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ANTAKYALI MUSTAFA ŞEHDÎ VE GAZELLERİ
Mustafa Şehdî From Antakya And His Ghazels
Dr. Bahir SELÇUK*
Dr. İ. Halil TUĞLUK**
ÖZ
Antakyalı Mustafa Şehdî, XVIII. yüzyılın ikinci yarısında yaşamıştır.
Şair, devletin üst kademelerinde görev yapmıştır. Aynı zamanda hattat olan
Şehdî’nin bilinen tek eseri divanıdır. Üç nüshasını tespit ettiğimiz divan,
muhteva ve tertip bakımından geleneksel divan tarzını yansıtmamaktadır.
Kaside, gazel, kıt’a, lügaz gibi manzumeleri içeren eserde ayrıca mensur
bölümler de yer almaktadır.
Bu çalışmada, Şehdî’nin hayatı ve sanatı üzerinde durulmuş, gazelleri yeni
yazıya aktarılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Şehdî, divan, hayatı, sanatı, gazeller

ABSTRACT
Mustafa Şehdî from Antakya lived in the second half of the 18th. century.
He was understood to have been an officer of high rank and caligrapher. His
oldest work known is his divan. Divan, of which we have so far traced three
copies, does not reflect the usual/traditional divan in the view of arrangement
and contents. The work, which includes kaside, ghazel, kıt’a, lügaz, contians
proses as well.
In this study, Şehdi’s life and his art were researched, and his ghazels
were transliterated.
Key words: Şehdi’s life, divan, art and ghazels.
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lasik Türk edebiyatının önemli çalışma alanlarından biri de metin
neşridir. Temel eserlerin çoğu yeni yazıya aktarılmış olsa da, hâlâ
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yerli ve yabancı kütüphanelerde gün yüzüne çıkmayı bekleyen pek çok eser
vardır.
Biyografik kaynaklarda bazen şairlerin hayatı ve eserleri ile ilgili bilgi
yanlışlıkları ve eksikliklerin yer aldığı görülmektedir. Bu yanlışlıklar, yapılan
incelemeler ve metin neşirleri sayesinde düzeltilmektedir.
Kaynaklarda, Şehdî mahlaslı ona yakın şairden söz edilir.1 Bu
kaynakların bazısında, Şehdî mahlaslı şairlerin hayatları ve eserleri hakkındaki
bilgilerin birbirine karıştığı görülmektedir.2
Yaptığımız araştırma ve katalog taramalarında Şehdî Divânı’nın üç
nüshasını tespit ettik. Fakat bu nüshalardan yalnızca Topkapı ve Süleymaniye
nüshalarına ulaşabildik. İmla ve manzume sayısı bakımından göz önünde
bulundurulduğunda, Topkapı Sarayı nüshasının3 (T) asıl nüsha olduğu
anlaşılmaktadır. Süleymaniye Kütüphanesi nüshası4 (S), bu nüshadan
çoğaltılmıştır. Gazi Hüsrev-Begova Kütüphanesinde bulunan nüshanın, Topkapı
ve Süleymaniye nüshalarına göre oldukça eksik olduğu anlaşılmaktadır.5 Biz bu
çalışmada, Topkapı Sarayı nüshasını esas aldık. Süleymaniye Kütüphanesi
nüshasıyla yaptığımız karşılaştırmada görülen farklılıkları dipnotta gösterdik.
18. yüzyıl şairi Şehdî hakkında bilgi vermek ve gazellerini tanıtmak
amacı güden bu çalışmada, önce kaynaklardan ve divanından hareketle şairin
hayatı, sanatı hakkında bilgi verilecek, divanı tanıtılacak; sonra gazelleri yeni
yazıya aktarılacaktır.
Şehdî’nin Hayatı ve Sanatı
Kaynaklarda hayatı hakkında fazla bilgi olmayan Şehdî’nin, doğum tarihi
bilinmemektedir. Sâlim tezkiresindeki “tūl-ı Ǿömrden kām-revā olmaķ ĥasebi
ile”6 ibaresi, şairin uzun bir ömür sürdüğünü göstermektedir. Asıl adı Mustafa
olan Şehdî, Antakya’da doğmuştur. 7 İlim tahsili için İstanbul’a giden şair8,
1 Haluk İpekten, Mustafa İsen, vd., Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Ankara
1998, s.471-472
2 İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Katalogu, C. III, İstanbul 1967, s.821; Mehmed
Süreyyâ, Sicill-i Osmanî, Osmanlı Ünlüleri C.5, İstanbul 1996, s.1571; Şemsettin Sâmî
Kâmûsu’l-A’lâm, C.4, Ankara1996, s. 2888; Haluk İpekten vd., age., s.471-472
3 Dîvân-ı Şehdî, Topkapı Sarayı Müzesi Ktb. No. 2486
4 Dîvân-ı Şehdî, Süleymaniye Kütüphanesi, Halet Efendi, No. 147
5 Fehim Nametak, Katalog Arapskih, Turskih, Perzijskih i Bosanskih Rukopisa Gazi HusrevBegove Biblioteke, Al-Furqan/Rijaset Islamske Zajednice u BiH,. Sv. 4, London/Sarajevo 1998
6 Adnan İnce, Tezkiretü’ş-Şu’arâ Sâlim Efendi, Ankara 2005, s. 434
7 Adnan İnce, age., s.434; M. Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri
II, Ankara 2001, s.510
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Arapça ve Farsça öğrenmiştir. Hâcezâde Muhammed Enverî’den icazet alan şair,
hat sanatında da başarı göstermiştir.9
Şehdî; Silâhdâr Şehryârî Mustafa Paşa, Şeyhülislam Feyzullah Efendi,
Veziriazam Ali Paşa ve Râmî Paşa gibi devrin ileri gelen devlet adamlarıyla
yakın ilişki içerisinde olmuş ve onlardan büyük destek görmüştür (19a, 20b, 26b,
37a, 39a). Şehdî; haraç muhasebeciliği (19a), sipahi kâtipliği (38a), maliye
tezkereciliği (28b), Anadolu muhasebeciliği (53a) gibi önemli görevlerde
bulunmuştur. Sarayla yakın ilişki içinde bulunan Şehdî’nin, bazen muhalif
olduğu kişilerin üst makamlara gelmesiyle sıkıntılar yaşadığı, bir müddet makam
ve maaşından olduğu divanındaki ifadelerden anlaşılmaktadır. (39a)
H.1140/M.1727 tarihinde vefat eden Şehdî’nin mezarı, İdris Köşkü yolu
üzerinde10 Eyüp Sultan Türbesi’nin yanındaki hamamın bitişiğindedir.11
Bazı kaynaklarda şairin ölüm tarihi yanlışlıkla H.1144/M.1731/32 olarak
gösterilmektedir.12 Tuman, bu yanlışlığın Âdâb-ı Zurâfâ müellifi Râmiz’den
kaynaklandığını ifade eder. Yazara göre Sicill-i Osmânî müellifi de aynı
yanılgıya düşmüş; eserinde, H.1140 ve H.1144’te vefat etmiş Şehdî mahlaslı iki
farklı şair varmış gibi göstermiştir.13 Yine İKTYDK’de,
Süleymaniye
Kütüphanesindeki divan nüshası, Osman Şehdî adına kayıtlı gösterilmiştir.14
Sâlim Efendî, şairin Şehdî mahlasını, Şeyh Sadî’nin Gülistan’ından tefeül
ederek aldığını belirtir.15
Sâlim ve Râmiz, Şehdi’nin şairliği hakkında şu değelendirmelerde
bulunurlar. Sâlim; “... murād üzre nuŧķa ķādir ve tūl-ı Ǿömrden kām-revā olmaķ
ĥasebi ile yād-dāştı vāfir, fenn-i süħanda māhir, bį-tekellüf söyler bir şairdir.”16
diyerek Şehdî’nin şiir söyleme kudretini ifade etmiş; Râmiz de, Şehdî’nin Arapça
ve Farsçadaki başarısından, nazım ve nesirdeki maharetinden bahsettikten sonra
“eşǿār-ı dürer-bārları reşk-endāz-ı zümre-i hüner-verān, müsellem ü mümtāz bir
8 Adnan İnce, age., s.434
9 Habîb, Hat ve Hattâtân, İstanbul 1306, s.158
10
Mehmed Süreyyâ, age., s.1571; Sadık Erdem, Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı, Ankara 1994, s.175
11
Müstakim-zâde, Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Niseb ve’l-Künâ ve’l-Elkâb, Süleymaniye Ktb.,Halet
Efendi, 628, vr. 280a
12
Mehmed Süreyyâ, age., s. 1571, Şemsettin Sâmî, age., s. 2888, İpekten vd., age., s.471-472
13
M. Nail Tuman, age., s.510
14
İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Katalogu, age., s 821
15
Adnan İnce, age., s.434
16
Adnan İnce, age., s.434
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şāǾir-i siĥr-āferįn-i ser-efrāz idi.”17 ifadeleriyle şairin orijinal söyleyişine ve
devrin tanınmış şairlerinden biri olduğuna vurgu yapmıştır.
Safâyî’nin
tezkiresine takriz yazdırdığı 18 kişiden birinin de Şehdî olması, şairin devrin
tanınmış simalarından biri olduğunu göstermektedir.18
Eserinden anladığımız kadarıyla Şehdî, dönemin önemli olaylarına, tarihî
yapılarına -çoğu zaman görevlendirilerek- tarih düşmüş, bunlarla ilgili belge
niteliğinde mensur yazılar yazmış, yazdıkları karşısında da yüklü miktarda
bahşişler almıştır.
Şehdî’nin gazelleri incelediğinde 17. yüzyılda edebiyatımızda etkili olan,
sonraki dönemlerde de etkisi devam eden Sebk-i hindînin tesirini rahatlıkla
görebiliriz. Şairin yekûn olarak çok fazla olmayan gazellerindeki yer yer uzun
tamlamalar, tezatlar, anlam derinliği şairin bu akımın etkisinde kaldığının
göstergeleridir.
Divanı
Şehdî hakkında bilgi veren kaynaklarda şairin tek eseri olarak divanından
söz edilir. Şairin manzum ve mensur yazılarını içeren ve kaynaklarda divan
olarak anılan eser, Klasik Türk edebiyatı geleneği içinde yer alan divan tertibine
uymamaktadır. Şehdî’nin eserlerini topladığı bir defter niteliğindeki bu yazma
mecmuanın bir nüshası Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesinde, bir nüshası
Süleymaniye Kütüphanesinde diğer nüshası da Saraybosna Gazi Hüsrev Begova
Kütüphanesinde olmak üzere üç nüshasını tespit ettik.

