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ABSTRACT

Bu yazıda, XVI. yüzyıl şairlerinden
Hekimzade lakabıyla şöhret bulmuş olan
Subhî’nin Çağatay Türkçesiyle kaleme aldığı
şiirleri değerlendirilmiştir. İlk önce Doğu
Türkçesi ile şiir yazdığı bilinen Osmanlı şairleri ele alınmıştır. Daha sonra biyografi kaynakları ışığında şairin hayatı incelenmiştir. Şairin
biyografisinin ele alınmasını müteakip Zagreb
Bilim ve Sanat Akademisi kütüphanesinde
bulunan Divan’ı tanıtılmıştır. Subhî’nin şiirlerindeki Alî Şîr Nevâyî’nin etkisi tartışıldıktan
sonra şairin Çağatay Türkçesi ile kaleme aldığı
şiirlerin transkripsiyonlu metni sunulmuştur.

In this article we deal with Chaghataish
poems written by Subhî -a poet of XVI’the
century- known as Hakimzade. Firstly we
introduce Ottoman poets who has poems
written in Chaghatai dialect. Then under the
light of biographical resources we investigate
Subhî’s biography. After that we talk about
the biography of the poet we introduce
manuscript of his diwan –collection of poemsfound in the library of Zagreb Science and Art
Academy. We underline the effect of
Chaghatai poet Ali Şîr Nevâyî on Subhî’s
poetry. Finally we gave transkribed text of his
Caghataish poems.

Anahtar sözcükler: Subhî, Nevâyî, Zagreb
Bilim ve Sanat Akademisi, Gazel, Çağatayca,
Osmanlı Sahasında Çağatayca, Hekimzade
Subhî.

Key words: Subhî, Nevâyî, Zagreb Science and
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Giriş
XIV. Yüyılda Şeyyad Hamza’dan başlayarak XIX. asrın ilk çeyreğinde vefat
eden Pertev, İzzet Mehmed Bey ve Refî’-i Âmidî’ye kadar Batı Türkçesi ile şiirler
yazan kimi şairlerin Doğu Türkçesi ile yazılmış şiirlerine tesadüf edilir. Alî Şîr
Nevâyî’nin (ö. 1501) Çağatayca şiir yazan Osmanlı şairlerinde çok büyük bir etkisinin olduğu inkar edilemez bir gerçektir. Ancak Nevâyî’den önce yaşamış olan
Şeyyad Hamza ve Ahmed-i Dâî ile onunla aynı dönemde yaşamış olan Karamanlı
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Nizâmî’nin de Doğu Türkçesi ile yazılmış şiirleri bulunmaktadır. Bu durum, Alî
Şîr Nevâyî’den önce de Oğuz lehçesi ile şiir söyleyen şairlerin Doğu Türkçesi’ne
ilgi duyduklarını gösterir. İletişim imkânlarının çok zor olduğu o dönemlerde bile
bu iki lehçe arasındaki böyle bir alakanın varlığı edebi etkileşim açısından oldukça dikkat çekicidir.
Batı Türkçesi ile yazıp Çağatayca da şiirleri bulunan bazı şairlerin varlığı
bilinmektedir. Bunlar: Şeyyâd Hamza (Mensuroğlu 1956: 126), Nedîm, Şeyh Gâlib
(Sertkaya 1970: 133-137), Ahmed-i Dâî, Karamanlı Nizâmî, Refî-i Âmidî, Benlizâde
İzzet Mehmed Bey, Vakanüvîs Muvakkitzâde Pertev, Za’fî (Sertkaya 1971: 171-184),
Bahtî (Sertkaya 1973: 157-165), Sâfî, I. Selim, Amrî, Dukâginzâde Ahmed, Fuzûlî,
Kâtibî mahlaslı Seydî Alî Reis, Nedîm-i Kadîm (Sertkaya 1977: 169-189), Râhî
(Büyükakkaş 2009: 41-48) gibi şairlerdir. Bunların yanı sıra müellif hattı nüshanın fotokopisi elimizde bulunan ve şimdiye kadar her hangi bir değerlendirmeye
tabi tutulmamış olan XVI. asır şairi Edirneli Sâdık’ın divanında da Çağatayca
şiirler vardır (Edirneli Sâdık: 22a, 39a, 43b, 65b). Yukarıda ismi zikredilen şairlerin dışında Çağatayca yazan başka Osmanlı şairlerinin de olacağı ihtimali göz
önünde bulundurulmalıdır.
Doğudaki şairler de batıdaki meslektaşlarına bigane kalmamışlar, onları
takip etmişlerdir. Mesela Ahmedî’nin İskendernamesi’nin farklı lehçelerde yazılmış varyantlarının olması (Köprülü 2004: 364), Ahmed Paşa’nın şiirlerinin Molla
Câmî’nin meclisinde okunduğunu ve bunu duyan Molla’nın sema etmeye başlamasını anlatan söylencelerin varlığı, Sâm Mirza Tezkiresinde, Sâdikî-i Kitâbdâr’ın
Mecma’ul-Havâs’ında, Hâce Bahâeddin Hasan Nisârî-i Buhârî’nin Müzekkir-i
Ahbâb adındaki tezkiresinde Osmanlı coğrafyasında yaşayan şairlerden bahsedilmesi gibi örnekler edebi bakımdan karşılıklı etkileşimi gösteren karinelerdir.
Subhî’nin Yaşam Öyküsü ve Şairliği
Subhî, biyografi kaynaklarımızdan Sehî (Mehmed Şükrî 1325: 88), Latîfî
(Canım 2000: 353), Kınalızade Hasan Çelebi (Kutluk 1989: 555), Âşık Çelebi
(Owens 1971: 216a), Riyâzî (Riyâzî: 94b) tezkirelerinde tanıtılmıştır. Bu kaynaklar
içerisinde Sehî Bey ve Âşık Çelebinin verdiği bilgiler bizzat şairle görüştüklerinden dolayı önemlidir. Kaynakların verdiği bilgileri hülasa edecek olursak
Subhî’nin adı Mustafa’dır. Babası Fatih Sultan Mehmet ve II. Bayezit dönemlerinin meşhur tabibi Hekim Sinan’dır. Zamanının ilimlerini tahsil ettikten sonra
Müeyyedzâde’den mülazim olmuş, akabinde Filibe’ye müderris tayin edilmiştir.
Daha sonra kadılık mesleğine geçerek Sofya, Gelibolu, Kütahya, Diyarbakır ve
Galata kadılığı yapmıştır. Sonunda tekrar Sofya’ya kadı tayin edilmiştir. Hicretin
dokuz yüz elli beşinci senesinde (1548/49) burada vefat etmiştir.

