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FUZULİ 

Hayatı, Sanatı, Eserleri 

HAYATI: 

Fuzuli'nin hayatı üzerinde çok az bilgimiz var
dır. Nerede ve hangi yıl doğduğu kesin olarak belli 
değildir. Kaynakların çoğunda ·Bağdat'lı,. (Latifi, 
Ahdi, Sam Mirza, Beyani, Aşık Çelebi tezkireleri, ta

rihçi Ali'nin Künh'ül-Ahbtir'ıl, kunisinde «Hille'li» 
CKınalı-zı:ide Hasan Çelebi tezkiresi), kimisinde de 
.. Kerbela'lı,, CRiyazi tezkiresil olduğu yazılıdır. 

Sadıki tezkiresinde görülen .. İbrahim Han hiz
metinde Bağdat'a varıp ..... cümlesinden, onun Safe
vi'ler devrinde vali İbrahim Han zamanında Bağ
dat'a sonradan gittiği anlaşıldığı gibi; Osmanlı'lar 
devrinde de vali Ayas Paşa ile Mehmet Beye CB;:ı.1-
tacı Mehmet Paşaya?) kaside sunmak için Bağdat'a 
giden şairin, sunduğu bu kasidelerden birinde, Bağ
dat'a gitmeyi ugurbet ihtiyar etmek» (gurbete çık
mak), öbüründe de Bağdat'ı umülk-i gurbet.. Cgur
bet ülkesi) diye anması, onun Bağdat'lı olmadığını 
gösterir. 

XIX. yüzyıl sonlarında ve XX. yüzyılda yazılan 
kimi edebiyat tarihi, an_siklopedi, makale ve incele
melerdeı uHille'li,, olduğu tekrarlanmıştır. Kaynak 

ı Faik Reşat, Tarih-i Edebizyat-ı Osmaniye, İstanbul 
1308/1892, s. 346; Muallim Naci, Esami, İstanbul 1308/1892, 
s. 248; Şemsettin Sami, Kaamôs-iil-A'lam, İstanbul 1314/ 
1898, c. V, s. 3416; E. J. W. Gibb, A History of Ottoman 

Poetry, Londra 1940, c. III, s. 71; İbrahim Necmi, Tarih-i 

Edebiyat Dersleri, İstanbul 1338/1922, c. I, s. 92; Süleyman 
Nazif, Fuzuli, İstanbul 1925, s. 16; Fuat Köprülü, islim 

Ansiklopedisi, c. IV, s. 68_7, vb. 
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göstermeyen bu yazarlardan çoğunun Kınalı-zade 

Tezkiresi'ne dayandı.klan düşünülebilir. Süleyman 

Nazif'in yeni bir kanıt olarak ileriye sürdüğü: cHille' 

de iki şair vardır: Fazli oğul, Fuzuli baba; dünya
nın bütün işleri tersinedir: baba Fazli, oğul Fuzuli .. 

anlamına gelen Farsça bir dörtlük, Fuzuli'nin Hille' 

de doğduğunu değil, orada oturduğunu göstermek

tedir. Fuat Köprülü de, şairin ·Sanki sen Hille'lisin 

ve diyarın Babil'dir" anlamına gelen Arapça bir di
zesine dayanarak, onun Hille'li olduğunu ileriye sür

mekte ise de2; başka incelemeciler, söz konusu di

zenin üstündeki ·Dilin tatlı, yan bakışın büyüleyici» 

vb. gibi dizeleri gözönünde bulundurarak, adı geçen 
şiirde şairin kendisini değil, sevgilisini anlattığını, 

ona seslendiğini belirtmişlerdir.a 

Fuzuli'nin «Kerbela'lı,. olduğu yolundaki kanıt

lar akla daha yakın görünmektedir. Tezkireci Riya

zi, şairin Farsça divanının önsözünde «Benim topra

ğım Kerbela toprağıdır" anlamına gelen bir dize ile 

başlayan dörtlüğe dayanarak onun .. Bağdat yöre
sinde Kerbela'da vücuda gelmiş» olduğunu ileriye 

sürmüş; bu ipucundan yararlanan Abdülbaki Gölpı

narlı, Fuzuli ile ilgili iki eserinin. önsözlerinde, daha 
sonra da Abdülkadir Karahan, Fuzuli üzerine yaz
dığı büyük monografyasında, şairin Türkçe ve Farsça 
divanlarının önsözlerini bu açıdan inceleyerek, onun 

«Kerbela'lı,, olduğu kanısına varmışlardır.4 Fuzuli, 

Türkçe divanının önsözünde şöyle demiştir: 

«Doğduğum yer Irak-ı Arap olup bütün ömrüm-

2 Fuat Köprülü, «Fuzuli», islim Ansiklopedisi, c. iV, s. 

687, sütun 1 
3 Abdülbaki Gölpınarlı, Fuzuli Divam, 1948, s. CXCL -

CXLII; Abdülkadir Karahan, Fuzuli, 1949, s. 271-272 
4 Abdülbaki Gölpınarlı, Fuzuli, İstanbul 1932, s. 7 - 10; 

Fuzuli Divanı, İstanbul 1948, s. VI - VIII; Abdülkadir Ka
rahan, Fuzuli, İstanbul 1949, s. 70-72 
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de başka memleketlere seyahat kılmadım. C. • .) Ker
bela toprağının başka memleketlerin iksirinden daha 
şerefli olduğu bilinmektedir, şiirimin derecesini her 
yerde yücelten de gerçekte budur.» 

Farsça divanının önsözü içindeki bir şiirde de 
şunlan söylemiştir: 

«Fuzuli, benim toprağım Kerbela toprağıdır, şi
irlerim nereye giderlerse onlara saygı göstermek ge
rektir; altın değil, gümüş değil, inci değil, la'l değil, 
bu kölenin şiiri topraktır, fakat Kerbela toprağıdır." 

Kimi tezkirelerin onu «Bağdadi» CBağdat'lı) di
ye anmalarını, Kerbela'nın Bağdat'a bağlı bir yer 
olmasıyla yorumlayabiliriz. 

Yukarda da değindiğimiz üzere, Fuzuli'nin han
gi yıl doğduğu da belli değildir. Ebüzziya Tevfik'in 
Nümune-i Edebiyat-ı Osmaniye adlı antolojisinde 
ileriye sürülen, daha sonra çeşitli yerlerde kullanı
lan hicri 910 (miladi 1504/1505) yılında doğduğu yo
lundaki söylentinin hangi kaynağa dayandığı bilin
miyor. 

Şairin, Beng ü Bıide adlı mesnevisini Şah İsma
il' e 1510-1514 yıllan arasında sunmuş olabileceği göz
önünde bulundurul&.rak, Ebüzziya'nın ileriye sürdü
ğü tarihten en aşağı 10-15 yıl önce (1490-1495) doğ
muş olması gerekir. 

Fuzuli'nin asıl adının Mehmet, babasının adının 
Süleyman olduğu, Katip Çelebi'nin ünlü eseri Keşf
üz-Zünun'da «Muhammed bin Süleyman» diye anıl
masından öğrenilmektedir. Tezkirelerde bu konuda 
herhangi bir bilgi yoktur. 

