bedri hilāl eyler    (G.4/1) 

dü
sbe

d
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Geh şeyħ-i mürāyį vü gehį Ǿāşıķ-ı şeydā     

Geh zāhid-i sālūs u gehį rind-i cihānuz    (G.6/10) 

 

Menem ki pey-rev-i Ferhād u naķd-i Mecnūn’em  

Menem ki velvele-endāz-ı kūh-ı Hāmūn’em     (G.9/1) 

 

Rişte-i cāna śarılmışpįç pįç olmış yine 

Bir ŧarafdan tār-ı zülfüñbir ŧarafdan kākülüñ    (G.13/4) 

 

Muhteva 

 Nergisî‟nin gazellerinde âşıkâne ve hikemîtemalar dikkat çekmektedir. 

Gazellerin on üçü (G. 1,2,5,7,8,9,10,12,13,14,15,17,18) aşk temalıdır. Bu 

gazellerde güzellik, acı, ayrılık, yalnızlık, çaresizlik, sitem, arzu, çile, talihsizlik, 

kıskançlıkgibi konular dile getirilmektedir. Bazı âşıkânegazellerde, duygularınlirik 

bir tarzdasamimi bir dille ifade edildiği görülür: 

Ben elemde meclis-i aġyārda cānān ise        

Dil giriftār-ı belā zindāna düşdi cān ise   (G.16/1) 

 

ǾArż-ı ĥāle çāre yoķ Ǿažm-i diyār-ı yār güç      

Āh kim ĥayretdeyüm reftār güç güftār güç  (G.2/1) 

 

Nice gülüp açılam Nergisį bu gülşende  

Bahār geçdi daħı ben sabā nedür bilmem   (G.12/8) 

Hikmetli söyleyişinhâkimolduğugazellerde (G.3,4,6,16) kâinattaki karşıt 

durumlar, maddî ve manevî problemler, hadiselerin sebepleri, alçakgönüllülük, 

gerçekleri görebilme gibikonulara yer verilmiştir.  

Ey felek ey bį-teraĥĥum cevr ü Ǿudvān tā-be-key          

Hiç dükenmez mi ġamuñ bu derd ü aĥzān tā-be-key   (G.16/1) 

 

Bed-meşreb erāzil-śıfata kāse-i zehrüz   

Ehl-i hüner ü maǾrifete rıŧl-ı girānuz      (G.6/7) 

 

MaǾnāda şeh-i bārgeh-i Ǿālem-i Ǿışķuz  

Śūretde velį bende-i dervįş-nişānuz    (G.6/8) 

 

3. Gazellerin Çevriyazısı 

Bu bölümde, sekiz şiir mecmû‟asından tespit edilen Nergisî‟ye ait on sekiz 

Türkçe gazel, mensur eserlerindeki ve tezkirelerdeki örneklerle karşılaştırılmış, 

farklar dipnotta gösterilmiştir.Nergisî‟nin gazellerinin tespit edildiği mecmû‟alar ve 

bu gazellere ait beyitlere yer veren mensur eserlerle tezkireler şunlardır
6
: 

 

                                                           
6 Parantez içindeki harfler çevriyazıda kullanılan kısaltmaları göstermektedir. 

dü
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Mecmû’alar 

Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi, 3005, (B)  

Koyunoğlu Müzesi Kütüphanesi, 13596, (KY)   

University of Michigan, İsl. Ms. 416, 2a-2b, (MC)  

Milli Kütüphane, 06 Hk 3625, (MK1)    

Milli Kütüphane 06 Mil Yz A 875, (MK2)   

Milli Kütüphane, 06 Mil Yz FB 464, (MK3)   

Süleymaniye Kütüphanesi, 34 Sü-Tarlan, (SL)   

TDK A.390, (TD)      

Mensur Eserler
7
 

İksir-i sa‟âdet (Çelik 2010), (Ġ) 

Kânûnu‟r-reşâd (Selçuk 2013), (K) 

Meşâkku‟l-uşşâk (Selçuk 2009), (U) 