Eserin nüshaları ve özellikleri
1. Topkapı Sarayı Nüshası (T): 95 vr. talik, 27 st. serlevha müzehhep,
cetveller kırmızı.
2. Süleymaniye Kütüphanesi Halet Efendi Nüshası (S): 86 vr. 27 st. talik,
başlıklar kırmızı.

Nüshaların Başı:
Ey Ħudā-yı müheymin ü müteǾāl
V’ey kerįm ü raĥįm-i zü’l-efżāl

Nüshaların Sonu:
17
18

Sadık Erdem, age., s.175
Dîvân-ı Şehdî, Topkapı Sarayı Müzesi Ktb. No. 2486; vr.74/b-75a; Pervin ÇapanTezkire-i
Safâyî, Ankara 2005 s.12; 41-43)
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Görünmez kimseye şeb-tā-seĥer menfūr-ı Ǿālemdir
Śabāĥ olduķda tā aħşama dek manžūr-ı ādemdir
3. Saraybosna Nüshası: Bu nüshayı Gazi Hüsrev-Begova Kütüphanesi
Katalogu’ndan tespit ettik. Ancak, nüshaya ulaşmamız mümkün olmadı.
Katalogda verilen bilgiye göre nüsha oldukça eksiktir: 8 vr. 20 satır, ta’lik.

