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ÖN SÖZ
Klasik Türk şiiri, Osmanlının hâkim olduğu yerlerde kendine özgü
mührünü vurmuştur. Gönül coğrafyamızın Priştine, Prizren, Bosna,
Kırım ve Kerkük gibi pek çok şehri klasik Türk şiiri sahasında önemli
eserler vücuda getiren güçlü şairlerin yetiştiği merkezler hâline
dönüşmüştür. Bu merkezler kadar olmasa da 1571 yılında Osmanlı
Devleti topraklarına katılmış olan Kıbrıs’ta da bu köklü gelenek
dâhilinde eserler veren şairler yetişmiştir. Bunlar arasında II. Mahmut
dönemi şairlerinden olup devrinde “re’isü’ş-şuʻarâ” diye anılan Hilmî
(ö. 1848) başı çekmektedir. Hilmî’nin yanı sıra bu yerleşim yerinde
Misâlî (ö. 1607), Zekâî (ö. 1648), Siyâhî (ö. 1710), Naîb (ö. 1717), Ârif
Efendi (ö. 1725), Hızır Dede (ö. 1727), Musîb veya Musîb Mehmet
Efendi (ö. 1754), Hacı Hasan Tahsin Bey (ö. 1861), Yusuf Ziya (ö.
1869) gibi önemli şairler yetişmiştir. Eski Zağralı Handî, Sezâyî, Hakkî,
Hatif, Nâdirî, Salim, İffet, Kerimî, Tekî, Müftî Râci Efendi, Rüşdî gibi
isimler bu halkanın XIX. yüzyıldaki diğer temsilcileridir. Kıbrıslı
şairler topluluğunun bir diğer ferdi ise Şem‘î’dir. Şair hakkındaki
bilgilere Kıbrıs’a dair önemli çalışmalarıyla gönüllere taht kuran Harid
Fedai’nin, Hala Sultan Türbesi duvarındaki 1845 tarihli bir kitabe ile
Küçük İzzet Cönkü’ndeki 14 manzumesinden hareketle sunmuş olduğu
bir bildiri sayesinde ulaşmaktayız.
Kıbrıslı Şem‘î’nin doğum ve ölüm tarihlerine dair herhangi bir bilgi
bulunmamakla birlikte XIX. yüzyılda yaşamış olduğu söylenebilir. O,
klasik şiirin havasını teneffüs edip bu sahada neşv ü nema bulan bir
şahsiyettir. Geleneğin klişe ve mecazlarına hâkimdir. Şiirleri nazım
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tekniği bakımından bir Bâkî mesabesinde olmasa da zayıf değildir. Şiir
dilini konuşma diline yaklaştırmıştır. Yer yer Nedîmâne bir eda
tutturmuş, yer yer de Nâbî gibi hikemî bir tavır sergilemiştir. Sevgiliye,
aşk, âşık ve rakibe dair söyleyişlerini, çoğunlukla klasik şiir geleneği
kapsamında değerlendirmekle birlikte az da olsa sevgiliden umudunu
kestiği de görülmektedir.
Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. I. Bölüm’de Şemî’nin hayatı,
şiir ve şaire dair düşünceleri, aşk, sevgili, âşık ve rakibe dair
değerlendirmeleri; şiirlerindeki dinî, tasavvufi ve hikemî muhteva,
etkilediği ve etkilendiği şairler hakkında bilgiler verildi. II. Bölüm’de
Şem‘î’nin kullandığı nazım şekilleri ve bunlarda yer verilen vezin ve
kafiye hususiyetlerine dair kısa bir değerlendirme yapıldı. III.
Bölüm’de nüsha tavsifleri hakkında kısa bir bilgiden sonra Şem‘î’nin
şiirlerinin çeviri yazılı metni verildi.
Bu çalışma ile son dönem klasik Türk şairlerimizden Kıbrıslı Şem‘î’nin
şiirlerinin önemli bir kısmını okuyucuların hizmetine sunduğumuzu
söylemekle yanlış bir ifadede bulunmuş olmayız. Çalışmaya farklı
açılardan katkı sağlayan Dr. Öğr. Üyesi Hamza KOÇ ile Arş. Gör.
Kübra KACAR’a teşekkürü bir borç bilirim. Çalışmamızda bazı
eksiklikler olabileceği gibi, bazı yanlışlıklar da bulunabilir. Bunların
hoş görülmesini umuyoruz.
Prof. Dr. Beyhan KESİK
Giresun-2021
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KIBRISLI ŞEMʻÎ VE ŞİİRLERİ

I. BÖLÜM
ŞEM‘Î’NİN HAYATI
Şairin hayatına dair bilinenler Harid Fedai’nin söylediklerinden
ibarettir. Fedai, “Şem‘î’nin Ondört Şiiri” başlıklı bildirisinde Hala
Sultan Türbesi duvarındaki 1845 tarihli “Cârûbkâr-ı meydân-ı şefâ‘atnümâyân-ı în makâm, el-fakîr, eş-şeyh Mehmet Şem‘î, ez bendegân-ı
Hazret-i Ümmü Harâm” şeklindeki ifadelerden ve şairin şiirlerinde
Kıbrıs’tan

bahsetmesinden

bu

şiirlerin

Hala

Sultan

Tekyesi

şeyhlerinden Mehmet Şem‘î’ye ait olma ihtimali üzerinde durmaktadır
(bk. Fedai 1992: 85-86). Murat Karavelioğlu “Klâsik Türk
Edebiyatında Şem‘î Mahlaslı Şairler ve Prizrenli Şem‘î” adlı
makalesinde Anadolulu Şem‘î (ö. XVI. yüzyıl veya öncesi), Bursalı
Şem‘î (ö. XVI. yüzyıl veya öncesi), Mesnevî Şârihi Şem‘î Mustafa
Efendi (ö. 1602’den sonra), Reisülküttap Şem‘î Efendi (ö. 1615’ten
sonra), Çavuş Muhammet Salih Şem‘î Efendi (ö. 1757), İstanbullu
Şem‘î Mehmet Efendi (ö. 1757), Konyalı Helvacı Şem‘î Efendi (ö.
1841), Köstendilli Şem‘î Mehmet Efendi (ö. 1855), Maraşlı Meşrebzâde Damadı Şem‘î Mehmet Efendi (ö. 1881) ve Prizrenli Şem‘î (ö.
1529-30) olmak üzere 10 Şem‘î’nin varlığından söz etmektedir (bk.
Karavelioğlu 2004). Ancak Karavelioğlu’nun bahsettiği bu şairler
arasında Kıbrıslı Şem‘î bulunmamaktadır. Bu durumda Şem‘î ile
çağdaş olan aynı mahlaslı şairlere dikkatlice bakmak gerekir. Hala
Sultan Tekyesi şeyhlerinden Mehmet Şem‘î; Konyalı Şem‘î (ö. 1841),
Köstendilli Şem‘î (ö. 1855) ve Maraşlı Şem‘î (ö. 1881) ile çağdaştır.
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Bunlardan Konyalı Şem‘î’nin Kıbrıs’la ilgili bir bağı yoktur. Üstelik
yayıma hazırladığımız şiirlerin hiçbiri, Konyalı Şem‘î’nin neşredilen
şiirleri (bk. M. Sarı 2013) arasında yer almamaktadır. Ayrıca Konyalı
Şem‘î, “Şem‘î, Derd-mend Şem‘î, Derdi-mend Şem‘î, Hacı Şem‘î,
Şem‘î Baba” mahlaslarını kullanırken (bk. Fedai 1992, Sarı 2013)
Kıbrıslı olanı ise sadece Şem‘î’yi mahlas olarak kullanmıştır. Bir de
Konyalı Şem‘î’nin 1841 yılında vefat etmiş olması da bize 1845 yılında
hayatta olan Mehmet Şem‘î’nin Kıbrıslı olduğunu göstermektedir.
Köstendilli Şem‘î’nin divan sahibi olduğu (bk. Bülbül 2014) söylense
de nüshası elde değildir. Ayrıca Kıbrıs ile yolunun kesiştiğine dair de
bir bilgi bulunmamaktadır. Maraşlı Şem‘î ise Anadolu ve Rumeli’nin
muhtelif yerlerinde kadılık yapıp Anadolu ve Rumeli kazaskerlikleri
görevlerinde bulunmuştur. Kıbrıs’la yolu kesişmediği gibi Mecmu‘a-i
Eş‘ar/Şem‘î Mecmuası adlı kendi şiirlerine de yer vermiş olduğu
eserinde

(bk. Yorulmaz

2011) Kıbrıslı

Şem‘î’ye

ait

şiirler

bulunmamaktadır.
Bütün bu değerlendirmeler göstermektedir ki Hala Sultan Tekyesi
şeyhlerinden Mehmet Şem‘î Kıbrıslıdır. Nitekim 5 manzumesinde (bk.
G. 14/1-6, G. 27/3, G. 44/6, G. 50/7) Kıbrıs’ı anması, bu düşüncemizi
daha da muhkemleştirmektedir. Hala Sultan Türbesi duvarındaki 1845
tarihi ve müfredindeki ilki 1840 yılında, Abdülmecid zamanında
Osmanlı Devleti’nde ilk kâğıt para olan “kâ’ime-i mu‘tebere” (Pakalın
1993: 140) ibaresi onun XIX. yüzyıl şairi olduğunun delillerindendir.
Ayrıca çalışmamıza kaynaklık eden İstanbul Süleymaniye Yazma Eser
Kütüphanesi Tercüman Gazetesi Türkçe Yazmaları Koleksiyonu Y-110
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numarada kayıtlı mecmuada; Şem‘î’nin yanı sıra Ârif, Handî, Hasan
Hilmî Efendi (bk. Kesik vd. 2019), Kerîmî, Nâdirî, Râcî, Rüşdî (bk.
Kesik vd. 2018), Tahsîn, Vâsıf-ı Kıbrısî, Yûsuf gibi Kıbrıslı başka
şairlerin şiirlerinin yer alması şairin Kıbrıslı olma ihtimalini daha da
kuvvetlendirmektedir. Şem‘î’nin ölüm tarihine dair bir bilgi
bulunmamaktadır. Bir manzumesinden onun Kâdirî tarikatına intisap
ettiği anlaşılmaktadır (G. 36/3).
ŞEM‘Î’NİN ESERLERİ VE EDEBÎ KİŞİLİĞİ
Şem‘î’nin herhangi bir eser sahibi olduğuna dair bir bilgi yoktur. Tespit
edebildiğimiz kadarıyla 2 şarkısı, 3 muhammesi, 1 tahmisi, 4
müseddesi, 59 gazeli ile 1 matlaı bulunmaktadır. Bu şiirlerden 14’ü
Harid Fedai (bk. 1992) tarafından daha önce yayımlanmıştır. Harid
Fedai’ye göre “Şem‘i; Nedim gibi âşıkâne, şuh; özellikle Hristiyan
güzellerine tutkun, aşk ateşinin tutuşturduğu güzel söylemli şiirleriyle
kendisini belli eder.” (Fedai yty.). Kaynaklarda adı geçmeyen şairin
edebî şahsiyetine dair bundan başka bir değerlendirme bulunmamaktadır.
Gülden Sarı’nın kaleme aldığı “Şem‘î, Mehmed” maddesinde şairin,
âşık edebiyatı kapsamında değerlendirilmesi doğru değildir (bk. Sarı
2014). O, klasik Türk şiiri geleneğinde yetişmiş bir şahsiyettir. Şemʻî,
her şeyden önce sade ve samimi Türkçesiyle klasik Türk şiirinin klişe
ve mecazlarıyla örülü aşk ve sevgili, yer yer de hikemi muhtevalı şiirler
kaleme almış bir şairdir.
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1. Şiir ve Şaire Dair Düşünceleri
Klasik Türk şairleri; divan dibacelerinde, mesnevilerin sebeb-i te’lif
bölümlerinde, yer yer de çeşitli manzumeler içinde mısra, beyit ya da
bentler hâlinde şiire dair düşüncelerini dile getirmişlerdir. Gelenek
dâhilinde şiirler kaleme alan Kıbrıslı Şemʻî de diğer klasik Türk
şairlerinin çoğunda olduğu gibi şiire dair birtakım değerlendirmelerde
bulunmuştur. Bu değerlendirmeler, daha çok kendi şiirini ve şairlik
kudretini övme şeklinde görülmektedir.
Kıbrıs’ta Şemʻî gibi söz ustası bir şairin ortaya çıkması mutluluk verici
bir durumdur.
Şehr-i Kıbrısda nice bu derdmend-i Şem‘î gibi
Şâ‘ir-i nâtık-ı suhan peydâ olur ‘âlem bu yâ (G. 50/7)
Şemʻî, söz sahasında diğer şairlere meydan okumaktadır. “İşte söz
meydanı! Kıbrıs şehrinde Şemʻî gibi şair varsa gelsin.” diyerek kendi
ölçüsünde şair olmadığını dile getirmektedir:
Var ise gelsin mukâbil işde meydân-ı suhan
Şehr-i Kıbrısda ‘aceb Şem‘î gibi şâ‘ir mi var (G. 14/6)
Söz meydanında nice şöhret sahibi şair gördüğünü, kendisinin de şiirler
kaleme alsa bunda şaşılacak bir durum olmadığını ifade etmektedir.
At sürüp çıksam o meydâna suhan içre ne gam
Şem‘iyâ bahs-i nazımda nice biz ün gördük (G. 23/5)
Şairler, Şemʻî’nin inci gibi sıra hâlinde dizilmiş manzumelerini
okuyunca onun şairliğini gönülden alkışlayacaklardır.
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Okuyup ebyât-ı nazm-ı dürrveş ehl-i suhan
Eylesin tahsîn-i dilden tab‘-ı dîvânım bugün (G. 8/5)
Şiirlerinden övgüyle bahsedilecek bir şairlik istidadına sahip olan
Şemʻî, söz meydanında şairlik bakımından diğer sanatçılarla boy
ölçüşebilecek bir durumdadır.
Bu meydân imtihân meydânıdır ehl-i suhandâna
Kamu şâ‘irlere Şem‘î cevâbım lâ-tesellümdür (G. 27/5)
Eskilerin bikr-i mana, nev-eda diye de tabir ettikleri yeni mazmunlarla
örülü manzumeler vücuda getirip özgün olma iddiası Şemʻî’nin de
şiirlerinde kendini göstermektedir. Yeni tarzda bir gazel yazması şairler
topluluğu içinde bir şan olacaktır.
Ne ola bir nev-gazel inşâ edersem Şem‘iyâ ben de
Sezâdır zümre-i şâ‘irlere bir ulu şândır bu (G. 28/5)
Klasik şiirde başlangıçta genç şairlerin yetişmesinde edebî bir mektep
olan nazire geleneğinde birçok sanatkâr kalem oynatmıştır. Beğenilen
ve üstat şairlerin şiirlerinin aynı vezin ve konu doğrultusunda
benzerinin yazılması olarak öz bir şekilde tanımlayabileceğimiz bu
gelenekte tanzir edilen şiirler, zemin şiirle denk olmalı ya da onu
aşmalıdır. Dolayısıyla bu şartları sağlayamayan şairler, taklitten hatta
sirkatten kurtulamamışlardır. Nitekim nazire yazmak şairlik istidadı
ister. Şemʻî de kendisini usta bir şair olarak görüp şiirlerini tanzir
etmenin zorluğu üzerinde durmaktadır.
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Tanzîrine kâdir olamaz ehl-i suhan kim
Şem‘î gazelim kâf ile nûn ayagı tengdir (G. 33/5)
Dünyada Şemʻî gibi zarif, hoş ve güzel yaradılışlı bir şair yoktur.
Olmaya tab‘ım gibi ‘âlemde Şem‘î bir zarîf
Muktedir mi işbu tahammüle ‘aceb merd-i za‘îf
Nutk-ı pâkimle olupdur nazmımız dürr-i şafîf
Tekye-i ‘aşk içre inşâd eyleyip nazm-ı latîf
‘Âsımı ehl-i suhan takdîm-i yârân eyledi (Th. 1/V)
2. Aşk, Sevgili ve Âşık
Klasik Türk şiirinde aşk önemli bir yer tutmaktadır. Bu köklü gelenekte
şairler, genellikle kendilerini rint addedip güzel sevmeyi, bade içmeyi,
hayattan kâm almayı ister görünmektedirler. Klasik şiir geleneğinde
manzumeler kaleme alan Kıbrıslı Şemʻî’nin de şiirlerinin geneline
bakıldığında, rindâne bir tavır takındığı görülmektedir. İşlediği
konuların başında aşk ve aşkın hâlleri gelmektedir.
Aşk, gönülde başka bir duyguyu ve de buna bağlı olarak herhangi bir
korkuyu barındırmaz. Aşka tutulan bir kimse, âşık olmanın beraberinde
getireceği perişanlık, ağlayıp inleme gibi durumlardan dolayı
başkalarının ne düşüneceğini umursamaz. O, âşık olmakla ayıplanmayı
göze almıştır. Sevgiliden başka hiçbir şey umurunda değildir.
Şehr-i dil ‘aşkınla vîrân oldu gel
Ten-za‘îfim hâk-i yeksân oldu gel (G. 54/1)
Şem‘î fehm etmez o kim rüsvâ-yı ‘âlem ne oldugun
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Atdırır nâmûs [u] ‘ârı bir yana sevdâ-yı ‘aşk (G. 52/5)
Klasik şiirde, hemen her şairin üzerinde durduğu bir husus ise aşkın
onulmaz bir hastalık oluşudur. Bu hastalığın tek çaresi, sevgiliye
kavuşmakla mümkün olacaktır. Bu durumda halk kültüründe ve klasik
şiirde “hekim”liği ile öne çıkan Lokman Hekim bile aşk derdine ilaç
olamaz.
Vermesin zahmet bârî haste vücûda ol tabîb
Bir devâsız derde düşdüm edemez Lokmân ‘ilâc (G. 53/5)
Aşkın merkezinde sevgili vardır. Sevgili ile ilgili tasavvurlar geleneğe
uygundur. Sevgilinin gözleri cadı gibi büyü yapıcıdır, fitnecidir ve de
siyahtır. Sevgili, dünya bağının goncasıdır. Yanağındaki ben
siyahtır/kâfirdir. Sevgili ela gözlüdür (Ms. 4/I); peri gibi güzeldir (Th.
1/I); gonca ağızlıdır (Th. 1/II). Sevgilinin ağzı gül renklidir (G 2/5);
dudağının lezzeti karşısında şeker ve ab-ı hayat istenmez (G. 40/4).
Sevgili ahu gözlüdür, melek yüzlü olup yanağı gül gibi kırmızıdır (G.
8/6). Hatta gül, rengini sevgilinin yanağından almıştır ve onun yanağı
parlak ay ile aynı renktedir (G. 33/1). Sevgili yay kaşlıdır (G. 3/5).
Onun yanağı mumun alevi (Ms. 4/V); saçı ise sümbül gibidir (G. 6/2,
G. 32/1). Boyu ölçülü ve düzgündür (G. 14/2). Sevgili sultandır ve
cömertlik madeni olmalıdır (G. 8/1). O, tıfl-ı nâz (M. 2/IV) olup bu
konuda eğitimlidir (G. 27/2).
Sevgilinin kalbi taş gibidir, hissizdir (G. 33/3). Sevgili vefasızdır, onun
âdeti âşığa cevr ü cefa etmektir; o, gönül ehlinin hâlinden anlamaz (Th.
1/IV); acımasız bir kâfirdir (G. 17/1). Vefasız Hristiyan güzelinden vefa
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ummak boşunadır; âşık, Hz. İsa’dan ferman bile getirse onun aşkına
karşılık vermez; çünkü kâfirdir (G. 3/1, 2, 3).
Sevgili, o kadar güzeldir ki bu güzellik karşısında Züleyha şaşırıp kalır
(M. 2/I-II). Sevgiliye güzellik Mısır’ının Yusuf’u dense layıktır (G.
14/4). O, güzellik şahıdır (Ms. 1/V) ancak güzellik kalıcı değildir, onun
da çağı ve zamanı geçer (M. 3/V, G. 28/2, G. 39/1). Sevgili, âşığın seher
vakti yapacağı ahtan sakınmalıdır (Th. 1/II).
Geleneğe aykırı olarak sevgili, âşığa “İsteğin bir buse ise gel doya doya
al” da diyebilmektedir (Ms. 4/).
Sevgili, bazen âşığı gece gündüz ağlatıp inleten Bir Nemçe/Avusturya
dilberi (G. 41/1), bazen gönül ülkesini yağmalayan şuh bir Ermeni
güzeli, (M. 2) ve bazen de âşığın aklını başından alan müstesna bir
Frenk’tir (G. 41/4).
Güzeller/sevgililer paraya düşkündür (Matla).
Klasik şiir geleneğinde olduğu gibi, Şem‘î’nin şiirlerinde de aşkın tüm
ızdırabını yüklenen âşık olmuştur. Âşığın gönlü aşk ateşi ile yanıp
kebap olmuştur ki o, deryaları içse de bu ateşi söndüremez. Izdırap
içinde kıvranan âşığın ahı sevgiliye ulaşmaz (M. 2/IV). O, sevgilinin
saçının mecnunudur (M. 2/ VII). Ayrılık, onun için zehir yutmaktır (M.
3/IV). Peri gibi güzel sevgilinin aşkı onun gönlünü yakmaktadır (Th.
1/I). Aşk bağında bülbül gibi, gonca ağızlı bir sevgilinin aşkıyla ağlayıp
inlemektedir (Th. 1/III). O kadar çok acı çekmektedir ki rakip bile onun
acınası hâli karşısında figan etmiştir (Th. 1/III). Sevgili ile rakibi bir
arada gören âşığın figanı göğü kaplamıştır (G. 8/4) ve gözünden de
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kanlı yaş dökülmektedir (Ms. 1/II). Âşığın ahı arşa çıkıp göğü
yakmaktadır (G. 5/1, Ms. 1/V) ve Mecnûn gibi sevgilisinden ayrı kalıp
(Ms. 2/I) melâmet çölünde vahşi hayvanlarla dost olmuştur (G. 1/3)1.
Âşığın kavuşma umudu, kıyamet gününe kalmıştır (Ms. 2). Sevgiliyi
başkalarıyla görmektense ölmeyi yeğlemektedir (Ms. 3/II). Âşık,
pervanedir (Ms. 4/V), sevgilinin güzelliği karşısında kendinden geçer;
aşk ve ayrılık gamı ile hâli yamandır (G. 5/1).
Güzellik bağında, sevgilinin yanağı güller gibi kızarmıştır ve bunun
neticesinde âşıklar bülbüller gibi feryada başlamıştır (G. 6/1). Âşık,
sevgilinin lütuf kapısından bir öpücük almayı talep etmektedir (G. 5/5).
Âşığın vücut toprağı sevgilinin uğruna yansa bu âşık için önemli
değildir (G. 5/3). Âşıklar için sevgilinin yolunda onun ayağının toprağı
olmak bir istektir (G. 5/4). Âşık, melek yüzlü bir sevgili uğruna kendini
feda eder (G. 8/6). Sevgilinin olmadığı bir cennet bile onun için garip
eller gibidir (G. 6/3, G. 16/2). O, sevgiliden vazgeçmeyi istese de âşığın
gönlü vazgeçmez (G. 21/1).
Âşık, vefasız sevgilinin (G. 45/2) güzellik gül bahçesinde bülbül gibi
feryat etmektedir (G. 17/2), namı Mecnun’dur (G. 7/2), makamı da
mihnet köşesidir (G. 7/3), gözyaşı seller gibidir (G. 10/4), gurbet elde
sevgilinin ayrılığı nedeniyle çekmiş olduğu dert, kanlı gözyaşları ile
yazılıp mufassal bir kitap olmuştur.

