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ÖZET: 1913-1914 yılları arasında yayımlanan edebi muhtevalı Peyarn gazetesi, Il.
devrinin önemli gazetelerindendir. Bu gazete, sayfalarında, Doğu ve Batı
. edebiyatları ile ilgili konulara yer verir. Doğu edebiyatlarından bize has olan Eski
edebiyatın bazı önemli şahsiyetleri bu gazetede okuyuculara tanıtılır. Peyarn'da Eski
edebiyatı ilgilendiren bir mısra ve beyit müsabakası düzenlenir. Bu bildiride,
Peyarn'daki beyit müsabakası üzerinde durulacaktır . Peyarn'ın on birinci sayısında
· okuyucuların istekleri doğrultusunda bir beyit mü sabakası düzenlenir. Türkçe'nin seçkin
şiirlerinin berceste rnısralarla değil güzel beyitlerle anlaşılacağına dikkat çekilir. Peyam,
okuyucu isteklerini dikkate alarak, Türkçe'ye gönül verenler için "Türkçe'nin En Güzel
Beş Beyti Hangileridir?" tarzında bir beyit müsabakası başlatır. Müsabakaya beş beyit
seçip gönderenlerden iki kadın ve iki erkek okuyucuya Peyarn'ın üçer aylık aboneliği
verilecektir. Peyarn ' ın on dördüncü sayısında bir dörtlük, on dört beşlik kümelerden
oluşan yetmiş dört beyit yayımlanır. On altıncı sayıda elli beyit; on sekizinci sayıda kırk
altı beyite yer verilir. Peyarn ' ın beyit müsabakası , II. Meşrutiyet devri sanat ve edebiyat
çevrelerinin edebi zevkini aksettirmesi açısından önemlidir. Her yaş , cins ve kültür
düzeyi farklı olan okuyucuların çeşitli divanları inceleyerek seçtikleri beyideri Peyarn'a
göndermeleri, Eski edebiyata olan ilgilerini de gösterir.
Meşrutiyet

Anahtar Kelimeler: Peyam, Eski Edebiyat, Beyit Müsabakası

ABSTRACT: Peyarn Newspaper which was published between 1913 and 1914 is
one of the irnportant newspapers of the 2nd Constitutional Monarchy period. This
newspaper mainly focused on issues about West and East literature in its pages. Some
irnportant figures of Old Literature peculiat to our East Literature are presented in this
newspaper. A line (rnısra) and verse (beyit) competition related to old literature was
organized by Peyarn Newspaper. At this paper, the verse competition of Peyarn will be
discussed. At the 1lth edition of Peyarn a verse competition was organized in
accordance with the desires of the readers '. The Turkish poems could be understood not
by berceste lines but by nice verses. Having taken readers ' s desire into consideration,
Peyarn started a verse competition as "What are the best S verses of Turkish Literature
for the Turkish Language lovers?" 3 months of Peyarn Newspaper subscription would
be given to 2 women and 2 men who would chose and send S verses. At the 14th edition
of peyam, 74 verses which were consisting of one quandrant (4 Iines) and 14 quintet (S
Iines) were published. At the 16th edition SO verses and at the l8th edition 46 verses
were published. The verse cornpetition organized by Peyarn is very important in that it
showes the Iiterature pleasure of 2nd Constitutional Monarchy period. That Readers at
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different ages and at diffferent culture levels sent verses which they chose by searching
different collected poems books shows their interest in old literature.
Keywords: Peyam, Old literature, Verse competition

Giriş
Peyarn'ın

Sani 1329/1913 tarihli on birinci sayısında, bu gazetede
karar verilen "Beyit Müsabakası"nın duyurusu ile karşılaşırız. Bu
duyurudan, Peyarn okuyucularının genel istekleri dikkate alınarak bir beyit
1
müsabakasının başlatıldığını anlıyoruz (Bostancı , 2009: 162) •
20