Nihâlistân (Çaldak 2010), (NH) 

Tezkireler 

Nuhbetü‟l-âsâr (Abdulkadiroğlu 1999), (N) 

Rızâ Tezkiresi (Zavotçu 2009), (R) 

Vekâyiü‟l-fuzalâ (1989), (F) 

Zübdetü‟l-eş‟âr (Kayabaşı 1997), (Z) 

 

1 

(B 79b; MC 2a; MK1 65a; F: 22/1, 4, 5 ve 6. beyitler; K:202/5. beyit; N: 454/1, 2 

ve 4. beyitler; R:220/4. beyit; U:128/4. beyit; Z: 548-549/2, 4 ve 5. beyitler) 

 
mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

 

1 Yanardı nār-ı
8
 ġamla cism-i śad-pārem kebābāsā   

Eger sakķā-yı çeşmüm
9
 dökmeyeydi

10
 eşküm ābāsā 

 

2 Ŧoķınduķça ħayāl-i ebruvānuñ rişte-i cāna  

Keş-ā-keşden fiġān eyler dil-i zārum
11

 rebābāsā
12

 

 

3 Yanuñda Ǿışķ ile āh eyledükçe ter düşer zülfüñ  

N’içün böyle sivādan nem ķapar āfet seĥābāsā 

 

                                                           
7 Münşeat (Haksever 1995), El-Akvâlü‟l-Müselleme fi-Gazâvâti‟l-Mesleme (Direkli 2013), El-

Vasfu‟l-Kâmil fi-Ahvâli Vezîri‟l-âdil (Oluk 2007) adlı eserlerinde Nergisî‟nin gazellerine veya 

gazellerinden beyitlere rastlanmadı. 
8nār-ı: āh-ı B 
9 çeşmüm: dīde B,F,N  
10 Dökmeyeydi: dökmeseydi N 
11Keş-ā-keşden fiġān eyler dil-i zārum: Enīn ile derūn-ı sīnede ķalbüm B; Fiġān eyler dil-i şūrįde 

derdinden N 
12Keş-ā-keşden fiġān eyler dil-i zārum rebāb-āsā: Fiġān eyler dil-i şūrįde derdinden rebâb-âsâ Z 

dü
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4 Çekilmez
13

 şehd-i laǾlüñden süveydā-yı dil-i Ǿāşıķ
14

 

Ne deñlü men olınsa cān atar yine źübābāsā 

 

5 Ne maǾnįler ne sözler mündericdür śafĥa-i
15

 dilde  

Egerçi śūret-i žāhirde hāmūşam kitābāsā 

 

6 Gezer elden ele ey Nergisį sāġar gibi
16

 şiǾrüñ  

Neşāŧ-efzā olur mażmūnı yārāna
17

 şarābāsā 

 

2 

[KY 32b, 78a] 

 
fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

 

1 ǾArż-ı ĥâle çâre yoķ Ǿažm-i diyâr-ı yâr güç      

Āh kim ĥayretdeyüm reftār güç güftār güç 

 

2 Ne helāk eyler ne defǾ olur ġamuñ hįç görmedüm      

Böyle nā-merbūŧ müşkil böyle nā-hemvār güç 

 

3 Gelmedi āġūş-ı vaśla şāhid-i gül-rūy-ı kām  

Tā dem-i ĥaşre ķalursa ĥasret-i dįdār güç 

 

4 ǾAks-i ħāŧır-ħāh-ı yārān üzre devr eyler felek 

Böyle devr eylerse dāyim çarħ güç reftār güç 

 

5 Her belā vü derde āsāndur taĥammül Nergisį 
Lįk śabr-ı cevrini taķrįb ü hecr-i yār güç 

 

3 

                                 [B 78a] 

 
mefāǾilün feǾilātün mefāǾilün feǾilün 

 

1 Görindi taĥte-i nerde-i emel naķş-ı murād  

N’ola olursa der-i ŧāliǾ-i ĥuceste güşād 

 