Baş:

Tārįħ-i berā-yı fetĥ-i Tebrįz

Divanda 60’a yakın kıta, 40’tan fazla kaside; 28 gazel, 19 lügaz, 2 terci’-i
bend, 1 terkib-i bend, 1 mesnevi ve farklı konularda yazılmış mensur metinler
vardır. Divanda nazım şekilleri ile ilgili bazı problemler olduğu görülmektedir.
Örneğin, kaside nazım şekli içerisinde sıkça kıta başlıkları geçmektedir. Ayrıca,
manzumelerin başlıkları ile şekil özellikleri arasında uyumsuzluk görülmektedir.
Bu açıdan kaside ve kıta nazım şekilleri hakkında kesin bir rakam vermekten
kaçındık.
Gazelleri
Şehdî Divanı’nın Topkapı Sarayı nüshasında19 28, Süleymaniye Halet
Efendi nüshasında 27 gazel vardır. Gazeller, Divan şiirinde en sık kullanılan
vezinlerle yazılmıştır. Gazellerde kullanılan vezinler ve bunların sayıları
aşağıdaki tabloda verilmiştir:
20

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün
MefāǾįlün

9

MefāǾilün FeǾilātün MefāǾilün FeǾilün

6

MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün

4

FeǾilātün FeǾilātün FeǾilātün FeǾilün

4

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün

3

MefǾūlü FāǾilātü MefāǾįlü FāǾilün

2

Gazellerden 12’si 7 beyit, 10’u 5 beyit, 3’ü 8 beyit, 2’si 9 beyit, 1’i de 10
beyitten oluşmaktadır.
19
20

Topkapı Sarayı Müzesi Ktb. No. 2486, vr.77b-91a
Süleymaniye Kütüphanesi, Halet Efendi, No. 147, vr.78a-81b
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Gazeller; dil, teknik ve anlam derinliği bakımından başarılıdır. Oldukça
akıcı bir dil kullanan şairin dili ağır değildir. Arapça, Farsça kelimelerden oluşan
ikili üçlü tamlamalar kullanmasına rağmen bunu, Divan şiirinin genel üslubu
içinde değerlendirmek gerekir.
Gazellerde, imale ve ulamanın yanında, sākî (G.1/5b), ebrû (G.2/3-b) gibi
birkaç kelimede zihaf21; salmış (G.15/4a) ve yamandır (G.20/2a) gibi Türkçe iki
kelimede de med yapılmıştır.
Gazellerde daha çok “kafiye+kelime grubu halinde redif” kullanılarak
güçlü bir ahengin oluşturulduğu ve anlam zenginliği sağlandığı görülmektedir.
Çoğunlukla Türkçe kelimelerin redif olarak kullanıldığı gazellerdeki 3 Türkçe 1
Farsça gazelde geçen “pey-der-pey” redifi de dikkat çekmektedir.
(1)

MefǾūlü FāǾilātü MefāǾįlü FāǾilün

1

Ālem dedikleri bu cihān dār-ı ġam baña
Gülşen-serāy-ı Ǿālem olur ħār-ı ġam baña

2

Olmaz ħayāl-i ħām ile hįç mįve-i merām
Vermekdedir nihāl-i emel bār-ı ġam baña

3

Bu şeş-der-i serāy-ı sipenc-i felekde āh
Vermez güşād bir ķapudan zār-ı ġam baña

4

Bilmem ne siĥr eder ki o cādū-nigeh yine
Her tār-ı zülfüñ etmede bir mār-ı ġam baña

5

Cām-ı neşāŧı sāķî-i gül-çihre Şehdiyā
Bezm-i cihānda śunmada ser-şār-ı ġam baña

(2)

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün

1

Dilā ol şāh-ı ĥüsnü śanma yaħşidir yaman bilmez
Ki zülf-i kāfiri bir āştį düşmen amān bilmez

21

Çevriyazıda uzun ünlülerdeki zihaflar gösterilmemiştir.
1 T.87b, S.78a
2a merām] ħayāl S
5a neşāŧı] neşāŧ-ı S
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2

Eder Ǿuşşāķı gerçi vaǾde-i vaślı firįbende
Dürūġ-ı [pür-fürū]ġı hįç bir vaķt ü zamān bilmez

3

Tamām eyler işin nįm-nigāh-ı ħışm-ı çeşmiyle
Ne ĥācet ebrû vü müjgāna ol tįr ü kemān bilmez

4

O gül-ruħ serv-ķad kim müşk-būdur sünbül-i zülfü
Cihānda seyr-i gülgeşt istemez serv ü çemān bilmez

5

Śaķın ol ġamze-i Tātār-ı ħūn-ħˇārından ey Şehdį
Ħarāb etmiş niçe baġçe-serā ol ħān-mān bilmez

(3)

MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün
MefǾūlü FeǾūlün
Ey şūh-ı cefā-pįşe bu nāz-ı sitemiñ ne
Ŧāķat getirilmez

1
2

Üftādelere tā bu ķadar bār-ı ġamıñ ne
Billāh çekilmez

3

Sen pādşeh-i mülk-i ĥüsünsüñ aña söz yoķ
Yūsuf gibi ammā

4

Görsem hele gāĥįce gedāña keremiñ ne
Bu bezm ele girmez

5

Ħamyāze-keş-i renciş-i ħummār olur āħir
Rindān-ı mey-āşām

6

Meyden ne imiş neşvesi āyā ki Cemiñ ne
Ālāmına degmez

~ 77 ~

2b pür-fürūġı] -S
3a Gazellerde “nîm-nigâh” tamlamasının geçtiği bu mısrada ve G.23/2a’daki mısrada vezin
problemi vardır. “nîm” kelimesinin “nîm-i” şeklinde terkipli okunması ya da iki kapalı hece gibi
düşünülmesi bu problemi ortadan kaldırmaktadır.
3/3 S.78b
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7