XVI. Asır Osmanlı Sahası Şairlerinden Subhî’nin (Ö. 1548/49) Çağatayca Şiirleri

TAED

47* 19
*

Subhî’nin sanatkârlığı hususunda Sehî, onun maânî, beyan ve bediî sanatlarında mahir ve her fenne kadir kimse olduğunu söyler. Şiirlerinin âşıkane ve
dertmendane olduğunu belirtir. Latîfî, onun şiirlerinin müstesna hayallerle dolu
olduğunu ifade ettikten sonra onları latîf olarak nitelendirir. Hasan Çelebi,
Subhî’nin şiirlerinin yaygın ve beyitlerinin meşhur olduğunu anlatır. Âşık Çelebi’nin ifadelerine göre Subhî, şairler içerisinde Necâtî’yi beğenmekte ve Alî Şîr
Nevâyî’ye nazire yazmakla iftihâr etmektedir. Buradan hareketle Türk edebiyatının iki büyük şairi Nevâyî ve Necâtî’nin Subhî’nin şiirini şekillendiren şairler
olduğunu söyleyebiliriz. Bizim şahsi kanaatimiz, Subhî’nin hem teknik hem de
ince hayaller bakımından kudretli bir şair olduğu yönündedir. Örneklerden de
anlaşılacağı üzere gazellerinde âşıkane bir tarz ve rindane bir eda vardır. Dil
bakımından döneminin özelliklerine uygun olarak sade, atasözleri ve deyimlere
meyilli bir üslubu tercih etmiştir. Zengin bir şiir dünyası ve metaforlarla bezeli
bir hayal dünyası vardır. Başarılı bir şair olmasına rağmen başkentten uzakta
bulunması divanının çoğalıp yayılmasına mani olmuş olmalıdır. Şair, kendi şiirini
bulunması zor bir mücevhere benzetip sevgilinin kulağına yaraşır olduğunu ifade
etmiştir:
Ol şeh-i ĥūbān ķulaġına yaraşıķdur hemīn
Ŝubģī nažmum cevheri bir gevher-i nā-yābdur (Subhî: 13a)
Şair, bir beyitte Necâtî’nin şiirinin artık sona erdiğini, tâli’inin kapandığını
söyler. Kendi gazellerinin ise taze gül gibi açıldığını ifade eder. Necâtî’nin tâli’inin
açılmadığını söylerken hem kelimenin talih anlamını hem de o dönem şairlerinden biri olan Tâliî’yi kastederek tevriye yapar:
Bitdi Necātī şi‘ri açılmadı šāli‘i
Açıldı tāze gül gibi Ŝubģī ġazelleri (Subhî: 41a)
Subhî, şiirlerinde Nizâmî’yi de zikreder. Kendi şiirinin delinmemiş bir inci
olduğunu, Nizâmî’nin ruhunun Subhî’nin şiirlerini işitip beğendiğini belirtir.
Buradan hareketle onun Nizâmî’yi şiirde bir otorite olarak kabul ettiğini ifade
edebiliriz:
Nažm-ı Ŝubģī gūş-ı cānda bir dür-i nā-süftedür
İşidüp rūģ-ı Nižāmī aňa taģsīn eylemiş (Subhî: 19a)
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Subhî’nin Dîvânı ve Ondaki Nevâyî Etkisi
Subhî’nin gazellerinden müteşekkil divanı Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de bulunan İlim ve Sanat Akademisi kütüphanesi OZJA 1577 numarada bulunmaktadır (İsen 1984: 135). Elimizde sadece metin kısmının dijital kopyası
bulunduğundan cilt ve kuyudât ile ilgili herhangi bir şey söyleyemeyeceğiz. Divan, güzel bir şikeste talik hatla kaleme alınmış olup harekesiz bir metindir.