2 Miyān-ı dil-ber-i maķśūdum aldum āġūşa  

Benümle söyleşemez şimdi zümre-i ĥussād 

 

3 Görildi dest-i taśavvurda sāġar-ı ümmįd       

Bu luŧfı sāķi-i dehrüñ derūnum eyledi şād 

 

                                                           
13 Çekilmez: Çekemez N 
14 Beyit B’de yok. 
15śafĥa-i: śafĥa vü B 
16ey Nergisī sāġar gibi: sāġar gibi ey Nergisī F 
17 mażmūnı yārāna: yārāna mażmūnuñ F 

dü
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4 Bu bezmgāh-ı cihānda śafāya Ǿışķ olsun  

Mey-i maĥabbeti śun sāķi her-çi bād-ā-bād 

 

5 Saña śafā görinür Nergisįbu gülşende        

Nite ki sįnede var bu ħulūs-ı māder-zād 

 

4 

[KY 33b; İ:36/1. beyit; Z: 548/1. beyit]  

  

mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 
 

1 Cevān eyler felek ŧıflı cevānı pįr-i Zāl eyler       

ǾAceb sırdur
18

 hilāli bedr ider bedri hilāl eyler 

 

2 Ķażā destindedür gerçi zimām-ı üştür-i gerdūn    

Velį aśĥāb-ı istiǾdādı ŧurmaz pāy-māl eyler 

 

3 Taĥayyürden serin zānūya ķor Ǿuşşāķ-ı ġam pürdür 

Cevānuñ fikr-i zülfi ādemüñ ķaddini dāl eyler 

 

4 Ķomaz hįç Ǿaķl u ġış zühd ü riyāyı maĥv ider dilden  

Temāşādur maĥabbet āteşi insānı ķāl eyler 

 

5 Lebinden kim śorarsa sırr-ı güftār-ı şeker-bārın     

Cevābın benden alsun āb-ı ĥayvāndan suǿāl eyler 

 

6 İrerler menzil-i maķśūda rāh-ı Ǿışķ-ı dil-berde        

Ol Ǿāşıķlar ki yārüñ muśĥaf-ı rūyına fāl eyler 

 

7 ǾAceb erbāb-ı ŧabǾa ĥiśśe yoķ mı ħˇān-ı devletden         

Bu bezmüñ niçe bir źevķini ehl-i ibtiźāl eyler 

 

8 Derūn-ı Nergisį bir gülşen-i envār olur gūyā     

Ķaçan ruħsār-ı mihr-āŝār-ı dildārı ħayāl eyler 

 

5 

                              [TD 36a] 

 
mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

 

1 Ġamnāk ħāŧırum leb-i gül-fāma muntažır  

Maħmūr-ı ħaste-ĥāl gibi cāma muntažır 

 

2 Gözler zamān-ı maķdemiñi bir alay faķįr 

Ŧurmış ser-i maĥallede hengāmamuntažır 

 

                                                           
18 ‘Aceb sırdur: Ne ĥāletdür İ 

dü
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3 Ħaŧŧı irişse diyü göñül ārzū çeker  

Böyle ġarįb görmedik aħşama muntažır 

 

4 Rūz-ı viśāli niceye dek dil ümįd ide  

Ŧıflān tā-be-key ola bayrama muntažır 

 

5 Dil ħānesinde Nergisiyā  mįzbān-ı dil  

Teşrįf-i Ǿışķ-ı yār-ı gül-endāma muntažır  

 

6 

     [KY 32a] 

 
mefǾūlü mefāǾįlü mefāǾįlü feǾūlün 

 

1 Biz bir bölük āvāre-i Mecnūn-śıfātānuz  

Sevdā-zede-i ŧurra-i şeb-gūn-ı bütānuz 

 

2 Pāy-ı gül-i fażl u hünere ħāk-i ĥaķįrüz  

Śaĥn-ı çemen-i maǾrifet-i āb-ı revānuz 

 

3 Biz bülbül-i ħoş-zemzemeyüz meclis-i gülde  

Hem-śoĥbet-i ħār olsaķ eger beste-dehānuz 

 

