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Özet: XIX.  yüzyılın ilk  yarısında  Divan şairleri,  şiirde  halk  zevkine inmek, 
günlük  konuşma dilini  kullanmak  ve günlük  hayata yer vermek  noktalarında 
daha  da  ileriye giderler.  Fakat  güçlü ve yaratıcı sanatçıların  yetişmemesi 
nedeniyle  yazılanlar  taklit  ya da  yenilik  adına  yapılan zevksiz,  ve basit 
denemeler  olma düzeyini  aşamaz. Yüzyılın  ilk  yarısında  Dîvân  edebiyatının 
temsilcisi  şairlerden  biri de  Sa'dî'dir.  Nedîm  tarzı şiiri takip  eden  Sa'dî'nin 
şiirlerinde  samimi ve konuşma diline  yaklaşan  bir ifade  tarzı dikkati  çekerse 
de  gerek  şekil,  gerek  muhteva açısından  herhangi bir yenilik  görülmez.  Tek 
manzum eseri gençlik  yıllarında  kaleme  aldığı  şiirlerinden  oluşan 
Dîvânçe  'sidir. 
Anahtar kelimeler:  Sa'dî,  Dîvânçe,  XIX.  Yüzyıl  Divan Edebiyatı,  Ebussııud 
Efendi. 

Abstract:  During the fırst  half  of  XIX  th ceııtury, classical  Ottoman poets 
have gone much further  in public pleasure for  poems, utilization  of  daily 
speakiııg  language  and  daily  life  events. But as there were no strong  and 
creative artists  brought  up, the writteıı  things were either copies or did  not 
go further  than unpleasent and  simple trials.  During the fırst  half  of  this 
century, many poets representing  the classical  Ottoman Poetry were raised. 
One of  them is Sa 'di.  Iıı  the poets of  Nedim  style poetry follower  Sa 'di  an 
expression style closer to sincere and  colloquial  language  is noticed,  but, 
no newness is seen either by manner or coııtent. His  only work  of  art is his 
Divaııçe, where he collected  his poets during  his youth term. 
Keywords:  Sa'di,  Divaııçe, XIXth  century Classical  Ottoman Poetry, 
Ebussuud  Efendi. 

XVIII. yüzyılda Divan şiiri üzerinde genel olarak geçmiş yüzyılların 
sanat anlayışı hâkimdir. Bu yüzyılda Divan şiirinin dikkat çeken yönünü 
mahallî konulara, günlük hayata daha çok yer verilmesi oluşturur ve 
yerlileşmenin etkileri yüzyılın ikinci yansında artarak devam eder. XVIII. 
yüzyıl boyunca "klâsik", "hikemî", "bediî" ve "mahallî/folklorik"  üslubun 
temsilcisi çok sayıda şair yetişirse de yüzyılın başında zarif  ve külfetsiz  bir 
söyleyişle "Nedîm" ve sonunda "Sebk-i Hindî" etkisindeki şiirleriyle "Şeyh 
Gâlib" Divan şiirini zirveye taşır. XIX. yüzyılın ilk yansında da Divan şiiri 

Yrd.Doç.Dr., Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü, Öğretim Üyesi. 



194 FATMA S. KUTLAR 

XVIII. yüzyıldakinden farklı  özellikler göstermez. Şiirde halk zevkine 
inmek, günlük konuşma dilini kullanmak, günlük hayata yer vermek 
noktalarında daha ileriye gidildiği görülür. Bu dönem şiirinde genellikle 
"mahallî/folklorik",  "klâsik" ve "hikemî" üslûplar etkili olur. Fakat 
yazılanların genellikle taklit ya da yenilik adına yapılan zevksiz ve basit 
denemeler olma düzeyini aştığını söylemek güçtür. Güçlü ve yaratıcı 
şairlerin yetişmemesi bu durumun önemli nedenlerinden biridir. XIX. 
yüzyılın ilk yarısında yaşayan bu şairlerin en tanınmışları "Enderunlu Vasıf, 
Keçecizâde İzzet Molla, Şeyhülislâm Arif  Hikmet ve Şeref  Hanım"dır. 
Ayrıca bu dönem şairleri arasında "Nuri, Nebîl, Refî-i  Kâlâyî, Hâlim Giray, 
Re'fet,  Hâtif,  Salacıoğlu, Sûzî, Müştâk Baba, Safâ'î  Dede, Mâhir, Selâm, 
Kuddûsî, Es'ad Mahmûd Paşa, Şefik,  Âlî, Ferdî, İzzet Zîver Paşa, Nâtıkî, 
Rûmî..." gibi birçok ismi saymak da mümkündür1. 

Kaynaklarda XIX. yüzyılın ilk yansının tanınmış sanatçılan arasında 
adından pek söz edilmeyen şairlerden biri İsazâde Seyyid Mehmed Sadeddin 
Efendi'dir".  H.1218/M.1803 yılında İstanbul'da doğmuştur. Babası, 
mevalîden İsazâde Mehmed Arif  Efendi'nin  oğlu Galata mollası İsazâde 
Mehmed Selim Efendi'dir3.  Babasının dedesi Şeyhülislâm Ebussuud 
Efendi'nin  torunlanndan Yahya Sadeddin Efendi  olup Bosnevî İbrahim 
Efendi'ye  damat olduğu için çocuklanna ve torunlanna İsazâde denmiştir. 
Dolayısıyla Mehmed Sadeddin Efendi,  hem Şeyhülislâm Ebussuud 

1 XVIII. ve XIX. yüzyıla ilişkin bilgiler için şu kaynaklardan yararlanılmıştır: İpekten, H., 
İsen, M., XVIII. Yüzyıl Divan Edebiyatı", Türk  Dünyası El Kitabı,  C. III, TKAE Yay., 
Ankara, 1992, s. 185-197; İsen, M., Horata, O., "Tarihî Gelişim", Eski  Türk  Edebiyatı 
El Kitabı,  Grafiker  Yay., Ankara, 2002, s. 133-170; İsen, M., Kurnaz, C., XIX.  Yüzyıl 
Divan Şiiri", Türk  Dünyası El Kitabı,  C. III, TKAE Yay., Ankara, 1992, s. 208-218; 
Mazıoğlu, H„ "Türk Edebiyatı, Eski", Türk  Ansiklopedisi,  C. XXXII, Ankara, 1982, s. 
130-134. 

2 Şairin ismi Osmanlı Müellifleri'nde  "Suâdeddin " şeklindedir (Bursalı Mehmed Tahir, 
Osmanlı Müellifleri,  C. II, Matba'a-i Âmire, İstanbul, 1333, s. 329). Yavsı, Osmanlı 
Müelliflerinde  şairin isminin Suâdeddin şeklinde yazılmış olmasının mürettip hatası 
olduğunu işaret eder ve Osmanlı Müellifleri'ndeki  hal tercümesinin de kendisi 
tarafından  yazıldığını ekler (Sa'dî, Dîvânçe-i  îsâ-zâde.  Millet Ktp. (Ali Emiri Efendi) 
309/1, yk. 4a). 