Mihrabiye, cetveller ve serlevha müzehhebdir. Her satırda ortalama on dört beyit
mevcuttur. Subhî’nin Divan’ı yazmanın birinci ve kırk sekizinci varakları arasındadır. Divanda elif harfinden yirmi, bâdan iki, râdan harfinden elli iki, zâdan
sekiz, sinden bir, şından dört, dâddan bir, tıdan bir, keften yirmi bir, lâmdan
dört, mîmden yirmi iki, nûndan yirmi üç, vâvdan beş, güzel hâ harfinden yirmi
yedi, yâdan otuz yedi olmak üzere toplam iki yüz yirmi sekiz gazel vardır.
Subhî’nin Çağatay Türkçesi ile şiir yazmasının en mühim sebebi onun
Nevâyî’ye duyduğu hayranlıktır. Kendisi Âşık Çelebi’ye Nevâyî’nin şiirlerine nazire yazmakla iftihar ettiğini ifade etmiştir. Şair, Nevâyi tarzı şiirler yazmakla onun
ruhunun şad olacağı düşüncesindedir. Şu beytinde bu durumu dile getirir:
Şād iderdi ravżada Ŝubģī Nevāyī rūģını
Varsa ger bu şi‘r-i pür-sūzum Ĥorasāndın yaĳa (Subhî: 3b)
Bir başka beytinde şair, şiirlerinin nazik hayallerle dolu olduğunu, ateşli ve
renkli bir edaya sahip olduğunu, bu özellikleriyle nazmının Nevâyî’ninkilere benzeyip benzemediğini sorar:
Ŝubģī Nevāyi şi‘rine beňzer mi şi‘rimüz
Nāzük ĥayāl ü sūz ile rengīn edāyı gör (Subhî: 13b)
Şair, şu maktada da gazellerinin Nevâyî’ye benzediğini ifade eder:
Ŝubģī Nevāyī şi‘ri ŝanurlar ġazellerüm
Beňzer miyem Nevāyiye ben bī-nevāyı gör (Subhî: 14a)
Malum olduğu üzere, Alî Şîr Nevâyî’nin Garâibu’s-Sığâr, Nevâdiru’ş-Şebâb,
Bedâyiu’l-Vasat ve Fevâyidü’l-Kiber adlarını taşıyan dört tane Türkçe Divanı var-
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dır. Subhî’nin Nevâyî’ye benzemeye çalıştığını, onun şiirlerine öykündüğünü ve
onu bir üstat kabul ettiğini belirtmiştik. Subhî’nin Çağatayca yazdığı şiirlerden
bazılarının Nevâyî’ye nazire olduğunu tespit ettik. Subhî’nin nazire gazellerinin
ve Nevâyî’nin tanzir edilen gazellerinin matlalarını şu şekilde gösterebiliriz:
Nevâyî:
Kilk ėrür cismim ki tėl bolmış dėmekdėn lāl aĳa
İçde pīç ü tāblıġ nālemni aĳla nāl aĳa (Türkay 2002: 9)
Subhî:
Kākülüĳ šāvūsdur müşgīn girihler ĥāl aĳa
Ģalķa ģalķa ca’d-ı zülf-i ‘anberīn ĥalĥāl aĳa
Nevâyî:
Cevr ü žulmüĳ gerçi ölmeklik nişānıdur maĳa
Çünki sėndėndür ģayāt-ı cāvdānīdür maĳa (Türkay 2002: 13)
Subhî:
Dāġ-ı hecrüĳ cānda ölmeklik nişānıdur maĳa
Bend-i zülfüĳ dilde ‘ömr-i cāvdānīdür maĳa
Nevâyî:
Ėy felek hicrān ġamıdın ĥāšırım nā-şād ėrür
Ġayr-ı vaŝl er salšanat bėrseĳ maĳa bī-dād ėrür (Türkay 2002:
128)
Subhî:
Nālişimġa her ne dem kühsārdın feryād ėrür
Gūşuma ŝīt u ŝadā-yı na‘ra-i Ferhād ėrür
Nevâyî:
Bardı ol kim sėndėn ayrılġay köĳül tā cānı bar
Cevrüĳe ķoydum köĳül ķıl ança kim imkānı bar (Türkay 2002:
147)
Subhî:
Āftābıĳ gerçi zerrīn çūpdın çevgānı bar