Kanun-ı

gerçekleştirilmesine

Peyarn' ın

okuyucuları

Türkçe'nin "eş 'ar-ı güzidesi"nin berceste rrusralarla
Türkçe'deki beyitlerin rrusralardan daha zengin olduğunu gazete
idarehanesine mektuplarla bildirirler. Bu talebi dikkate alan Peyam, "Türkçe'nin En
Güzel Beş Beyti Hangileridir?" başlığı altındaki beyit müsabakasını başlatır.
anlaşılamayacağını,

Peyarn'ın söz konusu duyurusunda, okuyuculardan iki kadın ve iki erkeğin seçtikleri
beyitlerle zevk güzellikterindeki üstünlüklerini gösterecekleri için Peyarn'ın üçer aylık
aboneliğinin kendilerine takdim edileceği belirtilir (Pey am, 19 13: 11).
Peyarn'ın

Sam 1329/1913 tarihli on dördüncü sayısında , beyit
dikkat ve ilgisini bir hayli çektiği söylenir. Bu ilginin !isan
Ve edebiyatımıZin ÇOk zengin hazinelere sahip olduğunun Ortaya çıkarılmasına da
hizmet edeceği bildirilir. Peyam, bunun için övünmektedir (Peyam, 1913:5).
30

Kanun-ı

müsabakasının okuyucuların

Peyarn'ın

on dördüncü

sayısında

müsabakaya dahil

olanların

isimleri

şöyle

takdim

edilir:
"Galata Mekteb-i Sultanisi talebesinden (Elif) Kemal, (Ayın . Ayın), ikinci şimendifer
taburundan Ahmed Hamdi, Muhlis, Daru'l-fünun talebesinden Sadık Zeki, Mehmed
Muhlis, Mehmed Reşid, Nafia Nezareti mümeyyizlerinden Yusuf Ziya, Abbas Lutfi,
Şükran Narni, (Mim) Muh1is, Şemseddln , Mercan'da Abbas Lütfi, Mehmed Zeki,
İbnu'zzeki Nacl, Nacl Bey'in harerni, Fatıma Müzeyyen, Bekir Sıdkı , Mülkiyeden (Re)
Hamdi , Makriköy'den [Bakırköy] (Mim Cim Nun), Mehmed Tevfik, Bahr-ı Güzel
mahallesinden (Lam Re), meşihatten Zekai, (Ayın) Fuad Osman, (Mim) Naile, Nükteriz Hanım ve Beyefendiler." (Peyam, 1913:5)
Peyarn'ın

13 Şubat 1329/1913 tarihli on sekizinci sayısında beyit müsabakasının
duyurulur. Bu sayıdan sonra, gazeteye beyit gönderenierin müsabakaya
dahil olamayacakları hatırlatılır. Peyarn'ın beyit müsabakasında kazanan okuyucuların
isimleri ve seçtikleri beyitlerin ilanının on dokuzuncu sayıda yer alacağı duyumlsa da
kapatılacağı

Peyam, daha önce bir rrusra müsabakası düzenler. Bu müsabaka hakkında daha ayrıntılı
bilgi için şu bildirimize müracaat edilebilir, BOSTANCI, K. 2009 :,"Edebiyat Gazetesi
Peyarn'da Bir Mısra-ı Berceste Müsabakası", Ulusal Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu,
1

Adıyaman.
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böyle bir ilanla karşılaşmayız . Bunun
isimleri şöyle sıralanır:

yanı sıra,

bu

sayıda,

Peyam'a beyit gönderenierin

·

"Mim Mim, Şın Kaf, Esir, Ali Tayyar, Arif Hikmet, Fatıma Bedriye, Zişan Naınl,
Veli Rıza, Mim, Ayın Ayın, Hariri, Murteza, Emine Nazrniye, Mim Ragıb, Ahmed
Rahmu'l-leyn, Hasan Hayri, Be Behic, Mim Elif, Mehmed Haşim, Haınld Bedevi, Ali
Avni, Mim Yakub, Şaban Amir, Celal Husrev, Vahid Hulki Bey ve Hanım Efendiler."
(Peyam, 1913: 6)
Peyarn'ın