4 Nev-rūz-ı vefāda çemen-i tāze vü ħurrem  

Bāhūr-ı cefāda śararur berg-i ħazānuz 

 

5 Pertev śalıcaķ şuǾle-i ħūrşįd-i maĥabbet         

Bir źerre-i nā-çįz-śıfat çarħ-zenānuz 

 

6 Yüz göstericek źerre ķadar nūr-ı hidāyet  

Ħurşįd-i cihān-tāb gibi cilve-künānuz 

 

7 Bed-meşreb erāzil-śıfata kāse-i zehrüz   

Ehl-i hüner ü maǾrifete rıŧl-ı girānuz 

 

8 MaǾnâda şeh-i bārgeh-i Ǿālem-i Ǿışķuz  

Śūretde velį bende-i dervįş-nişānuz 

 

9 Ol rūĥ-ı revāndan bilürüz feyż-i ĥayātı  

Cāhil degülüz vāķıf-ı sır Ǿārif-i cānuz 

 

10 Geh şeyħ-i mürāyį vü gehį Ǿāşıķ-ı şeydā     

Geh zāhid-i sālūs u gehį rind-i cihānuz 

 

11 Hem-śoĥbet olup Nergisį-i zār ile her şeb 

Bir yirde ķadeĥ-nūş-ı mey-i Ǿışķ-ı bütānuz 

 

 

dü
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7 

                               [KY 36b] 

 

mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 
 

1 Ħumār-ı ġuśśa mest-i bāde-i Ǿaşķa kesel virmez   

Cihān seyl-āb olursa ķalǾa-i mihre ħalel virmez 

 

2 Göñül müştāķ-ı pā-būsuñdur anı gel dirįġ  itme      

Dil-i ümmįdvār-ı merĥabā-yı sāde el virmez 

 

3 Beni çāh-ı maĥabbetdür seferli eyleyen ħāke       

Göñül tįmār-ı Ǿışķı kişver-i dehre bedel virmez 

 

4 Śadedden çıķma baĥs-i Ǿaşķa hep şevķ-i kelām eyle    

Kitāb-ı ĥüsn gör hiç ġayrı maǾnāya maĥal virmez 

 

5 Elüñde cām-ı Cemşįd-i maĥabbet Nergisį mevcūd        

Dime kim sāġar-ı maķśūdı sāķį-i ezel virmez 

 

8 

[B 78a; MC 1b; MK2 23a, N: 454, 1. ve 4. beyitler; U: 52,191;1,2 ve 4. beyitler; 

NH: 366, 1 ve 2. beyitler] 

 

mefāǾilün feǾilātün mefāǾilün feǾilün 
 

1 Vücūd-ı zāruma ķıydum ġamum
19

 nihān iderek  

Bulam mı çāre Ǿaceb derdümi Ǿayān
20

 iderek 

 

2 Unutduram gibi dünyāya
21

 vaķǾa-i
22

 Nūĥ'ı         

Bu ĥālet ile gözüm yaşını revān iderek 

 

3 Saña teraĥĥum ider kimse yoķ taǾab çekme  

Gerekse dehri göñül biñ dolaş fiġān iderek 

 

4 Ne deñlü ħāk-nişįn olsa gāh olur Ǿāşıķ 

Firāz-ı Ǿarşa çıķar āhı nerdübān iderek 

 

5 Belā-keşān-ı maĥabbetle ŧurmaz āh dirüz
23

 

Dil-i ĥazįnimüzi eglerüz duħān iderek 

 

6 Zamān gele yine Ǿıyş u śafāya başlayavuz 

Simāŧ-ı Ǿişreti gül gibi der-miyān iderek 

                                                           
19ġamum: ġamuñ N 
20 derdümi ‘ayān: derd-i bī-‘ayān B; ‘ayān: beyān NH 
21dünyāya: deşt-i tihe B 
22 vaķ’a-i: ķıssa-i NH 
23 5. ve 6. beyitler B ve MK2’de yok. 

dü
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7 Murād Ǿarż-ı Ǿubūdiyyet ise Nergisįyā 