Meh-liķālarnıĳ ĥam-ı gīsū-yı müşk-efşānı bar
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Nevâyî:
Ayrıl ėy ża‘f imdi māh-ı nā-tüvānımdın mėniĳ
Kim ķıl endūh otını āzürde cānımdın mėniĳ (Türkay 2002: 268)
Subhî:
[Āh ėder] kühsārlar āh u fiġānımdın mėniĳ
Ķan olur ŝaģrā yüzi eşk-i revānımdın mėniĳ
Nevâyî:
Tüşte yėtken dėk turur mėn serv-i ģūrī-zādıma
Kör yaman šāli‘ ki ol hem yaĥşı kėlmes yādıma (Türkay 2002:
391)
Subhî:
Tėlbelikdin dād u feryād ol şeh-i bī-dādıma
Kimge feryād ėtke mėn tā mėn kėtürmes yādıma
Nevâyî:
Gerçi hecriĳdėn ėrür yüz ġam u āzār maĳa
Ġam ėmes vaŝlıĳa ümmīd eger bar maĳa (Kut 2003: 36)
Subhî:
Nālişüm ebr ėşitip girye bile zār maĳa
Çāk-i köksümni körüp kūh dil-efgār maĳa
Nevâyî:
Ķahrıĳ olsa barça işimdėn melāletdur saĳa
Lušfuĳ olsa yüz meniĳ dėkdėn ferāġatdur saĳa (Kut 2003: 40)
Subhî:
Dilde nālişler ki derdümdėn şikāyetdür saĳa
Ģālümi miģnet zebānıdın ģikāyetdür saĳa
Nevâyî:
Miĳ zaĥm urdı ĥançer-i ‘ışķıĳ bu ten ara
Bu teni hecr šaşladı yüz miĳ tiken ara (Kut 2003: 43)
Subhî:
Gül-gūn yaşım ki bardı müjemdin çemen ara
Her ķašre eşk gül gül aŝıldı tiken ara
Nevâyî:
Ėy ŝabā şerģ eyle evvel dil-sitānımdın ĥabar
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Ŝoĳra dėgil köĳül atlıġ nā-tüvānımdın ĥabar (Kut 2003: 157)
Subhî:
Gel ki feryādım bėrür bülbül fiġānındın ĥabar
Neyġa dāġım yandırur miģnet zebānındın ĥabar
Nevâyî:
Dostlar bir çāre men dīvāne-i şeydā üçün
Kim öler men ol perī-peyker melek-sīmā üçün (Kut 2003: 369)
Subhî:
Şem‘-veş dīvāne boldum başda bir sevdā üçün
Ėyleĳiz bir çāre mėn dīvāne-i şeydā üçün
Sonuç
Subhî’nin metinlerini sunduğumuz gazellerinin tamamen Çağatayca özellikleri gösterdiğini söylemek mümkün değildir. Bunları Çağatayca unsurları ağır
basan şiirler olarak değerlendirmek gerekir. Şair, Osmanlı Türkçesi ile yazdığı
şiirlerinde de vezin icabı, ya da şiire bir çeşni katmak amacıyla Çağatayca unsurlara yer verir.
Sonuç olarak Subhî, XVI. yüzyılın ilk yarısında yaşamış, muhtelif bölgelerde kadılık yapmış bir Osmanlı şairidir. Osmanlı sahası klasik edebiyatının başka
şairlerinde olduğu gibi o da Alî Şîr Nevâyî’den etkilenmiş ve onun dilinde gazeller yazmıştır. Onun bir başka özelliği de Çağatay Türkçesi ile en çok şiir yazan
şairlerden biri olmasıdır. Divanının tespit edebildiğimiz tek nüshası Zagreb Bilim
ve Sanat Akademisi kütüphanesindedir. Eserle ilgili yaptığımız inceleme neticesinde tespit ettiğimiz on sekiz Çağatayca gazelin metnini sunuyoruz. Divanın
tamamı üzerinde yapılacak bir çalışmayla Subhî’nin divanının hem metni okuyucuların ve araştırmacıların istifadesine sunulmuş, hem de şairin edebiyatımızdaki
yeri ortaya konmuş olacaktır.
METİN
1