30 Kanun-i Sani 1329/1913 Tarihli 14.

Sayısında

Yayımlanan

Beyitler:
idrak-i meali bu küçük akla gerekmez
Zira bu terazil o kadar sıkleti çekmez
İnsana sadakat yakışır görse de ikrah
Yardımcısıdır doğruların Hazret-i Allah
Zftlimlere birgün didirür kudret-i mevla
Tallahi, lekad aserek-Allahu aleyna
Eyvah bu baziçede bizler yine yandık
Zlra ki ziyan ortada bilmem ne kazandık
Reng-i vahdet zatına bizzat mahsus olmasa
Rii-yı dünyll,da olurdı herkesin siması bir
Gelmez idi vücuda şu urnran, şu intizam
Sa 'y u amel didikleri dünyada olmasa
Müstakirnin yeri olsa idi eğer dünyada
Serviler öyle mekabirde hıram itmez idi
Kıble-gah-ı saf-ı maksud olmazasun ey dil
Sine-çak olrnıyacak suret-i rnihrab gibi
Canı canan dilemiş virmemek olmaz ey dil
Ne niza' eyleyelim ol ne senindür ne benim
Gerınl ü serdi-idehri çekmeyen nakıs kalır
Ab u ateşten gelir şemşir-i cevlıerdare su
Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde
Tevazu ayn-ı nf'atdür anunçün sun ' -ı Yezdani
Makam-ı kakülü bala-yı çeşm-i izzet itmişdür
Vicdanıdur isaet-i fi 'linde adernin
Davacısı, şühudu, kavanini, hakimi
Öldürme, ey avalirnin Allahu-ekberi
Niirunla keşf-i ralı-ı sevab eyleyenleri

Ehl-i dikkat bir hakikat söylemiş susmuş cihan
Bak şu laf-endiş-i bi-idrake hala söylüyor
Sunar bir mernlii camı bin tehl peymaneden sonra
Felek dilşad ider ehl-i dili amma neden sonra
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•1

Aceba dağdağa-ı ciyaha düşen bt-çare
Terk-i asayişi sermaye-i devlet mi sanır
Yürü derya-dil olub eyle tahammül yoksa
Rüzgarın önüne düşmeyen adem yonlur
Bu misafirhanenin faniliğin fehmeylemeyen
Hane-i kalbinde hukuk-ı gayrı mihman istemez
Bütün serairi tedktk edin Huda zahir
Bütün mezahiri ta 'ınlk edin Huda mazmun
Mematı gene olan insan eder mi hlç der-ptş
Seher zamanı zılal-i meyyali kim düşünür?
Bahan neylerüz ol gül-izar-ı gonce-femin
Gülüp açılması bin nev-bahara değmez mi
Temaşii eyleyüp aytne içre aks-ı ruhsarın
Kı yas itdüm pertdür sihr ile minaya girmüşdür
Ruhundan zevk alan itdi gül-i ra 'naya istiğna
Lebinden mest olan !aldı mey-i sahbaya istiğna
Vicdanmı

sen kendine rehber ediver de
ne gama, mihnete, ne kas ve te derde!
Her neye itsem teşebbüs ye'se müncer olmada
Hake kal b itmekde bahtum tutdığum st m u zeri!
Zat-ı aşiarn kim dilerse senden olmak müstefid
Narruma itsün kanaat kendini tutsun batd
Şarabı hun-ı dil sakisi mübrim ser-şiken carnı
Harab olsun esasmdan yılalsın böyle meyhane!
Cami-i aşkundaki saff-beste-i uşşalana
Karnet-i bala perinin kaşları mihrab olur.
Düşme