Ayrıca bk. G. 29/2, G. 32/4, G. 43/2, G. 44/7, G. 49/3, G. 51/2, G. 52/3, G. 58/4,
G. 59/2.
1
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Diyâr-ı gurbet elde çekdigim renc [ü] ta‘ab ey dil
Yazıldı eşk-i çeşmimle mufassal bir kitâb oldu (G. 10/2)
Âşığın inleyişinin sebebi gül yanaklı sevgili (G. 15/1); beden toprağının
yanma sebebi ise sevgilinin dağınık siyah saçlarıdır (G. 15/2). Ayrılık
ateşi âşığın ah u zarını artırmaktadır (G. 16/1). Âşık, her ne kadar gam
denizine batmış olsa da sevgilinin gülen yüzünü gördükçe mutluluğu
artar (G. 24/3, G. 14/2). Âşıkları mecnun eden zamanın şuhu sevgilidir
(G. 28/4). Âşığın derdine Lokman bile çare olamaz (G. 51/1). Âşık,
şarap içen ve bir ayağı sürekli meyhane köşesinde olan bir rinttir.
Demişler ba‘zılar mey-nûş eden rüsvâ-yı ‘âlemdir
Benim hep gûşe-i mey-hâneler mahzâ mahallemdür (G. 27/4)
Âşığın ızdırabının, sevgilinin âşığa karşı tavrının, ayrılığın, bahtsızlık
ve talihsizliğin sebebi klasik şiir geleneğinde olduğu gibi, Şem‘î’nin
şiirlerinde de felektir. Felek, âşığın gönlünü yakar; onu hüzne gark edip
aklını başından alır; sevgiliden ayırıp isteği doğrultusunda dönmez
Dâd elinden ey felek ‘âlemde zâr etdin beni
Ayırıp bir hûb-edâdan târ-mâr etdin beni (G. 1/1)
Şem‘î bî-çâre nice firkatle feryâd etmesin
Dâd elinden âh felek feryâd elinden âh felek (G. 58/5)
Şem‘î, sevgilinin vefasızlığı ve acımasızlığına tahammül etmekle de
genellikle geleneğe uygun olarak hareket eder. Ancak bazı durumda
sevgiliden umudun kesildiği ve vefasız bir sevgilinin âşığı olunmaması
öğüdünü vererek az da olsa “vâsuhte”yi akla getirmektedir.
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Bî-vefâ dil-dâra bende olmaga kılma heves
Dinler isen nushum ey dil gûş edip bu söz bes (G. 22/1)
Hûr u bâg-ı mîve-i vaslına çün ermez elin
Ol cefâ-cû cevr-i vâfir yârdan ümmîd kes (G. 22/2)
3. Rakip
Şem‘î, şiirlerinde rakibi de geleneğe uygun tasavvurlarla ele almıştır.
Rakip, âşık ile sevgili arasında engel olup âşığın en büyük düşmanıdır.
Sevgilinin rakiple olan dostluğunu kıskanan âşık, onu hep olumsuz
sıfatlarla nitelendirmiştir. Sevgili, rakiple dost olurken, âşık hasretle
yanıp yakılmaktadır.
Oldun ey meh hoş ola agyâra yâr ‘âlem bu yâ
‘Âşıkın yansın ko hicr-i nâza yâr ‘âlem bu yâ (G. 45/1)
Kavuşma meclisinin gül bahçesinde sevgiliyle dost olup eğlenmek ve
sevgilinin gül renkli ağzını öpmek, uğursuz rakibe nasip olmuştur.
Bezimde nûş ederken câm-ı sahbâ-yı leb-â-leb âh
O yâr şimdi eller ile âşinâ ammâ cüdâyım ben (G. 51/3)
Gülşen-i bezm-i visâl içre rakîb-i menhûs
Ruh-ı gül-fâmı femin öpdügünü dün gördük (G. 23/2)
Âşık; kötü huylu, uğursuz, köpek rakibin, sevgiliye kavuşma
meclisinden sürünerek uzaklaşmasını dilemektedir.
Sürünsün kelb-i menhûs ü rakîb-i bed-meniş ey dil
Visâl-i bezm-i cânândan bu şeb anlar ıraklansın (G. 25/3)

19

Kötü huylu rakip, sevgilinin semtine uğrarsa, ona aman verilmemeli ve
onun başı hemen kesilmelidir.
Semt-i cânânda görürsen hâr rakîb-i bed-kişi
Kes başın verme amân agyâr-ı ‘âlem görmesin (G. 42/4)
Aşk ehli, doğruluk ve dürüstlüğü şiar edinmişken rakibin işi şeytan gibi
kötülüktür. Sevgili, rakibe dostluk gösterdikçe aslında şanına halel
getirmektedir. Çünkü şeytana uyanın sonu felakettir.
İrer râh-ı hidâyetde visâle Şemʻî ʻaşk ehli
Kalır zulmet bucagında o kim şeytâna bakdıkça (G. 24/5)
Sevgili, âşığın bütün uyarılarına rağmen sözünde ve fiilinde samimi
olmayan adi kimselerle/rakiple dostluk kurarak âşığını hüzne
boğmuştur.
Kime ‘arz edeyim ahvâlimi ey dil-pesendim âh
Yüregin acımaz mı böyle gördükçe efendim âh
Rakîbe râm olup terk eyledin çün nush u pendim âh
Hemân sabr u karârım kalmayıp gâyet gücendim âh
Niçün ey şâh-bâzım hem-dem oldun mübtezellerle
Revâ mı ‘âşıkın görsün seni âh şimdi ellerle (Ms. 3/IV)2
Şem‘î’nin bedeni ayrılık ateşiyle yansa da ay parçası sevgili,
ellere/rakibe gösterdiği ilgiyi ondan esirger.

2

Ayrıca bk. G. 3/1, G 8/4, G. 45/3, G. 57/4, G. 59/1.
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Âteş-i firkatle Şem‘i yansa da hâk-i vücûd
İ‘tibâr etmez o meh-pâre bize eller gibi (G. 6/7)
Âşık, umudunu kaybetmemiştir. Feleğin bir gün kendi isteği
doğrultusunda döneceğini ummaktadır. Rakibin, mutluluğunun sürekli
olmayacağını ve bunu da böyle bilmesi gerektiğini söylemektedir. Gün
gelir, âşığın içine düştüğü dertlere rakip tutulur.
Fülk-i dil bahr-i gam içre sanmasın kalır rakîb
Kim döner elbet murâdımca felek ‘âlem bu yâ (G. 46/3)
Gûşe-i mihnetde şimdi bir esîr-i gam isek
‘Âkıbet bir gün dahı agyâr olur ‘âlem bu yâ (G. 47/1)
Rakibin sevgilinin yanında geçirdiği güzel günler elbet bir gün
bitecektir. Bir gün köpek rakibi de Mansur gibi asacaklardır.
Bulur âhir zevâlin hâr rakîb-i bed-meniş elbet
Bu denlü çarh-ı dûnun verdigi ruhsat geçer kalmaz (G. 39/4)
Bir gün elbette çekerler Hazret-i Mansûr gibi
Kelb rakîb-i bed-kişi hep dâra yâr ‘âlem bu yâ (G. 45/1)
Rakibin her sözü, âşık için çok inciticidir.
‘Ömrüm tamâm oldukça yürekden acı gitmez
Bir kelb rakîbin sözü dilde yara kaldı (G. 57/3)
Âşık, rakiple bu dünyada olmazsa bile kıyamet gününde hesaplaşmayı
arzulamaktadır.
Dönmezse murâd üzre felek zannıma Şem‘î
Agyâr ile da‘vâlarımız mahşere kaldı (G. 57/7)
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Felek, dertli âşığı hor görüp yani sevgiliden ayırıp har-meniş/eşek
tabiatlı rakibin sevgilinin yanında bulunmasına izin vererek onu mutlu
etmiştir.
Felek hışm eyleyip koydu dil-i gamnâki zilletde
Nice gelip rakîb-i har-menişler kâm-yâb oldu (G. 10/3)
Âşık, bütün olumsuz tutumlarına rağmen sevgilinin bir gülüşüne dahi
razıdır.
Agyâra mürüvvet bana bu çeşm-i gazab ne
Bârî yüzüme sen dahı bir kerre kuzum gül (G. 32/2)
4. Dinî ve Tasavvufi Mefhumlar
Din ve tasavvuf, klasik Türk şiirinin en başta gelen konularındandır.
Allah (isimleri ve sıfatları), peygamberler (kısas-ı enbiya), ahiret, insan,
dünya hayatı, aşk ve nefis gibi hususlar sıklıkla şiirlerin muhtevasını
oluşturmuştur. Dinî-tasavvufi muhtevada, akla ilk gelen hiç şüphesiz
Allah’tır. Hemen bütün eserlerde, şiirlerde onun adı anılmaktadır.
Şem‘î de darda kaldığında, ümitsizliğe düştüğünde Kerîm yani lütuf ve
ihsan sahibi Allâh’ın merhametine sığınmaktadır. Bir dost, bir yol
arkadaşı olmasa bile merhameti bol Allah’ın inayeti yeterli olacaktır.
Ne yârına tesellî verecek hem-râhımız vardır
Hemân pes rahmeti bol bir Kerîm Allâhımız vardır (G. 36/1)
Şem‘î, sevgiliden ayrı kaldığı günlerde çekmiş olduğu ızdırabın
dinmesini istemekte ve sevgiliye kavuşmak için Allah’a dua
etmektedir.
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Nice gitsin kadd-i mevzûnu hayâl-i dilden âh
Eyleye vaslın müyesser Hazret-i Perverdigâr (G. 14/3)
Şem‘î’nin şiirlerinde değindiği bir diğer dinî muhteva kader bahsidir.
Allah’ın ezelî hükmü, takdiri, alın yazısı olan kader, sevgili ile ilgili
hususlar dâhilinde ele alınmıştır. Şem‘î’nin gönlü ayrılık acısıyla
dertlidir ancak bu dert şairin herhangi bir davranışının karşılığı değildir.
Onun alın yazısı anne karnında iken yazılmıştır ve dünyaya gelince de
gerçekleşmiştir (kaza).
Dil-i gamnâk görüp zann etme Şem‘î etdigimdendir
Çalınmış alnıma çünki kalem tâ rahm-i maderde (G. 40/5)
Şem‘î’nin şiirlerine konu ettiği bir diğer muhteva da mahşer/kıyamet
günüdür. Dünyada sevgiliye kavuşamayan âşık, Allah’tan kıyamet
gününde kavuşmayı nasip etmesini dilemektedir.
Düşüp dâm-ı belâya bir esîrem renc ü mihnetde
Garîb Mecnûnveş kaldım ne çâre il-i gurbetde
Geçer ‘ömrüm gam-ı hasretle sahrâ-yı melâmetde
Meded fülk-i dilim kaldı belâ-yı bahr-ı zulmetde
Dil-i mahzûn kodun yâ Rabbi çün dünyâda hasretde
Kavuşmaklık müyesser kıl bârî rûz-ı kıyâmetde (Ms. 2)
Âşık, rakiple bu dünyada olmazsa bile kıyamet gününde hesaplaşmayı
arzulamaktadır.
Dönmezse murâd üzre felek zannıma Şem‘î
Agyâr ile da‘vâlarımız mahşere kaldı (G. 57/7)
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Dinî-tasavvufi muhtevanın bir diğerini peygamberler ve onların örnek
yaşamları oluşturmaktadır. Peygamberler, Allah’ın sonsuz ilminin
yaratılanlar tarafından bilinmesi ve öğrenilmesi için yaratılmışların
içinden çıkardığı müstesna şahsiyetlerdir. Allah’ın sırlarını insanlara
öğretmek ve ilmini yaymak, tevhidi bildirmek, tebliğcisi oldukları İlahî
dini lâyıkıyla temsil etmek en önemli görevleridir. Yaşamlarıyla
insanlara örnek olmuşlardır. Her türlü sıkıntılara katlanmışlar, maruz
kaldıkları

kötü

muamelelere

göğüs

gerip

sabretmişlerdir.