fā‘ilātün/fā‘ilātün/fā‘ilātün/fā‘ilün
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1

Şöhre-i āşūb-ı devrān ol ķıyāmetdür maĳa
Bir belālıġ cevr ü nāznı çoķ bir āfetdür maĳa

2

Ģaşr olup mėn nā-tüvān yėrden başum ķalduramam
Tīġ-i ģasret yarası mundaķ cerāģatdur maĳa

3

Ĥāller āşūb közler fitne müjgānlar belā
Ġamzesi her bir belālıġıĳ bir āfetdür maĳa

4

Köz yaşum Ceyģūn ėtip kūyındın ırmaġ eylegen
Bir semen-ten gül-beden bir serv-ķāmetdür maĳa

5

Barça bāġıĳ serv-i ra‘nālarnı kördüm Ŝubģiyā
Cümledin ol ķāmet-i mevzūn ķıyāmetdür maĳa (2a)
2

fā‘ilātün/fā‘ilātün/fā‘ilātün/fā‘ilün
1

Kėlse kūyuĳ bülbüli feryāda gülşenler ara
Mėn töger mėn taş bile köksümni şīvenler ara

2

Eylemes mėn ol ķuyaş hicrānıda gül-geşt-i bāġ
Yėg kėlür ölmek maĳa ‘uryānla külĥanlar ara

3

Ķara ķara dāġlar bolmış durur dāġ üstine
Kūh-ı sīnem tögmedėn taşlarla …ler ara?
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4

Dil-rübālar köĳli içre nā-tüvān köĳlüm mėniĳ
Şīşe-dėk ŝınmış durur yüz ķatla āhenler ara

5

Rind-iseĳ Ŝubģī bar ėt kūy-ı ģarābāt iĥtiyār
Mey-kede künci gibi bolmaya meskenler ara (2a)
3

fe‘ilātün/fe‘ilātün/fe‘ilātün/fe‘ilün
1

Nālişüm ebr ėşitip girye bile zār maĳa
Çāk-i köksümni körüp kūh dil-efgār maĳa

2

Tökdi köz yaşlarını mātemimi šutdı seģāb
Çözdi sünbüllerini aġladı kuhsār maĳa

3

Dil-i şūrīdeme baģr oldı ķulaķdın ‘āşıķ
Acıdı aġladı ol ‘āşıķ-ı dīdār maĳa

4

Ol ķuyaş kūyıda şol resme ża’īf boldum kim
Źerre-dėk ģāyil olur sāye-i dīvār maĳa

5

Körse mecnūn dėye bu Ķaysı beyābān eridür
Dil bir āvāre degül ‘aķlım ise yār maĳa

6

Pür-şerār oldı dem-i sūz-ı dilimdın kuhsār
Yörüdi ejder-i āh açdı aġız ġār maĳa

7

Dīde gül köz yaşı mül Ŝubģī-i şeydā bülbül
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Cism pür-dāġ yėter kūşe-i gülzār maĳa (2b)
4

fā‘ilātün/fā‘ilātün/fā‘ilātün/fā‘ilün
1

Kākülüĳ šāvūsdur müşgīn girihler ĥāl aĳa
Ģalķa ģalķa ca’d-ı zülf-i ‘anberīn ĥalĥāl aĳa

2

Çāk çāk olmış körüp baġrım dil-efgār oldı kūh
Sīnemiĳ dāġın körüp reşk ėtdi her abdāl aĳa

3

Lāleler ŝanmaĳ ki dāġ-ı sīne-i ŝaģrādur ol
Baġrımıĳ ķanındın ėrmişdür bu reng ü āl aĳa

4

Eyledi kuhsār her vādīde na‘ramdın ĥurūş
Ėtdi çün rāz-ı derūndın nāle keşf-i ģāl aĳa

5

Sīnede yüz miĳ elif cānumda yüz miĳ dāġ bar
Ŝubģīyā šāķat getürmes degme bir abdāl aĳa (3a)
5

fā‘ilātün/fā‘ilātün/fā‘ilātün/fā‘ilün
1

Dāġ-ı hecrüĳ cānda ölmeklik nişānıdur maĳa
Bend-i zülfüĳ dilde ‘ömr-i cāvdānīdür maĳa