Nuru kevserle edip şeste adın can kadılar
Cana da verdiler an ismine cilnan kadılar
Kametim ol dale dönmüştür ki derd altındadur
Gözlerim ol 'ayna benzer kim azab üstündedir
Bülbül ağlar gül ciğer-hun Jale pür-dağ-ı mihen
Zevkini bilmem bu dar-ı mihnetün kimdür süren
Erbab-ı kemalün yeri vtrane-i gamdur
Hak üzre düşer ınlve-i na-puhte olunca
Halk-ı alem bittabi hubbu'l-vatan-ı mecburidür
Bin gülistana değişmez bum bir vtraneyi
Gören sanır ki Safii'dan sema-i rah ederim
Döner döner bakarım ku-yı yare ·ah ederim
Göz siyeh, müjgan siyeh, ebril siyeh, kilkül siyeh
Korkarım mecniln ider bir gün bu sevdalar beni
Revada yaprağa döndürdü rilzigar beni
Hazana muntazırım örnrümün baharında
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Ne hurmet-suzsun ey hal bilmez beni diyen kimse
Sen ol bir danesin ki aşıkın bin danesin yakdun
Olmakta güzellikte o meh Yusuf-ısani
Bir fitne kopar korkarım ihvan arasında
ittihad olmayınca vatan yaşamaz
Çünki can olmayınca ten yaşamaz
Ne efsunkar imişsin ah ey didar-ı hürriyet
Esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten
Ne sal iledir ne mal iledür
Beyim ululuk kemal iledür
Dest-i cellad-ı ecelden nemerd-i kavi halasolur ne pir-i zebun
inna Iiilah ve inna ileyhi raciun
Garbın cebin-i zatimi afvetmedim seni
Türküm ve düşmanım sana kalsam da bir kişi
Bakışı başka füruğu diğer envarı

latif
Benzemez pertev-i hüsnün güneşin pertevine
Hüsn-i hilkatle bugün serverisin hubanın
Çeşm-i bedden güzelim saklasun Allah seni
Meclis-i vaslunda giryan olduğum ma 'zur tut
Bir tabiattır ki kalnuş gam zamanından bana
Dağ olsa nigahına dayanmaz dil-i aşık
Ol afetin Allah ne zalim nazarı var
Macera-yı ganu hiç sorma gözümden anla
Su gibi itmede takrir-i meali çeşrnim
Bir marize çare-saz olmakta aciz bin tabib
Kudret-i tıbbı banagelsünde Lokman söylesün
Lokma-ı gam ki gülu-gir-i melal oldu bana
Şir-i mader gibi mey şimdi helal oldu bana
Bilinmez kadri mahmur olmadıkça neşve-i canun
Şebab eyymammın keyfiyetin pir-i dü-tadan sor
Memnuniyiz sahanın geldikçe kfı-yı yare
Tatyib-i hatır eyler uğrar bu hak-sare
Cevri gönül müdür çeken gözdür gören ruhsanru
Allah Allah ka m alan kimdür çeken kimdür ta 'b
Küfr-i zülfün salalı rahneler imanunuza
Kafır ağlar bizim alıval-i perişanunuza
Gamlarım

taksim olunsa ömrümün sa'atine
ganum Ya 'kubdan efzun çıkar
ihtiyac-ı aleme pa-bend-i beladur yoksa
Hod-füruşane müdara çekilir derd değil
Virmez bize kasvet hezeyan-ı mütevelli
Azade seratız ne müezzin ne' imanuz

Haric-i

kısmet-i
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Yare işrab-ı şarab itmeğe ikdam itdüm
O da mest oldu ben dahi elden gitdüm
Olalı müntesib-i mürşid-i aşkın ey mah
Tekyeden tekyeye koşmaktan usandım billah
Gel be hey kahbe felek gönlümü ineitme benim
sandun yüreğim kal 'a mı sandun bedenim
Azadegan-ı kayd-ı emel ser-firaz olur
Naz eylesun cihana o kim bi-ni yaz olur
Çeşm-i allli hicrin ile pür-gam eyledüm
İli 'ıyd-ı ekber eyledi ben matem eyledüm
Ben kimim bi-devlet ü bi-tali ü bi-hanüman
Tali 'im aşüfte ikbalim nigGn bahtım yaman
Berg u barından biz el çekdük bu fani gülşenin
Mive-i maksud ister olsun ister olmasun