Peygamberlerin örnek yaşamları, çeşitli mecaz ve göndermelerle klasik
Türk şairlerinin hislerine tercüman olmuştur. Kıbrıslı Şem‘î de,
şiirlerinde az da olsa peygamber kıssalarına değinmiştir.
Şem‘î, klasik şiirde daha çok, oğlu Yusuf’un ayrılık hasretiyle
ağlamaktan gözlerinin kör oluşu ve hüzünler evi ilgisiyle işlenen Hz.
Yakup’u benzer tasavvurlarla hislerine tercüman etmiştir. O, Hz.
Yakup’un oğlu Yusuf için gözyaşı dökmesi gibi, sevgilinin derdiyle
sabahlara kadar ağlamaktadır. Yakup gibi, hüzünler evinde ağlamasının
sebebi, Yusuf gibi güzel bir sevgilinin varlığıdır.
Gece tâ-be-seher ‘aşk-ı firâk u derd-i cânânla
Kim ol Ya‘kûbveş çeşm-i dem-i giryân idik evvel (G. 11/3)
Beyt-i ahzânda nice Ya‘kûbveş giryânıma
Yûsuf-ı Mısr-ı melâhat şâh-ı hûbândır sebeb (G. 15/4)
Şem‘î’nin değindiği bir diğer peygamber Hz. Yusuf’tur. O, klasik şiirde
olağanüstü güzelliği, rüyası, kardeşleri tarafından kuyuya atılışı, bir
kervan tarafından kurtarılıp Mısır’da köle olarak satılması, Züleyha’nın
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iftirası sonucu zindana atılması, rüya tabir etmesi ve Mısır’a aziz olması
gibi tasavvurlarda ele alınmıştır. Şem‘î’nin sevgilisi ahu gözüyle, melek
yüzüyle, gül gibi al yanağıyla güzellik Mısır’ının Yusuf’udur.
Çeşm-i âhû bir melek-sûret gül-i ra‘nâ idi
Yûsuf-ı Mısr-ı melâhat dense şânında ne var (G. 14/4)
Yûsuf-ı Mısr-ı melâhat der gören şâyed seni
Senin ey kân-ı kerem bu hüsn ile baş üzre tâc (G. 53/2)
Şem‘î’nin şiirlerinde Hz. İsa ve Hristiyanlık ile ilgili tasavvurlara
diğerlerine göre çok yer verilmiştir. Şair, sevgili ile ilgili tasavvurlarda
bazen sevgilinin mensubu olduğu milleti de anmıştır. Sevgili, bazen
Nemçe/Avusturya dilberi, bazen şuh bir Ermeni güzeli ve bazen de
müstesna bir Frenk’tir (bk. Aşk, Sevgili, Âşık ve Rakip). Dolayısıyla
bir Hristiyan güzeli olan sevgili, o kadar merhametsizdir ki âşık,
sevgiliyi dininin tebliğcisi Hz. İsa’ya şikâyet etse buna şaşılmamalıdır.
Cevr ile yakdı dil-i gamnâki sûzân eyledi
Ne ola şekvâ eyler isem ben dahı ‘Îsâsına (G. 44/5)
Hz. İsa’nın yanı sıra Hristiyanlık ile ilgili bazı unsurların da sevgiliye
dair tasavvurlar dâhilinde işlendiği görülmektedir. Bunlardan kilise
çanı, kilise içindeki resimler, Hristiyanlığın kutsal kitabı İncil ve
Hristiyanların boyunlarına taktıkları haç sevgili tasvirlerinde aracı
olmuştur.
Sevgili, kız kardeşi ile her gün kiliseye gitmektedir. Bunu gören Şem‘î
de “Çirkin, kötü kilisenin suret verilmiş resmi sen misin?” sorusunu
sormaktan kendini alıkoyamaz.
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Olursun râh-ı hem-şîren ile büt-hâneye her gün
O tasvîr-i musavver sen misin zişt-i kilîsânın (G. 30/4)
Kilise çanının sesini duyan âşığın gönlü, put gibi güzel sevgiliyi görmek
için kiliseye gidip oradaki haçı öpmeyi arzular.
Çalınsa gûş edip nâkûs ol dem şaşırın ey büt
Çelîpâya sürüp gitmegi ister gâyet-i cânın (G. 30/5)
Resimlerle dolu kilisede, keşişler/güzeller hoş sesleriyle İncil
okumaktadırlar.
Ol musavver rûh-ı tasvîrin nice büt-hânede
Hûb-âvâz ile görün İncîl okur kâşişleri (G. 34/4)
Sevgili, siyah/kâfir gözlü, göğsündeki haçı ile imansız bir güzeldir.
Çeşm-i kâfir bir musavver şûh-ı bî-îmândır ol
Gel ne hâcet kıl nazar gögsünde çellîpâsına (G. 44/ 3)
Şem‘î’nin şiirlerinde değindiği bir diğer dinî muhteva ise Allah’ın son
elçisi, İslâm peygamberi Hz. Muhammed’dir. Şem‘î, ahirette ümitsiz
değildir. Hz. Peygamber’in kendisine şefaatçi olacağı ümidini
taşımaktadır.
Şefî‘-i müznibîn rûz-ı cezâda gam yeme Şem‘î
Muhammed Ahmed u Mahmûd gibi ol şâhımız vardır (G. 36/5)
Şem‘î, üzüntü ve kederle dolu dünyanın geçiciliğini ve bu dünyanın
hiçbir kimseye kalmadığını ve de kalmayacağını ifade ederken Hz.
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Peygamber’i örnek göstermiştir. Dünya ne şahlara ne de Hz.
Peygamber’e kalmıştır.
Ey dil gam-ı ‘âlemde cihân kimlere kaldı
Ne şâhlara ne Hazret-i Peygambere kaldı (G. 57/1)
Şem‘î’nin sevgili ile ilgili tasavvurlarda ele aldığı bir diğer dinî unsur,
Brahma dininin rahipleri ve(ya) Mecusi din adamı demek olan
berehmendir. Meyhanedeki resimler gibi baş açıp uğursuz sevgiliye
tapınılması istenmektedir.
Açıp baş şol berehmenler ile kim nakş-ı mey-hâne
Perest eylen o lebi rûh-sûret menhûsa înânın (G. 30/6)
Şem‘î bir beytinde Kadirîlik tarikatının kurucusu Abdülkadir
Geylânî’yi de anmıştır. Şem‘î, harabat ehli olup Kadirî tarikatına
mensuptur. Burada birçok derviş bulunmaktadır.
Biz ol ehl-i harâbâtız tarîk-i Kadr-i Geylândan
Olup hem hırka-pûş şimdi nice sipâhımız vardır (G. 36/3)
Şem‘î, klasik Türk şiiri geleneğinde olduğu gibi zahitlere çatmaktadır.
Kendisini aklı başından gitmiş bir aşk müptelası ve sarhoşlar
zümresinden bir rint, zahidi de hakir bir kimse olarak görmektedir.
Mest-i lâ-ya‘kıl hevâ-yı ‘aşkam ey dil şöyle kim
Sûfî-i hâr zümre-i mestâneden sanın beni (G. 43/4)
Eyyâm-ı beşâşet dediler ‘ıyd-ı sa‘îdin
Ey sûfî-i hâr şâdî-i bayram sizin olsun (G. 54/4)
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4. Hikemî Muhteva
Edebiyatımızın ilk yazılı örneklerinden itibaren görülen; fakat
yüzyıllara

göre

farklılık arz eden hikmetli

şiir söylemenin

edebiyatımızdaki en önemli ve en güçlü temsilcisi Nâbî’dir. Şem‘î de
Nâbî gibi, çağındaki olumsuzlukları görmezden gelmemiş ve âdeta
dönemine tanıklık etmiştir. İnsanların cahillikleri, cahillerin el üstünde
tutulması, âlimlerin gerekli değeri görmeyişi, insanların paraya ve
kadına düşkün olması ile insani ilişkiler şairin eleştirdiği başlıca
konulardandır.
Şem‘î’nin karşısında olduğu kimselerin başında cahiller gelmektedir.
O, kadir kıymet bilmeyen, kaba saba olan cahillerle sohbet etmeyi
uygun bulmaz. Onların sohbetinden uzak durur.
Hâsılı devr-i cihânda kadr ü kıymet bilmeyen
Zümre-i nâ-dân ile etmek kelâm olmaz bana (G. 7/4)
Şem‘î, her ne kadar cahillerle sohbet etmekten uzak dursa da inşa
ilmini, yazışma kurallarını ve dolayısıyla diplomasiyi bilmeyenler kadı
yapılıp bilgisiz oldukları hâlde el üstünde tutulmaktadırlar.
‘İlm-i inşâ bilmeyen mollâ olur ‘âlem bu yâ
Kesret-i cehl ile hem bâlâ olur ‘âlem bu yâ (G. 50/1)
Bayağı kimseler de “ağa”lık payesi ile ödüllendirilmektedir.
Döndügi’çün çarh-ı gerdûn ‘aks-i ehl-i mübtezel
Pâye-i rif‘at bulup aga olur ‘âlem bu yâ (G. 50/3)
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Cahiller, el üstünde tutulurken bilgili insanlar zerre kadar itibar
görmezler.
Zümre-i câhil katında zerredir sâhib-kemâl
Anın içün hâk zîr ü bâ olur ‘âlem bu yâ (G. 50/2)
Toplum iyice bozulmuş ve değer yargıları değişmeye başlamıştır. Artık
ilim ve fazilet sahibi kimseler hor görülmeye başlanmış ve toplumda
kadına, altın ve gümüşe değer verme öne çıkmıştır.
Gün-be-gün erbâb-ı kâmil hâk-i yeksân olmada
İ‘tibâr dil-ber ile sîm ü zere ‘âlem bu yâ (G. 49/4)
Yok ‘ârif-i billâh olanın zerrece kadri
Ragbeti budur hâsılı sîm ü zere kaldı (G. 57/2)
Artık bu zamanda söz sahibi kimseler ile seçkin kimseler alay konusu
olmuştur.
Söz sâhibi hem bezm-i re’îs devr-i felekde
Bir fitne-i tamâm ile bir mashara kaldı (G. 57/5)
Ancak, gönül ehli kimseler her ne kadar hor görülse de ârifler katında
hak ettiği saygıyı görürler.
Ehl-i diller her ne denlü zîr ü bâ olsa yine
Bezm-i ‘irfânda nice a‘lâ olur ‘âlem bu yâ (G. 50/4)
Feleğin işine akıl sır ermez. Olmayacak veya olmaması gereken işleri
hiç beklenmedik bir anda gerçekleştiriverir.
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Anlaşılmaz çarhın ammâ cilve vü cünbişleri
Nice gûn-â-gûn zuhûr eylerken ‘aksi işleri (G. 34/1)
Geçici dünyanın mutluluğu anlık bir hayal gibidir. Bu dünyada
mutluluk ve neşe kalıcı değildir, elbet bir gün geçip gider.
Sürûr-ı dâr-ı ifnâ bir hayâldir anla kim ey dil
Cihânda şâze vü zevk-i felek elbet geçer kalmaz

(G. 39/1)

Dünyada insanların talihleri de çeşitlilik gösterir. Kiminin bahtına
kavun, kimininkine de ham kavun düşer. İnsanların beğenileri de
farklılık göstermektedir. Kimisi şeftali, kimisi de çilek sever.
Kimi kavun yer kimi hâm u kelek ‘âlem bu yâ
Kimi şeftâlû sever kimi çilek ‘âlem bu yâ (G. 46/1)
İnsanların maddi durumları da birbirinden farklıdır, dünyada. Kimi
gümüş işlemeli elbise giyerken kimisi eski bir yelek ile yetinmektedir.
Kimi som sırma giyer devr-i felekde nice kim
Kiminin sırtında bir eski yelek ‘âlem bu yâ (G. 46/2)
Dünyada kimi insanlar, kederli hanelerinde matem günlerinde bile
zurna ve dümbelek çalmak zorunda kalırlar.
Gâh mükedder hânelerde gör tecellî âdeme
Çaldırır zûrnâ ile hem dünbelek ‘âlem bu yâ (G. 46/6)
Kimileri, Şem‘î gibi doğuştan bahtsızdır. Sarınacak belek (çocuk
kundağı) dahi bulamazlar.
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Baht-ı esved tâli‘i Şem‘î gibi olan kişi
Tutdugu dem sarına bulmaz belek ‘âlem bu yâ (G. 46/7)
Feleğin bütün bu olumsuz işlerine rağmen yine de ondan ümit kesilmez.
Nice bir ‘akis-i dûn bilmezsin â çarh-ı felek
Belki bu baht-ı siyâha yâr olur ‘âlem bu yâ (G. 47/3)
Geçici dünyaya aldanmayan kimseler, dünyanın zenginliği peşinde
koşmayıp başına köhne bir şal sararak “tükenmez bir hazine”nin sahibi
olurlar.
Târik-i dünyâ olanlar kenz-i lâ-yefnâda hem
Başına sardıgı köhne şâl olur ‘âlem bu yâ (G. 48/4)
Dünyadaki konumu, mevkii veya maddi zenginlikleriyle mağrur
olanların sonu zengin ama cimri olup servetiyle kibirlenmesi
neticesinde yer tarafından yutulan Kârun gibi olacaktır.
Devlet-i dünyâsına magrûr olan Kârûnveş
‘Âkıbet tahte’s-serây ilkâ olur ‘âlem bu yâ (G. 50/6)
Kişi, her şeyden önce edepli olup kendini gözetmelidir. Olur olmaz her
ortama girdiğinde çok söz edilen, çekiştirilen olacaktır.
Olur olmaz meclise talma gözet kendin hemân
Her biri bir kulp takar olsan melek ‘âlem bu yâ (G. 46/4)
İnsanlar para kazandıkça, biraz servet edinip mal ve mülk sahibi olunca,
çingenelerin üç beş akçe ellerine geçtiğinde eskiden elek sattıkları
çarşıya uğramaması gibi nereden geldiklerini hemen unutuverirler.
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Sonradan dört akçe peydâ eylesin çîgâneler
Unudur sûk içre satdıgın elek ‘âlem bu yâ (G. 46/5)
Şemʻî, “Karıncanın zevali gelince kanatlanır.” atasözü ile insanın
sosyal yaşamdaki tutum ve davranışlarına göndermede bulunmaktadır.
İnsanlar, toplum içinde aşırı davranışlarda, taşkınlıklarda bulunurlarsa
bu onların rezil olmalarına sebep olur.
Ahkar-ı mûrun zevâline işâret per ü bâl
Niceler ana şebîh rüsvâ olur ‘âlem bu yâ (G. 50/5)
5. Etkilendiği Şairler
Şem‘î’nin şiirlerinde Nedîm’deki şuh ve âşıkâne tavrı görmek
mümkündür. Şem‘î, Nedîm gibi rahat bir söyleyişi yeğlemiş ve günlük
dilden gelen sözleri argonun tuzağına düşmeden başarıyla şiirlerinde
yansıtmıştır. Şem‘î’nin
Bana yâr olmadı çünki o meh ʻâlemde sag olsun
Gezip seyr etdigi yerler hemân sünbüllü bâg olsun
Ko yansın âteş-i ʻaşkıyla sînem dâg dâg olsun
Bana yâr olmadı çünki o meh ʻâlemde sag olsun (Şarkı 1/I)
bendi ile başlayan şarkısı ve diğer birçok manzumesinde bu doğal
söyleyiş özelliklerini görmek mümkündür.
Cemâl-i şem‘-i hüsnünle ederken ‘aklımı yagma
O demler gûş eder miydin figân u âhımı âyâ
Sînede dûş eder derd ü gam-ı ‘aşka felek bu yâ
Süzüp çeşmin nigâh etme bana şimden-girü cânâ
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Ne semtin şûhusun nâmın nedir bilmem bile hâlâ (M. 3/I)
bendi ile başlayan muhammesindeki “Ne semtin şûhusun nâmın nedir
bilmem

bile

hâlâ”

mısraı

ise

Nedîmâne

edanın

en

güzel

örneklerindendir.
Nedîm’in şiirlerinde Beşiktaş’ı, Göksu’yu, Sadabat’ı anması gibi
Şem‘î de az sayıdaki manzumelerinde Kıbrıs’ı ve güzellerini tıpkı
Nedîm gibi senli benli konuşarak anmıştır.
Nedîm’in
Münâsibdir sana ey tıfl-ı nâzım hüccetin al gel
Beşiktaşa yakın bir hâne-i vîrânımız vardır (ND, G. 26/3)
Gûş kıldım kim bu gün ey dil-rübâ-yı gonca-leb
Bir dıraht altında sen etmekdesin zevk u tarab
Sıklet olmazsa eğer bir iki saʿatcik aceb
Biz de varsak mı efendim yanınız tenhâ mıdır
(ND, Msm. 19/III)
dizelerinde sevgiliye evini tarif etmesi ve sevgiliyle gizlice buluşma
arzusu, Şem‘î’nin şiirlerinde de görülmektedir.
O şûhu hâneye mahfîce teklîf eylesem Şem‘î
Gelir ammâ ‘abûsü’l-vech eder ülfet geçer kalmaz (G. 39/5)
Hâneye mahfîce gel ey yâr ʻâlem görmesin
Gerden-i kâfûrun emdir bâri ‘âlem görmesin (G. 42/1)
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Nedîm’in;
Yine tenhâ elime girdi hele cânânım
Bûs edince lebini ağzıma geldi cânım
Gece yıldız sayar iken bu dil-i nâlânım
Doğdu nâ-gâh güneş gibi meh-i tâbânım (ND, Msm. 23/I)
dizeleri, Şem‘î’de şu şekilde suret bulmuştur.
Hânede mahfîce olsan yâr ile ger bâde-nûş
Bezme dâ’ir nice kîl ü kâl olur ‘âlem bu yâ (G. 48/3)
Benzerlik elbette bunlarla sınırlı değildir. Daha birçok mısrada
Nedîmâne söyleyişin izlerine rastlamak mümkündür.
Şem‘î’nin şiirlerinde yer yer, Nâbî ekolü olarak da adlandırılan hikemî
tarzın etkilerini de görmek mümkündür (bk. Hikemî Muhteva).
Şem‘î’nin adını andığı ve bir gazelini de tahmis ettiği Âsım mahlaslı bir
şair bulunmaktadır (bk. Th., G. 41/6). Kıbrıs’la yolu kesişen iki Âsım
tespit ettik. Bunlardan birisi XIX. yüzyıl şairlerinden, Lefkoşa’da
doğup burada kâtiplik yapan Kıbrıslı Âsım’dır (Arslan 2014a, Batislam
2019: 355). Diğeri ise Kütahyalı Halîl Rüşdî Efendi’nin oğlu Âsım
Efendi olup 1805 yılında doğup 1884 yılında vefat etmiştir. Âsım
Efendi, 1852 yılında Kıbrıs’a kadı tayin edilmiştir (bk. İnal 1969: 6163, Arslan 2014b).
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6. Etkilediği Şairler
Şem‘î’nin tesir ettiği şairlere dair bir bilgi bulunmamaktadır. Ra‘ûfî adlı
bir şair tarafından bir gazeli tahmis edilmiştir. Tespitlerimize göre
Halvetiye’ye bağlı Ramazaniye tarikatının Raûfiye kolunun kurucusu
olan ve 1748 yılında vefat ettiği tahmin edilen bir Ra’ûfî bulunmaktadır
(bk. Kesik 2014). Fakat bu Ra’ûfî’nin Kıbrıslı Şem‘î’den önce yaşadığı
düşünüldüğünde bu tahmisin ona ait olmadığı anlaşılmaktadır. Bir de
Şem‘î’nin yaşadığı zamanda veya zamanına yakın olduğunu
düşündüğümüz 1879 Leskovik doğumlu, Tarsus kaymakamlığı ile
Lazkiye ve Mersin mutasarrıflığı görevlerinde bulunan bir Ra’ûf vardır.
Kıbrıs ile Mersin, Tarsus ve Lazkiye’nin yakınlığı göz önünde
bulundurulduğunda tahmisin bu Ra’ûf’a ait olabileceği düşüncesi akla
gelmektedir (İnal 1969: 1449). Söz konusu tahmisi burada vermekle
iktifa edeceğiz.
Ġazel-i [Şem‘ī] Taḫmīs-i Ra‘ūfī
I
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Şimdi hep nā-dānlar dānā olur ‘ālem bu yā
Cāhil iken ḫˇāce-i kübrā olur ‘ālem bu yā
Baḳ elif bā görmeyen yektā olur ‘ālem bu yā
‘İlm-i inşā bilmeyen mollā olur ‘ālem bu yā
Kesret-i cehl ile hem bālā olur ‘ālem bu yā