2

Ķaşlarıĳ ķavs-i ķażā tīr-i ķader nāvekleriĳ
Sürmelü müjgān belā-yı āsmānīdür maĳa
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3

Bend ü zencīr eyleyüp köklerge çekmişdür seģāb
Dūd-ı āhum k’ejder-i āteş-feşānīdur maĳa

4

Eşk-i gül-gūnum ĥabar vėrmez derūnum çākidin
Yarım aġzıdın dėgen miģnet zebānıdur maĳa

5

Ĥasta mėn ėrmes kücüm cānānġa cān teslīm ėdem
Veh ki küç körgen ü cism-i nā-tüvānīdür maĳa

6

Zāhidā maģbūb u meydin ķoy mėni men‘ ėtme kim
Bī-nevālıķ devri şeydālıķ zamānıdur maĳa

7

Ŝubģī mėn mecnūna bėrgen būy-ı Leylīdin ĥabar
Deşt-i ģasretde ki yüz miĳ za’ferānıdur maĳa (3a)
6

fā‘ilātün/fā‘ilātün/fā‘ilātün/fā‘ilün
1

Dilde nālişler ki derdümdin şikāyetdür saĳa
Ģālümi miģnet zebānıdın ģikāyetdür saĳa

2

Eylemişdür yüz miĳ dėk ‘āşıķıĳ baĥtın siyāh
Ģālet-i ĥāl-i siyāh āyā nė ģāletdür saĳa

3

Tābiş-i meydin ėmes la’lüĳġa āteş-tāblıġ
Ot mėniĳ cānımdın ėrkendin ģarāretdür saĳa
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4

Key yaraşmış ķaddüĳe ey şāĥsār-ı serv-i nāz
Kökdin ėnmişdür ķabā-yı nāz ģil’atdür saĳa

5

Ŝubģīni ‘ayb ėtme cām-ı ‘aşķ ile rüsvā körüp
Ėlge bed-nām eyleme anı melāmetdür saĳa (3b)
7

mef‘ūlü/fā‘ilātü/mefā‘īlü/fā‘ilün
1

Gül-gūn yaşım ki bardı müjemdin çemen ara
Her ķašre eşk gül gül aŝıldı tiken ara

2

Müşkīn-ġazāledür ŝaçıĳ āhū-yı Çīn-naķş
Gül çolġanup semen töşenür nesteren ara

3

Gül kendüdin kėçüp ķala ģayretde serv-i bāġ
Nāz ile bir kadem ŝalınursaĳ semen ara

4

Mėn ģastanıĳ ģayātın enīnimle belki siz
Ża‘f ile kim bilürsiz ölem pīrehen ara

5

Zülfüĳle baş ķoşup dil-i mecnūnı Subģīniĳ
Ser-geşte boldı Çīn ü Ĥıšā vü Ĥuten ara (4a)
8

mef‘ūlü/fā‘ilātü/mefā‘īlü/fā‘ilün
1

Mecnūn kim ėrdi ‘āşıķ-ı đīvāne bolmasa
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Deşt-i belāda cān bėrip efsāne bolmasa
2

Oyġanmas-[ı]dı ehl-i ģarābāt ĥābdın
Gülbang-ı āh u na‘ra-i mestāne bolmasa

3

Miĳ il çekerse zāhid-i ŝad-sāle erba’īn
Ėrmez sülūke sākin-i meyģāne bolmasa

4

Dīvāne köĳlümi gül ü serv eglemez mėniĳ
Gül çāġı elde bāde vü peymāne bolmasa

5

Ŝubģī serā-yı sīneme ŝıġmazdı genc-i ‘aşķ
Köĳlüm yıķılmasa dil-i vīrāne bolmasa (4b)
9

mefā‘ilün/fe‘ilātün/mefā‘ilün/fe‘ilün
1

Ķıya ķıya baķıcı şīr-i cān şikārım bar
Perī baĥışlu bir āhū-yı ‘işve-kārım bar

2

Šoġan burunlu ķara gözlü altun üsküflü
Şahin baķışlu şikārın alur nigārım bar

3

Yolında ölmeli bir sīm-ten gözel maģbūb
Yalancı dünyede ŝoblaķ boyunlu yārım bar

4

Cemāli ‘aķside gülgūn bolur eşk nė šaň
Yaşumnı ķana boyar serv-i gül-’iźārım bar
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5