Hille Müftüsünün oğlu olduğu, Arapça bilimleri 
Rahmetullah'tan, edebiyat bilimlerini şair Habibi' 
den öğrendiği, Rahmetullah'ın kızına aşık olup onun
la evlendiği, hatta .. Gözüm canım efendim sevdiğim 
devletli sultanım,. dizesini içine alan ünlü rnurab
baını onun. için yazdığı yolundaki söylentiler Ebüz-
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ziya Tevfik�in ünlü antolojisi ( Nümune-t Edebiyat-t 
ÖsmaniyeJ ile başlayıp daha sonra yazılan edebiyat 
tarihi, ansiklopedi, vb. gibi çeşitli eserlerde tekrar
lanmışsa da, bu söylentilerin hiçbirinin kaynağı bel
li değildir. 

Sadıki tezkiresinde, Fuzuli'nin aBayat.. aşiretin
den olduğu yazılıdır. Bayat'lar, eski ve büyük bir 
Oğuz aşiretidir. Kürt'ler arasında da bu adda bir ka
bile bulunmasını gözönüne alan kimi doğubilimci
ler CKrimskiy, Huard, Minorsky), onun Kürt asıllı 
Türk şairi olduğunu ileriye sürmüşlerdir. Oysa, Fu
zuli, Farsça divanının ve Hadikat-üs-Süadci adlı ese
rinin önsözlerinde kendisinin aTürk aslından• geldi
ğini, «Türk-zeban� Cana dilinin Türkçe) olduğunu 
açıkça bildirmiştir: 

uKimizaman tabiatımın atını Türkçe alanında 
koşturdum ve Türk zariflerine Türkçenin güzellikle
riyle fayda verdim; bu da benim için o kadar zor ol
madı, çünkü benim asıl selikama Ctıynetime, yara
tılışıma) uygun düştü». <Farsça divan) 

«Türk-zeban Cana dili Türkçe) olan benden ilti
fatını eksiltme." (Hadikcit-üs-SüadciJ 

Fuzuli iyi bir öğrenim görmüştür. Türkçe diva· 
nının önsözünde, aBilimsiz şiirin temelsiz duvar gi
bi olduğunu ve temelsiz duvarın çok değersiz oldu
ğunu, bilimsiz şiirden ruhsuz kalıp gibi nefret etti
ğini» söyleyen şair, bir süre aaıkli» (geometri, fizik, 
doğa bilimleri, vb.) ve anakli» (hadis, tefsir, vb.) 
öğrendiğini, üç dilde nazım ve nesir yazdığını bildi
rir. Farsça divanının önsözünde de, aBütün bilimleri 
ve fenleri kendinde toplamış bir insan olmak için 
çalıştığını, (.. .) akli bahislerde bilginlerin çeşitli hü
kümlerine itiraz ettiğini, nakli sorunlarda fakihler 
arasındaki tartışmalı konulara karıştığını, edebiyat 
konularında her şubenin üstatları ile ibare ve üslüp 
güzellikleri üzerine tartışmaya kalkıştığını .. bildir-
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miştir. Nitekim, çağdaşı Ahdi'nin tezkiresinde de 
«hendese, hikmet ve hey'et (geometri, fizik ve ast
ronomi) bilimlerini bildiği ve üç dille (Arapça, Fars
ça, Türkçe) şiirler yazdığı" belirtilmiştir. XVI. yüz
yılda yazılmış kimi kaynaklarda .. mevlana Fuzuli» 
CSam Mirza, Ahdi, Sadıki tezkireleri) ve «molla Fu
zuli" CAli, Künh-ül-Ahbar) diye anılması da, onun 
bilgisinin genişliğine ve derinliğine bir kanıt sayı
labilir. 

Fuzuli, Farsça divanının önsözünde belirttiğine 
göre, şiire başladığı sıralarda aldığı «mahlas» (şi
irde takma ad) lan başka şairlerin de kullandıkları· 
nı· görünce, kendi şiirlerinin onlara, onların şiirleri
nin de kendisine mal edilmesini önlemek için, hiç 
kimsenin beğenip benimsemeyeceği «Fuzuli», (boş
boğaz, her şeye burnunu sokan, foduD sözcüğünü 
mahlas edinmiştir. «Bütün bilimleri ve fenleri ken
dinde toplamak için çalışan» şair, bu sözcüğü, «bilgi 
ve fazilet» anlamlanna gelen «faz!» sözcüğünün ço
ğulu olan .. fuzı11» sözcüğüyle de ilgisi yüzünden, 
kendisine uygun görmüştür. 

Fuzuli'nin mezhebi üzerinde, onun «ŞÜ» mi, yok
sa «Sünni- mi olduğu konusunda, bir ara çetin tar
tışmalara girişilmiş; hatta, şairin «Şii»liğini birtakım 
belgelere dayanarak ileriye süren Fuat Köprülü'ye 
( Külliyat-ı Divan-ı Fuzuli, önsöz, 1342/1923) karşılık, 
Süleyman Nazif, sanatçının «Sünni" olduğunu ispat 
çabasıyla, fakat daha çok duygusal tepkilerle, büyük
çe bir monografya yayınlamış (Fuzuli, 1925) ise de, 
eldeki kaynaklardan edinilen bilgiye ve doğrudan 
doğruya· şairin kendi eserlerine dayanılarak, onun 
«Şii» olduğu bugün ispa� edilmiştir. 

Fuzuli'nin ne iş yaptığı, hayatını nasıl geçirdiği 
kesin olarak belli değildir. Yalnız, Farsça divanında, 
«atebat-ı a.Iiyye» CAli, Hasan, Hüseyin, vb. nin tür-
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beleriJ mütevellisini öven bir kıtadan ve ... ya mür
teza Ali» dönerayaklı (redifli> bir gazelden; Türkçı> 
divanında da Safevi'lerin Bağdat valisi Musul'lu İb
rahim Sultana CHana) sunduğu bir kasideden öğre
nildiğine göre, Fuzuli, Necef'te gömülü bulunan Ali' 
nin türbesinde «bir ömür", yani uzun bir süre, aha
dim»lik (hizmet görücülük) etmiş ve bu hizmete kar
şılık «ratibe,, adı verilen bir aylık almıştır. Bunlar
dan başka, Ali üzerine yazdığı Farsça kasidelerde 
görülen: .. senin sofranda Fuzuli'nin daima belli bir 
nzkı vardır; o, gece ve gündüz senin eşiğinin kul
lan ile arkadaştır .. / «Benim vücudum ve ruhum ge
ce ve gündüz sürekli olarak Necef türbesinde çalış
sın" vb. gibi sözler de5 Ali'nin türbesinde çalıştığı
nı açıkça göstermektedir. 