Rikāb-ı yāre yüz ur şiǾrüñ armaġan iderek 

    

9 

                               [KY 32b] 

 
mefāǾilün feǾilātün mefāǾilün feǾilün 

 

1 Menem ki pey-rev-i Ferhād u naķd-i Mecnūn’em  

Menem ki velvele-endāz-ı kūh-ı Hāmūn’em 

 

2 Tamām külħan-ı Ǿışķam derūnuma baķsañ 

Sirişküme nažar itseñ Furāt u Ceyhūn’em  

 

3 Göñülde dāġ-ı ġamuñ tende ħançer-i cevrüñ  

Efendi žāhir ü bāŧın cerįĥ ü pür-ħūnem 

 

4 N’içün taǾaccüb idersüz cünūnuma yārān   

Hele görüñ ne perįveş cevāna meftūnem 

 

5 Viśāl ü hecr degül çünki Nergisį bāķį          

Ne aña şād olurın ne bunuñla maĥzūnem 

 

10 

                                [TD 36a] 

 
mefǾūlü mefāǾįlü mefāǾįlü feǾūlün 

 

1 Kim gördi cemālüñ gibi ey kān-ı tebessüm  

RaǾnā gül-i śad-berg-i gülistān-ı tebessüm 

 
2 Hengām-ı süħanda leb-i laǾlüñ k᾿ola peydā  

Gūyā açılur ġonce-i ħandān-ı tebessüm 

 

3 Bir şemmesi bir nefĥa-kün-i bezm-i kerūbį 

Ol dem ki gül-efşān ola bostān-ı tebessüm 

 

4 Eyler çemen-i ĥüsni ŧarįħūy-ı cebįnüñ 

Şād-āb ider Ǿālemi nisyān-ı tebessüm   

 

5 Bį-çāre gözüm ġamze-i ħūn-pāşıla mecrūĥ 

Dįvāne göñül vālih ü ħayrān-ı tebessüm 

 

6 Dervįş-i ħıred muǾtekif-ı mescid-i ĥayret 

ǾAyyār-ı nažar şāŧır-ı meydān-ı tebessüm 

 

7 Var ħande-i maħśūśuñ Ǿaceb vaķǾ u ķabūli 

Sulŧanuma vā-bestedürür şān-ı tebessüm 

dü
sbe
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8 Bir laĥža güler yüz göricek biñ yaşar ādem 

Biñ Ǿömre ber-ā-ber gelür ol ān-ı tebessüm 

 

9 Bir söz yiri yoķ rāz-ı leb-i yārda ammā 

Çoķ söz götürür ise nümāyān-ı tebessüm 

 

10 Ser-levĥa-i  ĥüsn-i ezelį naķş-ı cebįnüñ  

Ol ŧurre-i zįbā ĥaŧŧ-ı Ǿunvān-ı tebessüm 

 

11 Bir lemǾa-i ruħsāruñ olur berķ-ı tecellį 

ŞuǾle śalıcaķ  āteş-i tābān-ı tebessüm 

 

12 Dįdāruña dirlerse n’ola vādį-i eymen  

Anda görinür nūr-ı fürūzān-ı tebessüm 

 

13 K’olduķça yaķar Nergisi-i zārı Ǿiźārı 

Ġalŧįde olur güllere sūzān-ı tebessüm 

 

11 

[SL, 3b (zahriye); N:202, 5. beyit] 

 

 mefāǾilün feǾilātün mefāǾilün feǾilün (faǾlün) 
 

1 Terāne-senc-i fiġānum hevā nedür bilmem 

Belā-yı bülbül-i zārum nevā nedür bilmem 

 

2 Muķayyed-i leb-i yārüm visālden maĥrūm  

Esįr-i bādeyüm ammā śafā nedür bilmem 

 

3 Görince ħˇān-ı lebi ruħśat olmadın düşerüm 

Ġıdā-yı rūĥa icāzet śalā nedür bilmem 

 