Kūyın dolaşır zülfüne yāriñ ulaşırsın
Her vaķt-i seĥerde

8

Bilsem hele ey bâd seniñ de elemiñ ne
Cānāne el ermez

9

Biñ ħande eder ġayra leb-ā-leb bize Şehdį
Bir ķaśdı mı vardır

10

Aġzın bile açmaz sözü ol ġonca-femiñ ne
Billāh bilinmez

(4)
1

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün
Mehveşim dįvānçe-i ĥüsnünde maŧlaǾ gösterir
Ebruvānın şaķk-ı māhāsā dü-mıśraǾ gösterir

2

Ħaŧ tırāş olduķça tecdįd-i berāt-ı ĥüsn erer
Ĥükmin icrā eyler ebrūlar muvaķķaǾ gösterir

3

Vechi vardır ķıtǾa-i Mįr ola bā-ĥaŧŧ-ı Ǿİmād
Ĥüsn-i ħaŧŧıyla o çār-ebrū muraķķaǾ gösterir

4

ǾĀlem-i tesħįre ol cānān-ı çār ebrū meger
Şekl-i zįbā tarħ edip vefķ-ı murabbaǾ gösterir

5

Ħande-rįz olduķça dür-dendānı yāriñ Şehdiyā
Ħātem-i laǾlin dehānında muraśśaǾ gösterir

(5)

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün

1

Nişān-ı tįrin ol ķaşı kemānın dūr bulmuşlar
Çekenler çille-i Ǿaşķı ķatı pür-zūr bulmuşlar

2

Berāt-ı ĥüsnünüñ ancaķ nişānı ķalmış ebrūda
Ħaŧ-āver dil-rübā ĥaķķında bir menşūr bulmuşlar

5 T.88a
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3

Ħaŧ-ı sebzin görenler nev-demįde gird-i laǾlinde
Ħıżırveş anda āb-ı zindegį mestūr bulmuşlar

4

Ġubar-ı ħaŧŧı etmiş pįçiş-i zülfüyle āmiziş
Dolaşır genc-i ĥüsni niçe mār u mūr bulmışlar

5

Kimi der meh-Ǿizār ol şūħa kimi āteşįn-ruħsār
O kāfir mā-cerā vaśfında nār u nūr bulmışlar

6

Düşüp çāh-ı zenaħdanında dil bir Yūsuf-ı ĥüsnüñ
Anı sudāgerān-ı āşıķān mecbūr bulmışlar

7

Śaķın düzdį-i çeşm-i yārdan bir laĥža ey Şehdį
Nişān-ı tįrin ol ķaşı kemānuñ dūr bulmışlar

(6)
1

MefāǾilün FeǾilātün MefāǾilün FeǾilün
Dem-i bahār ħaŧ-ı dil-rübā gelir görünür
Gider keder dil-i zāra śafā gelir görünür

2

Sirişk ü sūziş-i dil feyż-yāb olur bir gün
Bu āb u tāb ile neşv ü nemā gelir görünür

3

Düşüp hicāba ħaŧ-ı sebzin eylemiş rū-pūş
O pür-cefādan ümįdi vefā gelir görünür

4

Nihāl-i nev-res-i bāġ-ı ĥüsündür ol ser-keş
Çekerse bār-ı girān inĥinā gelir görünür

5

ǾAceb mi māǿil-i zülfü olursa eşk-feşān
O kāfir ile nice mā-cerā gelir görünür

6

Niçün o ġonce-femi ħˇāb-ı nāzdan uyarur
Hezār bülbül-i naġme-serā gelir görünür

4b mār u] mār S
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7

Uçar gözümde benim āh bir perį Şehdį
Ħayāli cilveler eyler baña gelir görünür

(7)
1

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün
Felekde zühreden āheng-i naķş-ı kārı kim diñler
Bu devr içre muħālif naġme-i edvārı kim diñler

2

Çıķıp kürsįye vāǾiž pendini Ǿālem-pesend etmiş
Śadā-yı naǾra-i mestāne-i mey-ħˇārı kim diñler

3

Śarılmışlar liĥāf-ı nāza yer yer ġoncalar der-ħˇāb
Fiġān-ı āteşįn-i Ǿandelib-i zārı kim diñler

4

Çekerler hāle-i āġūşa āħir ol mehi aġyār
Edā-yı şekve-zāy-ı Ǿāşıķ-ı dįdārı kim diñler

5

Ķo teklįf-i nežāyir etmegi yārāna ey Şehdį
Dimāġ-efsürde Ǿālem kim oķur eşǾārı kim diñler

(8)
1

MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün
DefǾ-i ġama bezm içre śafā neyle gerekdir
Bir sākįǾ-i gül-çihre ile meyle gerekdir

2

ǾĀlemde ĥuśūl-i ŧaleb-i kām-ı dil-ārām
Her şām u seĥer āh-ı felek-ŧayla gerekdir

3

Ver naķd-i sirişki dem-i vuślatda o şūħa
ǾĀdeddir o kim dād u sited beyle gerekdir

4

Bį-hūde yere eyleme daǾvā-yı maĥabbet
Śad sūziş-i dil dāġ-ı key-ā-keyle gerekdir

7 Bu gazel, yazmanın daha önceki sayfalarında (T.54a-55a; S.48a-48b) “Bu ķasįde-i muġazzel ve
müzeyyel daħi vezįr-i müşāru’n-ileyhin Ǿalā-ŧarįķ-i imtiĥān fermānı ile inşād edilip verilmişdir”
başlığıyla geçmektedir. 33 beyit ilave edilmiş olan müzeyyel gazel, Vezir Ali Paşa’ya takdim
edilmiştir.
7 S.79a
3b böyle] ile S
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5

Şehdį o şeh-i ĥüsne niyāz itmege Ǿāşıķ
Biñ nāz u cefā-sāz-ı pey-ā-peyle gerekdir

(9)
1

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün
Gel ey mehveş ki ārām eylemez dil bir nefes sensiz
Bu şeb-tā-śubĥa dek encüm-şümār oldu heves sensiz

2

Nigāh-ı ĥasretiñle eşk-i çeşmim etme ŧūfān-ħįz
Olur her bir müjem seyl-āb içinde ħār u ħas sensiz