Türkçe divanında, o devirde «seyyid»lerin <Pey
gamber soyundan gelenlerin) en yücesi sayılan Mu
hammed-i Necefi CNecef'li Muhammed) adında bir 
seyyid'e Cherhald� aatebat-ı aliyye mütevellisi,,) yaz
dığı bir kasidede, ondan uyardım umduğunu ve ye
niden bir lütufla kendisine teselli verilmesini» dile
miş, ukötü kimselerin zaran dokunmayacak sürekli 
bir gölge <koruyuculuk) istediğini,, bildirmiş, uNe
cef'te onun hizmetinde kemer bağlayamaz da, Frenk 
ülkesine gidip papaz kuşağı bağlarsa şaşılmaması,, 
gerektiğini söylemiştir. Bu sözlerden anlaşıldığına 
göre, «kötü kimseler" yüzünden günün birinde şai
rin uratibe»Si kesilmiş; o da, mütevelliden, Necef'teki 
görevinin geri verilmesini istemiştir.6 

Bir incelemeciriıize göre, sözü edilen ratibe,. Sa
fevi'ler devrinde kesilmiştir;7 başka bir incelemeci
mize göre ise, bu ratibe, Fuzuli'ye Osmanlı'lar dev
rinde, ünlü Şikayetname'sini yazdıktan sonra veril-

5 bk. A. Karahan, age., ı;, 276 
6 Gölpınarlı, Fuzuli Divanı. s. XIII-XXI 
7 Gölpınarlı, age., s. XXIII 
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miştir.8 Ne var ki, şairin, Safevi valisi brahlm Hana 
yazdığı kasidede, Ali'nin tÜı1besindeki ·huddiıın» 
dan Cchadim»lerdenl biti olduğunu söylemesi, .. ra
tibe»yi Safevi'ler devrinde aldığını gösterdiği gibi; 
Şikıiyetndme'de «ratibe .. den değil, cberat-ı tekaaüd» 
den söz etmesi de, Karahan'uı iddiasını doğrulama
maktadır. Safevi'ler devrinde İbrahim Han tarafın
dan korunan, hatta - Sa.dıki teşkiresinden anlaşıl
dığına göre- «İbrahim Han hizmetinde Bağdat'a 
giden» Fuzuli'nin ratibe'sinin, İbrahim Hanı öldürüp 
Bağdat'ı ele geçiren Zülfikar Han zamanında kesil
diği düşünülebilir. 

Ratibe'sinin kesildiği tarihten Bağdat'ın- I. Sü
leyman CKanunil tarafından alındığı tarihe Cl534l 
kadar onun nasıl, yaşadığı pek belli değildir; Sadıki 
tezkiresine göre, Sultan Süleyman CKanuni) Irak'a 
vardığında Fuzuli •Hille'de yerleşmiş» bulunuyordu; 
Şikdyetncime'deki bir şiirden anlaşıldığına göre de, 
şair, Ba.ğdat'ın alınmasından önce, .. uzlet makaamın
da, kanaat köşesinde» oturmakta idi. Bu sözlerin 
açıkça gösterdiğine göre, Fuzuli, İbrahim Han'ın ölü
münden sonra Hille'ye Cıbelki de Necef'e, ya da Ker
bela'ya;) dönmüştür. 

Bağdat'ın Osmanlı yönetimine geçmesi üzerine, 
«başına mevki sevdası düşüp, ün kazanmak heve
sine kapılarak, makaamının yükselmesi ve değerinin 
yücelmesi isteğiyle" ( Şikdyetrni.meJ, Osmanlı ileri 
gelenlerini görmek ve kaside sunmak için, .. gurbete 
çıkarak» Bağdat'a gittiği, Şikdyetname'den, kasidele
rinden, aynca, tezkirelerin verdiği bilgilerden öğre
nilmektedir. Osmanlı'lar devrinde başta padişah ol
mak üzere, Sadrazam İbrahim Paşa, Kazasker Kaa
dir Çelebi, Nişancı Celal-zade Mustafa Çelebi, Bağ
dat valisi Ayas Paşa, Cafer Paşa, Baltacı Mehmet 
Paşa, vb. gibi Osmanlı ileri gelenlerine sunduğu ka-

8 Karahan, age., s.98, 100 
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sidelere karşılık, herhalde birtakım .. cru.ze.,ler almış, 
aynca, kendisine padişah tarafından dokuz akçalık 
bir gündelik bağlanmıştır. Aşık Çelebi tezkiresinde 
ve ondan aktarılarak Kınalı-zade Hasan Çelebi tez
kiresinde, Fuzuli'nin bundan sonra geçim darlığın
dan kurtulduğu yazılı ise de, şairin Nişancı Celal
zade Mustafa Çelebi'ye gönderdiği .ünlü Şikayetna
me mektubundan öğrendiğimize göre, Evkaf'ın «Ze
vaid»inden verilecek olan bu parayı Fuzuli bir türlü 
alamamış, bu iş için kendisine gönderilen «berat» 
elinde kalmış, kendisi de yeniden «Uzlet ·cçekilge) kö
şesine .. çekilmiştir. 

Gerek Safevi'ler devrinde, gerek Osmanlı'lar 
devrinde şairin korunmadığı, ömrünü .. uzlette» sı
kıntı ve darlık içinde geçirdiği, orada ise değerinin 
bilinmediği, devlet ileri gelenlerine sunduğu kaside
lerden ve başka şiirlerinden anlaşılmaktadır. Nite
kim, Safevi'ler devrinde cıratibe»sinin kesilmesi üze
rine, .. yeniden bir lütufta .. bulunulması için Muham
med-i Necefi'ye CNecef'li Muhammed'el sunduğu bir 
kasidede, abu yoksullukla rahatının zor, bu hal ile 
dirliğinin güç .. olduğunu, «binlerce gamın kendisine 
yöneldiğini", «bikes (kimsesiz)" olduğunu söylediği 
gibi; Osma�ı'lar devrinde Kazasker Kaadir Çelebi' 
ye, Bağdat valisi Ayas, Cafer ve Mehmet Paşalara 
sunduğu kasidelerle, Bağdat kadısı Seyyid Muham
med Gazi'ye sunduğu bir cıhasbihal»de ve daha baş
ka şiirlerinde hep yoksul.luktan, dert ve gam içinde 
olduğundan yakınmıştır: 

.. çok şaşıyorum, Cdünya) niçin bu yoksun beni 
hep yoksunluk hastası eyler? Başkasına çok ihsan 
ve geniş lUtufta bulunur da, bana gelince bol haksız
lık ve çok zulüm eyler? Ey başkanı Fuzuli kulunu 
dünyanın yayı durmadan dert ve bela okuna kalkan 
eyler.» CKazasker Kaadir Çelebi'ye kaside) I .. Gam 
ve dert askeri yetişip gönlümün ülkesini yağma ey
ler, ben gizli bir çekilgede iken yoksulluk benim sır-
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!anını açıp beni aleme rezil eyler» CCafer Pruıa'ya 
kaside) / «Ben kimim? Başsız ayaksız bir yoksul, en 
aşağı bir kul, güçsüz bir dilenciyim; çekilge köşesin
de yoksulluk ile mahvolıniışwn; dünya işevini ya
ratan CTann), beni işsiz bırakmış; dünya bütün yok
sulluğunu bana vermiş, ben de dünyayı istemesem 
ne çıkar? Tabiatça vahşiyim diyemem, zevk ve soh
bet isterim ama, öyle bir ülke içindeyim ki, halkın
dan hiç kimse bana ilgi göstermiyor, derdimi aça
cak kimse yok ki ondan derdime deva isteyeyim.» 
C�ağdat Kadısı Muhammed Gazi'ye Hasbial şiiri). 