II
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Çekme ġam ey dil olursañ esb-i çarḫa pāy-māl
Gerdiş-i gerdūn-ı nā-hemvār et bunda ḫayāl
Olsa şevḳ-i fażl ile ‘ālemde meh-rū bī-misāl
Zümre-i cāhil ḳatında ẕerredir ṣāḥib-kemāl
Anıñ içün ḫāk zīr ü bā olur ‘ālem bu yā
III
Böyledir çün pīşe [vü] eṭvār-ı dünyā tā ezel
Bulur erbāb-ı kemāliñ kāle-i ḳadr[i] ḫalel
Sūḳ-ı ‘ālemde olur bī-māyeler hep bī-bedel
Döndügi’çün çarḫ-ı gerdūn ‘aks-i ehl-i mübteẕel
Pāye-i rif‘at bulup aġa olur ‘ālem bu yā
IV
Her ne deñlü dehrde [ger] şöhret-fezā olsa yine
Esb-i iḳbāle süvār-ı iġtinā olsa yine
Dūndur bī-maġzlar ḳadri a‘lā olsa yine
Ehl-i diller her ne deñlü zīr [ü] bā olsa yine
Bezm-i ‘irfānda niçe a‘lā olur ‘ālem bu yā
V
Dehre kāmī-āver olmazsıñ göñül çekme melāl
Mihr-i iḳbāl ile olduñ dūn Süleymān-misāl
Ġurrelenme māh-ı iḳrārıñ bulur āḫir zevāl
Aḥḳar-ı mūruñ zevāline işāret per ü bāl
Niçeler aña şebīh rüsvā olur ‘ālem bu yā
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VI
Ḫāne-i dünyāsı hep ma‘mūr olan Ḳārūnveş
Kesret-i aḥrās ile meşhūr olan Ḳārūnveş
Cem‘-i emvāl etmege mecbūr olan Ḳārūnveş
Devlet-i dünyāsına maġrūr olan Ḳārūnveş
‘Ᾱḳıbet taḥte’s-serāy ilḳā olur ‘ālem bu yā
VII
Ey Ra’ūfī esb-i naẓmıñ var mı ben tek rākibi
Baña nisbetle cihān meydān-ı naẓmı ecnebī
Görmedim dünyāyı gezdim böyle şā‘ir-meşrebi
Şehr-i Ḳıbrısda niçe bu derdmend-i Şem‘ī gibi
Şā‘ir-i nāṭıḳ-ı suḫan peydā olur ‘ālem bu yā
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II. BÖLÜM
NAZIM ŞEKİLLERİ
MUSAMMATLAR
Kıbrıslı Şem‘î’nin 2’si şarkı, 3’ü muhammes, 1’i tahmis, 4’ü müseddes
olmak üzere 10 musammatı bulunmaktadır.
1. ŞARKILAR
Şem‘î’nin 2 şarkısı vardır.
1. şarkı 5 benddir. Aruzun “mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün”
kalıbıyla yazılmıştır. Kafiye şeması aaaA, bbbA, cccA… şeklindedir.
2. şarkı da 5 benddir. Aruzun “fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün”
kalıbıyla yazılmıştır. Kafiye şeması aaaA, bbbA, cccA… şeklindedir.
2. MUHAMMESLER
Şem‘î’nin 3 muhammesi vardır.
1. muhammes 7 benddir. Aruzun “mefâ‘îlün mefâ‘îlün, mefâ‘îlün
mefâ‘îlün” kalıbıyla yazılmıştır. Mütekerrir olup kafiye şeması aaaaA,
bbbbA, ccccA… şeklindedir.
2. muhammes de 7 benddir. Aruzun “fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün
fâ‘ilün” kalıbıyla yazılmıştır. Mütekerrir olup kafiye şeması aaaaA,
bbbbA, ccccA… şeklindedir.
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3. muhammes 5 benddir. Aruzun “mefâ‘îlün mefâ‘îlün, mefâ‘îlün
mefâ‘îlün” kalıbıyla yazılmıştır. Mütekerrir olup kafiye şeması aaaaA,
bbbbA, ccccA… şeklindedir.
3. TAHMİSLER
Şem‘î’nin 1 tahmisi vardır. Bu tahmis, Âsım adlı bir şairin gazeline
yazılmıştır (bk. Etkilendiği Şairler). 5 bend olup aruzun “fâ‘ilâtün
fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün” kalıbıyla yazılmıştır. Kafiye şeması aaaaa,
bbbba, cccca… şeklindedir.
4. MÜSEDDESLER
Şem‘î’nin 4 müseddesi vardır.
1. müseddes 5 benddir. Aruzun “mefâ‘îlün mefâ‘îlün, mefâ‘îlün
mefâ‘îlün” kalıbıyla yazılmıştır. Mütekerrir olup kafiye şeması
aaaaAA, bbbbAA, ccccAA… şeklindedir.
2. müseddes 7 benddir. Aruzun “mefâ‘îlün mefâ‘îlün, mefâ‘îlün
mefâ‘îlün” kalıbıyla yazılmıştır. Mütekerrir olup kafiye şeması
aaaaAA, bbbbAA, ccccAA… şeklindedir.
3. müseddes 5 benddir. Aruzun “mefâ‘îlün mefâ‘îlün, mefâ‘îlün
mefâ‘îlün” kalıbıyla yazılmıştır. Mütekerrir olup kafiye şeması
aaaaAA, bbbbAA, ccccAA… şeklindedir.
4. müseddes de 5 benddir. Aruzun “fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün”
kalıbıyla yazılmıştır. Mütekerrir olup kafiye şeması aaaaAA, bbbbAA,
ccccAA… şeklindedir.
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GAZELLER
Şem‘î’nin 59 gazeli bulunmaktadır. Bunlardan 5 beyitli 47, 6 beyitli 5
ve 7 beyitli 7 gazeli bulunmaktadır.
Gazeller mecmuada harf sırasına göre verilmemiştir.

Yoğunluk

sırasına göre re harfinden 10; elif ve ye harflerinden dokuzar; nun
harfinden 8; kef harfinden 6; he harfinden 5; lâm harfinden 3; ze, sin ve
mim harflerinden ikişer; cim, kâf ve vav harflerinden birer gazel
bulunmaktadır.
Gazellerde 5 farklı aruz kalıbı kullanılmıştır. Bunların yoğunluk
bakımından dağılımı şu şekildedir:
a. “Fâʻilâtün fâʻilâtün fâʻilâtün fâʻilün” (27 gazelde)
b. “Mefâʻîlün mefâʻîlün mefâʻîlün mefâʻîlün” (21 gazelde)
c. “Mefʻûlü mefâʻîlü mefâʻîlü feʻûlün (9 gazelde)
d. “Feʻilâtün feʻilâtün feʻilâtün feʻilün” (1 gazelde)
e. “Fâʻilâtün fâʻilâtün fâʻilün” (1 gazelde)
MATLA‘
Şem‘î’nin 1 adet matlaı tespit edildi. Aruzun “fe‘ilâtün fe‘ilâtün
fe‘ilâtün fe‘ilün” kalıbıyla yazılmıştır.
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III. BÖLÜM
NÜSHA TAVSİFLERİ
T, Mecmûa-i Eş‘âr: İstanbul Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Tercüman Gazetesi Türkçe Yazmaları Koleksiyonu Y-110 numarada
kayıtlıdır. 190x130 mm boyutlarında olan mecmuanın varak sayısı
148’dir. Satır sayısı 19 olup çift sütunludur. Müstensihi ve istinsah
tarihi yazılı değildir. Mecmuada Şem‘î’nin yanı sıra Ârif, Handî, Hasan
Hilmî Efendi, Kerîmî, Nâdirî, Râcî, Rüşdî, Tahsîn, Vâsıf-ı Kıbrısî,
Yûsuf gibi Kıbrıslı başka şairlerin de şiirleri yer almaktadır.
Mecmuada şiirleri olan şairler alfabetik olarak şöyledir:
Ahmet Paşa, Âlî, Alî Efendi, Ârif, Âsım, Âşık Ömer, Azbî, Âzerî, Bâkî,
Besîm, Cevrî, Cinânî, Dervîş, Emîn Efendi, Emrî, Fâ’iz, Fasîhî, Fatma
Nâ’ilî, Fehîm, Fehmî, Fıtnat Hanım, Figânî, Fuzûlî, Hâfız, Hâkî, Hakkı
Efendi, Hâletî, Hâlis, Handî, Hilmî, Hüdâyî, İbrahim Paşa, İzzet, Kânî,
Kemâl Paşazâde, Kerîmî, Miralayzâde, Muhammedü’l-Bekrî, Nâ’ilî,
Nâbî, Nâdirî, Nâfi’, Nahîfî, Nazmî, Necâtî, Necîb, Nedîm, Nev’î,
Nidâ’î, Nûrî, Nutkî, Râcî Efendi, Râgıp Paşa, Rahmî, Râmiz, Revânî,
Rûhî, Rüşdî, Sâ’î Efendi, Sâbit, Sadrî, Saydî, Sırrî, Sultan Ahmet,
Sultan Selîm, Sürûrî, Şânî, Şem’î, Şencî, Şükûfî, Tahsîn, Ubeydî,
Vahdetî, Vâsıf-ı Kıbrısî, Vecdî, Vehbî, Yahyâ, Yûsuf, Za’ifî, Zârî,
Zihnî, Zühdî.
58. gazel dışındaki bütün manzumeler, bu nüshada yer almaktadır.
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Fedai: Şem‘î’nin Ondört Şiiri (Fedai 1992): Şem‘î’nin 14 şiiri yer
almaktadır. T’de olmayan bir manzume yer almaktadır. Diğerlerinin
hepsi T’de mevcuttur.
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ŞEM‘Î’NİN ŞİİRLERİ
MUSAMMATLAR
ŞARKILAR
-1-3
I
Mefāʻīlün mefāʻīlün mefāʻīlün mefāʻīlün
Baña yār olmadı çünki o meh ʻālemde ṣaġ olsun
Gezip seyr etdigi yerler hemān sünbüllü bāġ olsun
Ḳo yansın āteş-i ʻaşḳıyla sīnem dāġ dāġ olsun
Baña yār olmadı çünki o meh ʻālemde ṣaġ olsun
II
Demem bir kimseye ḥālim neler etdi baña ammā
Helāl olsun dil [ü] cāndan yine benden yaña ammā
Düşüp ayaġına ḳaldım nice biñ ilticā ammā
Baña yār olmadı çünki o meh ʻālemde ṣaġ olsun
III
Raḳīb-i bed-meniş bezminde ol cānım ıraġ olsun
Barī ellerle ẕevḳ etmek aña muḥkem yasaġ olsun
Dem-i eşkim firāḳ [u] hicr ü derd ile ḳo çaġ olsun
Baña yār olmadı çünki o meh ʻālemde ṣaġ olsun

3

T 105ab, Fedai s. 93. Başlık: Ġazel-i Şem‘ī T.
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IV
ʻAceb ne olsun bu deñlü yüz çevirmek benden ol ẓālim
Ḳoyup deryā-yı ġam içre perīşān eylemek ḥālim
Hele fehm eyledim ben de söyünmüş necm-i iḳbālim
Baña yār olmadı çünki o meh ʻālemde ṣaġ olsun
V
Ḳızarsın gül gibi gül ruḫları hem al al olsun
Hemān-dem gülsitān içre sehī-ḳadd-i nihāl olsun
Cihānda ʻāşıḳ-ı zārı bu Şemʻī bī-mecāl olsun
Baña yār olmadı çünki o meh ʻālemde ṣaġ olsun
-2-4
I
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Bāġa vardım aġladım gördükçe ġonce gülleri
Eyledim ḫāmūş fiġān [u] zār ile bülbülleri
Ḫāṭıra geldikçe yārıñ āh ṭūṭī dilleri
Yaḳdı āhım tāze bitmiş bāġda hep sünbülleri
II
Şem‘-i ḥüsnüñ seyr eden5 ne eylerdi ṣaḥn-ı gülşeni
Kim fedā etmezdi āyā rāhıña cān [u] teni
Pek perīşānım efendim firḳatiñle gör beni
Yaḳdı āhım tāze bitmiş bāġda hep sünbülleri

4
5

T 107b. Başlık: Ġazel-i Şem‘ī T.
“eden”, T’de “edenler” şeklindedir.
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III
Gūşe-i ġamda şeb [u] rūz āh [u] zārdır kārımız
Ẕerreveş yoḳ kimseden nāmūsumuz hem ‘ārımız
Çoḳ görüp ẓālim felek çün aldı elden yārımız
Yaḳdı āhım tāze bitmiş bāġda hep sünbülleri
IV
Çarḫ [u] gerdūn ḳıldı çün ol mihr [ü] māhımdan cüdā
Ḳaysveş [kim] ḥüzn-i dile eylemek oldu ġıdā
Acıdı bu ḥālime raḥm eyleyip bāy [u] gedā
Yaḳdı āhım tāze bitmiş bāġda hep sünbülleri
V
Her ḳaçan ḳılsam temāşā gökde māh-ı enveri
Ḫāṭıra ol dem gelir pür-tāb-ı dīdārıñ feri
Şāhidim Şem‘ī gedādır ey güzeller serveri
Yaḳdı āhım tāze bitmiş bāġda hep sünbülleri
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MUHAMMESLER
-1-6
-IMefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün
Severken ‘āşıḳ-ı bī-çāreñi ġāyet dil [ü] cāndan
‘Aceb ne olsun bu deñlü yüz çevirmeñ bī-sebeb benden
Ne mümkin vāz gelem olduḳça ‘ömrüm pāk-dāmenden
Firāḳ [u] āteş-i ‘aşḳıñla ger çıḳsa bu cān tenden
Yine ayrılmazam vallāhi ey mihr-i7 cihān senden
-IIRevā mı tīrveş atmaḳ yoġ-iken ẕerre ‘iṣyānım
Yüregiñ acımaz mı ḥālimi gördükçe sulṭānım
Şeb-i zülfüñden el çekmem budur hem ‘ahd [ü] peymānım
[Firāḳ [u] āteş-i ‘aşḳıñla ger çıḳsa bu cān tenden]
Yine ayrılmazam vallāhi ey mihr-i cihān senden
-IIINe idi bir zamān āġūşuma maḫfī çekişçikler
Seniñle leblebī hengām-ı vuṣlatda yeyişçikler
Nice oldu nāz edālar ile o yābān gülüşçükler
[Firāḳ [u] āteş-i ‘aşḳıñla ger çıḳsa bu cān tenden]
Yine ayrılmazam vallāhi ey mihr-i cihān senden

6
7

T 104b. Başlık: Ġazel-i Şem‘ī T.
“mihr-i cihān”, T’de “mihr ü cihān” şeklindedir.
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-IVÇeker idim bilir ki8 rūz [u] şeb ḫaylī zamān bunca
Yaḳardıñ baġrımı biñ cevr ile ey ruḫları ġonce
Ne deñlü eyleseñ nāz u cefāya9 ḳā’ilim nice
Firāḳ [u] āteş-i ‘aşḳıñla ger çıḳsa bu cān tende[n]
[Yine ayrılmazam vallāhi ey mihr-i cihān senden]
-VAḳıtdı eşk dīdemden ḳızıl seller ġam-ı ḥasret
Bulupdur māye-i ‘aşḳ içre nāmım bir nice şöhret
Beni öldürse de āfet elinden çekdigim miḥnet
[Firāḳ [u] āteş-i ‘aşḳıñla ger çıḳsa bu cān tenden]
Yine ayrılmazam vallāhi ey mihr-i cihān senden
-VIRehiñde pāy-māl olmaḳ efendim cām-ı minnetdir
Nice ‘āşıḳlarıñ sükkānı ṣaḥrā-yı melāmetdir
Baña sevdā-yı ‘aşḳıñ ‘ālem içre cāh-ı rif‘atdir
[Firāḳ [u] āteş-i ‘aşḳıñla ger çıḳsa bu cān tenden]
Yine ayrılmazam vallāhi ey mihr-i cihān senden

8
9

“bilir ki”, T’de “bilir ki her” şeklindedir.
“cefāya”dan sonra T’de “niyāza” sözcüğü gelmektedir.
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-VIIDerūndan ‘āşıḳam mihr-i ruḫ-ı tābendeñe luṭf et
Niyāza gelmişem bī-çāre-i efgendeñe luṭf et
Mürüvvet bābını fetḥ eyle Şem‘ī bendeñe luṭf et
Firāḳ [u] āteş-i ‘aşḳıñla ger çıḳsa bu cān tenden
Yine ayrılmazam vallāhi ey mihr-i cihān senden
-2-10
I
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Bir nigāh-ı çeşm-i cādū penbe-i nāzik-teni
Gördüm ammā ḳıldı ‘aynımda ḫayāl-i aḥseni
Ḳandadır ol ġonce-i bāġ-ı cihānıñ meskeni
Oldu dīvāne göñül ‘aşḳ [u] hevāyī efkeni
Eyledi mülk-i dil[i] yaġma o şūḫ-ı Ermenī
II
Çeşm[i] kāfir zülfü kāfir ḫāl[i] kāfir bir ṣanem
Bir ṣanem ammā letāfet ma‘den-i kān-ı kerem
Görse ḥayretde ḳalır ḥüsnüñ Züleyḫā daḫı hem
Ḳız mıdır oġlan mıdır ṣūretde gerçi bilemem
Eyledi mülk-i dil[i] yaġma o şūḫ-ı Ermenī

10

T. 107b-108ab. Başlık: Ġazel-i Şem‘ī T.
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III
Hāle-i āġūşa çekseydim o māh-ı enveri
Ẕerre gelmezdi o dem çeşmime çarḫıñ aḫteri
Şu‘le-i mihr-i cihānı ṣaff eder rūy-ı feri
Ḳalmadı ṣabra mecālim gördügüm günden beri
Eyledi mülk-i dil[i] yaġma o şūḫ-ı Ermenī
IV
Ᾱteş-i ‘aşḳı ile sūz-ı ciger oldu kebāb
Olmaz iṭfā baḥr ger nūş eylesem mānend-i āb
Ᾱhımı gūş etmez aṣlā öyle bir ‘ālī-cenāb
‘Arż-ı rū ḳıldı anıñ’çün ḳaṣd-ı cāna bī-niḳāb
Eyledi mülk-i dil[i] yaġma o şūḫ-ı Ermenī
V
Kākülün dökmüş ruḫ-ı gül-fāma her mū bir ṭaraf
Gerden-i kāfūr ṭutdı ḫāl ü hindū bir ṭaraf
Zülf-i şīvesine nisbet ‘anber-i mū bir ṭaraf
‘Ᾱşıḳa vermez emān ol ḳadd-i dil-cū bir ṭaraf
Eyledi mülk-i dil[i] yaġma o şūḫ-ı Ermenī
VI
Çeşm-i mesti nūş-ı cām-ı meyden olmuş ḳırmızī
Ṭarzı ṭavrı añdırır ḫūbān-ı nāzik-sāḳızı
Nāz ile imrendirir bī-çāre ḳız oġlan ḳızı
Şimdi ṭa‘n etmeñ hevā-yı ‘aşḳ görüp de siz perī
Eyledi mülk-i dil[i] yaġma o şūḫ-ı Ermenī
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VII
Behremend olmaz iseñ sīb-i ruḫ11 [u] pā-būsuna
Şem‘ī ol ḥüsn-i cemāliñ ḳā’ilem yā-būsuna
Oldu dil Mecnūn ammā leylī-i gīsūsuna
Diḳḳat eyledik baḳılmaz ġamze-i cādūsuna
Eyledi mülk-i dil[i] yaġma o şūḫ-ı Ermenī
-3-12
I
Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün
Cemāl-i şem‘-i ḥüsnüñle ederken ‘aḳlımı yaġma
O demler gūş eder miydiñ fiġān [u] āhımı āyā
Sīnede dūş eder derd [ü] ġam-ı ‘aşḳa felek bu yā
Süzüp çeşmiñ nigāh etme baña şimden-girü cānā
Ne semtiñ şūḫusuñ nāmıñ nedir bilmem bile ḥālā
II
Düşüp derd [ü] firāḳa nāfile ‘ömrüñ hebā etme
Baña şimden-girü geçmez niyāzıñ ilticā etme
Görüp de ‘āşıḳıñ ẓann eyleyüp cūd-ı cefā etme
Seni sevdim deyü bir nice eyyām iftirā etme
Ne semtiñ şūḫusuñ nāmıñ nedir bilmem bile ḥālā