4 Ne künc-i dār-ı şifā var ne iltifāt-ı ŧabįb 

Marįż-i pister-i Ǿışķum devā nedür bilmem 

 

5 Göze görinmek olurdı nevāziş eylese yār
24

 

Miŝāl-i źerreyüm ammā żıyā nedür bilmem 

 

6 Hezār pāre dile kimse merĥamet ķılmaz 

Şikeste āyineyüm ben cilā nedür bilmem 

 

7 Sözüm belā-yı maĥabbetde daǾvi-i ġamdur
25

 

Belā budur ki yine müddeǾā nedür bilmem 

 

 

                                                           
24 Göze görinmek olurdı nevāziş eylese yār: Žuhūra bāǿiŝ olan himmet-i mürebbįdür K 
25 “ġamda” şeklinde yazılan kelime anlam gereği “ġamdur” biçiminde yazıldı. 

dü
sbe

d



 

Şiir Mecmûalarında Nergisî‟nin Türkçe Gazelleri Ve Bu Gazeller Üzerine Bir 

Değerlendirme 

 

15 
www.e-dusbed.com 

DÜSBED, YIL-6, S.12 Kasım 2014 

 
 

8 Nice gülüp açılam Nergisį bu gülşende  

Bahār geçdi daħı ben śabā nedür bilmem 

 

12 

                                 [B 79b] 

 
fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

 

1 ǾĀşıķa menşūr-ı cāh-ı şādmānįdür ħaŧuñ   

Ĥāśılı mażmūn-ı ĥükm-i kām-rānįdür ħaŧuñ 

 

2 Nükhet-i vaśluñ gelür andan meşām-ı ħāŧıra  

Sebze-i ħoş-būy-ı gülzār-ı emānįdür ħaŧuñ 

 

3 Mihr-i ruħsāruñla sūzān olmadan śaķlar dili  

Sāye-güster ebr-i evc-i mihr-bānįdür ħaŧuñ 

 

4 Rind-i rāĥat-cūya ĥaķķā āyet-i raĥmetdür ol  

Gerçi aġyāra ķażā-yı āsmānįdür ħaŧuñ 

 

5 Āşiyān-sāz olup anda n’ola feryād eylese  

Bülbül-i cānuñ müferriĥgülsitānıdur ħaŧuñ 

 

6 N’ola rāh-ı Ǿışķa girse Nergisį  bį-vehm ü bāk    

Çün anuñ ħaŧŧ-ı emānı ĥırz-ı cānıdür ħaŧuñ 

 

13 

                               [KY 45a] 

 
fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

 

1 Ħārlar żabŧ eylemiş taħtını sulŧān-ı gülüñ  

Zāġlar ŧutmış dirįġa cāygāhın bülbülüñ 

 

2 Kimse yoķ bezm-i çemende źevķ-ı şādį ber-ŧaraf       

Lāle çekmiş ayaġın devri perįşān sünbülüñ 

 

3 MünǾadim esbāb-ı Ǿişret bezm-i Ǿālem bį-meze         

Şevķi yoķ erbāb-ı ŧabǾuñ keyfi yoķ cām-ı mülüñ 

 

4 Rişte-i cāna śarılmış pįç pįç olmış yine 

Bir ŧarafdan tār-ı zülfüñ bir ŧarafdan kākülüñ 

 

5 Yoluna cān vir diseñ Ǿuşşāķa görseñ serverā         

Nergisįveş imtiŝāl eyler mi emre bir ķuluñ 
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14 

                                [KY 45a] 

 
fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

 

1 Ħārlar dāmānına yüz yirde śarılmış gülüñ               

Cāme-i śabrı niçe śad pāre olmaz bülbülüñ 

 

2 MenbaǾ-ı Ǿişret Ǿayān her gūşesinde gülşenüñ        

Çeşme-i ĥikmet revān her lūlesinden sünbülüñ 

 

3 Gülşen-i rūyında öpsek geh ruħın geh leblerin              

Bir śafāsın eylesek devr-i gülüñ bezm-i mülüñ 

 