3

Ser-i kūyuñda çoķ sūdāgerān-ı Ǿaşkıñ ammā kim
Degildir gūş-zed-i bāng-ı derā-yı yek-ceres sensiz

4

Eger kim çāşnį-i ķand-i laǾliñ etmese ümmįd
Görünmezdi per-āver bezm-i ĥüsnüñde mekes sensiz

5

Nažar-senc olmasa berg-i gül-i ruħsārıña bir dem
Ne mümkin bülbül-i dil ola pā-bend-i ķafes sensiz

6

Hemān āyįne-i rūyuñ śafāsı cilveger ancaķ
Degil ħāŧırda ġayrı ārzūlar mültemes sensiz

7

Ne deñli dūd-ı āhıñ etse Şehdį çarħa peyveste
Bulunmaz hįç kes feryādına feryād-res sensiz

(10)
1

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün
Ümįd-i ülfet ol şūħ-ı perį-zāda olur olmaz
Ħayāl-i kįmyāveş dilde āmāde olur olmaz

2

Heveskār olma ol āhū-yı vaĥşi śaydına ey dil
Kemend-i ārzūyı śanma üftāde olur olmaz

3

Eder gāhį tesādüf geh taħallüf ħˇāhiş-i ħāŧır
Murād üzre degildir ĥükm-i fetvāda olur olmaz

4a eger kim] egerçi S
5a bir] her S
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4

Nemek-pāş olma zāhid ĥill u ĥürmet ķaydına düşme
Benim destimdedir bu neşǿe śahbāda olur olmaz

5

Ķo pįçįde ħayāl-i Şevket’i Şehdį ne ĥācetdir
Ki mażmūn-ı muħayyel lafž u maǾnāda olur olmaz

(11)
1

MefāǾilün FeǾilātün MefāǾilün FeǾilün
O mehveşiñ ħaŧ-ı ruħsārına temeyyül olur
Ve lįk fitne-i devr-i ķamer taħayyül olur

2

Ħayāl-i zülf ile āh-ı dem-ā-dem-i aġyār
Ser-i felāket-i Ǿuşşāķa śaçlı sünbül olur

3

Nigāh-ı Ǿāşıķ-ı küstāĥdan o ġonce-femiñ
Ĥicāb ile açılır rūy-ı alı gül gül olur

4

O şūħ-ı nev-heves-i nāza ibtilā ħoşdur
Sitem-keşān-ı maĥabbet cefā taĥammül olur

5

ǾAceb mi bilmese bu sırr-ı ġaybı zāhid-i ħuşk
Ki laǾl-i yār da yāķūt-reng pür-mül olur

6

O şāh-ı ĥüsn ile baĥŝ-ı ħaŧ-āveri etme
Viśāle bāǾiŝ-i ser-rişte-i taǾallül olur

7

Verir neşāŧ-ı ħaŧ-ı sebzi Ǿāşıķa Şehdį
Dem-i bahār şeŧāret-fezāy-ı bülbül olur

(12)
1

MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün
Gördüm gelir o şūħ-ı cefākār yolunda
Mestāne velį şįve-i reftār yolunda

2

Gülşende n’ola nāle vü zār eylese bülbül
Ħançer-be-kef āmāde ŧurur ħār yolunda

11/2 S.79b
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3

Çevgān-ı ser-i zülfine ŧop olmaġa Ǿuşşāķ
Ser-bāz u ser-endāz gerek yār yolunda

4

Şeh-rāh-ı maĥabbetde ser-endāħte olmaķ
ǾĀdetdür olur tūde çü ħünkār yolunda

5

EşǾārıñı pįçįde ħayāl eyleme Şehdį
Güm-geşte olur maǾni-i hemvār yolunda

(13)
1

MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün
Bend olmadıġım zülf-i siyeh-tāb mı ķaldı
Yā çekmedigim renciş-i ķullāb mı ķaldı

2

Ol şāha seĥer āh-ı şerer-pāş u dür-i eşk
ǾArż etmedigim gevher-i şeb-tāb mı ķaldı

3

Ümmįd-i viśāliyle gezüp kūçe-be-kūçe
Kūyunda yüzüm sürmedigim pāy mı ķaldı

4

Şād-āb ola ol ġonce deyü farŧ-ı bükādan
Baķ çeşme-i çeşmimde benim āb mı ķaldı

5

Ārāyiş-i destār-ı niyāz olmaġa Şehdį
ǾĀlemde meger bir gül-i sįr-āb mı ķaldı

(14)
1

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün
Felek erbāb-ı ŧabǾa cevr eder kįn ü nifāķ üzre
Anun’çün ķalmaz anıñ nüh-ķıbābı ŧāķ ŧāķ üzre

2

Taĥammül mi olur ŧāķat-güdāz-ı nāz-ı gerdūna
Ki teklįf-i Ǿanįfi pey-siper mā-lā-yutāķ üzre

3

Yıķar dūlāb-ı çarħı cūşiş-i seyl-āb-ı eşkim āh
Yaķar eflākı necm-i ŧāliǾim çün iĥtirāk üzre

13 T.89a
2a Ol şāha şerer-pāş-ı seĥer āh u dür-i eşk S
3a eşkim āh] ħūn-eşkim] S

TAED 38, 2008, 71-94

~ 83 ~

~ 84 ~

B. SELÇUK-H. TUĞLUK: Antakyalı Mustafa Şehdî ve Gazelleri

4

Eder nā-der-berāber vażǾ-ı şįrįn zehr-ħand ile
ǾAcebdir ĥāl-i ebnā-yı zamāne bu mezāķ üzre

5

Niçe ārāmiş etsin dilde eżdād-ı neşāŧ u ġam
Zebān-zed bir meŝeldir bu ķonaķ olmaz ķonaķ üzre

6

Neden tercįĥ eder pervāne āyā sūziş-i vaślı
Degil mi sūz-ı vuślat nūr u nār-ı iftirāķ üzre