3 Yavsı, Dîvânçe'ye yazdığı hâl tercümesinde İsazâde Seyyid Mehmed Sadeddin 
Efendi'nin  babası Galata Mollası İsazâde Mehmed Selim Efendi'nin  babasını İsazâde 
Mehmed Arif  Efendi  ve onun da babasını Ebussuudzâde Yahya Sadeddin Efendi  olarak 
göstermektedir (Sa'dî, a.g.e., yk. 2a). İnal ise. Arif  Efendi'nin  babasının Abdullah 
Efendi,  onun babasının Yahya Sadeddin Efendi  olduğunu belirtmekte ve Yahya 
Sadeddin Efendinin  Şeyhülislam Ebussuud Efendi'nin  oğlunun oğlu olduğunu 
söylemektedir (İnal, İbnülemin Mahmûd Kemal, Son Asır Türk  Şairleri,  C. III, Maarif 
Matbaası, İstanbul, 1940, s. 1550). 
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Efendi'yle  hem de Ebussuud Efendi  ile "sıhren ve neseben" bağlantısı olan 
Sadrazam Rumî Mehmed Paşa, Şeyhülislâm Hoca Sadeddin Efendi, 
Sunullah Efendi,  Şeyhülislâm Bahayî Efendi,  Vaiz Mehmed Elvanî Efendi4 

ve Mekkizâde Asım Efendi  ile akrabadır5. Mehmed Sadeddin Efendi,  Hatice 
Peyker Hanım'la evlenmiş ve bu evlilikten tek çocuğu Ayşe Sıdıka Hanım 
dünyaya gelmiştir6. 

İsazâde Mehmed Sadeddin Efendi,  ilim tahsil etmiş, komşusu 
Kuruçeşmeli Şefekat  Efendi'den  Farsça ve edebiyat okumuş, "bâb-ı fetvâ"ya 
(şeyhülislâm kapısı) dahil olmuş ve terfi  ederek "haremeyn" payesini 
almıştır. H.1248/M.1832'de Eyüp'te Yahyazâde dergâhı şeyhi Hasib 
Efendi'ye  intisap etmiş, aynca Sa'diyye tarikatına da girmiştir. Akrabası 
Mekkîzâde Şeyhülislâm Mustafa  Âsim Efendi'den  kendisine düşmesi 
gereken miras için bile hiçbir talepte bulunmadığı ve "...pek halûk, fevkalâde 
kanaatkâr, leyyin-mizaç, nazik-ten, hoş-sühan bir zat-ı melek-sıfat..."  olduğu 
vurgulanan Sadeddin Efendi  24 Cümadelulâ H. 1283/M.1866'da7 Çamlıca'da 
tebdil-i hava için kiracı olarak oturduğu evde vefat  etmiştir. Eyüp'te Hazret-i 
Halid civanndaki Ebussuud haziresinin caddeye bakan tarafına  Şeyhülislâm 
Ebussuud Efendi'nin  ayak ucuna defnedilmiştir.  Mezar taşındaki kitabe 
damadı hattat Vahdetî Efendi'nin  hattıyladır. Kızı Ayşe Sıdıka Hanım'da aynı 

O 
mezarlıkta toprağa verilmiştir . 

Arapça ve Farsçayı bu dillerde yazabilecek düzeyde bilen Sadeddin 
Efendi,  ilm-i fıkıh  ve fenn-i  nücumda uzmandır. İlm-i nücumla ilgili bazı 
"istihrâcâf'ı  kapsayan risaleler yazmış olduğu belirtilmişse de bu eserlere 
ilişkin herhangi bir bilgi elde edilememiştir. Bugün elimizdeki tek eseri 

4 İnal, Şeyhülislâm Bahayî Efendi  ve Vaiz Mehmed Elvanî Efendi  ile olan akrabalıktan 
söz etmemektedir (İnal, a.g.e., s. 1550). Yavsı, Mehmed Sadeddin Efendi'nin  Sadrazam 
Rumî Mehmed Paşa, Sunullah Efendi,  Vaiz Mehmed Elvanî Efendi  vakıflarına 
mütevellîlik yaptığını da belirtmektedir (Sa'dî, a.g.e., yk. 2a). 

5 Sa'dî, a.g.e., yk. 2a. 
6 Ayşe Sıdıka Hanım, hattat Vahdetî Bey'le evlenmiştir. Bu evlilikten olan tek çocuğu 

Rıza Safvet  Bey'dir. Rıza Safvet  Bey iki kez evlenmiştir. İlk eşi Refıa  Rukiye 
Hanımdan oğullan Mehmet Suud ve Ahmet Nuri; ikinci eşi Emine İnşirah Hanım'dan 
ise kızı Fatma Saadet Hanım dünyaya gelmiştir. (Bu bilgiler, Mehmet Suud Bey'in 
torunu Sayın Rukiye Kerra Atasagun'dan alınmıştır. Bu vesileyle kendilerine teşekkür 
ederiz). 

7 Vefat  tarihi İnal'da ve Tuman'da 24 Cümadelulâ /Cemaziyelevvel H.1282 / M.1865'tir 
(İnal. a.g.e., s. 1550; Tuman. Mehmet Nâil, Tuhfe-i  Nailî,  C. I, Bizim Büro Yay., 
Anakara, 2001. s. 431). Yavsı'nın Dîvânçe'ye yazdığı ön sözde bu tarih 24 Cümadelulâ 
1283'tür (Sa'dî, a.g.e., yk. 3a). Bursalı Mehmed Tahir'de ise gün ve ay belirtilmeden 
sadece 1283 tarihi verilmiştir (Bursalı Mehmed Tahir, a.g.e., s. 329). 

8 Sa'dî, a.g.e.. yk. 3a. 
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Dîvânçe'sidir. Dîvânçe, "sinn-i kemâl"inde şiirle uğraşmayan şairin 
gençliğinde yazdığı şiirlerden meydana gelmiştir9. 

Şiirlerinde Sa'dî mahlâsını kullanan İsazâde Seyyid Mehmed Sadeddin 
Efendi'nin  Dîvânçe'sinin tespit edebildiğimiz tek nüshası Millet Ktp. (Ali 
Emiri Efendi)  309/1'de kayıtlıdır. Suud Yavsı'nın (Ebussuudoğlu), şairin 
kendi el yazısıyla olan mecmuasından10 kopya ettiği ve "Dîvânçe-i îsâ-zâde" 
ismini verdiği nüshanın Ankara Millî Kütüphane MFA A-4053'te "Dîvân-ı 
Sa'dî" adıyla kayıtlı bir de mikrofilmi  mevcuttur. Nüshanın başındaki üç 
varakta Sa'dî'nin hayatı hakkında Suud Yavsı'nın verdiği bilgiler yer 
almaktadır. Varak numaralan hal tercümesinden sonra başlatılmış11 nüshanın 
tavsifi  şöyledir: 23 yk. 192-129 öç, rik'a yz, muhtelif  st, çizgili Avrupa kâğıt, 
kâğıt kaplı defter  cilt. Varaklann sağ kısımlan boş bırakılmıştır. Müstensih: 

/V /Vİ2 /V. /V 

Suud Yavsı Ebussuudoğlu. istinsah Tarihi: 4 Rebiüssânî" 1355. Dîvânçe'de 
sırasıyla 22 gazel, 1 nazm, 3 şarkı, 1 tahmis, 1 tesdis, 2 nazm (na't) ve 1 rubaî 
bulunmaktadır. 