Şairin 9 akça (1925 rayicine göre altın para ile 
15 kuruş) o gibi küçük bir paranın üstüne düşmesi, 
ta İstanbul'a Şikayetname göndermesi de çok sıkıntı 
ve darlık içinde bulunduğunu gösterir. Burada dik
kati çeken bir başka nokta da, bütün tezkirelerin 
övgüyle andıkları şaire böylesine küçük bir para 
bağlanması, onun değerini - başta padişah olmak 
üzere - Osmanlı ileri gelenlerinin pek anlayamadık
larına işaret sayılabilir. Nitekim, Leyli vü Mec_nun 
mesnevisindeki padişah övgüsü bölümünde, «Benim 
sözümde bir güç olsaydı, elbette ikbal sahibi olur
dum; yücelik ve mevkie layık görülürdüm, huzura 
girmem uygun bulunurdu, İstanbul'a makbul dü
şerdim, dünya padişahına görünürdüm" demiştir. 
Aynı eserde, sakiye seslenirken de şunları söylemiş
tir: 

«Bir devirdeyim ki, nazım hor görülüp şiirlere 
değer biçme kıtlığı vardır; nazmın değeri öylesine 
aşağı görülüyor ki, vezinli söz küfür diye okunuyor; 
.bir ülkedeyim ki, eğer kan yutup ibarelere can ver
sem, bin ipliğe görülmemiş la'l dizsem, bin bahçeye 
nazlı gül eksem, hiç kimse ona bakmaz, güle diken 
ve la'le taş der; C . . . J Saki, merhamet et ki, kimsesiz 
ve dertliyim. Arkadaşsız, dostsuz ve zavallıyım; eski 

9 Süleyman Nazif, Fuzuli, İstanbul 1925, s. 23 
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zamanın şairleri dünyaya gelince yüceltilerek yaşadı· 
lar, zaman onları yüceltti, her devir onlardan birini 
saygıdeğer kıldı; her birine bir şah koruyucu oldu, 
onların sözünün zevkine vardı; Türk, Arap ve Acem 
ülkelerinde zaman her şairin dileğini yerine getir
mişti; halife Harun'un aıtiısı <bahşişi) Ebü Nüvas'ı 
neşeli etmişti; Nizami, Şirvan Şa.h'ın lütuflarıyla 
gönül safası bulmuştu; Nevai, Horasan hükümda
rı tarafından görülmüştü; söz mücevherine bakan
lar, hazine verip mücevher alanlar kalmadığı için, 
güzel söz 'kalmadı ve güzel söz sahiplerine rahat 
kalmadı.» 

Oturduğu yerde CKerbela, Necef, Hille bölgesin
de) kendisine ve sanatına değer verilmediğini çeşit
li şiirlerinoe sık sık anlatan Fuzuli, hünerine alıcı 
bulmak için guııbete çıkıp Bağdat'a gitmiş; orada da· 
umduğunu bulamayınca, Safevi'ler zamanında Teb
riz'e, Osmanlı'lar zamanında da «Diyar-ı Rüm»a 
<Anadolu'ya, İstanbul'a> göçmeyi düşünmüştür. Bu 
konuda şöyle demiştir: 

«Bu ülke halkında bana karşı ne iyilik, ne de 
şefkat eseri var; ya bu kavimde marifet yok, ya ben
de yetenek yok .. CFarsça kıtal I .. öyle bir yerde otu
ruyorum ki, zerre kadar itibarım yok" <Cafer Paşa' 
ya. kaside) / «Bulunduğum yerde bana rahat gelmez, 
ister istemez zahmetlere düşüp ben onu ister oldum; 
değerimi yüceltmek için yolculuk hevesine kapıldım, 
çünkü her malin değeri kendi yerinde elbette aşağı 
olur; o ülkede hüner kaybolmaktadır, çünkü satın 
alıcısı yoktur, sürüm sağlamak için yurdumdan çık
tım: sevgi görmek için gurbeti seçtim, ne çare, ol
duğum yerlerde bu cins şeylerin pazarı yoktur" <Ayas 
Paşa.'ya kaside) / «Fuzuli! Bağdatlı'larda hiç acıma 
yoktur; bu ülkede meyvesiz geçen ömrüme yazık!" 
CFarsça şiir) I «Fuzuli! Bağdat'ta artık sıkıldın ki, 
zevk ve safa yeri olan Tebriz'e gitmek istedin» CFars
ça gazel) / "Fuzuli! lütuf derecesinin çoğal�asını is-
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tersen, Diyar-ı Rüm'u gözet, Bağdat toprağından ay
nı.. (gazel), vb ... 

Sıkıntıdan kurtulma umuduyla, başka başka za
manlarda Tebriz ve İstanbul özlemi duymuş, hatta 
bir Osmanlı valisine yazdığı kasidede o:Eğer sen de 
acımazsan terk-i diyar eylerim» CMehmed Paşa'ya 
kaside) demiş olmasına karşın, Türkçe divanının ön
sözünde belirttiği üzere, «Doğduğu yer olan Irak-ı 
Arap'tan bütün ömründe başka memleketlere seya
hat· etmemiş»tir. Gerçi, Farsça divanının önsözünde, 
«seyahatten nefret ettiğini» söylemekte ise de, Irak-ı 
Arap dışında geziye çıkmayışını, gideceği yabancı 
ülkelerde değerinin anlaşılmayıp daha da sıkıntıya 
düşmesi korkusuna bağlayabiliriz. 

Bağdat'ın Kanuni tarafından alınması üzerine, 
Osmanlı ileri gelenlerine kasideler sunmak üzere 
Bağdat'a giden Fuzuli, padişahın yanında sefere ka
tılan bazı Osmanlı şairleri CFuzuli'nin deyişiyle, 
«Rüm zarifleri») ile de tanışmıştır. Bunlardan bir 
tanesinin Hayali Bey olduğu bilinmektedir. CAli, 
Künh-ül-Ahbar J. Fuzuli, Leyli vü Mecnun mesnevi
sinde, «Kitabın yazılma sebebi" bölümünde, uRüm 
ülkesi zarifleri" ile bir saz ve içki meclisinde şiir ve 
şairler üzerinde sohbet ettiğini, onların, kendisine, 
Leyli vü Mecnun hikayesini yazmasını öğütledikle
rini anlatmışsa da, bunlann adlarını vermemiştir. 

Fuzuli'nin Türkçe divanındaki kimi gazel, kıta 
ve rubailerinde görülen: 

«Ak saç ve san yüz, öbür dünyaya göçmekten ha
ber verdi, gül renkli yüzle dağınık saçı unut .. / uEy 
gönül, ecel geldi, sevgilinin yanağının zevki yetmez 
mi? Baştaki saç ağardı, sevgilinin saçının sevdası 
yetmez mi? Dünya bahçesinde, göç sesi kulağa geldi, 
ne duruyorsun? Yanağın gülünü seyretmek yetmez 
mi? .. / «Saç ağardı, gel, yeter, bahtının aynasını ka
rart, ömrünün kalan zamanını Tann'dan bağış di-
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!emeğe harca .. I «Aşkınla gam ve tasa çekip ihtiyar

ladım; ey genç, canın için bu ihtiyara acı .. 

yolundaki sözlerle, Farsça divanında görülen: 

«Fuzulil artık ihtiyarladın, dünyadan zevk al
mayı düşünme; çabuk geç git ki, dünya ancak genç-

lere tat verir .. 

anlamına gelen sözler, onun epey uzun yaşadı

ğını gösterir. 

Fuzuli'nin hemşerisi ve çağdaşı Ahdi'nin yazdı

ğına göre, şair, hicri 963 (miladi 1556) yılında Irak' 

ta «taun CvebaJ hastalığından» ölmüştür. Son zaman

larda bulunup yayınlanan bir belgede, «962 yılında 

Bağdat'ta iki büyük taun olduğu,,ıo yolundaki cüm

le, Ahdi'nin verdiği bilgiyi doğrulamaktadır. Riyazi 

ve Faizi tezkirelerinde de «Dokuz yüz altmış üçte 

fevt olmuştur Cölınüştür)" denmiş ve «Geçti Fuzuli,. 
sözü tarih düşürülmüştür. Kınalı-zade Hasan Çelebi 
ve Beyani tezkirelerinde «970 (miladi 1562/63) sını

rında» öldüğü yazılı ise de, bu yanlışlığın, «geçti» 
sözünün «göçtü" okunmasından ileri geldiği sanılı

yor. Katip Çeleqi de, Keşf-üz-Zünun'da, şairin ölü

münü kimi yerde 963, kimi yerde 970 olarak göster

miştir. Tanzimat'tan sonra yetişen kimi yazarlar 
- herhalde Kınalı-zade ve Beyani tezkirelerindeki 
yanlış bilgiye dayanarak, fakat kaynak da göster
meyerek - şairi .,970 sıninnda" dolaşan tarihlerde 

ölmüş diye göstermişlerdir; bunlardan kimisi h. 975' 

te,ıı kimisi 972'de,ı2 kimisi 970'te13 kimisi 969' 

dat4 öldü diye yazmıştır. 