Taş mı

Bağnna taş

basub almış eline ahen 'asa
arar titreyerek kıble-nüma
Ne yedik danesin ne abm içdik nankörün
Ne zevk aldık bu bağın biz helalinden haramından
Sine-i gül çak çak can-ı bülbül derd-nak
Bağ-ı dehrin mübtelası gül müdür bülbül müdür?
Ne ma'nalar ne söz mündericdür safha-ı dilde
Eğer çi suret-i zahirde hamuşum kitab-asa
Safha-ı anzım levhinde yazmağa derunum vasfını
Gözlerim kıldım devad her kirpiğimi bir kalem
KG-yı cananı

Alimin uluvv-i kadrini ber-vech-i bihteôn
İsbat eder şehadet "hel yestevi'l-lezin"
SGk-ı alemde revac-ı ümm1d eylerdik biz dahi
Cehli tervic olmasaydı mukteza-yı ruzigar
Ayn-ı insaf gibi karnile m1zan olmaz
Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz
Bulmaz yemezdür ekseri erbab-ı ıffetin
Gördük zamanenin nice perhlz-kannı
Yokdur sebat çünki cihan-ı harabda
Birdür hezar sal ile yek-dem hayatta
Peyarn'ın

6

Şubat

1329/1913 Tarihli 16.

SayiSında Yayımlanan

Bir katre içen çeşme-i pür-hun-ı fenadan
Başın alamaz bir dahi baran-ı beladan
İhtilafatiyle uğraşmakda dehrin zevk yok
Zevk anun mirsat-ı ibretden temaşasundadur
Evsafını neşretmeğe indi yede Kur'an
Mir'acını keşfetmeğe çıktı göğe isa
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Beyitler

Hake yüz sürmekle kaimse yer üstünde hayat
İhtiyar et altını hakin hayatın rağrnına
Mihnet-i cihanda ehl-i edeb mübtelasıdur
Erbab-ı fikretin şu cihan kerbelasıdur
Halvet-yab olur mu nimet-i elvan-ı dünyadan
Dehen-şGy olmayanlar bGs-ı daman-ı müdaradan
Heı:nlşe biir-ı hiitırdur naslbi rast-ı güftiirın
Zebiinından değil mi çekdiği bl-hGde kanburun
Ehl-i irfiinım deyu kimseye bakma hor u kem
Defter-i dlvana sığmaz söz gelür divaneden
2
Olmuş

Kim

o kadar

halk-ı

cihan hileye üstiid

siibıka-ı şöhret - i şeytan unutulmuş

Muzaffer vakt-i fırsatta adlidan intikam almaz
Mürüvvend-mend olan nii-kiiı:nl-i düşmenle kam almaz
Zülfün düşünce gerden-i berriikın üstüne
Billur içinde sünbül-i reyhanı andırur
Bahr isen de katre-i naçiz göster kendini
Gönlüne gir ey gönül ol goncenin şebnem gibi
Reng-i bu da zülf-i canane müşabih olmasa
Kim bakar ezhiir-ı dehrin sünbül ü şebbGsuna
Fezyab ol maksactım kadrin teiill eylesun
Sen hernan sağ ol bana cevrin teviili eylesun
Gözü dünya mı görür aşık-ı dldiir olanun
Dilberi sen gibi bir miih-ı dil-ara olanun
Firkat-i yiir ile oldu dil mahzGn mahzGn
Alcıdur eşk-i dil-i dldeyi CeyhGn CeyhGn
Benim nedime-i ruhum tefekküriitımdur
Ah eylediğim serv-i hıramanun içündür
Kan ağladığım gonce-i handanun içündür
Diküp nezziirerni bir necm-i pertev-efşiine
Düşünmeyi severim muttasıl hamfişane
Cemal-i yiir

olmayıcak Leylayı

neytemeli

Ankara Milli Kütüphane Mikrafilim Arşivinden ternin edilen fotokopideki karartı
nedeniyle beyit okunamadı.
3
Ankara Milli Kütüphane Mikrafilim arşivinden temin edilen fotokopideki karartı
nedeniyle ikinci rnısra okunamadı.