III
11
12

“ruḫ”, T’de “rūḥ” şeklinde yazılıdır.
T 109a. Başlık: Ġazel-i Şem‘ī T.
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Seniñle āşinālıḳ etdigim var mıydı evvelden
İşitdim ġālibā bir kez muḳaddem nāmıñı elden
İlişme zīrā çoḳluḳ çalmazam şimdi ben o telden
Dedim mi ben saña ‘ömrümde yā bir merḥabā dilden
Ne semtiñ şūḫusuñ nāmıñ nedir bilmem bile ḥālā
IV
Seni ey ṭıfl-ı nāzım gerçi sīnemde büyütdüm ben
Ġam-ı hicriñle [her dem] nice kāse zehr yutdum ben
Dil-i nā-kāmımı sevdā-yı ‘aşḳıñdan ṣoġutdum ben
Muḳaddem vāḳi‘ oldu mu görüşmeklik unutdum ben
Ne semtiñ şūḫusuñ nāmıñ nedir bilmem bile ḥālā
V
Demez miydim yeter cevr eylediñ ey ḫūblarıñ şāhı
Felek bir gün şikāre yapdırır bu āh ile vāhı
O diller vech-i ḥüsnüñ ẓann ederdik virse fer13 māhı
Kime ḳaldı güzellik bāḳī söyle Şem‘ī vallāhī
Ne semtiñ şūḫusuñ nāmıñ nedir bilmem bile ḥālā

13

“verse fer”, T’de “fer verse” şeklindedir.
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TAHMÎSLER
-1-14
Ġazel-i Taḫmīs-i ‘Ᾱṣım
I
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Ol perī bir niçe dem cevri firāvān eyledi
Yaḳdı yandırdı vücūdum nār-ı sūzān eyledi
Ḫˇār raḳībe yüz verip çün bezme mihmān eyledi
Yol bulup a‘dāsını menfūr-ı cānān eyledi
Ne eylediyse eyledi ḥālim pür-aḥzān15 eyledi
II
Var iken ḥüsnüñ kemāli luṭf edip eyle vefā
Ṣolmasın bāġında güller dā’im ey nāzik-edā
Etmesin te’sīr gözet āh-ı seḥer-gāhım saña
İḥtirāz et çeşm-i seyl-āb-ı sirişkimden şehā
‘Ᾱlem-i eşk-i revānım çünki vīrān eyledi

14
15

T 117ab.
“pür-aḥzān”, T’de “pür-ḥazān” şeklindedir.
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III
Şānıña lāyıḳ mı redd etmek recā mı çünki hem
Çākeriñ olmuş iken ey ma‘den-i kān-ı kerem
Bundan özge hīç olur mu ‘āşıḳa derd [ü] elem
Bāġ-ı ‘aşḳ içre hezār-ı zārıñam ey ġonce-fem
Ḥālime raḥm eyleyip aġyār efġān eyledi
IV
Gerçi oldum ben daḫı bir bī-vefānıñ kemteri
Görme[dim] luṭfun hemān gezdim cihānda serseri
‘Ᾱşıḳa cevr [ü] cefā etmekdedir hep ekseri
Añlamaz ehl-i diliñ ḳadrin zamāne dil-beri
Ᾱh dil-i bī-çāremi ol büt perīşān eyledi
V
Olmaya ṭab‘ım gibi ‘ālemde Şem‘ī bir ẓarīf
Muḳtedir mi işbu taḥammüle ‘aceb merd-i ża‘īf
Nuṭḳ-ı pākimle olupdur naẓmımız dürr-i şafīf
Tekye-i ‘aşḳ içre inşād eyleyip naẓm-ı laṭīf
‘Ᾱṣım[ı] ehl-i suḫan taḳdīm-i yārān eyledi
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MÜSEDDESLER
-1-16
I
Mefāʻīlün mefāʻīlün mefāʻīlün mefāʻīlün
Bu muydu senden ümmīdim be hey ẓālim ḥaḳīḳatde
Severken cān [u] dilden māye-i ‘aşḳ [u] maḥabbetde
Ṣunarken cām-ı ṣaḥbā-yı leb-ā-leb bezm-i ‘işretde
Firāḳ [u] nāza yaḳduñ murġ-ı dil zārım bu ṣūretde
Niçün ḳoyduñ beni deryā-yı ġam içre nedāmetde
Görem da‘vāmı elbetde seniñle rūz-ḳıyāmetde
II
Demez miydim rehiñde cān fedā etdim saña cānım
Yaḳardıñ baġrımı [kim] cevr ile ey çeşm-i fettānım
Dökerken eşk-i dīdemden mürüvvetsiz ḳızıl ḳanım
Sebeb ne olsun bu deñlü infi‘āle söyle sulṭānım
Niçün ḳoyduñ beni deryā-yı ġam içre nedāmetde
Görem da‘vāmı elbetde seniñle rūz-ḳıyāmetde

16

T 106a. Başlık: Ġazel-i Şem‘ī T.
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III
‘Aceb kimler çekerdi cevriñi ḫaylī zamān bunca
Neler etdiñ tükenmez söylesem tā ‘ömrüm olduḳça
Ne çekdim āh seniñ’çün ḫˇār raḳībden ey lebi ġonce
Yine ḫōş-nūd iken cān [u] göñülden a ḳuzum nice
Niçün ḳoyduñ beni deryā-yı ġam içre nedāmetde
Görem da‘vāmı elbetde seniñle rūz-ḳıyāmetde
IV
Severdiñ çünki dilden bendeñi terk eylemek ne olsun
Baña ey şāh-bāzım bunca kem söz söylemek ne olsun
Maḥabbet ülfeti cānım bu deñlü bilmemek ne olsun
Seveyim bir nice eyyām söyle şimdi sevmemek ne olsun
Niçün ḳoyduñ beni deryā-yı ġam içre nedāmetde
Görem da‘vāmı elbetde seniñle rūz-ḳıyāmetde
V
Seni maḳṣūda irgürmez bu ‘āşıḳ zārı vallāhi
Gözet kendiñ yaḳar eflākı zīrā Şem‘īniñ āhı
Ne ise ṣuçun bārī söyletme derdim açıp efvāhı
Baña cānım gözüm derken dem-ā-dem ḫūblarıñ şāhı
Niçün ḳoyduñ beni deryā-yı ġam içre nedāmetde
Görem da‘vāmı elbetde seniñle rūz-ḳıyāmetde

57

-2-17
I
Mefāʻīlün mefāʻīlün mefāʻīlün mefāʻīlün
Düşüp dām-ı belāya bir esīrem renc [ü] miḥnetde
Ġarīb Mecnūnveş ḳaldım ne çāre il-i ġurbetde
Geçer ‘ömrüm ġam-ı ḥasretle ṣaḥrā-yı melāmetde
Meded fülk-i dilim ḳaldı belā-yı baḥr-ı ẓulmetde
Dil-i maḥzūn18 ḳoduñ yā Rabb[i] çün dünyāda ḥasretde
Ḳavuşmaḳlıḳ müyesser ḳıl bārī rūz-ı ḳıyāmetde
II
Nice erbāb-ı kāmillerle bir bir çünki ḥālleşdik
Nice aḥbāb-ı yārānla öpüşdük hem ḥelālleşdik
Felekle kīn güdüp ḫaylī ḫuṣūmet birle elleşdik
Nihāyet ġurbet elde çāre nā-çār biz temelleşdik
Dil-i maḥzūn ḳoduñ yā Rabb[i] çün dünyāda ḥasretde
Ḳavuşmaḳlıḳ müyesser ḳıl bārī rūz-ı ḳıyāmetde
III
Taḥammül eylemek güç[dür] diyār-ı ġurbet ellerde
Döker ḳan çeşm-i giryānım nice ‘ıyd-ı viṣāllerde
Ṣorar olmaz seni ger görse de kimse bu ḥāllerde
Ḳıyāmet ḥaşre dek ḳalsañ bu çöllerde cebellerde
Dil-i maḥzūn ḳoduñ yā Rabb[i] çün dünyāda ḥasretde
Ḳavuşmaḳlıḳ müyesser ḳıl bārī rūz-ı ḳıyāmetde

17
18

T 108b. Başlık: Ġazel-i Şem‘ī T.
“maḥzūn”, T’de “maḥzūnu” şeklindedir.
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IV
Şeb-i ma‘nāda rü’yet eylemişdim cümle iḫvānım
Ḫarāb oldu görelden beşbeter ḳılıp pür-aḥzānım
Aḳı[t]dı çölleri eşk-i demimle çeşm-i giryānım
Alır bir gün diyār-ı ġurbet elde ‘Azra’īl cānım
Dil-i maḥzūn ḳoduñ yā Rabb[i] çün dünyāda ḥasretde
Ḳavuşmaḳlıḳ müyesser ḳıl bārī rūz-ı ḳıyāmetde
V
Cüdā düşmüş ṣaçı Leylādan ol Mecnūn benem şimdi
Çeker ṭıflı perīşān-ḥāl dil-i maḥzūn benem şimdi
Firāḳ-ı hicr-i ġamla dīde-i pür-ḫūn benem şimdi
Ġamıñ devr-i felekde çeşmine meftūn benem şimdi
Dil-i maḥzūn ḳoduñ yā Rabb[i] çün dünyāda ḥasretde
Ḳavuşmaḳlıḳ müyesser ḳıl bārī rūz-ı ḳıyāmetde
VI
Elem bezminde zār etmekdir ancaḳ Şem‘ī aḥkāmım
Ḳıyāmet ḥaşre ḳaldı ġayri şimden ṣoñra bayramım
Tamām olduḳda ‘ömrüm nūş edersem zehr-i pür-cāmım
Batar [kim] bir diyār-ı ġurbet elde ḥāṣılı nāmım
Dil-i maḥzūn ḳoduñ yā Rabb[i] çün dünyāda ḥasretde
Ḳavuşmaḳlıḳ müyesser ḳıl bārī rūz-ı ḳıyāmetde
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-3-19
I
Mefāʻīlün mefāʻīlün mefāʻīlün mefāʻīlün
Gülerken açılırken gülşen içre ġonce güllerle
Baḳarken dil derūnum söyledikçe ṭūṭī dillerle
Ederken ‘aḳlımı yaġmā perīşān zülf[ü] tellerle
Saña lāyıḳ degilken ṣoḥbet etmek pür güzellerle
Niçün ey şāh-bāzım hem-dem olduñ mübteẕellerle
Revā mı ‘āşıḳıñ görsün seni āh şimdi ellerle
II
Viṣāliñle olurken şād [u] ḫurrem dil pür-aḥzānım
Geçer şimdi şeb-i ẓulmetde gerçi rūz-ı ḫandānım
Buña ṭāḳat getirmez ‘āşıḳ-ı bī-çāre sulṭānım
Seni görmekse ellerle yegindir çıḳsa bu cānım
Niçün ey şāh-bāzım hem-dem olduñ mübteẕellerle
Revā mı ‘āşıḳıñ görsün seni āh şimdi ellerle
III
Saña kem gözle baḳdı mı ‘aceb bir kez bir ey ḫūb-rū
Bu deñlü yüz çevirmek şimdi ne olsun benden ammā bu
Firāḳ [u] āteş-i ‘aşḳıñla ḳoyduñ dīdemi memlū
Şeb [u] rūz bezm-i ġamda ẕikr [ü] fikrim eyleyip ġaygu
Niçün ey şāh-bāzım hem-dem olduñ mübteẕellerle
Revā mı ‘āşıḳıñ görsün seni āh şimdi ellerle

19

T 112b-113a. Başlık: Ġazel-i Şem‘ī T.
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IV
Kime ‘arż edeyim aḥvālimi ey dil-pesendim āh
Yüregiñ acımaz mı böyle gördükçe efendim āh
Raḳībe rām olup terk eylediñ çün nuṣḥ [u] pendim āh
Hemān ṣabr [u] ḳarārım ḳalmayıp ġāyet gücendim āh
Niçün ey şāh-bāzım hem-dem olduñ mübteẕellerle
Revā mı ‘āşıḳıñ görsün seni āh şimdi ellerle
V
Seni aġyār ile gördükçe tende ḳurudu ḳanım
Aḳıtdı cūları eşk-i demimle çeşm-i giryānım
Taḥammül etmege çün ṣabr olup ister ey cānım
Yaḳarsa ġam degil eflāki Şem‘ī nār-ı sūzānım
Niçün ey şāh-bāzım hem-dem olduñ mübteẕellerle
Revā mı ‘āşıḳıñ görsün seni āh şimdi ellerle
-4-20
I
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Ᾱh yine ‘aḳlım perīşān etdi bir çeşm-i elā
Çekmede ġam-küşte-i dil miḥnet [ü] renc [ü] belā
Māha nisbet ruḫları par par yanar vermiş cilā
İmrenip bir būsecik ḳıldım niyāz meşreb bu yā
Dedi ey üftāde bir būse mi maṭlūbuñ gūyā
Al ruḫumdan būseler ruḫṣat saña ṭoya ṭoya

20

T 116b-117a. Başlık: Ġazel-i Şem‘ī T.
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II
Rūz şeb evme geldi bezm içre beni tenhā bulup
Der ki ġam çekme hemān ey ‘āşıḳım nā-şād olup
Ẕerreveş ḳılma ‘adūdan iḥtirāz encām ne olup
Nuṣḥ [u] pend etdi ziyāde nāz ile nuṭḳa gelüp
Dedi ey üftāde bir būse mi maṭlūbuñ gūyā
Al ruḫumdan būseler ruḫṣat saña ṭoya ṭoya
III
Künc-i ġamda gerçi dökdük eşk-i terden nemleri
Nūş edip bir nice eyyām acı acı semleri
Ḳıl ferāmūş çekdigiñ bī-çāre derd [ü] ġamları
Añıp āh etme baña şimden girü o demleri
Dedi ey üftāde bir būse mi maṭlūbuñ gūyā
Al ruḫumdan būseler ruḫṣat saña ṭoya ṭoya
IV
Müjde-i vaṣlın edince olma iḳrār gülerek
Ḳoparıp dil sā‘atiñ çarḫın oyunatdı yürek
Va‘d-i luṭfu oldu ammā şübhe çünki müşterek
Nāz [u] istiġnā ile ol çeşm-i mestin süzerek
Dedi ey üftāde bir būse mi maṭlūbuñ gūyā
Al ruḫumdan būseler ruḫṣat saña ṭoya ṭoya
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V
Şem‘-i ḥüsne yanmaġa mecbūr olur pervāneler
Kūh [u] ṣaḥrāyı ṭolanmaḳda nice dīvāneler
Derd-i ‘aşḳ aġlatdı gerçi Şem‘iyā çoḳ analar
Bir gün elbette olur āyā dil-i vīrāneler
Dedi ey üftāde bir būse mi maṭlūbuñ gūyā
Al ruḫumdan būseler ruḫṣat saña ṭoya ṭoya
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GAZELLER
-1-21
Ġazel-i Şem‘ī
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
1

Dād eliñden ey felek ‘ālemde zār etdiñ beni
Ayırıp bir ḫūb-edādan tār-mār etdiñ beni

2

Miḥnet-i ġam baḥrine ṣaldıḳ göñül zevrāḳını
‘Aḳl-ı zā’il ber-hevā-yı rūzgār etdiñ beni

3

Kūh [u] ṣaḥrā-yı melāmetde ġarīb Mecnūnveş
Nice eyyām vaḥşīlerle ber-ḳarār etdiñ beni

4

Şād olurken bezm-i vaṣl-ı yār ile dil dem-be-dem
Ne eylediñse eylediñ menfūr-ı yār etdiñ beni

5

Nice şekvā etmesin Şem‘ī eliñden āh felek
‘Ᾱḳıbet encām-ı kār terk-i diyār etdiñ beni
-2-22
Ġazel-i Şem‘ī
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün

1

Ol meh-i tābendeye nuṣḥum benim hep kem gelir
Pendimi gūş etmez ammā23 āḫiri gör ġam gelir

21

T 105a.
T 105a.
23
T’de “ammā”dan sonra “gör” yazılıdır.
22
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2

Mey süzer aġyār ile ol çeşm-i mestānım benim
Her ne dem gelse anıñ’çün meclise sersem gelir

3

Firḳat [ü] hicri dil-i nā-şādıma kār eyledi
Sekr olsa ekl-i şürbüm telḫ olur hem sem gelir

4

Hāleveş24 āġūşa çekseydim o māh-ı enveri
Her ne deñlü olsa zaḫmım derdime merhem gelir

5

Gāhīce ṣunsam leb-i gül-fāmını būs etmeye
Zīr-i fesden destime Şemʻī siyāh perçem gelir
-3-25
Ġazel-i Şem‘ī
Mefāʻīlün mefāʻīlün mefāʻīlün mefāʻīlün

1

Vefā ümmīd ederken ol muṣavver şūḫ-ı tersādan
Atıldıḳ tīrveş aġyāra nisbet bezm-i vālādan

2

Ṣarıldım dāmen-i dil-dāra gerçi çoḳ niyāz etdim
Dedi fermān getirseñ nāfile Ḥażret-i ʻĪsādan

3

O kāfir ḳılmadı çünki bu āteş āhımı iṭfā
Ne ġam gūş etse zārım hep melāʼik ʻarş-ı aʻlādan

4

Seni ṣabr eylemezse rū-be-rū görmeklige ʻuşşāḳ
Cemāliñ ʻaksini seyr eylesin mirʼāt-mücellādan

24
25

“Hāleveş”, T’de “Ḥāle” şeklindedir.
T 105b.
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5

Sīnemde görünen tīr-i nigāh-ı zaḫm-ı cānāndır
Ne çekdim Şemʻī ṣorma ol kemān-ebrū dil-ārādan
-4-26
Ġazel-i Şem‘ī
Mefāʻīlün mefāʻīlün mefāʻīlün mefāʻīlün