10 Karahan, age., s. 280 
11 Ebüzziya Tevfik, age., 6. bas., 1329/1913, s. 26 
12 Muallim Naci, Esami, 1308/1892, s. 249; Lfigat-i Naci, 

1306/1890, c. II, s. 858 
13 Şemsettin Sami, Kaamıis-ül-A'lim, c. V, 1314/1898, s. 
3416 

14 Bursalı Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. II, 1333/1917, s. 

261 
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Mezarının nerede olduğu da belli değildir. Ker
bela' daki bir Bektaşi tekkesinde, tekkenin kurucusu 
ve Fuzuli'nin çağdaşı Abdülmümin Dede adlı bir 
Bektaşi şeyhinin yanında gömülü olduğu söylentisi, 
hiçbir tarih temeline dayanmamaktadır. Bununla 
bfrlikte, şüler arasında, Kerbela ve Necef gibi kutsal 
topraklara gömülmeyi isteme geleneği gözönüne alı
narak, zaten Kerbela'lı olan Fuzuli'nin Kerbela'ya 
gömülinüş olabileceği düşünülmektedir.ııı 

Fuzuli'nin «Fazli» adlı bir oğlu olduğu, bunun 
da Türkçe, Arapça ve Farsça şiirler yazdığı, özellik
le muamma ve tarih söylemekte başarı gösterdiği 
Ahdi tezkiresinde yazılıdır. Yukarıda sözünü ettiği
miz, uHille'de iki şair var: Fazli oğul, Fuzuli baba, 
vb." anlamına gelen Farsça bir dörtlük ile, Bağdatlı 
Ruhi'nin divanında Fazli'den söz eden beyitler bu
lunması; ayrıca, Bağdat'ta yapılan bir camie Fazli' 
nin h. 978/1570 tarihini gösteren bir tarih manzume
si yazması gibi belgeler, Ahdi'nin sözlerini doğrula
maktadır. Son zamanlarda bulunan bir belgede, Ka
nuni ve II. Selim devri tabiplerinden Nidayi Çelebi' 
nin Fuzuli'den söz eden bir fıkrasında, uEvlatlann
dan Fazli Çelebi ile· ziyade sohbet ve dostluluk et
tik,,ıs demesi, Fuzuli'nin birkaç çocuğu olduğunu dü
şündürmektedir. 

SANATI: 

Türkçe divanının önsözünde, şıınn her şeyden 
önce bir yetenek işi olduğunu, kendisinin daha okul
da öğrenci iken, çok genç yaşta şiir yazmağa. ·başla
dığını, fakat «bilimsiz şiirin temelsiz duvar gibi ol
duğunun anlayarak, bir süre kendini «aklin ve «nak-

15 Karahan, age., s. 110 
16 Agah Sırrı Levent, «Fuzuli Akkoyunlu mudur?», Şa

dırvan. 1949, s. ı 
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li» bilimleri oğrenmeğe verdiğini söyleyen Fuzuli; 
Farsça divanının önsözünde de, daha çocukluğunda 
«istidadının karşısına şiir sevgisi kapılarının açıldı
ğını, fakat bilim kazanmağa karşı duyduğu ilgi ve 
çabanın kendisine .bunu yasak ettiğini, şiir gerçek
ten güzel olmakla birlikte insanı bilim kazanmak
tan alıkorsa o zaman işin değişeceğini" anlatmıştır. 

Gerek kendisinin, gerek tezkirecilerin belirttiği
ne göre, üç dilde (Türkçe, Arapça, Farsça) şiirler 
yazmış, bunları ayn ayn divanlarda toplamıştır. 

Bir kıtasında, «Farsça ile söylenmiş şiir çoktur, 
Türkçe ile ince şiir söylemek güç olur; Türk dili naz
ma girince, çoğu sözler bağlantısız ve düzensiz ka
lıyor; Tann yardım ederse bu güçlüğü kolaylaştıra
cağım, nasıl ki ilkbahar olunca dikenden gül yapra
ğı çıkar» diyen Fuzuli, bu güçlüğü yenmekte, kendin
tlen önce yetişen, ya da kendi çağdaşı olan Azeri şa
irleriyle ölçülemeyec�k kadar üstün bir başarı gös
termiştir. Azeri lehçesiyle yazan, bir yandan da, et
kisi altında kaldığı Lütfi, Nevai gibi bazı Çağatay 
şairlerinin şiirlerine nazireler, tahmisler, vb. düzen
leyen Fuzuli'nin şiirlerinde yer yer bolmak (olmak), 
açılgan, yıkılgan (açılan, yıkılan), canımga, kaşınga 
Cc�nıma, kaşına), kılmagay (kılmasa), vb. gibi Ça
ğatay lehçesi özellikleri de görülmektedir. XVI. yüz
yıl Osmanlı tezkirecileri, ondan söz ederlerken, «Ne
vai tarzına yakın, gönü) aldatıcı ve acayip üslübu 
vardır,. CLüj;fi, Kınalı-zade Hasan Çelebil, uNevayi 
ile Tütkçe CTürkiye Türkçesi) arasında güzel bir üs
lup seçmiştir» CBeyaniJ. «Şiirlerini Nevayi tarzında 
yeni bir tarz ile yazmıştır,, CRiyazil demişlerdir ki; bu 
sözler, onun dilindeki Çağatayca etkilerine bağlana
bileceği gibi; o çağda Türkiye'de Çağatay lehçesinin 
tanındığı, Azeri lehçesinin ise - Çağatay ve Türkiye 
lehçelerinden ayn - bağımsız bir lehçe olduğunun 
daha bilinmediği yolunda da yorumlanabilir._ COysa, 
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Fuzuli'den önce yetişen Nesimi, Habibi, vb. gibi Az.e
ri şairleri Türkiye'de tanınmakta idi.> 

Fuzuli'nin özellikle Leyli vü Mecnun mesnevisin
de görülen bazı söyleyişleri, bugünkü şivemize aykı
rı düşmektedir: Bakabilmedi (bakamadı), tanıyabil
medim C tanıyamadım>, od yandırabilmeyebilir mi 
(ateş, yakmamazlık edebilir mi?l, bilmezsin mi ki 
(bilmez misin ki), hayaldir mi Chayal midir?) vb ... 
Fuzuli'nin bugünkü şivemize uymayan bu yoldaki 
söyleyişlerini değerlendirebilmek; onun, sözleri ken
di keyfince kullanıp kullanmadığını anlayabilmek 
için, XVI. yüzyıl Azeri lehçesini bu bakımdan incele
mek gerekir. 