2
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Visal-i yiir olmayıcak Mecniin'u neytemeli
Bir mezhebe hakdur diye bin sade-dil uymuş
Bilmez ne imiş aslı fakat namını duymuş
Bir niir-ı mübindir ki bu tabiş-geh-i enviir
Bir mislini olsun idemez taebed ızhiir
Nideyim !aldı tali-i na-siiL:ım
Beni bab-ı rahmetinden cüda
Rii-yı rıza göstermeyen Hazret-i Allah
Didirür elbet bir gün eyvah
Hak bir sitem arz-ı ihlas itdigüm dergah bir
Bir nefes ayrılmadım tevhldden Allah bir
Hak teaiii azarnet aleminin padişehi
La-mekandır olama:z: devletinin taht-gehi
Muhammed ki mahliikun a 'lasıdur
Cihan-ı niir hüsn-i tecelliisıdur
Gerçi haddim değil evsiif-ı gaddarın !ekin
Küll-i biib-gerde-i gülziir-ı edebdür haddin
İnayet ey le ilahi büyüklüğün biliriz
Yaz kadar eyleme nevmid halla rahmetten
Ne kabilhat ne de bir cünha cinayet işler
Hük-i vicdana muvafık hareket etse kişi
Tevazu ehline illernde herkes ser-fürii eyler
Devirir secciide yerde lik Hakk'ın secde-gahıdur
O rütbe mürtefidür kasr-ı bünyan-ı tevazu kim
Ri yaz-ı Cennete nezziire kabildür zemininden
Mazhar-ı feyz olamaz düşmeyicek hiike nebat
Mütevazı olanı rahrnet-i ralıman büyütur
İstikamette kalem-i şu'lede mum olsa kişi
Yine mikraz-ı kazadan başını kurtarmaz
Adem İskender-i vakt olsa dahi gurbette
Cil ve eyler yine gönlünde müraya-yı vatan
Zahide milırab-ı mescid aşıka ebrii-yı yiir
Cilvegerdür pertev-i niir-ı hüda her kuşeden
Dila biiran-ı gam böyle kal ur mı açılır elbet
Sehab-ı derd u hicranın havlu şemsi münevver
Ehibba şive-i yağınada mebhiit eyler a'dayı
Hüda göstermesin asiir-ı izmihlal bir yerde
Afet-i gamdan cihanda kim aceb aziidedür
Herkesin bir derdi var madem ki adem-zadedür
Ademe bir gün gibidir bir sene
Sür'at-i seyr-i cihanı görsene
Dünyada kalmaz hiç kes
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Allah bes, baki heves
Her kim eylerse tahammül hidemat-ı dehre
Bulur elbette umurunda Hüdii'dan behre
Öldürme ey aviilimin Allah-ı ekberi
Nurunla keşf-i ralı-ı savab eyleyenleri
Semt-i ibiasa ne yoldan gider erbab-ı nifiik
Geçmemişdür oradan onların ecdadı bile
ayn-ı rif'attur anunçün sun'-ı Yezdanl
kakülü bala-yı çeşm-i izzet itmişdür
Makal-i ta'n-ı a 'diidan ne gam erbab-ı irfana
Atarlar taşı elbette dıraht-ı rnlve-dar üzre
Bin türlü bela nazil olur ehl-i kemale
Blçarelerin sinesi viraneye benzer
Alem içre mu 'teber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi
Takdir-i Hüda kuvve-i bazil ile dönmez
Bir şua ki Mevla yaka bir vechile sönmez

Tenezzül
Makam-ı

Peyarn'ın

13

Şubat

1329/1913 Tarihli 18.

u gam içre cana
Kalbirn rebaba benzer!
San~ ben bilmeden de müştakım,
Sana ben görmeden de meftilnum!
Hüsnün enmilzec-i mehasindür.
Seni sevmek bu kalb içün dlndür!
Hakileri biila-yı semavata atan aşk,
Fanilere bir örnr-i mueyyed yaşatan

Sayısında Yayımlanan

Aşk

aşk!