7

Yapıldı bu zemįne gerçi çoķ ebyāt ey Şehdį
Biri birinden aǾlā dil-nişįn-i sebǾ-ŧabaķ üzre

8

Velį śāĥib-zemįniñ Ĥaķ bu kim her beyt-i maǾmūrı
Olur beytü’l-Ǿarūs-ı bikr-i maǾnā ittifāķ üzre

(15)
1

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün
Seyr-i gül-geşt-i ruħ-ı cānāna ey dil gülşen ol
Ki şerer-pāşį-i firķatle pür-āteş külħan ol

2

Pençe-i müjgān ile cārū-keş ol gūyendevār
Dįde-dūz ol fırķa-i aġyāra nevk-i sūzen ol

3

ŞemǾa-i mihriyle dönsün dilde fānūs-ı ħayāl
Döne döne Ǿarż-ı ruħsār itmege pįrāhen ol

4

Śalmış gird-āb-ı Ǿaşķa fülk-i ümmįdi meded
Bād-ı āhıyla pür eyle bādbānın yelken ol

5

Düşdi çün çāh-ı zenaħ-dāna rehā mümkün degil
Zülfini yāriñ kemend idüp gerekse Bįjen ol

6

Kaśr-ı dilde ol şeh-i ĥüsne śafā-baħş olmaġa
Dāġlarla zeyn idüp sįneñ güşāde-revzen ol

14/8b S.80a
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7

Ĥalķa-i āġūşa çek Şehdį o māhı hāleveş
Ġayrıdan ķaŧǾ-ı nažar eyle felekde sen sen ol

(16)
1

FeǾilātün FeǾilātün FeǾilātün FeǾilün
Śavul ey dil ki gelen dil-ber-i bį-dād odur o
Mest-i ħançer-be-kef-i ġamzesi cellād odur o

2

Bu şeh-i mülk-i melāĥatden umulmaz şefķat
Olmaz āvįze-i gūşu niçe feryād odur o

3

Çekme ġam kesme ümįdiñ o cefā-cūduñ kim
Ħaŧı geldikde vefā eyleye muǾtād odur o

4

Ne ķadar eyler ise cevr ile ber-bād yine
Dil-i vįrānı eden luŧf ile ābād odur o

5

Śordum ol āfet-i devrānı görünce Şehdį
Dediler Ǿaķlıñ alan şūħ-ı perį-zād odur o

(17)
1

MefāǾilün FeǾilātün MefāǾilün FeǾilün
O şūħ Ǿāşıķıñ eyler tebāh pey-der-pey
Edince kūşe-i çeşmin penāh pey-der-pey

2

Girih girih ħam-ı zülf-i siyāhın ol kāfir
Dil almaġiçün eder dāmgāh pey-der-pey

3

O şāh-ı ĥüsn nice rām olur ki müjgānı
Çü nįze-dār śaf-ārā-sipāh pey-der-pey

4

Eder o āhu-yı vaĥşįyi śayd içün Ǿuşşāķ
Kemend rişte-i medd-i nigāh pey-der-pey

5

Felekde śanma seĥāb içre berķ-i raħşende
Şerāre-pāş olur dūd-ı āh pey-der-pey

17 T.89b
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6

Göreydiñ ol ruħ-ı pür-tābı śubĥ u şām deyü
Gelür gider felege mihr ü māh pey-der-pey

7

Ħarāb olupdur o maǾmūre-i ĥüsün ki anı
Edeydi ceyş-i Ĥabeş cilvegāh pey-der-pey

8

Uçurdı murġ-ı dili bāġ-ı ĥüsn-i yāra gelüp
Taŧayyür eyledi zāġ-ı siyāh pey-der-pey

9

O mest-i nāza nice keşf-i rāz edem Şehdį
Olur mı Ǿafv bu deñli günāh pey-der-pey

(18)
1

MefāǾilün FeǾilātün MefāǾilün FeǾilün
Göñül göñül nice bir āh āh pey-der-pey
Bu şerĥa şerĥa bu dāġ-ı siyāh pey-der-pey

2

Ħayāl-i dil-ber ile nev-be-nev nedir sende
Bu ārzū-yı dem-ā-dem günāh pey-der-pey

3

Girih girih seni zülf-i nigār bende çeker
Meded meded edegör intibāh pey-der-pey

4

O sįb-ġabġaba meyl etme kim zenāħdānı
Keşān keşān ider ilķā-yı çāh pey-der-pey

5

Śaķın śaķın seni śad-pāre çāk çāk eyler
O tįġ-ı ġamġam-ı ħışm-ı nigāh pey-der-pey

6

Yeter yeter bu hevā-yı heves bu ŧūl-ı emel
Bu keş-me-keş bu tekāpū-yı cāh pey-der-pey

7

Ki refte refte güzer eylemekde Ǿömr-i Ǿazįz
Yazıķ yazıķ ola böyle tebāh pey-der-pey

8

Ħudā Ħudā diyerek ķıl tevekkül ey Şehdį
Ki fevc fevc ire feyż-i İlāh pey-der-pey

7 -S
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(19)
1

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün
Ħaŧ tırāş olduķça dil-ber imrenir imrendirir
Gösterir zülf-i muǾanber imrenir imrendirir

2

LaǾl-i mey-gūnundan olmuş zevķ-yāb ol mest-i nāz
Elde cām-ı neşve-āver imrenir imrendirir

3

Eylemiş taśvįrini Ǿuşşāķ ħayl[î] dil-nişįn
Görse ol rūĥ-ı muśavver imrenir imrendirir

4

Zįb ü fer vermiş ruħ-ı pür-tābına āyįnede
Şįveler eyler mükerrer imrenir imrendirir

5

Naķd-i cān ile viśāle vaǾd etmişken o şūħ
Ķıldı bir bāzār-ı diger imrenir imrendirir

6

Dāmenin ser-rişte-i mūy-ı miyāna bend idüp
ǾArż ider zerrįn ħançer imrenir imrendirir