Nazım ve nesir alanlarında pek çok eser veren 
şair, özellikle gazel yolundaki şiirlerinde, bir de 
Leyıi vü Mecnun mesnevisinde sanat gücünün doru
ğuna çıkmıştır. Türkçe divanın önsözü içindeki man
zum bir parçada, «Şairin gücünü gazel bildirir, na
zımın ününü gazel arttırır; ey gönül! gerÇi şiirin bir 
çok çeşidi vardır, sen hepsinin içinden gazeli seç." 
demiştir. 

Gazellerinde anlatım açıklığına önem veren şa
ir, kasidelerinde anlam ve söz oyunlanna aşın düş
künlük göstermiştir. Nitekim, Farsça divanının ön
sözünde bu tutumunu şöyle anlatır: 

«Kolay anlaşılmaz bir üslüba ve mazmun ince
liğine karşı yaratılışımda bir sevgi vardır; bunun 
için kalemim daima kaside ve muammaya eğilim 
gösteriyordu. C...) Gazel üslü bunda kapalı mazmun
lar, anlaşılmaz sözler kimseye heyecan vermez.» 
Türkçe divanındaki bir kıtada da: .. Gazelin etkisi 
genel olmalı, safa ve neşeye düşkün kimselerin di
line dolanmalı, anlamı zevk� verici ve çabuk meyda
na çıkar olmalı, ibaresinin kapalı olmasında ve her 
yerde işitenleri usandırmasında ne fayda var?» de
miştir. Bu sözler, divan şiirinde her şairin ortakla
şa kullanmak zorunda bulunduğu kalıplaşmış söz 
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sanatlarını Ctevriye, leff ü neşr, tenasüb, vbJ gazel

de kullanmadığı, gazellerini yalın bir anlatımla yaz

dığı anlamına gelmez elbette; gazellerinde de anlam 

ve söz sanatlarına düşkünlük göstermişse de, bunla

rın, orta derecede öğrenim görmüş kişilerce anlaşıla

bilir kalıplaşmış sanatlar olmasına dikkat etmiş, özel 

bir eğitim ve bilgiyi gerektiren «kapalı mazmunlar 

ve anlaşılmaz sözler»den kaçınmıştır. 

Fuzuli'nin şiirleri, ana çizgileri bakımından din

dışı şiirlerdir; içlerinde yer yer tasavvufu okşayan 

parçalara da raslanan bu şiirler, çoklukla aşk tema

sı üzerine kurulmuştur. Nitekim, bir gazelinde, ken

disi de: 

Benden Fuzüli isteme eş' ar-ı medh ü zem 
Ben ıişıkam hemişe sözüm ıişıkaanedirt7 

demiştir. Bir kıtasında geçen: 

Aşk imiş her ne var alem 
İlm bir kil ü kaal imiş ancakıs 

dizeleri, bu konudaki en ünlü sözlerindendir. Bu aşk, 

genellikle manevi bir aşktır; sevgiliyle buluşma Cvi· 

saD amacı gütmez. Bunu, gerek kendi ağzından, ge

rek Leylı vü Mecnun mesnevisinde Mecnun ağzın

dan yazdığı gazellerde açıkça anlatmıştır: 

Aşıka ancak tasarrufsuz temıişıidır garazt9 

17 Fuzuli! benden övgü ve yergi şiirleri isteme; ben aşı
kım, sözüm daima aşıkanedir. 

18 Dünyada ne varsa �şk imiş, bilim ancak bir dediko
du imiş. 

19 Aşıkın maksadı, ancak sahip olmadan seyretmektir. 
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Hayaliyle tesellidir gönül meyl-i visal etmez 
Gönülden taşra bir yar olduğun cişık ha:Ycil etmez2° 

Başka şairler, sevgiliyle buluşma CvisaD isteği

ni ve zevkini anlatırken, Fuzuli, ayrılık acısını bu

luşma zevkinden üstün tuttuğunu bildirir. Şiirleri

nin çoğunda, .. aşk derdinden hoşnut .. olduğunu, 

o:cefa ve cevre alıştığını, onlarsız edemeyeceğini,,, 

vb. söyler: 

Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımda.n tabib 
Kılma derman kim helakim zehri dermcinındadır2ı 

Cefa vü cevr ile mu'tadem anlarsız nolur halim 
Cefasına had ü cevrine payan olmasın ya Rab22 

Leyli vü Mecnun mesnevisinde Mecnun ağzın

dan yazdığı gazel de kendisinin bu aşk anlayışına 

uygundur: 

Ya Rab bela-yı aşk ile kıl cişina beni 
Bir dem bela-yı aşktan kılma cüdd beni 

Az eyleme inayetini ehl�i derdden 
Yani ki çok belalara kıl mübtela beni2a 

20 Gönül, (sevgilinin) hayali ile teselli bulur, kavuşmak 
istemez; aşık, gönül dışında bir yar olduğunu hayal 

etmez. 
21 Hekim! ben aşk derdinden hoşnudum, ilacımdan el 

çek; ilaç verme ki, beni öldürecek zehir senin ila
cınaır. 

22 Cevir ve cefaya alışığım, onlarsız halim ne olur? Ce
fasına sınır, cevrine son olmasın, ey Tanrı! 

23 Ey Tanrı! bana aşk belasını tanıt, beni aşk belı'l.sın
dan bir an ayrı bırakma. Dertlilerden yardımını ek

siltme, yani beni çok belalara düşür. 
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Fuzuli, bu görüşü sürekli olarak işlemiş, zaman 

zaman başkalannı da etkilemiş1;ir. Fakat kimi şiir

lerinde düpedüz ve açıkça, birtakım belli sevgililer

den, onlarla buluşma isteklerinden, özlemlerindEln 

söz etmiştir. 

Yedi gündür ol ayı göremezenı24 

Ey mdh visal ile hoş et bir g.ece hdlim25 

yolundaki dizeler, seher vakti hamama giden bir gü
zeli tasvir eden bir gazel CHammamiyyel, kırmızı giy
siler giymiş bir akafir kızı»nı anlatan bir muham

mes, vb. gibi parçaların sayısı divanda pek de az 

değildir.2G 

Bu ikinci tutumun bir sonucu olarak ve divan 

edebiyatında din-dışı şiirin geleneklerine uyarak, 
maddi aşkı, içkiyi ve musikiyi yasak eden «Zahidu 

lere Ckaba sofulara) .  «fakih»lere, uvaiz,,lere, «Şeyh .. 
lere, «sofi,,lere, «müderris»lere çatmış; sözgelimi, ki· 

mi gazellerinde: 

«Ey zahidi ibadetten ve öteki dünyadan amaç 

hurilerle buluşmaksa, beni huri yüzlülerden men 

etmenin sebabi yok» I .. zahidin dünyadan nasibini 

kesen şey talihinin zayıflığıdır, yoksa zahid kendi is
teğiyle dünyayı bırakmadı.. / «Medrese fakihi aşkı 

inkar ederse mazurdur, başka bilgisini inkar etme

yiz ama bu bilgide cahildir» / .. Ey Fuzuli! din buy

ruklarına uyanlar mescit yolunu tutmuş; sen mey

hane yolunu 
·
tut, o yolunu yitirmişlere uyma» J 

aMeyhaneden mescide yüz döndüren şeyhler doğru 

yoldan sapmış tarikatsizlerdir», vb; 

kimi rubailerinde: 

24 O ay yüzlüyü yedi gündür göremedim. 
25 Ey ay yüzlü! Bir gece buluşarak hallini hoş et. 
26 Bu konudaki örnekler için bk. Gölpınarlı, age., s. 