Ah efendim seni gördüm de Nedim-i zann,
Şimdi bildim ki ne vardur dil-i na-karnında!
Kendin bileli aşka giriftar bilir dil
Azadeliği kendine ar bilir dil
Fenn-i aşka başladım dikkatle gördüm nice bab
Metni derd ve faslı hicran ile dolmuş bir ki tab
Gözümde nilrsun, sinernde cansın
Hernan kalbirndeki raz-ı nihansın
Halk-ı alem bir nefes şad olmağa canlar verir
Canımın cananı güya dildeki gamdur bana

Şernd-i aşk olub feyz-i beka kesbeylemek hoşdur
Ne hasıl bl-vefa örnrün hayat-ı müstearından
Perde çek d1deme hicriin günü eşk- i firak
Ki gözüm görmeye ol malı-ı likiidan gayn
Sayen gibi yanınca sürünrnek yeter ana
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Beyitler:

Nef'iye ger olursa mükiifat-ı kıyamet
Şevkimiz yok dilde gerçi mübtela-yı firkatiz
Zevkimiz var lezzet-i gamdan haberdarız hele
Dost bl-perva, felek bl-rahm, devran bl-sükôn
Derd çok, hem-derd yok, düşmen kavl, talii zebôn
Ne şeb koyuna yüz sürsem o şeb ölürüm
Ne gün ki karnetini görsem kıyamet olur
Gönlümü her dem bir ateşten kılan pür-ıztırab
Kim ol ateşten bir ahkerdür felekte afitab
Böyle sermestü harab etme Nedim-i zannı
Nim sun peymaneyi sak! tamam itdün beni
Derdimiz canane söylenmiş deva söylenınemiş
Macera söylenmiş amma müddea söylenınemiş
Çektiğim derdi ne hem-hane ne hem-rah bilir
Aşıkım hal-i dil-i zarımı Allah bilir
Derd ile rôyuna baktıkça senin İlhami
Gerçi handan ol~;~r amma ciğeri kan ağlar
Hab-ı pür-ıztırabdur bu hayat
Doğmuşuz ölmek üzre va-hayfa
Dil o kandil-i haremgah-ı sühandır ki ona
o şerr ervah-ı ma 'ani gibi pervane-i feyz
Ne görür ehl-i cefii bende vefadan gayrı
Ne bulur şem ' yakan kimse ziyadan gayrı
Bileli kedirrıi ben gönlümü aşık buldum
Yar-ı gayrı ten-i bi-tab u tüvanım çekemez
Hiç cem'iyet-i hatırdan eser gördün mü
Bu kadar meclise uğrar yolun ey bad-ı saba
Murad o Jale ruhun dilde dağı kalmakdur
Garaz sonuda kişinin çerağı kalmakdur
Gözüm ki kana boyandı şarabı neyleyeyim
Ciğer ki adiara yandı kebabı neyleyeyim
İncizabın görülür nerde bir afet görsen
Görmedim sen gibi alemde bela-hiih gönül
Sordu hayranlığıının baisini yar didüm
Daha ahvalirrıi bilmez ona hayranım ben
A.şina olmasun ağyar ile derdim oldun
Çekdiğim derd u belalar hep o gayretler idi
Severim himmet ile pervazını seyyarelerin
Bana sevda-yı tefekkür virür ıssız geceler
Şebnem değil