1

Ḳanı ol yār ile bezm-i maḥabbetde üleşçekler
Cefā vü nāz ile āġūşuma tenhā gelişçekler

2

Yüz27 çevirir hemān şimdi o meh benden ʻaceb ne olsun
Bozuldu mu bu deñlü söylesin āteş dirişcekler

3

Raḳīb-i ḫar-menişler[le] o günler misl-i Mecnūn āh
Ne idi derd-i hicriñle ġam-ı ḥasret çekişçekler

4

Yine aġyār ile ey ṭıfl-ı nāzım ‘āşıḳa nisbet
Yalıñızca ṣabā yerden ne idi öñdeşecekler

5

Gider mi ḫāṭırından Şem‘īniñ tā ‘ömrü olduḳça
Edālarla efendim şol edībāne gülüşçekler
-5-28
Ġazel-i Şem‘ī
Mefāʻīlün mefāʻīlün mefāʻīlün mefāʻīlün

1

Görelden şem‘-i ḥüsnüñ bī-ḳarārım el-emān dil-ber
Ġam-ı ‘aşḳı firāḳ [u] hicr ile ḥālim yaman dil-ber

26

T 105b.
“Yüz”, T’de “yüzün” şeklindedir.
28
T 105b-106a.
27
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2

Fiġān [u] nāle vü āhım erişdi ‘arş-ı Raḥmāna
Dil-i nā-şād[ımı] [şād] eylegil mihr-i cihān dil-ber

3

Şeb-i zülfüñden el çekmem budur hem ‘ahd [ü] peymānım
Yanarsa rāhıña ḫāk-i vücūd ġam mı hemān dil-ber

4

Meh-i rūyuñ temāşā eyleyen üftādeler ḥālā
Rehiñde pāy-māl olmaġı29 ister her zamān dil-ber

5

Kerem ḳıl bāb-ı luṭfuñdan ḳuluñ Şem‘ī suḫandāna
Faḳaṭ bir būsecik bārī ver ey ġonce-dehān dil-ber
-6-30
Ġazel-i Şem‘ī
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün

1

Bāġ-ı ḥüsnüñde ḳızarmış ruḫları güller gibi
Başladı üftādeler feryāda bülbüller gibi

2

Bezmgāh-ı vaṣl-ı gülzārında nisbet güllere
Ḳoḳlasam gīsūları āh tāze sünbüller gibi

3

Dār-ı cennet ger mekān olsa cemāliñsiz yine
Görünür çeşmime ẓāhir şol ġarīb eller gibi

4

Var mıdır ‘ālemde gerçi söyle ey ṭūṭī-zebān
Māye-i ‘aşḳ içre miḥnet kim çeker diller gibi

29
30

“olmaġı”, T’de “olmaḳ” şeklindedir.
T 106b, Fedai s. 94.
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5

Āteş-i firḳatle Şem‘ī yansa da ḫāk-i vücūd
İ‘tibār etmez o meh-pāre bize eller gibi
-7-31
Ġazel-i Şem‘ī
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün

1

Çarḫ-ı gerdūn bir dem ey dil çünki rām olmaz baña
‘Ᾱlem-i dār-ı fenāda şād-kām olmaz baña

2

Dediler ṣūretde gerçi nāmımı Mecnūn benim
Nitekim billāhi bundan ḫālī nām olmaz baña32

3

Fülk-i dil baḥr-ı ġam içre ḳaldı cūş şimden-girü
Gūşe-i miḥnetden özge bir maḳām olmaz baña

4

Ḥāṣılı devr-i cihānda ḳadr [ü] ḳıymet bilmeyen
Zümre-i nā-dān ile etmek kelām olmaz baña

5

Telḫ bir cāmıñ felekden Şem‘iyā nūş eyledim
Leẕẕet-i semden beter bir böyle cām olmaz baña
-8-33
Ġazel-i Şem‘ī
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün

1

Merḥamet bābın küşād et luṭf edip cānım bugün
Ḳıl ‘adālet ey şeh-i kān-ı kerem-kānım bugün

31

T 106b, Fedai s. 92.
Bu beyit, T’de bulunmamaktadır.
33
T 106b.
32
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2

Müjde-i vaṣlıñ niçe ‘uşşāḳ iḳrār eylemiş
Va‘d-i iḥsān-ı taḫallüf etme sulṭānım bugün

3

Uġradı āzād iken dil dāmen-i serdleriñe
Bilmezem ne oldu baña kim biñ perīşānım bugün

4

Ḫˇār raḳīb[i] yār ile bezm-i maḥabbetde görüp
‘Ᾱlemi ṭutdı ser-ā-ser āh [u] efġānım bugün

5

Oḳuyup ebyāt-ı naẓm-ı dürrveş ehl-i suḫan
Eylesin taḥsīn-i dilden ṭab‘-ı dīvānım bugün

6

Rāh-ı ‘aşḳ cānım fedā ḳılsam ne ola Şem‘ī hemān
Bir melek-sīmāya çünki ben de ḳurbānım bugün
-9-34
Ġazel-i Şem‘ī
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün

1

Bezmde ey dil bu şeb sāḳī civān lāzım saña
Ṣunmaġa gül-fāmı cām-ı mūmiyān lāzım saña

2

Vuṣlat-ı ḳaṣr-ı dil-ārāya eliñ irmez hemān
Ḥayf kim hem sīm zer ü ne nerd-bān lāzım saña

3

Söyleşilmez yār ile bī-cām dil mürde iken
Sīneye dūḫt-ı rezi çek ol zamān lāzım saña

4

Baḫta ḳādir olmaġa ehl-i suḫan-sencān ile
Ṣad tenūr-ı nān ekl etmek hemān lāzım saña

34

T 106b-107a.
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5

Dem urursuñ māye-i ‘aşḳ içre Şem‘ī nice kim
Bu ḳuru da‘vā-yı ‘aşḳdan bir nişān lāzım saña
-10-35
Ġazel-i Şem‘ī
Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün

1

Ġam-ı ‘aşḳ [u] firāḳ-ı yār ile ḥālim ḫarāb oldu
Ṭutuşdı hicr-i nāra sūz-ı dil yandı kebāb oldu

2

Diyār-ı ġurbet elde çekdigim renc [ü] ta‘ab ey dil
Yazıldı eşk-i çeşmimle mufaṣṣal bir kitāb oldu

3

Felek ḫışm eyleyip ḳoydu dil-i ġamnāk[i] ẕilletde
Nice gelip raḳīb-i ḫar-menişler kām-yāb oldu

4

Cüdā düşmekle ol müşk [ü] mu‘aṭṭar zülf-i sünbülden
Sirişki çeşmiñ[i] seller aḳıtdı baḥr [ü] āb oldu

5

Temennī eyleyip bī-çāre düşdüm pāyına yārıñ
Meger ol bildigim dil-ber nice ‘ālī-cenāb oldu

6

Emān vermez ṣavul çeşm-i nigāh-ı tīr-i zaḫmından
‘İnāyet esb-i düldül dest-i nāzında rikāb oldu

7

Aḳıtdım rūz [u] şeb eşk-i sirişkim aġladım ammā
Bi-ḥamdi’llāh murādım üzre Şem‘ī fetḥ-i bāb oldu

35

T 107a.
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-11-36
Ġazel-i Şem‘ī
Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün
1

Viṣāl-i bezm-i ẕevḳ [u] ‘āşıḳ-ı cānān idik evvel
Ne ḫōş kim gülşen içre bülbül-i nālān idik evvel

2

Leb-ā-leb cām-ı ṣahbāyı içip ol dest-i sāḳīden
Leyāl-i ġamda biz ey dil nice ḫandān idik evvel

3

Gece tā-[be]-seḥer ‘aşḳ-ı firāḳ [u] derd-i cānānla
Kim ol Ya‘ḳūbveş çeşm-i dem-i giryān idik evvel

4

Ḳalır ẓann etme bāḳī şāde-i çarḫa felek ey dil
Ḳanı iḳlīm-i yāra biz daḫı sulṭān idik evvel

5

Bu Şem‘ī ‘āşıḳ-ı zārı görüp miḥnetde ḫor baḳma
Nice bī-çāre ḳalmış derdlere dermān idik evvel
-12-37
Ġazel-i Şem‘ī
Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūlün

1

Ey çarḫ-ı sitem-kār nice bir zār edeyim ben
Farḳ ile vücūdum nice pür-tār edeyim ben

2

Öldürmek ise cevr ile ḳaṣdıñ yād olur
Ḳanımla mezārım gül-i gülzār edeyim ben

36
37

T 107a.
T 107b-108a.
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3

Efġāneyi ḳoy bī-hūde ey dil ḥaẕer eyle
Bu ḥāl ile āh yā ne şek[i]l ‘ār edeyim ben

4

Çün luṭf [u] kerem eyledi o dil-ber-i ra‘nā
Luṭfın ‘acebā yā nice inkār edeyim ben

5

Şem‘ī cüdā düşmekle henūz vaṣl-ı ruḫuñdan
Lāyıḳ mı söyüp ġayrılara yār edeyim ben
-13-38
Ġazel-i Şem‘ī
Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün

1

Ḳanı ḥüsn-i cemāl-i yāra ḥayrān olduġum günler
Ḳanı bülbül gibi gülşende nālān olduġum günler

2

Ḳanı ol cām-ı ṣahbā-yı leb-ā-leb dest-i sāḳīdir
Alıp aġyāra nisbet nūş [u] mestān olduġum günler

3

Gider mi ḫāṭır-ı ġam-küşte-i dilden efendim āh
Şeb-i zülfüñ görüp zār [u] perīşān olduġum günler

4

Nice kim gūşe-i miḥnetde bilmem ḫāṣılı nāmım
Gelip geçer mi bu firḳatle sūzān olduġum günler

5

Meger rü’yā imiş devr-i felekde çünki fehm etdim
Benem yāra Şem‘ī [kim] şimdi sulṭān olduġum günler

38

T 109ab.
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-14-39
Ġazel-i Şem‘ī
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
1

Şehr-i Ḳıbrısdan o ḫūblar şāhı etdi çün firār
Ġam degil ḳılsam anıñ’çün ben daḫı terk-i diyār

2

Firḳati geçdi dil-i ġam-nāke te’sīr eyledi
Kim taḥammül eylesin āyā gülünce ol nigār

3

Nice gitsin ḳadd-i mevzūnu ḫayāl-i dilden āh
Eyleye vaṣlın müyesser Ḥażret-i Perverdigār

4

Çeşm-i āhū bir melek-ṣūret gül-i ra‘nā idi
Yūsuf-ı Mıṣr-ı melāḥat dense şānında ne var

5

‘Azm-i fülk etdikde yanınca baḥre dek40
Ṣaġ u ṣol a‘lā vü ednā aġlaşırlar bī-şümār

6

Var ise gelsin muḳābil işde meydān-ı suḫan
Şehr-i Ḳıbrısda ‘aceb Şem‘ī gibi şā‘ir mi var
-15-41
Ġazel-i Şem‘ī
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün

1

Nāleme mānend-i bülbül verd-i ḫāndāndır sebeb
Ᾱteş-i sūzānıma sevdā-yı cānāndır sebeb

39

T 109b.
Mısraın vezni aksamaktadır.
41
T 109b.

40

73

2

Bunca dem ‘aşḳıñla nāra yanmada ḫāk-i vücūd
Şübhesiz ol leylī-i zülf-i perīşāndır sebeb

3

Olmadı bir vech ile dil renc [ü] miḥnetden ḫalāṣ
Ṣanma kim ġayrıdan ancaḳ çarḫ-ı devrāndır sebeb

4

Beyt-i aḥzānda nice Ya‘ḳūbveş giryānıma
Yūsuf-ı Mıṣr-ı melāḥat şāh-ı ḫūbāndır sebeb

5

Çār [u] nā-çār iḫtiyār etmem diyār-ı ġurbeti
Bed-liḳā-yı rū-siyāh-ı kelb-refīḳāndır sebeb

6

Ḥāliñi ‘arż etme Şem‘ī kimseye ḥācet degil
Kişiniñ çekdicegi cürm ile ‘iṣyāndır sebeb
-16-42
Ġazel-i Şem‘ī
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün

1

Ᾱteş-i hicriñle artdı āh [u] zārım ḳandasıñ
Yaḳdı yandırdı cihānı sūz-ı nārım ḳandasıñ

2

Sensiz ey meh ne eyleyem cennet-mekān olsa baña
Ġam alır eṭrāfımı ey gül-‘iẕārım ḳandasıñ

3

Gel yetiş ölmezden aḳdem derdime bir çāre ḳıl
Şīvekārım ‘işvekārım nāzlı yārım ḳandasıñ

42

T 110a, Fedai s. 91.
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4

Bir dem ārām eylemez murġ-ı dil-i zārım benim
Ḳandasıñ ey ġonce-i bāġ-ı niġārım ḳandasıñ

5

Firḳatiñ Şem‘ī dil-i nā-şādıma kār eyledi
Ẕerre deñlü ḳalmadı ṣabr u ḳarārım ḳandasıñ
-17-43
Ġazel-i Şem‘ī
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün

1

‘Aḳlımı yaġmaya verdi āh o kāfir dil-beri
Ḳalmadı ṣabra mecālim gördügüm günden beri

2

‘Andelībveş gülşen-i ḥüsnüñde nālāndır göñül
Yek naẓarla cān [u] dilden çünki oldum kemteri

3

Gelmemiş misli cihān yaradlıdan yine felek
Bir melek-ṣūret leṭāfet ma‘denidir ol perī

4

Gülse güller açılır bāġ içre ol ġonce-dehān
Düşürür feryād u zāra ‘aşḳ ile bülbülleri

5

Ġam yemezdim bārī bir kez ‘ālem içre Şem‘iyā
Hāleveş āġūşa çekseydim o māh-ı enveri

43

T 110a.
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-18-44
Ġazel-i Şem‘ī
Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūlün
1

Yaḳdıñ dil-i ābādımı ey çarḫ-ı felek āh
Ġam eylediñ ol şādımı ey çarḫ-ı felek āh

2

‘Ᾱḳil iken etdiñ beni ‘ālemde hevā’ī
Mecnūn mu ḳoduñ adımı ey çarḫ-ı felek āh

3

Ḫışm eyleyip aldıñ yine nā-çār elimden
Ol ḳāmet-i şimşādımı ey çarḫ-ı felek āh

4

Gūş etme misiñ gülsitān içre bārī ammā
Bülbül gibi feryādımı ey çarḫ-ı felek āh

5

Şeb-tā-be-seḥer Şem‘ī gibi gūşe-i ġamda
Ᾱh eylediñ evrādımı ey çarḫ-ı felek āh
-19-45
Ġazel-i Şem‘ī
Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūlün

1

Çeşm[im] ġam-ı ḥasretle ḳızıl ḳana boyansın
Cism[im] daḫı āh ile ḳoyuñ āteşe yansın

2

Gitdi ne ideyim yavrucuġum āh elimden
Ᾱyā dil [ü] cān ḥasretine nice ṭayansın

44
45

T 110a, Fedai s. 90.
T 110b.
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3

Açdı perini uçdı cināna o ḳuzucuḳ
Babası ile maderi göz yaşına ḳansın

4

Etmem felege ẕerrece şimden girü minnet
Ne luṭfunu gördüm dil-i nā-kāmım uṭansın

5

‘Azm etdi beḳāya çün o cān-pāresi āh āh
Şem‘ī daḫı Mecnūn gibi ṣaḥrāyı ṭolansın46
-20-47
Ġazel-i Şem‘ī
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün

1

‘Andelīb-i zārımı ṭuyduḳça ol meh nāz eder
Ḥüsnüne nisbet cefā vü nāzı nice az eder

2

Dest-i dil-berden mey içicek neş’e eyler göñül
Sāḳī-i gül-çehre ‘uşşāḳı nice dil-bāz eder

3

Şu‘le-i şem‘-i ruḫ-ı dil-dāra yanmaḳdır ġaraż
Anıñ içün murġ-ı dil pervāneveş pervāz eder

4

Şöyle kim devr-i felekde ey göñül ‘uşşāḳ āh
Sevdiginden yād ederse zümre-i ġammāz eder

5

Bezm-i vuṣlatda çalınsa sāz [u] ṭanbūr ile nāy
Şem‘ī [bī-]çāre ḳadeḥ ṭolsun deyü āvāz eder

46
47

“ṭolansın”, T’de “ṭolaşsın” şeklindedir.
T 110ab.
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-21-48
Ġazel-i Şem‘ī
Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün
1

O şūḫ-ı sīm-tenden gerçi ben geçsem göñül geçmez
Leb-i ġonce-dehenden gerçi ben geçsem göñül geçmez

2

Nice eyyām ġam-ı hicr ile yaḳdı baġrımı ammā
Yine ol gül-bedenden gerçi ben geçsem göñül geçmez

3

Ṣorarsañ kimdir ol ḫūb sīnesi billūr żiyālanmış49
Budur işte gelenden gerçi ben geçsem göñül geçmez

4

Cefākār dil-beri sevmek naṣīḥatdir baña çünki
O nāzı pek sevenden gerçi ben geçsem göñül geçmez

5

Bu Şem‘ī derdmendiñ vaṣl-ı ḥüsnüñden geçer ṣanma
Begim vallāhi senden gerçi ben geçsem göñül geçmez
-22-50
Ġazel-i Şem‘ī
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün

1

Bī-vefā dil-dāra bende olmaġa ḳılma heves
Dinler iseñ nuṣḥum ey dil gūş edip bu sūz bes

2

Ḫūr u bāġ-ı mīve-i vaṣlına çün ermez eliñ
Ol cefā-cū cevr-i vāfir yārdan ümmīd kes

48

T 110b, Fedai s. 92.
Bu mısra Fedai’de şöyledir: Ṣorarsam kimdir ol mihr-i dil-ārā sīne-i billūr
50
T 110b-111a.
49
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3

Fülk-i dil baḥr-i belāda ḳaldı açıp bād-bān
Esmedi ṭab‘a muvāfıḳ rūzgārım bir nefes

4

Ol ki cānlar yaḳıcı şebbūy-ı müşk-i kākülüñ
Dökülür ruḫsār-ı ala bir yaña egdikçe fes

5

Başıña yār ise ‘aḳlıñ ger hemān Şem‘ī ṣaḳın
Bī-vefā dil-dāra bende olmaġa ḳılma heves
-23-51
Ġazel-i Şem‘ī
Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün

1

O gül-i ġonce-i nev-resteyi bugün gördük
İltifāt etmedi ḥālā yine küskün gördük

2

Gülşen-i bezm-i viṣāl içre raḳīb-i menḥūs
Ruḫ-ı gül-fāmı femiñ öpdügüñü dün gördük

3

Her büt-i dil-bere meftūn degiliz ḥāṣılı biz
Etmeyiz aḫtere minnet nice ay gün gördük