Dîvânçe'deki şiirlerin büyük kısmını gazeller oluşturmaktadır. Bu 
gazellerin on sekizi beş, biri yedi, biri altı ve ikisi dört beyittir. Gazellerin 
şekil açısından en dikkati çeken özelliği Divan şiirinde örneği az görülen 
beyit sayısı dört ve altı gibi çift  sayılı olan üç gazelin yer almasıdır. Aynca 
gazellerin büyük kısmının beş beyitli olması şairin tercihini kısa şiirden yana 
yaptığım göstermektedir. Gazellerin kafiyeyi  veya redifi  oluşturan son harfe 
göre dağılımı ise şöyledir: EZ//(1), be (1), re (6), kef(  1), lâm (1), mîm  (4), he 
(5), ye (3). Gazellerden matlaı; 

Nev-reside giderek âfet-i  devrân oldu 
Vaşf  olunmağa o her vech ile şâyân oldu (G.21/1) 

olan, Sa'dî'nin de belirttiği üzere Rifat  mahlaslı şairin gazeline naziredir: 

9 Sa'dî, a.g.e., yk. 3a-4a. 
1 0 Yavsı'nın, bu nüshayı istinsah ederken kullandığı ve şairin hatt-ı destiyle (el yazısı) 

olduğunu belirttiği mecmua bugün ailesinin elinde değildir. Aile, eserin nerede olduğu 
ve satılıp satılmadığı hakkında bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtmektedir. 

1 1 Dipnotlarda ve metinde vereceğimiz varak numaralarında bir karışıklık olmaması için 
metni hal tercümesinin başladığı yerden itibaren numaralandırdık ve bu konuda 
müstensihin tercihine uymadık. 

1 2 İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Kataloğu'nda Rebiüssânî yerine yanlış 
olarak Rebiülevvel yazılmıştır (MEB Kütüphaneler Genel Müdürlüğü Tasnif 
Komisyonu. İstanbul  Kütüphaneleri  Türkçe  Yazma  Divanlar Katalogu,  C. IV, MEB 
Basımevi, İstanbul 1969, s. 1029). 



SA'DÎ ve DÎVÂNÇE'Sİ 197 

O kemâl Rif  at'a mahşüş anı tanzir olamaz 
Sac diyâ etdigi tanzire peşimân oldu (G.21/1, 6)13 

Dîvânçe'de 3 şarkı, 1 tahmis, 1 tesdis olmak üzere 5 musammat 
bulunmaktadır. Şarkıların ikisi dört bend, biri üç bend olup hepsi murabba-ı 
mütekerrir şeklindedir. Dîvânçedeki tahmis beş benddir. Bu tahmisin kimin 
beytinin tazmini yoluyla oluşturulduğunu tespit etmek mümkün olamamıştır. 
Beş bendlik tesdis ise şairin çağdaşı Kemâl Paşa'nın; 

Yâ beni öldür begim yâ vaşl ile kıl kâm-yâb 
Kalmadı şabra tahammül ver bana şâfı  cevâb 

beytinin tazmini yoluyla meydana getirilmiş olup mütekerrirdir. İkişer 
beyitlik 3 nazmın bulunduğu Dîvânçe'de 1 rubaî yer almaktadır. 

Sa'dî'nin hece vezni ile yazdığı herhangi bir şiir m-'vcut değildir. O, 
aruzla söylemeyi tercih etmiştir. Daha çok remel bahrine ait iki kalıbı 
kullanmıştır. Bunlar, "yeknesak" vezinlerin son tef  delerinden bir hecenin 
eksiltilmesiyle oluşmuş, ritmik akışkanlığın sağlandığı ve Divan şairlerince 
de çok benimsenen "düz" k ılıplardır14. Sa'dî, tek bir tefilenin  tekrarından 
oluşan "yeknesak" vezinlere de kanşık bir şekilde sıralanan değişik 
tef'ilelerin  meydana getirdiği ve ritim değişikliği gösteren "kanşık" 
vezinlere15 de fazla  rağbet etmemiştir.. Sa'dî'nin şiirlerinin vezin kullanımı 
açısından dağılımı şu şekildedir: 

1. fâ'ilâtün  fâ'ilâtün  fâ'ilâtün  fâ'ilün  (8 gazel, 3 nazm, 1 şarkı, 1 
tahmis, 1 tesdis) 

2. fe'ilâtün  fe'ilâtün  fe'ilâtün  fe'ilün  (6 gazel) 
3. mefâ'îliiıı  mefâ'îliin  mefâ'îlün  mefâ'îliin  (4 gazel) 
4. mefûlü  mefâ'îlü  mefâ'îlü  fe'ûlün  (3 gazel) 
5. müstefilâtürı  müstefilâtün  (1 gazel) 
6. müstef  ilüıı müstef  iliin (1 şarkı) 
7. fâ'ilâtün  fâ'ilâtün  fâ'ilün  (1 şarkı) 
8. mefûlü  mefâ'îlü  mefâ'îlüfe'ûl  (1 rubaî) 

1 3 Beyit alıntılarından sonra parantez içinde gazel için "G.", şarkı için "Ş." kısaltması 
kullanılmıştır. Beyit numaralarının yanındaki "a" beytin ilk mısraını, "b" ise ikinci 
mısraını göstermektedir. 

1 4 Macit, Muhsin, Divân Şiirinde  Âheıık Unsurları,  Akçağ Yay., Ankara, 1996, s. 81. 
1 5 Macit, a.g.e., s. 81. 
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Dîvân şiirinde kısa okunması gereken ünlüler vezin gereği uzun 
okutulabilir. "İmale-i maksûr" denen ve oldukça yaygın olan bu uygulama 
daha çok Türkçe kelime ve eklerin ünlülerinde karşımıza çıkar. Sa'dî'nin 
şiirlerinde de bu durumun örneklendiği çok sayıda mısra bulmak 
mümkündür: 

Sinesi pür-âteş oldu nâra düşdüc andelib(G.2/5b) 

Hânede gizli seni bir gece mihmân gösterir (G.3/5b) 

Sinân-ı cevr ile sürâh ederse sinemi cânân (G.8/4a) 

Hatt ü hâlin c ârız-ı ala tarâvet-bahş olup (G. 10/4a) 

Uzun ünlüden sonra "nun" ile biten hecelerde imale-i memdud yapılmaz 
ve bu heceler kapalı hece sayılır, kuralına şairlerin zaman zaman uymadıkları 
ve "nun" ile biten heceleri med hece olarak değerlendirdikleri görülürse de 
Sa'dî, bu konuda oldukça titiz davranmış ve sadece bir kez kural dışına 
çıkmıştır: 

Hâle-veş etrâfın  almış turre-i müşkln-târ (G.5/2b) 

Şiirlerde zihafların  oranı imalelere göre azdır ve bunlar "i" ünlüsündedir: 

Kemân ebrularına cân ü dilden Sa( d i c âşıkdır (G.7/7b) 

Tüti-i güya iken Sac di ana hayran ü lâl (G. 10/5b) 

Mürüvvet rahmet etmez deyü (ol) bu Sa'di-i zara (G.12/'3a) 

Bezme okuyor sâki-i gül-ruh seni ey gül (G.14/4a) 

Sac di bi-çâreyi dîır etme gül-i rüyundan (G.17/5a) 
Sa'dî'nin üç mısrada "ayın"ın Türkçede telaffuz  edilmemesinden 
yararlanarak yaptığı ulamalar dikkat çekmektedir: 

Gerçi bütün 'âlem sana meftundur  efendim  (G. 14/1 a) 

Tâb-ı mülden kızaran c ârızın' arz et çemene (G. 17/4a) 

Şebnem-âsâ o 'izâr-ı gül carak-riz oluyor (G.21/5a) 
Gazellerin on ikisinde redif  kullanılmıştır. Bunlardan "düşdü candelib" 
dışındakiler tek kelimeden oluşmuştur: "tenhâ", "gösterir", "var", '"aşk", 
"efendim",  "yine", "eyle", "olamaz mı", "oldu". Bunlardan "var" ve "oldu" 
redifleriyle  iki gazel yazılmıştır. Şiirlerde genellikle müreddef  kafiyeler 
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tercih edilmiştir. Divan şiirinde kafiye  konusunda birçok kural olmasına 
rağmen şairlerin bunlara uyma konusunda genellikle çok dikkatli oldukları 
söylenemez. Sa'dî'nin şiirlerindeki bazı kafiyelerde  de benzeri özellikler 
görülür. Mesela, on altıncı gazeldeki "âmâde, bade, şahbâda efzâda,  dünyâda, 
üftâde"  kelimeleriyle yapılan kafiye  ya da birinci şarkının ikinci bendindeki 
"sözlerin, gözlerin, berin" kelimelerinin kafiyelendirilmesi  gibi. 