7

VażǾ-ı istiġnā-pesendį ol perįniñ Şehdįyā
Ādemi dįvāne eyler imrenir imrendirir

(20)
1

MefāǾilün FeǾilātün MefāǾilün FeǾilün
Olur o reşk-i perį kec-külāh pey-der-pey
Ki Ǿarż-ı ķākül eder gāh gāh pey-der-pey

2

Ol āfetiñ dil ü cāna yamandır ķaśdı
Ki ħışm-ı çeşm ile eyler nigāh pey-der-pey

3

O ebruvān-ı muķavves o nāvek-i müjeler
Atup ŧutup dili eyler tebāh pey-der-pey

4

Ħadeng-i ġamzesi yāriñ siper-süpür(?) nā-çār
Şikenc-i zülfün ider dil penāh pey-der-pey

7b dįvāne] dāne S
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5

İnanmaz ol büt-i nev-res Ǿalaķam olduġuna
Degil mi dāġ-ı derūnum güvāh pey-der-pey

6

ǾAceb mi ħāk-i mezārında Ǿāşıķ-ı zārıñ
Biterse lāle vü mihr-i giyāh pey-der-pey

7

O şeh-süvāre eder refǾ-i riķǾa ey Şehdį
Hezār sencileyin dād-ħˇāh pey-der-pey

(21)
1

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün
Žuhūr etmekde pey-der-pey ķażā-yı mübrem-i Ǿālem
Bilinmez ĥikmet-i rāz-ı nihān-ı mübhem-i Ǿālem

2

Ķomaz ħāŧırda ġam keyfiyyet-i cām-ı Cem Ǿālem
Velįkin herkes olmaz bezm-i meyde maĥrem-i Ǿālem

3

Ķatı pür-zūr olurmuş duħter-i rez ayaķ almaķda
Aña al arķası yerde demiş çoķ Rüstem-i Ǿālem

4

Şeb-i deycūr-ı ġamda olmasın erbāb-ı dil rencūr
Olur pāşįde-pertev cām-ı mey śubĥ-dem-i Ǿālem

5

ǾAceb nā-der-ber-ā-ber vaż-ı zehr-i ħand eder gerdūn
Ki bir kez ħande-fermā olsa zehr ile ġam-ı Ǿālem

6

O şįrįn-leb dem-ā-dem naġme-i şeh-nāza māǿildir
N’ola girmezse bir dem gūşına zįr u bem-i Ǿālem

7

Gören bir kez o şūħuñ Şehdįyā laǾl-i śafā-baħşın
Şikest-i cām-ı zühd eylerdi olsa Edhem-i Ǿālem

6b mihr-i] mihr ü S
1b mübhem] ĥikmet S
3b Ǿālem] –S
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(22)
1

FeǾilātün FeǾilātün FeǾilātün FeǾilün
Eşk-i çeşmim görünür yāre benim nemcesine
Lįk reşk-āver-i ŧufāndır o nem yemcesine

2

N’ola ol şūħ-ı perį-zād edüp ünsiyyet
Gül-i ruħsārını Ǿarż eylese ādemcesine

3

Keşf-i zār eyler idim ĥāl-i dil-i zārım aña
Ġam-küsār olsa baña hem-dem ü maĥremcesine

4

Ta-be-key renciş-i ħamyāze-keşį ey sāķį
Śun bize cām-ı leb-ā-leb içelim Cemcesine

5

Ħaŧ-ı sebzin edeli KaǾbe-i rūyına niķāb
Eşk-rįz olmada Ǿāşıķları zemzemcesine

6

Devr-i ĥüsnünde n’ola ol şeh-i ħūbānıñ eger
Görseler bendeler iĥsānını Ħātemcesine

7

Şehdiyā feyż-i maǾānį ile bikr-i fikre
Rūĥ-baħş olsañ olur ǾĮsį-yi Meryemcesine

(23)

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün

1

Göñül ol āfet-i Ǿāşıķ-küş-i bįdādı n’eylersin
Yeter etdiñ yeter bu nāliş-i feryādı n’eylersin

2

Dil-i vįrānı bir nįm-nigāhı etmeye ābād
O şūħ-ı çeşm-i mekkār-ı cefā-muǾtādı n’eylersin

3

Nihāl-i bāġ-ı ümmįd olmayınca dilde bār-āver
Tehį-dest-i çenār u serv-i ser-āzādı n’eylersin

4

Severseñ naħl-i ĥurmā gibi bir kākül-perįşān sev
Heveskār-ı hevā-yı ġayr olan şimşādı n’eylersin
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5

Edermiş būse-i laǾliyle Şįrįnkār aġyārı
Bu ġayret ile kūh-endāzi-i Ferhād’ı n’eylersin

6

Kemāl-i ĥüsn-i ħāl-i ħadd ü serv-i ķadd-i yāri gör
Ħayāl-i naķş-i mūyįn-ħāme-i Bihzād’ı n’eylersin

7

Bu şeşdergāh-ı Ǿālemde verir bir gün güşād ey dil
Seni zār eyleyen bāzįçe-i nerrādı n’eylersin

8

Umūruñ Ĥaķķ’a tevfįż eyleyip bu māsivādan geç
Meded-cūy ol Ħudā’dan gayrıdan imdādı n’eylersin

9

Bu bāzār-ı fenādan Şehdiyā şekker-fürūş-ı çarħ
Śatıp śavdı seni şimdengeri ķannādı n’eylersin

(24)
1

MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün
Feryād ki feryādıma feryād-resim yoķ
Men bį-kese raĥm eyleyecek hįç kesim yoķ

2

Bir ķāfileye peyrev ü sāmān-be-dūşum
Cemmāze-keş-i bāng-ı derā-yı ceresim yoķ

3

Nā-çār piyāde-rev-i beydā-yı ümįdim
Ser-menzil-i maķśūda resān bir feresim yoķ

4

Dem-besteyim ol deñli gelū-gįri-i ġamdan
Āyįne-i çarħa eŝer eyler nefesim yoķ

5

Bilmem nice ārāmiş eder bülbül-i dil kim
Çār-çūbe-i tende aña şāyān ķafesim yoķ

6

Yā Rab meded ü Ǿavn ü Ǿināyet baña senden
Ġayrįden ümįdim daħi bir mültemisim yoķ