4

Reh-i cānān gider iken bu şeb aġyārınıñ
Ḥayf kim kör olası çeşmini pür-ḫūn gördük

5

At sürüp çıḳsam o meydāna suḫan içre ne ġam
Şem‘iyā baḥs-i naẓımda nice biz ün gördük

51

T 111a.
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-24-52
Ġazel-i Şem‘ī
Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün
1

Şeb-i ġam maḥv olur dilden ruḫ-ı cānāna bakdıḳça
Cemāl-i sīreti cān-baḫş eder her cāna baḳdıḳça

2

Düşürmez de vücūd-ı ʻāşıḳāna her ne dem olma
O kāfir zülfveş çeşmin süzüp mestāna baḳdıkça

3

Nice endīşe-i baḥr-ı ġam içre olsa ger ʻāşıḳ
Sürūr artar [kim] ol vech-i gül-i ḫandāna baḳdıḳça

4

Nebāt-ı ḳand-ı sükker dökülür ġonce-dehānından
Tebessümle ṭūṭīveş söyleyip her yana baḳdıḳça

5

İrer rāh-ı hidāyetde viṣāle Şemʻī ʻaşḳ ehli
Ḳalır ẓulmet bucaġında o kim şeyṭāna baḳdıḳça
-25-53
Ġazel-i Şem‘ī
Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün

1

Yürütsün pür-sebū[yu] [kim] hemān bezme ayaḳlansın
Mey-i gül-fāmı cām ṭolsun meze elde ṭabaḳlansın

2

Ṣadā-i naʻra-i hū ne çıḳa çarḫ [u] nüh eflāka
Ḳamu erbāb-ı ʻaşḳ ehl-i kemāl ile meẕāḳlansın

52
53

T 111a.
T 111ab.
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3

Sürünsün kelb-i menḥūs [ü] raḳīb-i bed-meniş ey dil
Viṣāl-i bezm-i cānāndan bu şeb anlar ıraḳlansın

4

Ḳızardıḳça mey-i gül-renk ruḫlar nūş-ı cāmdan kim
O māhıñ hāleveş āġūş[unda] [ol] ḳuçaḳlansın

5

Tüfeng-i cevri ḥayfā sīnem üzre çün ḳurulmuşdur
ʻAceb ʻāşıḳ ne ḳılsın Şemʻī söyle ḳanda ṣaḳlansın
-26-54
Ġazel-i Şem‘ī
Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün

1

Bu şeb perdek ile ol māh-rū dāma ṭutulmuşdur
Felek ruḫṣat verip gül-ruḫlarıñdan hem öpülmüşdür

2

Ḳaçarken bezm-i ‘uşşāḳdan o meh ayrılmaz oldu āh
Ne ḥikmet ġālibā cānım kemāl ile örülmüşdür

3

Dedi nuṭḳa gelip ey ‘āşıḳ-ı bī-çāre derdiñle
Ne çekdim fāş olup esrārımız çün hep ṭuyulmuşdur

4

Süzüp āhū-yı çeşmin gerçi geldi bezme ammā kim
Tüfeng-i cevri ḥayfā sīneme ṭoġru ḳurulmuşdur

5

Cefā [vü] cevr iken mu‘tād[ı] yārıñ ‘āşıḳa Şem‘ī
Ferāġat ḳıldı şimdi cilve [vü] nāzdan ṭurulmuşdur

54

T 111b.
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-27-55
Ġazel-i Şem‘ī
Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün
1

Reh-i ‘aşḳ içre bunca çekdigim miḥnet tecemmüldür
İrer maḳṣūda dil elbette bu kendü tesellümdür

2

Düşüp dāmānına ol mehveşiñ cānı fedā etdik
Teraḥḥum eylemez ‘uşşāḳa nāza pek mu‘allemdir

3

Emān vermez ṣavul çeşm [ü] nigāh [u] tīr[i] raḥmından
O ḫūblar serveri ṣan şehr-i Ḳıbrısda müsellemdir

4

Demişler ba‘żılar mey-nūş eden rüsvā-yı ‘ālemdir
Benim hep gūşe-i mey-ḫāneler maḥżā maḥallemdir

5

Bu meydān imtiḥān meydānıdır ehl-i suḫandāna
Ḳamu şā‘irlere Şem‘ī cevābım lā-tesellümdür
-28-56
Ġazel-i Şem‘ī
Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün

1

Seniñ’çün etdigim her rūz [u] şeb āh u fiġāndır bu
Dü çeşmimden aḳan seller nice eşk-i revāndır bu

2

Ġurūr etme güzellik sevdigim bāḳī ḳalır ṣanma
Deme kim ḫūbluġuñ çaġı ḳalır şāhım cihāndır bu

55
56

T 111b.
T 111b-112a, Fedai s. 91.
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3

Cefā [vü] nāzı etmek ‘āşıḳa gerçi olur ammā
Taḥammül etmege ṭāḳat getirmez zīrā cāndır bu

4

Naẓar ḳıl ḳāmet-i mevzūnuna girdār ise cānıñ
Nice ‘āşıḳları mecnūn eden şūḫ57-ı zamāndır bu

5

Ne ola bir nev-ġazel inşā edersem Şem‘iyā ben de
Sezādır zümre-i şā‘irlere bir ulu şāndır bu
-29-58
Ġazel-i Şem‘ī
Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün

1

Diyār-ı ġurbetiñ ḳahrıñ çeker dil māh beş oldu
Firāḳ-ı derd [ü] ġamla eşk-i çeşmim cūyveş oldu

2

Düşürdü ṭıfllara ol leyle-i zülfüñ ġam-ı ‘aşḳı
Bu dem kūh-ı melāmetde göñül Mecnūna eş oldu

3

Taḥayyürem ki mehden gör neler ederek o meh yoḳ
Ten-i mecrūḥumuz ġam gūşesinde ḳoḳdu leş oldu

4

O nāziḳ dil-pesendiñ gerdeni kāfūr[una] söz yoḳ
Melekden farḳ olunmaz şübhemiz ġāyet güleş oldu

5

Zamān [u] devr-i ‘ālemde nice sükkānımız Şem‘ī
Nihāyet çölleriñ meşhūr iḳlīmi Ḫabeş oldu

57
58

“şūḫ” sözcüğü, Fedai’de “şāh” şeklindedir.
T 112a.
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-30-59
Ġazel-i Şem‘ī
Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün
1

Hevā-yı ‘aşḳa dūş etdi nigāh-ı çeşm-i mestānıñ
Emān vermez dil-i ‘uşşāḳa gīsū-yı perīşānıñ

2

Ser-ā-pā yandı bu ḫāk-i vücūdum nār-ı ‘aşḳıñla
Yeter iṭfā ḳıl olsun sūz-ı dil bārī kerem-kānıñ

3

Müselmāna bu deñlü ne olsun āyā cevriñ ey kāfir
Teraḥḥum eyler idiñ ḥālime ger olsa īmānıñ

4

Olursuñ rāh-ı hem-şīreñ ile büt-ḫāneye her gün
O taṣvīr-i muṣavver sen misiñ zişt-i kilīsānıñ

5

Çalınsa gūş edip nāḳūs ol dem şaşırıñ ey büt
Çelīpāya sürüp gitmeg[i] ister ġāyet-i cānıñ

6

Açıp baş şol berehmenler ile [kim] naḳş-ı mey-ḫāne
Perest eyleñ o lebi rūḥ-ṣūret menḥūsa īnānıñ

7

Gözet kendiñ amān āh-ı seḥer-gāhım ṣaḳın alma
Hemān ey ṭıfl-ı nāzım al duʻāsın Şemʻī babanıñ

59

T 112a.
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-31-60
Ġazel-i Şem‘ī
Fā‘ilatün fā‘ilatün fā‘ilatün fā‘īlün
1

Ḫōş yaḳışmış ḥüsnüñe ki ḳaralar cānım saña
Mübtelādır ‘āşıḳ-ı bī-çāreler cānım saña

2

Merḥamet bābıñ küşād et çünki ey kān-ı kerem
Geldi iḥsāna dil-i bīmāreler cānım saña

3

Şevḳ-i rūyuñ kim görüp dīvāne olmaz sevdigim61
Ben dil-i ‘āşıḳ ḳamu dil-dāreler cānım saña

4

İftiḫār eyler efendim ṭurmaġa dīvānıña
Bezm-i vaṣlıñda nice meh-pāreler cānım saña

5

Çāk çāk etdi ġam-ı ‘aşḳınla Şem‘ī sīnem āh
Ne eyleyem yoḳ mu ‘aceb bir çāreler cānım saña
-32-62
Ġazel-i Şem‘ī
Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūlün

1

Raḥm eyle dil-i zārıma āh63 ey ṣaçı sünbül
Nārıñ ile bu ḫāk-i vücūd yandı olup kül

60

T 112ab, Fedai s. 85.
“sevdigim” sözcüğü, Fedai’de “yoluna” şeklindedir.
62
112b.
63
“āh” sözcüğü T’de bulunmamaktadır.
61
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2

Aġyāra mürüvvet baña bu çeşm-i64 ġażab ne
Bārī yüzüme sen daḫı bir kerre ḳuzum65 gül

3

Eyyām-ı bahār erdi gülüñ mevsimi şimdi
Mest olmada gülşende nice ‘aşḳ ile bülbül

4

Mecnūn gibi ṣaḥrāyı gezersem ne ġam ey dil
‘Aḳlım perīşān etdi çün ol beñleri66 fülfül

5

Gel bezm-i viṣāle nicedir seyr et o yārı67
Şem‘ī ruḫ-ı ḥüsnünde açılmış ḳararır gül
-33-68
Ġazel-i Şem‘ī
Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūlün

1

Seyr et ruḫ-ı dil-dār ḳızarmış gül[e] rengdir
Eflāke ṭoġan māh-ı münevver ile rengdir

2

Şeh-bāz-ı nigāhı dil-i mecrūḥuma geçdi
Müjgāna ḳıyās etmege şemşīri tüfengdir

3

Gīsūsu ile gerden-i kāfūruna yandım
Ammā yine de raḥm[ı] yoḳ āh yüregi sengdir

4

Bezm içre o gül-çehre-i sāḳī içün ‘uşşāḳ
Aġyār ile ġavġāsı ḳamu ḍarb ile cengdir

“çeşm-i” sözcüğü, Fedai’de “hışm u” şeklindedir.
“ḳuzum” sözcüğü, Fedai’de “gözüm” şeklindedir.
66
“beñleri” sözcüğü T’de “beñekleri” şeklindedir.
67
“yārı” ifadesi, T’de “nigārı” şeklindedir.
68
T 113a.
64

65
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5

Tanẓīrine ḳādir olamaz ehl-i suḫan kim
Şem‘ī ġazelim kāf ile nūn ayaġı tengdir
-34-69
Ġazel-i Şem‘ī
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün

1

Añlaşılmaz çarḫıñ ammā cilve [vü] cünbişleri
Nice gūn-ā-gūn ẓuhūr eylerken ‘aksi işleri

2

Ger girih-i ‘āşıḳ-ı billāh iseñ ey dil hemān
Tekye-i ‘aşḳ içre seyr et hū çeken dervīşleri

3

Ġam degil erbāb-ı ẓāhir Ḥażret-i Manṣūr gibi
Çekseler dāra ne ola hep rāġıb-ı bed-kişleri

4

Ol muṣavver rūḥ-ı taṣvīriñ nice büt-ḫānede
Ḫūb-āvāz ile görüñ İncīl oḳur kāşişleri

5

Olmadıḳ mālik cihānıñ Şem‘ī pek ḫānesine
Ḳanda ḳaldı kim anıñ rūşenleri revişleri70
-35-71
Ġazel-i Şem‘ī
Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün

1

Giriftār [u] esīr-i derd [ü] miḥnetdir göñül şimdi
Vaṭandan ayrı düşmüş āh ġurbetdir göñül şimdi

69

T 113a.
“rūşenleri revişleri” ifadesi T’de “revişleri rūşenleri” şeklindedir.
71
T 113b.

70
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2

Düşüp dāmān-ı dil-dāra ġam ‘aşḳıñdan ġaraż ile
Geçir firṣatdı vāḳit-i ‘ināyetdir göñül şimdi

3

Nūş etdik bāde-i cām-ı leb-ā-leb dest-i sāḳīden
Bu luṭf-ı çarḫ-ı gerdūnuñ ne devletdir göñül şimdi

4

Bu nice ḥāline esip geçer yār-ı ḳadīminden
Zamāne şūḫunuñ bu ḫūyu ‘ādetdir göñül şimdi

5

Be hey Şem‘ī nice ta‘ab meşaḳḳat çekdiñ ammā kim
Viṣāl-i bezm-i cānāndan meserretdir göñül şimdi
-36-72
Ġazel-i Şem‘ī
Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün

1

Ne yārına tesellī verecek hem-rāhımız vardır
Hemān pes raḥmeti bol bir Kerīm Allāhımız vardır

2

Giriftār [u] esīr-i miḥnet olduḳ gūşe-i ġamda
Geceler tā-seḥer mānend-i bülbül āhımız vardır

3

Biz ol ehl-i ḫarābātız ṭarīḳ-i Ḳadr-i Geylāndan
Olup hem ḫırḳa-pūş şimdi nice sipāhımız vardır

4

Düşüp kāmilleriñ pāyına ta‘ẓīm eyleriz çünki
Budur erkānımız üstāda eyvallāhımız vardır

5

Şefī‘-i müẕnibīn rūz-ı cezāda ġam yeme Şem‘ī
Muḥammed Aḥmed [u] Maḥmūd gibi ol şāhımız vardır

72

T 113b.
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-37-73
Ġazel-i Şem‘ī
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
1

Ḫışm edip benden nihāyet intiḳām aldıñ felek
Ayırıp bir ḫūb-edādan ṣanki kām aldıñ felek

2

Ᾱteş-i firḳatde ḳoyduñ vaṣl-ı cānānsız beni
Cānımı cānānımı hep bir tamām aldıñ felek

3

Ol meh-i tābende çün çeşmime etdiñ [kim] ḫayāl
Ṣubḥ olunca dün gece [kim] bed-du‘ām aldıñ felek

4

Ḥāṣılı fehm eyledim ol sāḳī-i meh-pāreniñ
Dest-i nāzından leb-ā-leb sen de cām aldıñ felek

5

Şem‘ī nā-çārı çün etdiñ bezm-i cānāndan cüdā
Bī-vefālıḳda ḥaḳīḳat ḫayli nām aldıñ felek
-38-74
Ġazel-i Şem‘ī
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün

1

Görmesin ‘ālemde bir kez şād olup kāmıñ felek
Ne olsun āyā bunca çeşm-i cevr [ü] düşnāmıñ felek

2

Ḳanda gitsem ḳurtuluş yoḳdur eliñden ḥāṣılı
Yürüdürsüñ şarḳa ġarba telḫ īlāmıñ felek

73
74

T 113b-114a.
T 114a.
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3

Nice kim ḫāk olmasın billūrveş nāzik-teni
Ol ki nā-çār nūş edince zehr-i pür-cāmıñ felek

4

Bir nefes eyyām-ı devriñde yüzüm güldürmediñ
Bī-vefālıḳda nice meşhūrdur nāmıñ felek

5

Şem‘ī nā-çārı şeb [ü] rūz ḫışm-ı giryān etmeden
Nāle vü āhımla mı bilmemek aḥkāmıñ felek
-39-75
Ġazel-i Şem‘ī
Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün

1

Bu ḥüsnüñ çaġı ‘ālemde be hey āfet geçer ḳalmaz
Meṭā‘-ı kāle-i vaṣlıñ olur kāset geçer ḳalmaz

2

Sürūr-ı dār-ı ifnā bir ḫayāldir añla kim ey dil
Cihānda şāẕe [vü] ẕevḳ-i felek elbet geçer ḳalmaz

3

Çekilen gerçi künc-i ġamda ālām [u] küdūretdir
Bu günlerde ḳamu renc [ü] ġam [u] miḥnet geçer ḳalmaz

4

Bulur āḫir zevālin ḫˇār raḳīb-i bed-meniş elbet
Bu deñlü çarḫ-ı dūnuñ verdigi ruḫṣat geçer ḳalmaz

5

O şūḫu ḫāneye maḫfīce teklīf eylesem Şem‘ī
Gelir ammā ‘abūsü’l-vech eder ülfet geçer ḳalmaz

75

T 114a.
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-40-76
Ġazel-i Şem‘ī
Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün
1

Bulunmaz şevḳ-i rūyuñ gerçi kim māh-ı münevverde
Velākin ne eyleyem yaḳdıñ beni ey nāz-perverde

2

Ne çekdim āh ġam-ı ‘aşḳ-ı firāḳ u derd-i hicriñle
Ṭurur ḥālā yazılmış deftere bir bir o günlerde

3

Cefā [vü] cevre mā’il bir muṣavver ṭıfldır ammā
Sevilmez olmasa nāz [u] edā ‘uşşāḳa dil-berde

4

Nūş etmem cām-ı ṣahbāyı daḫı āb-ı ḥayāt olsa
Bulunmaz leẕẕet-i la‘l-i lebiñ hem şehd77 [ü] sükkerde

5

Dil-i ġamnāk görüp ẓann etme Şem‘ī etdigimdendir
Çalınmış alnıma çünki ḳalem tā raḥm-i māderde
-41-78
Ġazel-i Şem‘ī
Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün

1

Beni her rūz [u] şeb zār eyleyen bir dil-ber-i Nemçe
Yanarsam āteş-i ‘aşḳ ile her ān ḳā’ilem bence

2

Geçer gündüzlerim ol mehveşiñ derd-i firāḳıyla
Dile leyl [ü] nehār oldu nihāyet ‘aşḳ eglence

76

T 114ab, Fedai s. 88.
“şehd” sözcüğü, Fedai’de “şīr” şeklindedir.
78
T 114b, Fedai s. 89.
77
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3

Ṭūṭīveş söyledikçe gülşen içre ‘andelīb-i vehb
Eder ḫāmūş nice kim ol ruḫ-ı gül lebleri ġonce

4

Veripdir ‘aḳlımı yaġmaya ol maḥbūb-ı müstesnā
Anıñ’çün ben daḫı meyl-i maḥabbet etdim Efrence

5

O cānım nāz ile āġūşuma girmiş bu şeb ey dil
Var olsun māhveş ḥüsnü demedi [kim] baña tünce

6

Pesend etdi dil [ü] cānım o ḫūblar şāhını Şem‘ī
‘Aceb böyle cefākāra79 ne dersiñ ‘Ᾱṣımā sence
-42-80
Ġazel-i Şem‘ī
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün

1

Ḫāneye maḫfīce gel ey yār ‘ālem görmesin
Gerden-i kāfūruñ emdir bār ‘ālem görmesin

2

Bāde [vü] ṣahbā-yı cām[ı] gūşe-i mey-ḫānede
Nūş ammā gözle kim ḫammār ‘ālem görmesin