Günlük konuşma diline ait özellikler nedeniyle Sa'dî'nin şiir dilinde, 
Arapça, Farsça kelimelerin ve özellikle Farsça tamlamaların yoğunlaştığı 
mısralarda bile, Türkçe söyleyişin hakimiyeti kendini hissettirir. Dîvânçe'de 
kimi zaman bu dillerin kurallarına göre yapılmış tamlamaların yer almadığı 
mısralar da görülür. Sa'dî'nin bu özellikteki mısra ve beyitlerine birkaç 
örnek verelim: 

Geliyor yoşma kıyâfetle  tebessüm ederek 
Gelişinde gülüşünde ne güzel halet var 
' Aşıkın kanda görürse o teğâful  ediyor 
Bilip efgendeyi  bilmezleniyor hikmet var (G. 4/2, 3) 

Lebi ğonce ruhu gül dense ol şuha muvâfıkdır 

Ne hâcet bülbülün feryadına  nâlem mutâbıkdır (G.7/2b, 3b) 

Begim cevr ü cefâ  vadisine cazm etme ihsan et (G.8/3a) 

Bir yanar od pâresiymiş ben anı fark  etmedim (G.9/3a) 

Duydum o peri gül-şene gitmiş tek ü tenhâ 
Râhında elim bağlı temâşâsına dursam (G. 11/3) 

Sa1 diyâ hübân içinde şimdi yârin bi-bedel 
N'eyleyim ağyar ile ülfetden  ol meh çekmez el 
Dedim ol hod-bine yüz verme kerem kıl ey güzel 
Var ise budur efendim  infıc  âline sebeb (Ş.2/TV) 

Sa'dî'nin •iirlerinde deyimlere de sıkça rastlanır: "âğüşa çekmek, âğüşa 
gelmek, aman bilmemek, âşiyân tutmak, âteşe yakmak, bazâra düşmek, bilip 
bilmezlenmek, büy almak, çâk-i giribân eylemek, çille çekmek, çille 
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doldurmak, el çekmek, etrafın  almak, gam çekmek, gül gül olmak, kan 
dökmek, kemende düşmek, neşve almak, rüy göstermemek, takat vermek, 
teğâfül  göstermek, yüz vermek, zara düşmek, zencire çekilmek..." gibi. 

Dîvânçede iki nazm ve bir rubainin dışındaki şiirlerde beşerî aşk 
duygularından söz edilmiştir. Bu şiirlerde de acımasız, âşığına yüz vermeyen, 
güzel sevgiliyle bu sevgiliye kavuşma arzusu içinde yanıp tutuşan âşık 
anlatılmıştır. Bu bağlamda Sa'dî'nin, Divan şiirinin sevgili ve âşık 
anlayışından farklı  bir yaklaşım içerisinde bulunduğunu söylemek mümkün 
değildir. Geleneğe bağlı olan şairin zaman saman güzel söyleyişler 
yakaladığı görülür. Mesela bir beyitte sevgilinin âşıklarına fesin  altından 
gösterdiği perçem, bulut içinde yüzünü gösteren parlak güneşe benzetilmiştir. 
Saç güneş benzetmesinde benzetme yönü parlaklık olabileceği gibi aynı 
zamanda sevgilinin saçının san olduğunu da işaret eder: 

Zir-i fesden  perçemin c uşşâka cânân gösterir 
Gûyiyâ ebr içre rüyun mihr-i rahşân gösterir (G.3/1) 

Birkaç beyitte sevgiliden söz edilirken "zarif,  edalı, işveli" anlamındaki 
"yosma" sıfatının  tekrarlandığı görülür: 

Geliyor yosma kıyafetle  tebessüm ederek 
Gelişinde gülüşünde ne güzel halet var (G.4/2) 

Nedir ol yoşma kıyafetle  levendâne edâ 
Gönnedim sen gibi bir c işve-geri dünyâda (G. 15/4) 

Dil oldu meftun  bir dil-rübâya 
Bir kaddi mevzun yoşma-edâya (G. 18/1) 

Bir başka beyitte ise şair, gümüş gibi beyaz sinesini gördüğü güzeli hem 
gümüş bir aynaya benzetir hem de "seyl-endâm" sıfatıyla  tavsif  eder: 

Göricek sine-i simini dedim seyl-endâm 
Var mıdır böyle cihan içre gümüş âyine (G. 19/4) 
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Yarin kaşını ve güzelliğini alışılagelmiş benzetmelerle tasvir ederken aynı 
zamanda bu güzelliğin mecburu olmak gibi -Attila İlhan'ın o ünlü mısraını 
çağrıştıran- bir söyleyişi de çok önceden yakalar: 

Ol keman ebrulu yârin hüsnünün mecburuyum (G. 13/1) 

Sa'dî'nin şiirlerinde sevgilinin, âşığın ve aşkın anlatıldığı beyitlerin 
büyük kısmında Nedîm tarzını hatırlatan ifadeler  kendini gösterir: 

Gûş edin ğonce dehânında ne hoş sohbet var 
Gül-şeker-veş deheninde ne Caceb lezzet var (G.4/1) 

Duydum o peri gül-şene gitmiş tek ü tenhâ 
Râhında elim bağlı temâşâsına dursam 
Bezm-i tarabı eylemiş âmâde o nev-res 
Bir güşesine meclisinin ben de otursam (G. 11/3, 4) 

c Aşk-ı cânân badesinden neşve almışken dilim 
N'eyleyim şimdi o bezmin duruyum mahmuruyum (G. 13/3) 

Gül açıldı yürü ey serv-i revân encümene 
c Ayş ü c işret edelim cây-ı ferah-efzâda 
Serde ol şuh cevân-kaşı şarıp destan 
Sa' diyâ olmaya mı c âlem ana üftâde  (G. 15/3, 5) 

Nev-reşide giderek âfet-i  devrân oldu 
Vaşf  olunmağa o her vech ile şâyân oldu 
Bâz edip ğonce femin  müjde-i vaşlın göricek 
Şevk ile mürğ-ı dilim bülbül-i güyân oldu (G.21/1, 3) 

Yürü serv-i revanim sen de şahn-ı gül-sitân içre 
O bir cây-ı ferah-efzâ  makâm-ı şive-kâr oldu (G.22/4) 

Sonuç olarak Sa'dî, Divan şiirinin XIX. yüzyılın ilk yansındaki 
temsilcilerinden biridir. Dinî-tasavvufî  şiir yazmaya eğilimli olmadığı, daha 
çok Nedîm tarzı şiire rağbet ettiği görülmektedir. Şiirlerinde duygu ve hayâl 
derinliğinden ziyade bunları, samimi ve konuşma diline yaklaşan bir ifade 
tarzıyla, edebî sanatlar içerisinde boğmadan, açıkça ifade  etmeyi tercih eder. 
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Aynı benzetmeyi birkaç kez kullanarak zaman zaman tekrara da düşen şairin, 
az sayıdaki şiirlerinde Divan şiirinin aşk ve sevgili-âşık-rakib üçlüsüne 
ilişkin malzemenin birçoğuna rastlanır. Onun bu malzemeyi kullanarak 
yazdığı şiirlerinde gerek şekil gerekse muhteva açısından herhangi bir yenilik 
görülmez. Böylece Sa'dî, Türk edebiyatında yenileşmenin başladığı bir 
dönemde eskinin takipçisi bir sanatçı kimliğiyle karşımıza çıkar. 