7

Ālūde-i cürmüm o ķadar çarħ-i kühende
Bir tāze günāh etmege Şehdį hevesim yoķ
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(25)
1

MefāǾilün FeǾilātün MefāǾilün FeǾilün
Fiġan ki sūħtem ez-sūz-ı āh pey-der-pey
Ki geşt Ǿömr-i Ǿazįzem tebāh pey-der-pey

2

Emel girifte-i dām-ı ħayāl-i pįç-ā-pįç
Heves be-keş-me-keş-i ķayd-ı cāh pey-der-pey

3

Çi sūd tevbe-i mā ger şikeste-beste şeved
Çü ħırķa-pūş-ı muraķķaǾ-penāh pey-der-pey

4

Zi-bes Ǿināyet-i āmurzgāri-i įzed
Dilem rubūde be-sūy-ı günāh pey-der-pey

5

Esįrān-ı şeh-i ĥüsnem ki ħayl-i müjgāneş
Nežāre-senc-i śaf-ārā sipāh pey-der-pey

6

Be-şevķ-i dįden-i ū śubĥ u şām mį-āyend
Zi-śaĥn-ı pehn-i felek mihr ü māh pey-der-pey

7

Be-çāk çāki-i sįne be-dāġ dāġ-ı hezār
Ħarābi-i dil ü cān-rā güvāh pey-der-pey

8

Ħoşā ki ān büt-i şįrįn ħırām-rā Şehdį
Be-iǾtizār-nihem rū-be-rāh pey-der-pey

(26)

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün

1

Seni aġyār ile gördükçe ey şūħ-ı cefā-pįşe
Gelür bu ħāŧır-ı nā-şādıma biñ dürlü endįşe

2

Dil-i pür-zaħmıma bir kerre raĥm et ey vefā-düşmen
Düşürme ħāŧır-ı mecrūhumu her bār teşvįşe

3

Beni Leylā-yı zülfüñ eyledi Mecnūn hey žālim
Giriftār-ı kemend-i kāfir-i bį-raĥm-ı bed-kįşe
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4

Ķo teǿŝįr etmez ol sengįn-dil-i Şįrįn-lebe feryād
Niçün Ferhād olmuş kūh-ken āyā urup tįşe

5

Ĥaźer etmek gerekdir şįr-i merdüm-gįr-i ġamzenden
O bį-dāda olupdur kūşe-i çeşm ü müjeñ bįşe

6

Şikeste bir sifāl-ı neşve-rįze ķāǿiliz sāķį
Verir keyfe keder çün inkisār-ı sāġar u şįşe

7

Nemek-pāş olmasa gāhį leb-i cānān ey Şehdį
Tesellį gelmez idi Ǿāşıķ-ı nā-kām-ı dil-rįşe

(27)
1

MefǾūlü FāǾilātü MefāǾįlü FāǾilün
Zencįr-i pāy-ı ĥüsn olalı ħaŧŧ-ı müşk-bār
Çekdi çevirdi kendüsin ol şūħ-ı şįvekār

2

Etse nühüfte ger ser-i zülfüñ Ǿaceb degil
Olur nihān dįdeden elbette pāy-ı mār

3

Kākülleriñde bende çekermiş o mū-be-mū
Tā kim ħaŧından ermeye bir tārına ġubār

4

Ser-keşlik etmeyip gelir āġūşa ol perį
DaǾvet olunsa bir ser-i mū etmez iǾtizār

5

ǾĀlem o çeşm-i meste görünmezdi ķıl ķadar
Gösterdi rūzgār aña müjgānların çü ħār

6

Mūy-ı miyānına śarılıp ħançeri meger
Beklerdi ol beli ķuş uçurmazdı yādgār

7

Şehdį o belde yoķ kesiciden eŝer dirįġ
Ser-rişte-i ümįdini kaŧǾ eylemiş o yār

(28)
1

FeǾilātün FeǾilātün FeǾilātün FeǾilün
Ħıżr-ı tevfįk hidāyet eder inşāǿallāh
Dil-i güm-geşte murāda erer inşāǿallāh
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2

Fetĥ eder ġonca-śıfat Ǿuķdeleriñ śabr ile
Vaķti geldikde nesįm-i seĥer inşāǿallāh

3

Var ümįdim ki ola ĥubb-ı nebį-i ǾAdnān
Āteş-i rūz-ı cezāya siper inşāǿallāh

4

ǾĀşıķ-ı śādıķ olanlar pül-i rustā-ħįz
Berķ-ı ĥāŧif gibi eyler güzer inşāǿallāh

5

Çekdirip zevraķ-ı tevĥįdle Şehdį āħir
Ederiz baĥr-ı fenādan güzer inşāǿallāh

~ 93 ~

SONUÇ
18. yüzyılın ilk yarısında yaşamış olan Şehdî, önemli devlet
kademelerinde görev almış, devrin ileri gelen yöneticilerinin yakınında bulunmuş
ve onlardan maddi ve manevi destek görmüştür.
Biyografik ve bibliyografik kaynakların bazılarında şairin adı, ölüm
tarihi, divanı hakkında verilen bilgilerin Şehdî mahlaslı diğer şairlerle
karıştırıldığı görülmektedir. Şairin divanı taranarak; yapmış olduğu görevler,
yardımlarını gördüğü kişiler tespit edilmiş, kaynaklar karşılaştırılarak şair
hakkındaki eksik ve hatalı bilgiler düzeltilmeye çalışılmıştır.
Döneminin önemli hattatlarından biri olan Şehdî’nin çeşitli nazım
şekillerini ve mensur parçalarını ihtiva eden hacimce küçümsenmeyecek bir
divanı vardır. Sayıca az olmasına rağmen; teknik ve anlam derinliği açısından
başarılı gazeller kaleme alan şairin gazellerinde, Sebk-i hindînin etkisi
görülmektedir.
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