XCV-CI 
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·Ey vaiz! şarabı yasak etmeği ilke edindin, sev

gilinin aşkını kınama yolunu tuttun; cennet için şa

rabı ve sevgiliyi bırakalım, fakat cennette onlardan 

başka ne var, açıkla» / «Ey şeyhi şarap isteği Cne

şesil benim adetim olmuştur; bana şarap hoş gelir, 

sana ibadet.. I «Ben ibadetten dem vurmam, daima 

yalın yanakla siı.f şarap isterim, şarabı ve sevgiliyi 

hiç bırakmam» / «Meyhanede bir güzelin bir kadeh 

vermesi, medresede müderrisin verdiği bin dersten 

yeğdir»; 

kimi kıtalarında da: 

.. Ey iki yüzlü sofi! ney sesi haram olsun dedin; 

dilerim Tanndan, endamın ney gibi delik delik ol

olsun" 

demiştir. 

Gerçi, kaba sofulara çatma, ibadete boş verip 

şarabı ve sevgiliyi övme, divan şiirinde ortaklaşa 

�ullanılan temalardan biridir. Ağzına hiç içki koy

madığı bilinen Şeyhülislam Yahya bile, •Sun sagan 
saki bana mestane desinler - Uslanmadı gitti gör o 

divane desinler• vb. gibi sözlerle bu temayı işlemiş

tir. Ne var ki, tezkireci Ahdi'nin bildirdiğine göre, 

«neşeli tabiatlı ve tatlı dilli» bir insan olan, - daha 

önce de işaret ettiğimiz üzere - dünya nimetlerine 

aşın istek ve bağlılık gösteren Fuzuli'nin, bunu - şe

riatın yasak ettiği bu şarap, çalgı, mahbup ve ka

dın sevgisini - sadece bir şiir tema'sı olarak ele al

mayıp kendi yaşayışına da uyguladığını sezdiren ba

zı belirtiler vardır; Leyli vü Mecnun mesnevısının 

"kitabı yazma sebebi» bölümünde, bazı Osmanlı şa

irleriyle buluştuğu bir içkili toplantıyı anlatırken, 

.. Yanımda saz, meze, şarap ve saki toplanmıştı, ard 

arda kadeh kadeh şarap içiyordum, C . . .) kadehin ne

şesi öyle bir sınıra ulaştı ki, toplantıda bulunanlar 

durup oturamaz oldu ..... vb. sözleri bunu açıkça gös

termektedir. 
Yukarda da değindiğimiz üzere, bir şiirinde; 
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uFu.zulil benden övgü ve yergi şiirleri isteme; ben {ı.şı
ğun, sözüm daima B.şı.kaanedir» demekle birlikte, aşk 
şiirleri dışmda, kimi kadılar, seyyidler, bilgisiz ka
tipler, kendisi.ne değer vermeyen kimseler, vb. hak
kında yerici birtakım parçalar yazmış·; kasidelerin
de - aynca, terkib-i bend, vb. gibi kimi şiirlerinde -
ise övgücülüğü aşın bir sınıra vardırmıştır. Gazelle
rinden başka kasideleriyle de ün alan CBaki, Nedim, 
vbJ, hatta kasideciliği meslek edinen CNef'i) büyük 
Osmanlı şairleri, kaside_ sunduklan kimselerin kişi
liklerini ve eylemlerini övıpekle yetinmişler, kendi
lerine ihsanda bulunulmasını dileme, ya da bağışın 
adını söyleyerek şunıı bunu isteme yoluna gitmemiş
ler, geleneğe göre nasıl olsa verilecek olan «CAize,. 
nin seçimini övülen kişiye bırakmışlardır. Fuzuli ise, 
kasidelerinde, durmadan yoksulluktan yakınmış, 
uEğer sen ihsan eylemezsen kim eyler" (Kazasker 
Kaadir Çelebi'ye kaside) / uLütfun olursa bütün ya
ralanın merhem bulur" CAyas Paşa'ya kaside) I 
uEğer sen de acımazsan terk-i diyar eylerim» CMeh
met Beye kaside) vb. yollu sözler söylemiş; hatta, 
kime sunulduğu bilinmeyen bir «Şitaiyye»sinde, 
"Vücudunda giysisi olmadığını, çıplak kalıp titredi
ğini, inlediğini» anlattıktan sonra, «Kışın ağaçlarm 
da çıplak olup ilkbaharda yeni giysi giymeleri adeti 
bulunduğunu; aşk gül bahçesinin yeni yetişmiş fi
danı olan kendisinin lütuf ve kerem bahanndan 
umudunu kesmeyip yeni" takımlar umduğunu» bildi
rerek yazlık giysi istemiştir. Bu kendine acındırma, 
yardım dileme psikolojisi, aşk şiirlerinde de yer yer 
aynı ağzı kullanmasına yol açmıştır. Ünlü iki mu
rabbaından aldığımız şu beyitlere o açıdan bakmak 
yerinde olur: 
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Çaresiz kaldım mürüvvet isteyip geldim sana 
Rahm kıl devletli sultanım mürüvvet çağıdır 



Sana kaldı mürüvvet senden özge hlç kimsem :voh 

Gözüm canım efendim sevdiğim devletli sultanım 

Fuzuli'nin bu halini ilk olarak Orhan Veli'nin 
sezdiğini, Ataç'ın tanıklığından öğreniyoruz.27 

Hayatını anlatırken değindiğimiz üzere, dünya 
nimetlerine sıkı sıkıya sarılan, değeri anlaşılmadığı 
için yoksul bırakıldığından yakman, eski devir şair
lerinin hükümdarlarca korunduğunu belirterek ken
di devrini suçlayan, hele Şikayetname içindeki bir 
şiirde, .. uzlet Cçekilgel makamında ve kanaat köşe
sinde otururken başıma mevki sevdası düştü, ün alına 
hevesine kapıldım, yüksek makam diledim, değeri
min yücelmesini, padişahın lıitfunu kazanmayı iste
dim» sözleriyle, mevki, ün, servet, vb. gibi şeylere 
karşı duyduğu tutkuyu açıkça bildiren Fı:ızuli; bu
nUll tam tersini savunan, ve, dünyanın geçici oldu
ğunu, mala mülke değer vermemek gerektiğini, yok
sulluk ve istemezliğin en yüce erdem sayılması ge
rektiğini, vb. belirten şiirler de yazmıştır. Sözgelimi, 
şöyle sözler ettiği görülür: 

aDünyaya gelen ister istemez gider» {Hadikat
üs-SüadaJ I «Dünya arsasına gelip de gitmeyen kim
dir? Ömrünün köşkü dünya tarafından viran edilme
yen kimdir?" {Hadikat-üs SüaddJ I «Dünyaya rağ
bet etmemek etmekten yeğdir, çünkü bunun başı 
hırs, sonu hasret imiş.. CRubail I «Topraklarını dü
zelttin, mal topladın diyelim, ne diledinse elde ettin 
diyelim, ömrün sonsuzluğuna uinut bağlanamayaca
ğına göre, ne yapsan geldiğin gibi gideceğini bil" 
CRuibail I aEy hoca! çok mal topladın diye övünme, 

altının ve gümüşün çokluğu seni gururlandırır; elin-

27 Fuzuli'yi- sevmemesine, onu anlamamasına üzillür
dürn. Nedense Fuzuli'yi hep ağlar, yalvarır, yakarır bir 
şair diye görür:«Bana dilenci gibi geliyor bu adam!» derdi. 