ı ı 
Aşağıda Dîvânçe'nin yazı çevrimi verilmiştir. Metnin hazırlanmasında şu 

noktalar göz önünde bulundurulmuştur: 
1. Metnin mümkün olabildiği kadar günümüz Türkçesine yakın 

okunmasına çalışılmıştır. 
2. Müstensihin kimi yerlerde noktalama işaretleri kullandığı, kimi 

yerlerde kullanmadığı görülmektedir. Bir tutarlılık olmaması nedeniyle bu 
işaretler hazırladığımız metne alınmamıştır. 

3. Elimizde tek nüshanın bulunması nedeniyle müstensih hatası 
olabileceğini düşündüğümüz birkaç yerde metnin düzeltilmesine çalışılmış, 
yaptığımız değişiklikler ayraç içine alınmış ve metindeki şekil dipnotta 
gösterilmiştir. 

4. Okunuşundan emin olamadığız bir kelime italik yazılmış ve yanına 
soru işareti konmuştur. 

5. Vezin gereği kısa okunması gereken uzun ünlülerdeki uzunluk 
işaretleri korunmuş; uzun okunması gereken kısa ünlülere ise uzunluk işareti 
konmamıştır. 

6. Arapça ve Farsça birleşik kelimeler arasına çizgi konmuştur. 
7. Atıf  vâvlan "ü/vü" şeklinde gösterilmiştir. 
8. Metinde aşağıdaki çevriyazı işaretleri kullanılmıştır: 

3 

Â â 

Şş 

H h 

H h 

9. Farsça labial hı Hv h" şeklinde gösterilmiştir. 
10. Dîvânçe'deki şiirlerin sıralamasında tarafımızdan  herhangi bir 

değişiklik yapılmamıştır. 

Z z j 

S? ^ 

D Z d z ^ 

T t ^ 
Z z ü 

t 
Ğğ t 

K k j 

n j 

Ü ü j 

İ Î Î I ^ 
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Bi'smi'Uâhi'r-rahmani'r-rahim 

DİVÂNÇE-Ic ÎSÂ-ZÂDE 

Gazeliyyât 

Harf-i  Elif 

1 
fe'ilâtün  fe'ilâtün  fe'ilâtün  fe'ilün 

Bezme gelse deyü ol rüh-ı revanim tenhâ 
Anı görmek talebinde yine cânım tenhâ 
Nâvek-i ğamze-i hûn-rizi aman bilmez iken 
Doldurur çillesini kaşı kemanım tenhâ 
Hiddet-i hancer-i ser-tizine hacet yokdur 
Kan döker teşne-i ebrusu cevânım tenhâ 
Büse-i lac 1-i lebin c âşık-ı dil-haste umar 
Bezme teşrif  ede mi ğonce-dehânım tenhâ 
Sa1 diyâ seyr-i çemen-zâr içün ol nev-reste 
Şavıp ağyârı gelir şüh-ı cihânım tenhâ 

Harf-i  Bâ> 

2 
fâ'ilâtün  fâ'ilâtün  fâ'ilâtün  fâ'ilün 

Güller ile yâr olup gül-zâra düşdü c andelib 
Eyleyip çâk-i giribân zâra düşdü ' andelib 
Her seherde rü-nümâ şemm eyleyip büy almağa 
Gül ile her rüz ü şeb bâzâra düşdü c andelib 
Veriyor ruhsat nigâha sedd edip etrâfını 
Zulm eder ağyâr-veş pür-hâra düşdü c andelib 
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4. ' Aşk ile giryân olup feryâd  eder vakt-i bahar 
Nâz ü istiğnâ-nümâ dil-dâra düşdü ' andelib 

5. Sa' diyâ sen ' azm-i gül-zâr eyle seyr et bülbülü 
Sinesi pür-âteş oldu nâra düşdü ' andelib 

Harf-i  Râ' 

3 
fa'ilâtün  fa'ilâtün  fâ'ilâtün  fâ'ilün 

1. Zir-i fesden  perçemin c uşşâka cânân gösterir 
Güyiyâ ebr içre rüyun mihr-i rahşân gösterir 

2. Pertev-efşân  olmuş ol ruhsâr-ı yâri seyr edin 
01 hilâl ebruları bir mâh-ı tâbân gösterir 

3. Geh teğâfül  gösterip çeşmiyle eyler kec-nigâh 
Gâh lutf  ile ruhun gül gibi handân gösterir 

(7a) 4. Tutma kapma (?)  mülk-i hüsn içre benimdir remzine 
Turresin zencir eder gâhice çevgân gösterir 

5. Sa' diyâ gam çekme belki rahm eder bir gün o şüh 
Hanede gizli seni bir gece mihmân gösterir 

4 
fe'ilâtün  fe!ilâtün  te'ilâtün  fe'iliin 

1. Güş edin ğonce dehânında ne hoş sohbet var 
Gül-şeker-veş deheninde ne c aceb lezzet var 

2. Geliyor yosma kıyâfetle  tebessüm ederek 
Gelişinde gülüşünde ne güzel hâlet var 

3. c Âşıkın kanda görürse o teğâfül  ediyor 
Bilip efgendeyi  bilmezleniyor hikmet var 

4. Gördüğüm dem seni ey c arızı gül serv-i revân 
Kendimi derk edemem bende de bir hayret var 

5. Büse-i la' 1-i lebi' âşık-ı dil-hastesine 
Sa' diyâ câna şafâ-bahş  oluyor sıhhat var 
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5 
fâ'ilâtün  fâ'ilâtün  fâ'ilâtün  fâ'ilün 

Sim-tendir serv-i bâlâ mâh-veş ruhsâr-ı yâr 
01 hilâl ebrulu deyr-i zülfîin  etmiş târ-mâr 
Dün gece sarkıtmış ol ruhsâr-ı mâha perçemin 
Hâle-veş etrafın  almış turre-i müşkin-târ 
Tıfldır  âğüşa gelmez ol ğazâl-i şir-mest 
Vahşet eyler c âşıkından etmede dâ 'im kenar 
Nergis-i câdü-firibic  âşıka efsun  eder 
Gamzesin fenn-i  füsunda  mahir etmiş şive-kâr 
Sac diyâ ol çeşm-i mahmur ü nigâh-ı fıtne-cû 
c Âşıkı ser-geşte vü meftun  ü mest etse ne var 

6 
fâ'ilâtün  fâ'ilâtün  fâ'ilâtün  fâ'ilün 

Öyle bir nâzende-hilkat mülk-i hüsnün şâhı var 
c Aleme pertev-feşân  ruhsâr-ı mihr ü mâhı var 
Tir-i âhından hazer kıl1 âşık-ı efgendenin 
Zahm açar sinende cânâ nâle-i cân-kâhı var 
Çün peyâm-ı râz-ıc aşkı ol şehe irsâl içün 
Nâle olmuş ismi kalbin şimdi peyk-i âhı var 
Hayli demdir küy-ı yâri cüst-cû eylerdi dil 
Oldu vâkıf  cân özün mebde' eder şeh-râhı var 
Sa' diyâ meşhur olur kim görse ol câdû-feni 
Hüsnünün sib-i zenahdân nâmı seyr et çâhı var 