4 Sen gezersin bāğda aġyār ile lāyıķ mıdur 

Böyle mevsimde yata zindān-ı ġamda ben ķuluñ 

 

5 Ħalķ-ı Ǿālem sünbül ü reyhāna māyildür velį  

Cümleden aǾlā görindi Nergisį terkākülüñ 

  

15 

[KY 33a; NH:381, 1. ve 2. beyitler); U:168-169, 1. ve 2. beyitler] 

 
fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

 

1 Ben elemde meclis-i aġyārda cānān ise        

Dil giriftār-ı belā zindāna düşdi cān ise 

 

2 Hiç ķatār-ı şevķ geçmez şāh-rāh-ı sįneden  

Ŧurmaz işler kārbān-ı miĥnet ü aĥzān ise 

 

3 Ķalmadı cāndan eŝer ālām-ı fürķat ber-ķarār             

Biz tamām olduķ tamām olmaz ġam-ı hicrān ise 

 

4 Dilde fikr-i devr-i sāġar ārzū-yı Ǿıyş u nūş            

Başda ķayd-ı ķahr-i devr-i çarħ-ı ser-gerdān ise 

 

5 Sāġar-ı zerrįn-i Ǿişret fikrin eyler Nergisį 
Çoķ görür köhne sifāli sāķį-i devrān ise 

 

16 

[B 66a; U:131] 

 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

 

1 Ey felek ey bį-teraĥĥum cevr ü Ǿudvān tā-be-key          

Hiç dükenmez mi ġamuñ bu derd ü aĥzān tā-be-key 
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2 Hiç nesįm-i śubĥ-ı vaśl esmez mi gülzār-ı dile  

İmtidād-ı şām-ı bį-encām-ı hicrān tā-be-key 

 

3 Seyle virdi ĥāśıl-ı Ǿömrüm niçe bir
26

 cūş ider         

Nįl-i eşküñ bir ķarārı yoķ mı ŧuġyān tā-be-key 

 

4 Niçe bir geh nažm u geh neŝr ile keşf-i sūz-ı dil     

Bu Ǿalevler şuǾleler ey dāġ-ı pinhān tā-be-key 

 

5 Çāk-ı sįnem olmada dāġ-ı derūna muŧŧasıl
27

 

Bu taǾaddį cāna ey müjgān-ı cānān tā-be-key 

 

6 Fāriġ ol havf u recā-yı hecr ü vasl-ı yārdan 

Nergisį bu kayd-ı fikr-i sūd u ħüsrān tā-be-key 

 

17 

                                 [KY 33a] 

mefǾūlü mefāǾįlü mefāǾįlü feǾūlün 
 

1 Baķ dįde-i Ǿibretle biraz cünbiş-i yāri           

Seyr eyle nedür feyż-i Ħudā ķudret-i yārį 

 

2 Gözden geçirüp nüsħa-i eyyāmı ser-ā-pā       

Ħūb añladı ġāyetde göñül faśl-ı bahārı 

 

3 Aġyāra naśįb oldı śafāsı mey-i vaśluñ       

Devrān baña çekdürdi velį renc-i ħumārı 

 

4 Bir daħı nažarın bulamaz nādim olursuñ  

Öldürme firākuñla şehā Ǿāşık-ı zarı 

 

5 Biñ bülbül[i] var her gülüñ efġāna muķayyed      

Gel Nergisiyā diñleyelüm śavt-ı hezārı 

 

18 

[MK3 77b; N:455, 1. beyit] 

 

mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 
 

1 Āġūşa ebrveş çekebilsem o māhumı 

Tā evc-i āsmāna atardum külāhumı 

                                                           
26bir: pür B 
27B’de 5. ve 6. beyitler şu şekildedir: 

Fāriġüz ħavf u recā-yı baĥr-ı vaśl-ı yārdan     

Geçdüñ ‘ālemden ĥisâb-ı sūd u ħusrān tā-be-key 

 

Nergisīdil-bersiz ādem bāğ-ı dehri n’eylesün    

Böyle bī-hūde temāşā-yı gülistān tā-be-key 
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2 Hep sūz-ı mihr-i ŧalǾatıdur [iden] pür-fürūġ 