3

Nice bitmiş gül ile bülbül arasında tiken
Sök bir ü bir diñle tiz ol ḫˇār ‘ālem görmesin

4

Semt-i cānānda görürseñ ḫˇār raḳīb-i bed-kişi
Kes başın verme amān aġyār-ı ‘ālem görmesin

79
80

“cefākāra” sözcüğü, Fedai’de “vefakâra” şeklindedir.
T 114b.
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5

Yansa da ḫāk-i vücūd Şem‘ī ruḫ-ı cānān ile
Şu‘le-i ḳalbiñde ṣaḳla nār ‘ālem görmesin
-43-81
Ġazel-i Şem‘ī
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün

1

Eşk-i çeşmim ḳaṭre-i dür-dāneden ṣanın beni
Mālik-i kenz gevher-i vīrāneden ṣanın beni

2

İçelim sāḳī leb-ā-leb cām-ı ṣahbāyı hemān
Ehl-i meclis ṣāḥib-i mey-ḫāneden ṣanın beni

3

Āteş-i ‘aşḳıñla cānā her gören bu ḥāl ile
Söyle Mecnūn ṣanmasın da yā neden ṣanın beni

4

Mest-i lā-ya‘ḳıl hevā-yı ‘aşḳam ey dil şöyle kim
Ṣūfī-i ḫˇār zümre-i mestāneden ṣanın beni

5

Zülf-i zencīriñ ṭaḳ ey [meh] boynuma Şem‘ī daḫı
Ẕihnine ḫufte gelen dīvāneden ṣanın beni

81

T 114b-115a.
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-44-82
Ġazel-i Şem‘ī
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
1

Ᾱh o kāfir dil-beri mecbūr göñül yaġmāsına
Raḥmı yoḳ bir ẕerrece bu bende-i ednāsına

2

Zīr-i fesden sünbül-i gīsūlarıñ dökmüş hemān
Kendini sevdirmek içün ‘āşıḳ-ı şeydāsına

3

Çeşm-i kāfir bir muṣavver şūḫ-ı bī-īmāndır ol
Gel ne ḥācet ḳıl naẓar gögsünde çellīpāsına

4

Bāġ-ı ḥüsnünde açılmış ġonce güller āşikār
Seyr ederken uġradım bülbülleriñ ġavġāsına

5

Cevr ile yaḳdı dil-i ġamnāki sūzān eyledi
Ne ola şekvā eyler isem ben daḫı ‘Īsāsına

6

Var ise oldur demişler müşk-i āhū-yı Ḫoten
Ṣanki düşmüş mekr ile bu Ḳıbrısıñ ṣaḥrāsına

7

Leylī-i zülfü gibi ḥālim perīşān eyleyip
Şem‘iyā Mecnūnveş düşdüm ġam-ı sevdāsına

82

T 115a, Fedai s. 89.
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-45-83
Ġazel-i Şem‘ī
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
1

Olduñ ey meh ḫōş ola aġyāra yār ‘ālem bu yā
‘Ᾱşıḳıñ yansın ḳo hicr-i nāza yār ‘ālem bu yā

2

Gerçi derlerdi zamāne dil-berinde yoḳ vefā
Şimdi geldi başıma bī-çāre yār ‘ālem bu yā

3

Dest-i nāzıñla leb-ā-leb ṣunduġuñ aġyāra cām
Gūş edip yandı dil ol bed-ḥāra yār ‘ālem bu yā

4

Bir gün elbette çekerler Ḥażret-i Manṣūr gibi
Kelb raḳīb-i bed-kīşi hep dāra yār ‘ālem bu yā

5

Nice kim derde giriftār olmasın Şem‘ī ḳuluñ
Murġ-ı dil firḳatle düşdü zāra yār ‘ālem bu yā
-46-84
Ġazel-i Şem‘ī
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün

1

Kimi ḳavun yer kimi ḫām u kelek ‘ālem bu yā
Kimi şeftālū sever kimi çilek ‘ālem bu yā

2

Kimi ṣom ṣırma giyer devr-i felekde nice kim
Kiminiñ ṣırtında bir eski yelek ‘ālem bu yā

83
84

T 115a.
T 115ab.
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3

Fülk-i dil baḥr-ı ġam içre ṣanmasın ḳalır raḳīb
Kim döner elbet murādımca felek ‘ālem bu yā

4

Olur olmaz meclise ṭalma gözet kendiñ hemān
Her biri bir ḳulp ṭaḳar olsañ melek ‘ālem bu yā

5

Ṣoñradan dört aḳçe peydā eylesin çīgāneler
Unudur sūḳ içre ṣatdıġın elek ‘ālem bu yā

6

Gāh mükedder ḫānelerde gör tecellī ādeme
Çaldırır zūrnā ile hem dünbelek ‘ālem bu yā

7

Baḫt-ı esved ṭāli‘i Şem‘ī gibi olan kişi
Ṭutduġu dem ṣarına bulmaz belek ‘ālem bu yā
-47-85
Ġazel-i Şem‘ī
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün

1

Gāh dil mānend-i bülbül zār olur ‘ālem bu yā
Gāh ẕevḳ-i meclis-i dil-dār olur ‘ālem bu yā

2

Gūşe-i miḥnetde şimdi bir esīr-i ġam isek
‘Ᾱḳıbet bir gün daḫı aġyār olur ‘ālem bu yā

3

Nice bir ‘akis-i dūn bilmezsiñ ā çarḫ-ı felek
Belki bu baḫt-ı siyāha yār olur ‘ālem bu yā

85

T 115b.
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4

Firḳat [ü] hicr-i ġam-ı dil-berle sūzān olmadan
Ehl-i ‘aşḳa gāh żarar gāh kār olur ‘ālem bu yā

5

Derd ü ‘aşḳa dūş olan bī-çāre bu Şem‘ī gibi
Rūz [u] şeb eglencesi aġyār olur ‘ālem bu yā
-48-86
Ġazel-i Şem‘ī
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün

1

‘Ᾱşıḳ-ı ġām-küşteler pā-māl olur ‘ālem bu yā
Gāh düşer dilden dile tellāl olur ‘ālem bu yā

2

Gāh ḫūb-ṣūret görünür ol muṣavver gāh zişt
Ruḫ-ı dil-ber gāh sebeb-i āl olur ‘ālem bu yā

3

Ḫānede maḫfīce olsañ yār ile ger bāde-nūş
Bezme dā’ir nice ḳīl ü ḳāl olur ‘ālem bu yā

4

Tārik-i dünyā olanlar kenz-i lā-yefnāda hem
Başına ṣardıġı köhne şāl olur ‘ālem bu yā

5

Zümre-i cāhil ḳatında nice kim Şem‘ī gibi
‘Ᾱşıḳ-ı ġam-küşteler pā-māl olur ‘ālem bu yā

86

T 115b.

97

-49-87
Ġazel-i Şem‘ī
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
1

Eyle mengūş gūşuñā yaz deftere ‘ālem bu yā
Kim sözüñ ḥālā ṭurur dilde yara ‘ālem bu yā

2

Ger dönerse bir dem ey dil bu murādımca felek
Düşemez bil ki irer ol dil-bere ‘ālem bu yā

3

Ehl-i ‘uşşāḳa tecellī şol ġarīb Mecnūnveş
Çār [u] nā-çār gezdirir yerden yere ‘ālem bu yā

4

Gün-be-gün erbāb-ı kāmil ḫāk-i yeksān olmada
İ‘tibār dil-ber ile sīm ü zere ‘ālem bu yā

5

Baḥs olunmaz ṭab‘at-ı ‘āşıḳ ile Şem‘ī hemān
Şimdi düşdü göñlümüz bir esmere ‘ālem bu yā
-50-88
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün

1

‘İlm-i inşā bilmeyen mollā olur ‘ālem bu yā
Kesret-i cehl ile hem bālā olur ‘ālem bu yā

2

Zümre-i cāhil ḳatında ẕerredir ṣāḥib-kemāl
Anıñ içün ḫāk zīr ü bā olur ‘ālem bu yā

87
88

T 116a.
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3

Döndügi’çün çarḫ-ı gerdūn ‘aks-i ehl-i mübteẕel
Pāye-i rif‘at bulup aġa olur ‘ālem bu yā

4

Ehl-i diller her ne deñlü zīr [ü] bā olsa yine
Bezm-i ‘irfānda nice a‘lā olur ‘ālem bu yā

5

Aḥḳar-ı mūruñ zevāline işāret per ü bāl
Niceler aña şebīh rüsvā olur ‘ālem bu yā

6

Devlet-i dünyāsına maġrūr olan Ḳārūnveş
‘Ᾱḳıbet taḥte’s-serāy ilḳā olur ‘ālem bu yā

7

Şehr-i Ḳıbrısda nice bu derdmend Şem‘ī gibi
Şā‘ir-i nāṭıḳ-suḫan peydā olur ‘ālem bu yā
-51-89
Ġazel-i Şem‘ī
Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün

1

Bulunmaz çāresi bir renc [ü] derde mübtelāyım ben
Kār etmez zaḫmıma Loḳmān erişse bī-devāyım ben

2

Düşürdü ṭıfllara ol leylī-i zülfüñ ġam-ı ‘aşḳı
Nice ḥasret-keş-i Mecnūnveş ‘aşḳ [u] hevāyım ben

3

Bez[i]mde nūş ederken cām-ı ṣahbā-yı leb-ā-leb āh
O yār şimdi eller [ile] āşinā ammā cüdāyım ben

89
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4

Görüp şā‘ir gürūhundan bir ehl-i ma‘rifet ṣanma
O kim ḥayretde ḳalmış ‘aḳl-ı noḳṣān pek ḳabāyım ben

5

Bilinmez ḳadr-i Şem‘ī ber-kemāliñ gerçi ammā kim
Fer ü revnaḳ veren dillerde mir’āt-ı cilāyım ben
-52-90
Ġazel-i Şem‘ī
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün

1

Her gece olsa cihānda mübtelā sevdā-yı ‘aşḳ
Düşürür zāra anı ṣubḥ [u] mesā sevdā-yı ‘aşḳ

2

Uġradım bilmez iken ‘aşḳ ne olduġun ‘ālemde āh
Şimdi eglence hemān ḳaldı baña sevdā-yı ‘aşḳ

3

Ḫaylī eyyām vaḥş[ī]lerler gezdirip ṣaḥrālarda
Ḳaysveş etdi nice ‘ömrüm hebā sevdā-yı ‘aşḳ

4

Ṣorma bu üftādeden ey ṭıfl-ı nāzım söyle kim
Ḥāl-i dilden eylesin taḳrīr saña sevdā-yı ‘aşḳ

5

Şem‘ī fehm etmez o kim rüsvā-yı ‘ālem ne olduġun
Atdırır nāmūs [u] ‘ārı bir yaña sevdā-yı ‘aşḳ
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-53-91
Ġazel-i Şem‘ī
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
1

Meh-cemāliñ göster ‘uşşāḳa niḳābıñ gāh aç
Ḫaẕf edip mihriñ żiyāsın ‘ālemi ṭutsun sirāc

2

Yūsuf-ı Mıṣr-ı melāḥat der gören şāyed seni
Seniñ ey kān-ı kerem bu ḥüsn ile baş üzre tāc

3

Ḳıl meded bī-çāre düşmüş bāb-ı luṭfuña hemān
Boynu baġlu ḳullarıñ iḥsāna cümle iḥtiyāc

4

Ḫışm ile ḳılsa naẓar ol çeşm-i cellādıña [kim]
Tīġ-ı müjgānından āyā bulmaġa mümkin mi tāc

5

Vermesin zaḥmet bārī ḫaste vücūda ol ṭabīb
Bir devāsız derde düşdüm edemez Loḳmān ‘ilāc

6

Cāna kār etdi çün ol sevdā-yı ‘aşḳıñ miḥneti
Şem‘iyā ḳılma ḥaẕer hep derd-i seri yāra aç
-54-92
Ġazel-i Şem‘ī
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün

1

Şehr-i dil ‘aşḳıñla vīrān oldu gel
Ten-ża‘īfim ḫāk-i yeksān oldu gel

91
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2

Aġlamaḳdan firḳat [ü] hicriñ ile
Eşk-i çeşmim baḥr [u] ‘ummān oldu gel

3

Nice kim bezm-i ṣafā ey māh-rū
Çün baña sensiz [ki] zindān oldu gel

4

Gör efendim gel de bir kerre beni
Vaḳt [ü] ḥālim pek perīşān oldu gel

5

Sīnemi çāk eyleyip tā-[be]-seḥer
Her kelāmım āh [u] efġān oldu gel

6

İrdi eyyām-ı bahār ey ġonce-leb
Bāġ-ı ‘ālem gül gülistān oldu gel

7

Şem‘ī bī-çāre yanıp ‘aşḳıñla āh
Tā ser-ā-pā nār-ı sūzān oldu gel
-55-93
Ġazel-i Şem‘ī
Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün

1

Gel ey sāḳī baña ṣunma şarāb-ı sāde ben içmem
Lebiñsiz ḳaṭre-i ṣahbāyı cām-ı bāde ben içmem

2

İçirdi kāse kāse cām-ı ‘aşḳı ol melek-sīmā
Yeter tā ‘ömrüm olduḳça meyi dünyāda ben içmem
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3

Gerekmez bezm-i ‘işret ehl-i ‘aşḳa vaṣl-ı cānānsız
Anıñ’çün ey lebi ġonce-dehen beg-zāde ben içmem

4

Dil-i nā-kāmım ālām [u] küdūretdir bizi ḫōş gör
Ṭutarsañ gerçi elde bir ḳadeḥ āmāde ben içmem

5

Gürūh-ı mest-i rüsvā-yı cihānsız Şem‘iyā çünki
Budur mu‘tādımız ẓāhir mey[i] tenhāda ben içmem
-56-94
Ġazel-i Şem‘ī
Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūlün

1

Bez[i]m içre viṣāldir [kim] murād ol cām siziñ olsun95
Sāḳī bizim olsun mey-i gül-fām siziñ olsun

2

Yeter gūşe-i ġamda çekelim ta‘ab [u] meşaḳḳat96
Şimden girü ol yār ile aḥkām siziñ olsun

3

Ġam-küşte-i gülzārına külḫān daḫı kāfī
Devrān-ı felekde nice ḥammām siziñ olsun

4

Eyyām-ı beşāşet dediler ‘ıyd-ı97 sa‘īdiñ
Ey ṣūfī-i ḫˇār şādī-i bayram siziñ olsun

5

Şem‘ī o mehiñ va‘di bize būse mi neydi
Va‘d eyledigi būse-i in‘ām siziñ olsun

94
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Bu mısraın vezni “mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün” şeklindedir.
96
Bu mısraın vezni “mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün” şeklindedir.
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“‘ıyd-ı”, T’de “‘ıydıñ” şeklindedir.
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-57-98
Ġazel-i Şem‘ī
Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūlün
1

Ey dil ġam-ı ‘ālemde cihān kimlere ḳaldı
Ne şāhlara ne Ḥażret-i Peyġambere ḳaldı

2

Yoḳ ‘ārif-i billāh olanıñ ẕerrece ḳadri
Raġbet[i] budur ḥāṣılı sīm ü zere ḳaldı

3

‘Ömrüm tamām olduḳça yürekden acı gitmez
Bir kelb raḳībiñ sözü dilde yara ḳaldı

4

Şimdi ‘acebā ḳandadır ol leylī-i zülfüm
Ᾱh ḳorḳaram aġyār-ı siyāh-rūlara ḳaldı

5

Söz ṣāḥibi hem-bezm-i re’īs devr-i felekde
Bir fitne-i tamām ile bir masḫara ḳaldı

6

Göñlüm ki begenmez iken ol degme beyāżı
Bī-çāre ġarīb elde yine esmere ḳaldı

7

Dönmezse murād üzre felek ẓannıma Şem‘ī
Aġyār ile da‘vālarımız maḥşere ḳaldı

98

T 118a.

104

KIBRISLI ŞEMʻÎ VE ŞİİRLERİ

-58-99
Ġazel-i Şem‘ī
Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Fülk-i dil bī-çāre ḳaldı baḥr-i ġamda āh felek

1

Bir muvāfıḳ rūzgār esdirmedin nā-gāh felek
Merḥamet ‘ādet degilken sen de acırdın beni

2

Ḥāl-i dilden ger olaydıñ ẕerreveş āgāh felek
Ḳuvvetim yoḳ ‘ömrüm olduḳça seniñle elleşem

3

Baş egip etdim saña her ḥālde eyvallāh felek
Ayırıp bir zülfü leylīden atıp ṣaḥrālara

4

Misl-i Mecnūn vahş[ī]lerle eylediñ hem-rāh felek
Şem‘ī bī-çāre nice firḳatle feryād etmesin

5

Dād eliñden āh felek feryād eliñden āh felek
-59-100
Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūlün
Aġyār ile gördükçe seni ṭab‘-ı pesendim

1

‘Ᾱşıḳ nice ṣabr eylesin ey şāh-levendim
‘Aşḳıñ ile ṣaḥrāları gezmekdeyim eyvāh

2

Şimdi ben o Mecnūna ġarīb Ḳays menendim

99

Bu gazel sadece Fedai (s. 88)’de yer almaktadır.
T 122b. Başlık: Şarḳı Şem‘ī T.
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3

Fülk-i dil[i] ṣaldım ‘az[i]m deryāya ne çāre101
Dōstlar görüñüz ne eyledim āh kendime kendim

4

Ḫışm eyleyip o ġonce-i ra‘nādan ayırdıñ
Ey ḳahbe felek işleriñi ben de begendim

5

Ancaḳ budur ḥażretiñe ‘arż-ı niyāzım
Şem‘ī ḳuluñu ḳılma ferāmūş efendim
MATLA‘
Müfred102
Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün
İş biterse ne ḳadar ḳā’ime-i mu‘tebere
Çoḳçadır ḫˇāhişi maḥbūblarıñ sīm ü zere

101
102

Mısraın vezni aksamaktadır.
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Kıbrıslı Şem‘î’nin doğum ve ölüm tarihlerine dair herhangi bir
bilgi bulunmamakla birlikte XIX. yüzyılda yaşamış olduğu
söylenebilir. Şemʻî, klasik şiirin havasını teneffüs edip bu
sahada neşv ü nema bulan bir şahsiyettir. O, geleneğin klişe ve
mecazlarına hâkimdir. Şiirleri nazım tekniği bakımından bir
Bâkî mesabesinde olmasa da zayıf değildir. Şem‘î, şiir dilini
konuşma diline yaklaştırıp yer yer Nedîmâne bir eda
tutturmuş, yer yer de Nâbî gibi hikemi bir tavır sergilemiştir.
Sevgiliye, aşk, âşık ve rakibe dair söyleyişlerini, çoğunlukla
klasik şiir geleneği kapsamında değerlendirmekle birlikte az
da olsa sevgiliden umudunu kestiği de görülmektedir.
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