7 
mefâ'îliin  mefâ'ilün  mefâ'ilün  mefâ'ilün 

Şerir ü tâc-ı hübi ol şeh-i hübâna lâyıkdır 
Cihânda cümle-i erbâb-ı hüsn ü âna fa  'ikdır 
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2. Kızarmış gül gül olmuş tâb-ı mülden reng-i ruhsarı 
Lebi ğonee ruhu gül dense ol şuha muvâfıkdır 

3. Eger gül-zâr-ı kuyun güşesinde âşiyân tutsam 
Ne hacet bülbülün feryadına  nâlem mutâbıkdır 

4. Eger sen zir-i perçemden ruhun c uşşâka göstersen 
Sanırdım perde-i şebden nümâyân şubh-ı şâdıkdır 

5. Meded ümmid edersem âşinâlardan c aceb olmaz 
Ki hâşâk-i vücûdum seyl-i eşkim bahr-i sâ 'ikdır 

6. Hilâl-ebrü kamer-ruhsâr bir dil-dâr hecrinden 
Mişâl-i ferkadân  her şeb iki çeşmim uyanıkdır 

(10a) 7. O nev-res nâvek-i müjgânına sinem nişân etsin 
Kemân ebrularına can ü dilden Sac d i 1 âşıkdır 

8 
mefâ'ıliin  mefâ'ılün  mefâ'ılün  mefa'ıliin 

1. Gül-istân-ı mahabbetde o meh-rü serv-i dil-cüdur 
Hat-ıc anber-feşânı  sünbül-âsâ yâsemen-büdur 

2. N'ola teshir ederse c âşıkı ol gamzesi sâhir 
Tefennün-yâfte  fenn-i  füsunda  çeşmi câdüdur 

3. Begim cevr ü cefa  vâdisine c azm etme ihsân et 
Nigâh-ı lutfüiiuz  her dem dil-ic uşşâka mercüdur 

4. Sinân-ı cevr ile sürâh ederse sinemi cânân 
Ne mümkin çillesin çekmek misâl-i kavs-ı ebriıdur 

5. Ta1 accüb etme ey Sac di o nev-res vahşet ederse 
Gazâli çeşm ile zira remide-tarz âhûdur 

Harf-i  Kâf 

9 
fa'ilâtün  fa'ilâtün  fâ'ilâtün  fa'ilün 

1. Sinem üzre kurdu tahta eyleyip divân-ı1 aşk 
Kıldı dil mülkün perişân leşker-i sultân-ı caşk 
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Bukc a-ı kalbimde durmaz ceng eder her rüz ü şeb 
Ser-te-ser bârü-yı sabrım olmada virân-ı' aşk 
Bir yanar od pâresiymiş ben anı fark  etmedim 
Âteşe yakdı derünum şuc le-i süzân-ı' aşk 
Eşk-i hîın-âbım kızıl-reng etenede çeşmim benim 
Bir kemân-ebrûya meyi etdirdi çün fermân-ıc  aşk 
01 mehin gül rûyuna Sa' di nigâh etmek diler 
Verse ruhsat ger nigâh-ı hasrete der-bân-ı' aşk 

Harf-i  Lâm 

10 
fâ'ilâtün  fâ'ilâtün  fâ'ilâtün  fâ'ıliin 

Zinet-efzâ  olmada gül rüyu buldukça kemâl 
c Andelib-âsâ gören âh etmemek emr-i muhâl 
Rüz ü şeb hasret-keş-i ruhsâr-ı cânândır gönül 
Her gece tâ şubha dek eyler temennâ-yı vişâl 
Hüsnüne nisbet senin mihr ile meh bi-nür ü fer 
' Âşıkı sîızân eder âteş misâl ol vech-i al 
Hatt ü hâlin ' ârız-ı ala tarâvet-bahş olup 
Matla' -ı ebruların ' uşşâka bir ferhunde  fal 
Mu' ciz-i hüsnünde bu hâlet nedir ey nev-edâ 
Tuti-i gûyâ iken Sa'di ana hayrân ü lâl 

Harf-i  Mim 

11 
mefûlü  mefâ'ılii  mefâ'ılii  fe'ülün 

Ağyârsız ol âfet-i  devrânımı görsem 
Hem-meclis olup rüyumu ruhsârına sürsem 
N'içün edemez hâl-i dil-i zârımı pursiş 
Ey serv-i sehi ğonce feminden  anı sorsam 
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3. Duydum o peri gül-şene gitmiş tek ü tenhâ 
Râhında elim bağlı temaşasına dursam 

4. Bezm-i tarabı eylemiş âmâde o nev-res 
Bir güşesine meclisinin ben de otursam 

5. Sa' di beni bir lahza bırakmaz ğam-ı hicran 
Tâ vasi hayâlin dil-i şüridede kursam 

12 
mefa'ıliin  mefa'ıliin  mefâ'ılün  mefâ'ılün 

1. Netice bu dil-i zara eder çevri cefa-kânm 
Ser-â-pâ bende-i zara eder âzâr o dil-dârım 

(13a) 2. O gül-endâm ile bir lahza ârâm eylemezdi dil 
Ne çâre dâm-ıc aşka c andelib-âsâ giriftârım 

3. Mürüvvet rahmet etmez deyü [ol] bu Sac di-i zâra 
Tefekkür  eyledikçe dil-nevâzım artar efkârım 

4. N'ola mürğ-ı hezâr-âsâ edersem nâle vü feryâd 
Erince küy-ı yâre artar elbet nâle vü zârım 

13 
fa'ilâtün  fâ'ilâtün  fâ'ilâtün  fâ'ilün 

1. Ol kemân ebrulu yârin hüsnünün mecburuyum 
Hvân-ı bezm-i vuslatından dür olup mehcüruyum 

2. Gamze-i câdü-fıribic  âşıkı mecnûn eder 
Bend-i zencire sezâ ol gamzenin meshüruyum 

3. ' Aşk-ı cânân bâdesinden neşve almışken dilim 
N'eyleyim şimdi o bezmin düruyum mahmuruyum 

4. Çün berid-i vaşl-ı cânân erdi güşa Sac diyâ 
Ol sebebden ben peyâm-ı vuslatın mesruruyum 
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14 
mefûlii  mefâ'îlü  mefâ'îlü  fe'ûlün 

(14a) 1. Gerçi bütün ' âlem sana meftundur  efendim 
Mihrin dil-i şûridede efzündur  efendim 

2. Dil silsile-i zülf-i  perişanın ucundan 
Zencire çekilmiş gibi mecnundur efendim 

3. Lutf  eyle ezâ eyleme efgendeye  cânâ 
Ahvâl-i perişânı diger-gündur efendim 

4. Bezme okuyor sâki-i gül-ruh seni ey gül 
Destindeki câm-ı mey-i gül-gündur efendim 

5. Sa' di yine şekvayı bırak cevr-i felekden 
Kânunca döner belki bu gerdûndur efendim 

Harf-i  Hâ ' 

15 
fe'ilâtün  fe'ilâtün  fe'ilâtün  fe'ilün 

1. Bezme teşrifin  umar sâğar-ı mül âmâde 
[Nûş-i mey]16 eyle ki gül rüyı kızartsın bâde 

2. Câmda ' aks-i ruhun gördügü dem ' âşık-ı zâr 
Kaldı mânend-i habâb iki gözü şahbâda 

3. Gül açıldı yürü ey serv-i revân encümene 
' Ayş ü ' işret edelim cây-ı ferah-efzâda 

(15a) 4. Nedir ol yosma kıyâfetle  levendâne edâ 
Görmedim sen gibi bir ' işve-geri dünyâda 