Yürekde derdümi söyler saĳa o nālişler
Ki her iĳildüde bir gūne āh u zārım bar

6

Riyāż-ı gülşen-i cennet gibi ĥazān bolmas
Cemāl-i çehre-i ĥūbān gibi bahārım bar

7

Dėdi ķo nālişi Ŝubģī igende germ olma
Ki gülşenümde sėnüĳ gibi ŝad hezārım bar (8a)
10

fā‘ilātün/fā‘ilātün/fā‘ilātün/fā‘ilün
1

Nālişimġa her ne dem kühsārdın feryād ėrür
Gūşuma ŝīt u ŝadā-yı na’ra-i Ferhād ėrür

2

Dem-be-dem çaġlar yaşım gāhī közümdin ķan kėlür
Bāġa k’ol gül-gūn ķabā ol ķāmet-i şimşād ėrür

3

Ģayret alur aķlumı taŝvīr-i naķş-ı yārda
Āferīn ol deyre kim adına ģüsn-ābād ėrür

4

Ġuŝŝa vü endūh u ġam yėtdükçe dil şādān olur
N’eylesün ġurbetde ġam-gīn köĳlüme mu’tād ėrür

5

Ŝubģīye nāŝıģ ĥarābāt ehli dėp ša’n eyleme
Bir ķadeģ meydin k’aňa hem keşf hem irşād ėrür (9b)
11
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mefā‘ilün/fe‘ilātün/mefā‘ilün/fe‘ilün
1

Nažarġa kūyı šarafdın ki bir ġubār kėlür
Közümge müjde bėrür ŝanuram ki yār kėlür

2

Tėĳiz ķulaġı mıdur köz köĳül ki ol sūdın
Dizin dizin çekilüp dürr-i şāhvār kėlür

3

Cemālı berg-i ĥazān dėk ŝarardı ‘āşıķnıĳ
Şol intižār-ıla k’ol yüzi nev-bahār kėlür

4

Miĳ oķda birni ĥašā ėtmez atsa kirpük oķın
Şikāra k’ol ķaşı yā Türk-i ġamze-dār kėlür

5

Pür eyle dīde ķabāġın ki Ŝubģī çeşm-i nigār
Gehī ĥarāb u gehī mest ü geh ĥumār kėlür (10a)

12

fā‘ilātün/fā‘ilātün/fā‘ilātün/fā‘ilün
1

Gel ki feryādım bėrür bülbül fiġānındın ĥabar
Neyġa dāġım yandırur miģnet zebānındın ĥabar

2

Nālişimdür baġrımı ney-veş yaķup pür-dāġ ėden
Dūd-ı dildür bėrgen ol otuĳ duĥānındın ĥabar
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3

Cām-ı la’lüĳ kösterür rūģ-ı Mesīģādın nişān
Söyleseĳ nušķuĳ bėrür ‘Īsī revānındın ĥabar

4

Ķanlu baġrım başların dāġ-ı dilümdür şerģ iden
Ġoncanuĳ güldür vėren baġrıda ķanındın ĥabar

5

Gül yüzüĳ çün çaġlayan kūyuĳda yaşı Ŝubģīniĳ
Bāġ-ı Firdevsiĳ bėrür āb-ı revānındın ĥabar (11b)
13

fā‘ilātün/fā‘ilātün/fā‘ilātün/fā‘ilün
1

Āftābıĳ gerçi zerrīn çūpdın çevgānı bar
Meh-liķālarnıĳ ĥam-ı gīsū-yı müşk-efşānı bar

2

Āftāb-ı ģüsnüňüňg seyyāreler ser-geştesi
Bir gözeller şāhı bir meh-pāreler sulšānı bar

3

Ol ķamer devrinde kün ģüsnile lāf urmaķ nėden
Ol meh-i devrāna dėĳ sürsün bugün devrānı bar

4

Zülfüňüĳ çevgānına başını šop ėtmek nėden
‘Āşıķuĳ meydān-ı ģüsnüĳde ser-i ġalšānı bar

5

Bī-ser ü sāmān mėniĳ dėk ŝanma zülfüĳdür hemīn
Ģüsnüňüĳ her kūşede miĳ bī-ser ü sāmānı bar

6

Başına devlet küni šoġmışdı kördüm Ŝubģīniĳ
Kün kibi ķoynında ‘uryān bir meh-i tābānı bar (16a)
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14

mefā‘īlün/mefā‘īlün/mefā‘īlün/mefā‘īlün
1

Düşeldėn ‘aşķuĳa mihrüĳle bilmen nė zevālim bar
Nė cānımdın ramaķ nė tende ķuvvet nė mecālim bar

2

Cihānda aĳa şādānam ki bir şey’iĳ ŝebātı yoķ
Yaķīn ol bī-vefā hicrānıdın bildüm viŝālim bar

3

Köĳül atlıġ mėniĳ āvāremi ŝor ėy ŝabā lušf ėt
Benim bir nā-tüvān yollarda ķalmış ĥasta-ģālim bar