Yad eyleyüb

çemendeki şu katre katre ab
bahar eşk-i gam döker

hazanı
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Saadet-i ezeli kabil-i zeviil olmaz
Güneş yer üstüne ger düşse paymal olmaz
Aziidegiin-ı kayd-ı ecel ser-firiiz olur
Naz eylesin cihiina o kim bi-niyiiz olur
Şayed terahhum ide görüb hiik-siinnı
Ömrüm geçince bekleyeyim reh-güziinnı
Andım o bi-vefa.yı garibiine ağiadım
Geldi hayiili dide-i giryiine ağiadım
Derunun pür-maiirif, hemnişinin merd-i arif kıl
Açılma ey yüzü gül şahs-ı niidiina kitab-iisa
Bir hab-ı gaflet içre hayiil-i muhiilde
Geçdi nesim-i subh gibi örnr-i niizenln
Şeref virmez dürr ü gevher kemal olmaz zerr u züyur
Hüner kesb et hüner bahr-ı fazilet kan-ı irfiin ol
Gelmez kişinin rütbesine şernıne-i noksiin
Miilen bedenen itmede ahbiibına hizmet
Eğerçi sabrederiz cevrine felek amma
Zuhur-ı gayret-i perverdigiira muntazınz
Bana bir buse vaad itdin kefil oldu Ieb-i la 'lin
Eğer lutfunla virmezsen alurum ben kefilinden
Hile-i cennet olursa çekeyim çiik edeyim
Dem-i vuslatta bana hiiil olur pir-i hatem
Dilde gam var şimdilik bekle gelme ey sürur
Olamaz bir hiinede mihmiin mihmiin üstüne
Kendi mikdiirınca herkes mübteliidur mihnete
Kimseye verilmemiş iisude halin hücceti
Aşk odu evvel düşer ma ' şuka ondan iişıka
Şe m ' i gör kim yanınayınca yakdı pervanesin

Sonuç
Edebiyat gazetesi Peyiim, II. Meşrutiyet devrinde gazeteci-yazar, devlet ve siyaset
Ali Kemal'in başyazarlığında okuyucuların karşısına çıkar.

adamı

Ali Kemal, edebiyat gazetesi Peyarn'ın edebi ağırlıklı olmasına özellikle dikkat
Bu gazetede okuyucuların istekleri doğrultusunda bir "Beyit Müsabakası "
gerçekleştirilmiştir. . Müsabakanın amacı Türkçe'nin seçkin beyitlerini seçmek ve
sevdirrnek bunun yanında bu vesileyle de Eski edebiyatı unutturmamaktadır.

etmiştir.

Peyarn'ın

"Beyit Müsabakası'na katılan zeviitın toplumun farklı katmanlarında yer
ve farklı yaş, cins ve eğitim düzeyinde oldukları anlaşılmaktadır. Ev hamınından
Mülkiyelisine, itfaiyelisinden üniversite talebesine varıncaya kadar her kesimden
okuyucu müsabakaya müdahil olur.
aldığı

Edebiyat gazetesi Peyarn'ın "Beyit Müsiibakası"na gönderilen beyitler, okuyucuların
büyük dikkat ve ilgi ile seçtikleri beyitlerdir. Seçilen beyitlere baktığımızda bu
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beyitlerde muhteva açısından çok renkli bir çeşitlilik görürüz. Aşk, tabiat, sadakat,
adalet, teviizfi, tasavvuf, dünyanın gelip geçiciliği, vatan ve hürriyet, felekten şikayet,
kemiiliit, cehalet, sıhhat vs. konularla ilgili beyitlerin atasözleri gibi etkili olduklarıru
rahatlıkla söyleyebiliriz.
Peyiim'a gönderilen beyitlerin

farklı

ve benzer

yüzyıllarda

yaşamış

şiiirierin

şiirlerinden seçildiğini anlıyoruz.
Peyarn'ın "Beyit Müsabakası" Eski
"beyit" üzerine odaklamr.

Edebiyat'ın

en önemli estetik

unsurlarından

olan

Süreli yayımlar üzerine yapılacak olan çalışmalarla geçmiş dönernin estetik ve sanat
mes'eleleri ile ilgili bu tür faaliyetleri keşfetmek; araştırma sonuçlarını ilgili
kamuoyunun dikkatine sunmak akadernisyenlerin asli vazifelerinden biri olmalıdır.
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