5. Serde ol şüh cevân-kaşı sarıp destârı 
Sa' diyâ olmaya mı ' âlem ana üftâde 

l6[Nüş-i mey]: Mey nuş 
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16 
fâ'ilâtün  fâ'ilâtiin  fâ'ilâtün  fâ'ilün 

1. Nev-bahâr oldu açıldı verd-i hoş-bülar yine 
Sünbül ü gülden şafa-bahş  oldu her sular yine 

2. Lâle-zâr oldu çemen her güşe bir bâğ-ı İrem 
Gül-şene c azm etdiler mümtaz meh-rülar yine 

3. Nâvek-i müjgânına sinem hedef  eyler o şüh 
Çillesin doldurdu zirâ kavs-i ebrular yine 

4. Bâde-i gül-gün müheyya nağme-i çeng ü rebâb 
Rakş içün meclisde hâzır işte dil-cûlar yine 

5. Sac diyâ rüya dökülmüş gisuvân-ı müşk-bâr 
Tâb-ı mülden mest olup ol çeşm-i âhûlar yine 

17 
fe'ilâtün  fe'ilâtün  fe'ilâtün  fe'ilün 

(16a) 1. Nev-bahâr oldu çıkıp gülleri seyrân eyle 
Dök siyeh perçemini sünbülü hayrân eyle 

2. Gele feryâda  bütün şevk-i ruhunla mürğân 
c Arızın verdi ile bülbülü nâlân eyle 

3. Reh-güzânnda olan ' âşıkı mest etmek içün 
Zülf-i  müşkinini ol demde perişân eyle 

4. Tâb-ı mülden kızaran c arızın c arz et çemene 
Âteş-ic aşkın ile ' âlemi süzân eyle 

5. Sac di bi-çâreyi dür etme gül-i rüyundan 
Dü cihan içre anı gül gibi handan eyle 

18 
miistef  ilâtün  müstef  ilâtün 

1. Dil oldu meftun  bir dil-rübâya 
Bir kaddi mevzun yoşma-edâya 
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Bir gece bezme teşrif  ederse 
Nâ 'il olurduk zevk ü şafaya 
c Uşşâk-ı zara rahm etmez aşla 
Mâ 'ildir ol meh cevr ü cefâya 
Hübân içinde mânendi yokdur 
Lâyıkdır el-hak medh ü şenâya 
Sac di gezerken ağyâr ile yâr 
Etmez tahammül dil bu ezâya 

19 
fe'ilâtün  fe'ilâtün  fe'ilâtün  fe'iliin 

Benzeden rüyunu ol reng-i gül-i nesrine 
Şabra takat verir elbet bu dil-i ğamgine 
Öğretin zülf-i  siyâhına tetâvül resmin 
Rahm eder ol kereminden yine bu miskine 
Dökülen c ârızına perçem-ic anber-famı 
Benziyor râ 'iha-ı nâfe-i  müşk-i Çin'e 
Göricek sine-i simini dedim seyl-endâm 
Var mıdır böyle cihan içre gümüş âyine 
Sac diyâ söyle ki yüz vermesin ağyâra o şüh 
Merhamet rüyunu göstermesin ol hod-bine 

Harf-i  Yâ ' 

20 
mefûlü  mefâ'îlü  mefâ'Ilü  fe'ülün 

Dünyâ gamını çekmeyen âbâd olamaz mı 
Dil vermeyicek dil-bere dil-şâd olamaz mı 
Cân ile cihân içre ferah-yâb  olamazsa 
Dil-dârını âğüşa çekip şâd olamaz mı 
Şeb-tâ-be-seher fıkr  ü hayâliyle o şuhun 
Dil-şâd olamaz ise de nâ-şâd olamaz mı 
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4. Her demde görüp yârini ağyârın elinde 
Ol seng-dili yıkmağa Ferhâd olamaz mı 

5. Gird-âb-ı ğama ğark olup âh eyleme Sac di 
Ağyârın o feryâd  ile ber-bâd olamaz mı 

21 
fe'ilâtiin  fe'ilâtün  fe'ilâtün  fe'i  i ün 

1. Nev-reside giderek âfet-i  devrân oldu 
Vaşf  olunmağa o her vech ile şâyân oldu 

2. Gülerek gül gibi handân olarak geldikde 
O zamân meclisimiz reşk-i gül-istân oldu 

3. Bâz edip ğonce femin  müjde-i vaşlın göricek 
Şevk ile mürğ-ı dilim bülbül-i güyân oldu 

(19a) 4. Yine ol serv-i hırâmân gelicek bezme bu şeb 
Dideler rüşen olup bedr-i dırahşân oldu 

5. Şeb-nem-âsâ o c izâr-ı gül c arak-riz oluyor 
Var ise keyf-i  gül-efsün  ile şâdân oldu 

6. O kemâl Rif  at'a mahşüş anı tanzir olamaz 
Sa' diyâ etdigi tanzire peşimân oldu 

22 
mefâ'ılün  mefâ'ılün  mefâ'ılün  mefa'ıliin 

1. Bi-hamdi'llâh güzâr etdi şitâ vakt-i bahâr oldu 
Gül ile bülbülün nâzı niyazı âşikâr oldu 

2. Tarâvet bahş eder cânâ bu mevsimler dil ü câna 
Komaz ğam leşkerin dilde ki şahrâ lâle-zâr oldu 

3. Dökülmüş zir-i fesden  sünbül-âsâ perçem-i hübân 
Temâşâ eyleyen c âşıkları hep büy-dâr oldu 

4. Yürü serv-i revanim sen de şahn-ı gül-sitân içre 
O bir cây-ı ferah-efzâ  makâm-ı şive-kâr oldu 

5. Gel ey Sac di karâr eyle nişimen-gâh-ı gül-şende 
Bu hengâm-ı neşât-âverde feyz-i  Hak nişâr oldu 
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(20a) Nazm 

fâ'ilâtün  fâ'ilâtün  fâ'ilâtün  fâ'ilün 

1. Pâdişehdir taht-ı dilde bir şeh-i nâzük-mizâc 
Aldı tiğ-i gamzesi hûbân-ıc âlemden harâc 

2. Bi-adil oldu melâhat kişverinde ' adi ile 
Mülk-i hüsnünde eder âb ile âteş imtizâc 

Şarkiyyât 

1 
fâ'ilâtün  fâ'ilâtün  fâ'ilün 

I 
Görmedim sen gibi bir nâzük-edâ 
Rûy-ı gül-rengin senin şöhret-fezâ 
' Âşık olsa hüsnüne her kes sezâ 
Ey güzel [dil]17 vaşlını eyler recâ 

II 
Tütiyi dem-beste eyler sözlerin 
c İşve tac liminde mâhir gözlerin 
Simden âyinedir nâzük berin 
Ey güzel dil vaşlını eyler recâ 

III 
Kalmadı dilde tahammül ey cevân 
c Âşık-ı bi-çârenim kânm fığân 
Merhamet etmez isen hâlim yaman 

(21 a) Ey güzel dil vaşlını eyler recâ 

l7[dil]: sen 
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IV 
Sac diyâ ruhsâr-ı cânân gül gibi 
01 siyeh gisûları sünbül gibi 
Dil şu sözle nâle-ger bülbül gibi 
Ey güzel dil vaşlını eyler recâ 