4

Nigīn-i la’lüĳ üzre ĥātem-i yāķūta derc olmış
Ġubārī ĥašš-ı Yāķūt ile yazılmış miśālim bar

5

Köňgül bir tėlbe mėn şeydā
dīvāne mėniĳ Ŝubģī
Viŝāl özler mėn uş bu nev‘a bir fikr-i muģālim bar (16a)

15

fā‘ilātün/fā‘ilātün/fā‘ilātün/fā‘ilün
1

1

…. Kühsārlar āh u fiġānımdın mėniĳ
Ķan olur ŝaģrā yüzi eşk-i revānımdın mėniĳ1

Noktalarla gösterdiğimiz yer yazmada boş bırakılmış.
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2

Lālelerdür penbe-i pür-ĥūn dāġ-ı dil ėmes
Ķanlu başlar kim çıķar dāġ-ı nihānımdın mėniĳ

3

Ķabrüm üzre eşk ü āhımdın tökülgen berg-i gül
Reşģalardur ėkki çeşm-i ģūn-feşānımdın mėniĳ

4

Ėy ŝabā āvāre bolmış köĳlümüĳ ģāli nėdür
Bir ĥabar bėr şol ġarīb-i nā-tüvānımdın mėniĳ

5

Meşhedimdin baş kötürgen otġa köymiş lāle tėk
Dāġ-ı baġrımdın nişāndur rengi ķanımdın mėniĳ

6

Ġam beyābānında feryādım körüp Mecnūn-miśāl
Ķuşlar üşkey başıma Ŝubģī fiġānımdın mėniĳ (20a)

16

fā‘ilātün/fā‘ilātün/fā‘ilātün/fā‘ilün
1

Sünbülüĳdin dil perīşān mėn perīşān bolmasam
Nė ķarardım ķorķaram ŝoĳdın peşīmān bolmasam

2

Çāk ķılġay mėn yaķam şeydā köĳül tapmas ķarār
Iżšırābımdın mėn-i dīvāne ‘uryān bolmasam

3

Zār ol ėy bülbül yöri kūyıda miĳ nālişler ėt
Ol gül oyġanmas mėn ol gülşende nālān bolmasam
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4

Eşk-i çeşmimdin biraz teskīn tapar köĳül otı
Kül bolurdım otıdın ger dīde-giryān bolmasam

5

Ŝubģīyā ķand-i lebi vaŝfıda ģayrānuz bu kün
Böyle çoķ şīrīn ü ter bolmasdı ģayrān bolmasam (28b)
17

fā‘ilātün/fā‘ilātün/fā‘ilātün/fā‘ilün
1

Şem‘-veş dīvāne boldum başda bir sevdā üçün
Ėyleĳiz bir çāre mėn dīvāne-i şeydā üçün

2

La’l-i nābıĳ şevķına āteşġa tüşdüm lāle-vār
Otġa yandım bir ķadeģ cām-ı mey-i ŝahbā üçün

3

Yandırırdum kökleri āh-ı seģergāhımla mėn
Munca ‘ālem otlara yansun mı bir şeydā üçün

4

Bildiler Ģıżruĳ ģayātıdur lebüĳ ‘ayne’l-yaķīn
Mėn Mesīģādur dėrem ol la’l-i rūģ-efzā üçün

5

Öldürürseĳ ķan tüşer öldürmeseĳ bolmas revā
Munca rüsvālıķ nėdin ėllerge mėn rüsvā üçün

6

Ŝubģīyi şīrīn lebüĳ evŝāfıdur gūyā ķılan
Gūyiyā šūšī tekellüm eylegey ģelvā üçün (33a)
18
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fā‘ilātün/fā‘ilātün/fā‘ilātün/fā‘ilün
1

Tėlbelikdin dād u feryād ol şeh-i bī-dādıma
Kimge feryād ėtke mėn tā mėn kėtürmes yādıma

2

Vaģşetimdin vaģş u šayr boldı gürīzān kūhdın
Cuġd kėlmey ĥavf ėtip künc-i ģarāb-ābādıma

3

Ėy ŝabā cān bėrdügin mėn ĥasta-ģālüĳ müjde bėr
Şādlıġ bolsun dė uġrarsaĳ dil-i nā-şādıma

4

‘Aşķ ara şol resme rüsvā mėn ki kūy u kūçede
Körse pīr-i ĥānķāh ķoymas köĳül irşādıma

5

Tīşe-i āh ile Ŝubģī bī-sütūn baġrın dėlip
Sikkeyi mermerde ķazdım āferīn üstādıma (36a)
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