Ŧāķ-ı bülend-i çarħda ķandįl-i āhumı 

 

3 Žulmet-şikāf-ı hecr olur āh-ı şerāre-pāş 

Yel mūmlarıyla ķaŧǾ iderin şimdi rāhumı 

 

4 Mümkin midür gedā-yı nažar-sįr sįr ola 

Gözden śaķınurın şeh-i Ǿālem-penāhumı 

 

5 Sūz-ı derūn u śıdķ-ı nefes müddeǾā yeter 

Ķāđį-i Ǿaşk[a] sormamak olmaz güvāhumı 

 

6 Ĥayrān idüm ĥaķįre nedür bāǾiŝ-i Ǿitāb
28

 

İħlāś imiş śuçum hele bildüm günāhumı 

 

7 Naķd-i süħanla Ǿasker-i mażmūn-ı bį-ķıyās 

Şāh-ı belāġatüm göre genc ü sipāhumı 

 

8 Rįş-i sefįdi śunǾ-ı bedįǾi ider sefįd 

Hem-reng-i rūz ider şeb-i baħt-ı siyāhumı 

 

9 Bį-şübhe Nergisį bilürüm bana yār olur 

Kendüme yār bileli Ǿavn-ı İlāh’umı 

 

Sonuç  

Klasik Türk edebiyatında daha çok münşîliği ile ön plana çıkan Nergisî; 

aynı zamanda şuara tezkirelerinde adı geçen, şiir mecmû‟alarında şiirlerine yer 

verilen, Arapça, Farsça ve Türkçe şiirleri bulunan bir şairdir. Bazı biyografik 

kaynaklar onun bir divânının ya da şiir mecmû‟asının olduğunu kaydetmiş, 

şiirlerinden örnekler vermişlerdir. Kendi mensur eserlerinde farklı nazım şekilleri 

ile yazılmış manzûmeleri bulunan Nergisî‟nin mecmû‟alarda da şiirleri ve özellikle 

gazelleri bulunmaktadır. Nergisî‟nin şairlik yönününtespiti açısından bu 

manzûmeler önem taşımaktadır. 

Mecmualarda tespit edilen on sekiz Türkçe gazelden hareketle Nergisî‟nin 

güçlü şiir dilinin, yüzyılın dil ve estetik özelliklerini yansıttığı söylenebilir. Yapı ve 

muhteva bakımından başarılı görünen bu gazellerdeki sınırlı Türkçe kelimelerin 

çoğunluğunu fiiller oluşturmaktadır.Arapça ve Farsça kelimeler; çoğu zaman 

üçlü,yer yer dörtlü beşli Farsça terkipler dikkat çekmektedir. Bu terkiplerle şair, 

anlam derinliği ve ritmik bir ifade biçimi ortaya koymaya çalışmıştır. 

Nergisî, gazellerinde en çok fâ„ilâtün (2) fâ„ilün kalıbını tercih etmiş, 

Türkçe kelimelerde sıkça imalelere başvurmuştur. En fazlamürdef kafiyeye yer 

vermiş olan şair, yalnız bir gazelinde redif kullanmamış; ses ve söz tekrarları ile 

ahenkli bir söyleyiş ortaya koymuştur. 

                                                           
28 “bāǾiŝ nedür Ǿitāb” şeklindeki ibare vezin ve anlam gereği “nedür bāǾiŝ-i Ǿitāb” olarak değiştirildi. 
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 Âşıkânegazellerin yanında hikemî gazeller de yazmış olan Nergisî‟nin, 

âşıkane gazellerinde de zaman zaman hikmetli söyleyişlererastlanır. 

 Şiir mecmû‟aları gün yüzüne çıktıkça Nergisî‟nin şiirleri ve özellikle 

şairlik ölçütü olan gazelleri daha da artacak; şairliği hakkındaki sıhhatli 

değerlendirmeler de bundan sonra mümkün olacaktır.  
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