2 
fâ'ilâtün  fâ'ilâtiin  fâ'ilâtün  fâ'ilün 

I 
Geldi bin nâz ile bezme bu gece ol ğonce-leb 
İltifat  etmez bana aşlı nedir bilsem c aceb 
Vuslatı bağında gül-çin olmağa etdim edeb 
Var ise budur efendim  infı'  âline sebeb 

II 
Hâlime etmez terahhum n'eyleyim ol hüsnü mâh 
c Aşk ile leyi ü nehâr olmakdadır hâlim tebâh 
Rûyuna karşı bu şeb meclisde etdim bir kez âh 
Var ise budur efendim  infîc  âline sebeb 

III 
Gül-şen-ic âlemde güyâ kaddin olmuş nev-nihâl 
Verd-i ruhsârın gören c âşıkda yok şabra mecâl 

(22a) Halini ic lâm içün dil sana etdic arz-ı hâl 
Var ise budur efendim  infic  âli[n]e18 sebeb 

IV 
Sac diyâ hübân içinde şimdi yârin bi-bedel 
N'eyleyim ağyâr ile ülfetden  ol meh çekmez el 
Dedim ol hod-bine yüz verme kerem kıl ey güzel 
Var ise budur efendim  infi'  âline sebeb 

18infi<âli[n]c:  infî'âline 
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3 
miistefiliin  müstef  ilim 

I 
Ol ğonce-fem  vasfa  sezâ 
Gül-ruhları zinet-fezâ 
Bülbüllere düşdü recâ 
Gül rüyunu göster deyü 

II 
Benden âmân etme hazer 
Efgendene  eyle nazar 
Bu mürğ-ı dil nâlân gezer 
Gül rüyunu göster deyü 

III 
Sac di sana üftâdedir 
Bülbül gibi dil-dâdedir 

(23a) Feryâdı fevka'l-'  âdedir 
Gül rüyunu göster deyü 

Tahmis 

fâ'ilâtün  fâ'ilâtün  fâ'ilâtün  fâ'ilün 

I 

Âteş-i sûz-ı dilimden ictinâb etmez misin 
Hiç ağyâra ezâ ile ' azâb etmez misin 
Bir nigâh-ı iltifatı  irtikâb etmez misin 
Bir gece olsun benimle meyl-i hvâb etmez misin 
Nâzeninim hâlet-i hecri hisâb etmez misin 
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II 
Fikr-i ruhsârınla her dem eylerim âh ü figân 
Nâvek-i müjgânına bu sinemi etme nişân 
Nâr-ı kahrına senin tâkat getinnez Kahramân 
Hasretinle gerçi kaddim eyledin hem-çü kemân 
Tir-i âhımdan a zâlim ictinâb etmez misin 

III 
Şayd olunmaz ol ğazâl-i şir-mest ü dil-şikâr 
Gûş tutmaz rüz ü şeb c uşşâkı etse âh ü zâr 
Bi-C aded efgendeler  râzını etmez âşikâr 
Hvâstgârân-ı vişâlin gerçi bi-hadd ü şümâr 
Lık içinden ehl-ic aşkı intihâb etmez misin 

IV 
Ahger-ic aşkıyla tâb etdi dil-i1 uşşâkını 
Pûtada şankim müzâb etdi dil-i' uşşâkını 
Nâr-ı hasretle kebâb etdi dil-ic uşşâkını 
Yakdı yandırdı harâb etdi dil-ic uşşâkını 
c Ârız-ı pür-tâbına zülfün  nikâb etmez misin 

V 
Emr edip cevr ü cefayı  ğamze-i hün-rizine 
Hem kemende düşdü bu dil zülf-i  cân-âviziiie 
Sac di'yi memnun kılan cevr-i kerem-âmizine 
Etdigin cevr ü cefâdan  çâker-i nâ-çizine 
Şonra birgün sen de ey meh-rü hicâb etmez misin 
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(25a) Tesdis 

fâ'ilâtün  fâ'ilâtün  fâ'ilâtün  fâ'ilün 

I 
Çün melâhat kişverinde vech-i alın âfıtâb 
Ebr-veş mihr-ic izâra turreler müşkin nikâb 
Hep hayâl-i âteşin rüyunla dil oldu harâb 
Va' de-i vaşlınla [mesrur et beni]19 'âli-cenâb 
Yâ beni öldür begim yâ vasi ile kıl kâm-yâb 
Kalmadı sabra tahammül ver bana şâfı  cevâb 

II 
Bunca demdir furkatinle  gördügüm derd ü elem 
Bir dahi ağyâr elinden çekdigim cevr ü sitem 
Gamze-i hün-rizler kan dökmeğe etmiş kasem 
Yâ kemend-âsâ nedir ol gisuvân-ı ham-be-ham 
Yâ beni öldür begim yâ vaşl ile kıl kâm-yâb 
Kalmadı sabra tahammül ver bana şâfı  cevâb 

III 
Tir-i âhından hazer kılc âşıkın ey nev-cevân 
Çün çekilmez çilledir bunca ezâ kaşı kemân 
Bu cefa-cülük  sana mu' tâd mı ey bi-amân 

(26a) Müjde-i vaşlın erişdir bana ey ğonce-dehân 
Yâ beni öldür begim yâ vaşl ile kıl kâm-yâb 
Kalmadı sabra tahammül ver bana şâfı  cevâb 

IV 
Nev-nihâl-i' işvesin gül-zâra etdikçe güzâr 
Rüy-ı gül-rengin içün dil nâle-ger mişl-i hezâr 
Rüz ü şeb hasret-keş-i ruhsânnım ey şive-kâr 
Eyleme bu bendeni Allâh içün nâlân ü zâr 
Yâ beni öldür begim yâ vaşl ile kıl kâm-yâb 
Kalmadı sabra tahammül ver bana şâfı  cevâb 

1 9 [mesrur et beni]: beni mesrur et 
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V 
Def  -i ağyar eylemek bezminden ey meh-rû muhal 
Bâri seyrân-ı şafada  etme ağyarı hemâl 
Şanına lâyık degül ey şâh o reng-i cemâl 
Sa'di'ye oldu Kemâli'niii bu beyti hasb-ı hâl20 

Yâ beni öldür begim yâ vaşl ile kıl kâm-yâb 
Kalmadı sabra tahammül ver bana şâfl  cevâb 

(27a) Nazm-ı Nac t-âmiz 

fa'ilâtün  fâ'ilâtün  fâ'ilâtün  fa'ilün 

Fahr-ıc âlem enbiyânın zât-ı müsteşnâsıdır 
Sırr-ı âyât-ı nübüvvet lafzının  ma' nâsıdır 
Oldular bir hüccet-i pâkize cümle enbiyâ 
Hatm ile zât-ı Muhammed Mustafa  imzâsıdır 

Diğer 

fâ'ilâtün  fâ'ilâtün  fâ'ilâtün  fâ'ilün 

Ey risâlet burcunun hurşid ü mâh-ı enveri 
Ey nübüvvet mazharı âhir zamân peyğam-beri 
Hak senin şanında Levlâk okudu yâ Mustafâ 
Yac ni sensin yâ Muhammed kâ 'inâtın serveri 

20Nazmda şabâvct refiki  olan Kemâl Paşa merhüm (metinde müstensih tarafından  yapılan 
açıklama). 
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Ruba' i 

mefûlü  mefâ  'ılü  mefâ  'ılü  fe'ül 

Ey mahrem-i bi-müşterek-i kurb-ı Hudâ 
Dilden eserin etmesin Allah cüdâ 
Her zerre-i hâk-i kadem-i hazretine 
Canım da fedâ  ben de fedâ  ten de fedâ 
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