(Nurullah Ataç, «Orhan Veli», Sözden Söze, 1952,_ s. 44) 
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deki mal ne kadar çoksa, seni Tanrı kapısından o ka

dar çok uzaklaştırır .. . » CKıtal I « ••• Rahat etmek için 

mal toplarsın ama, malın arttıkça rahatın eksilir; 

malı çoğaltmanın azabından sakın, çünkü hamalın 

yükü ağır oldukça zahmeti artar.. CKıtaJ / «Biz yok

sulluk ile övünürüz, dünyaya rağbet etmeyiz,. (Ha
dikat-üs-Süaddl I «Biz, herkes gibi, dünya leşini is

temeyiz, bir bölük Ankaa'lanz, kanaatin Kaf dağını 

bekleriz,, CGazeD / .Ey dünya! ben yoksulluk giysi

sinden utanmam, ben hor görülen şalımı senin atla

sından Cı. ipekli kumaşından, 2. gökyüzünden) üs

tün tutarım» CGazell. 

Şairin, dünyaya değer vermezlik tema'sı üzeri

ne yazdığı ünlü «müseddes,,inden aldığımız şu dize

ler, edebiyatımızda, bu tema üzerine yazılanların 

en güzelidir: 

Menem ki kaafile-salar-ı karban-ı gamem 
Miscifir-i reh-i sahrci-yı mihnet ü elemem 
Hakir bakma bana kimseden sağınma kemem 
Fakir-i pddişeh-dsci, gedci-yı muhteşemem 
(. .. J 

Ne mülk ü mal bana çerh verse memnunem 
Ne mülk ü mcilden civcire kılsa mahzünem 
Eğerçi müflis ü pest ü muhakkar u dünem 
Demcidem öyle hay�l eylerem ki Kaartın'em2s 

C...l 

28 Ben gam kervanının kafile başısıyım, mihnet ve elem 
yolunun misafiriyim, bana hor bakma, klmseden aşa
ğıyım sanma, padişah gibi bir yoksul, muhteşem bir 
dilenciyim./ Dünya bana ne mülk, ne mal verse mern
las etmiş, alçalmış, hor ve aşağıyım, her zaman öyle 
nunum, ne mülk ve malımı alsa mahzunum; gerçi if
hayal eylerim ki Kaarun'um. 
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Asıl düşüncelerine ve eylemlerine uymayan bu 

yoldaıki şiirlerine dayanarak, onu, dünya nimetlerine 
değer vermeyen bir şair diye niteleme olanağı yok

tur. Onun bu yolda şiirler yazmış olmasını, divan 

edebiyatında ortaklaşa kullanılan başlıca tema'lar

dan birini işleme geleneğine uymuş olmasıyla yorum

layabiliriz. 

Fuzuli, zaman zaman, toplum sorunlanna da de

ğinmiştir: 

Derin bilgisine ve üstün sanatına yakışır bir 

mevki ve refah elde edememesinden doğan bir kır
gınlık içinde, «Alçak felek, bilgili kişileri mihnet ve 

gamın ayaklan altında bırakır; cahil olanınsa bütün 
dileklerini yerine getirir, itibar mevkiini yüceltir• 

CKıtaJ der. Bu görüş, Divan edebiyatında ortaklaşa 

kullanılan bir tema olmakla birlikte, Fuzuli'nin ha

yatına uyması gözönünde bulundurulunca, rasgele 

söylenmiş bir söz diye yorumlanamaz. CAynı yüzyı

lın ikinci yansında yetişen Bağdat'lı Ruhi, çeşitli 
toplum sorunlarına değinen Terkib-i Bend'inde, bu 

temayı daha belirgin hale getirmiş, daha açık seçik 

olarak ele almıştır). 

Divan şiiri geleneğine uyarak, çeşitli şürlemde 
iğnelediği ."Zahidıoleri, Farsça bir şiirinde, ikiyüzlü

lüğün temsilcisi olarak alır; öbür dünya adamı gibi 

görünüp de bu dünyayı elde etmeğe çalışan, dini 

kendi kişisel çıkarlarına alet eden bu yoldaki kim

seler için: 

·Zılhidlikten ikiyüzlülük doğdukça, onu taklit 
etmektense ondan tiksinmek hayırlıdır. Zahid, mes· 
cidi Tann için tamir etmez: dükkanını süslemesi, 

kendisini satmak içindir; ikiyüzlü kişiyi tespih çeki

yor sanma, dünyayı satın almak için imanının pa
rasını sayıyor.>• (Enis-ül-KalbJ der. 

Zenginlik ve yoksulluk, açgözlülük ve .. kanaat• 
konusundaki görüşlerine daha önce değindiğimiz şa-
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irin, toplum düzenini yürütmekle görevli bulunan 
evkaf katibinden kadısına, vezirine, padişahına ka
dar, devletin çeşitli katlarındaki sorumlu kişiler üze
rine ya doğrudan doğruya, ya da dolaylı olarak 
söyledikleri dikkate değer: 

Kendisine bağlanan 9 akçayı almak üzere elin
deki «berAt-ı tekaaüd•le Evkafa başvuran Fuzuli, bu 
olay dolayısıyla, bir dairenin içyüzünü bütün ayrın
tılarıyla ele alır; memurların iş sahiplerini nasil 
azarladıklannı, rüşvet almadıkça türlü zorluklar çı

karıp iş yapmadıklarını, görevlerini kötüye kullan
dıklarını, vakıf malını istedikleri gibi harcayıp bu
nun hesabının ancak kıyamette sorulacağına inan
dıklarını, dünyada hesap sorulmasından korkuları 
olmadığını, çünkü katipleri razı ettiklerini, vb. bir 
bir anlatır (Şikayetname); kadılara seslenirken de, 
«Dünya çıkarları düşüncesi sana yanlış yargı verdir
•nesin; bilgi ile halkın makbulü olmuşken, rüşvet 
seni Tanrının reddettiği kişi eylemesin.. CKıtal diye
rek, kimi kadıların yolsuz davranışlarını dolaylı yol
dan belirtmiştir. Bir kıtasında, memleketi düzene 
koymak üzere sultan tarafından seçilen vezirlere, 
elde ettikleri mevki ile sarhoş olmamalarını, adalet 
dağıtmak için a�nmışken dindarlara afet kesilme
melerini, vb. öğütleyen Fuzuli, zulüm ederek para 
toplayan, günahını bağışlatmak için de bunun bira
zını halka dağıtan yöneticiler için: «Zalim, zulümie 
akçalar alıp halka minnetle lıituf eder; zulüm ettiği 
için alçalarak ceza göreceğini bilmez de, bu para da
ğıtma adetiyle Tannyı hoşnut eelecegini sanır; (oy
sal akça ile cennet alınmaz, cennete rüşve.tle giril
mez.,. CKıtal der. Bir gazelinde geçen, «Perişan oldu
ğum halkı perişan ettiğimdendir.. dizesi, halka karşı 
olan sevgisini gösterdiği gibi, bu dizeyi, halkı peri
şan edenlerin başlarına ne geleceğini hatırlatma, 
hatta öyle olmasını isteyen bir dilek diye alabiliriz. 
Yönetenlerle yönetilenler arasındaki ilişkilere zaman 

28 



zaman değinen şair, yöneticilerin başı olan hüküm
darların tutumu üzerinde de ister istemez durmuş 

ve hükümdarlık kurumuna pek de olumlu gözle bak
mamıştır. Kendi şürini övmek için yazdığı bir par
çada kendisinin söz sultanı olduğunu anlatırken, kar
şılaştırmak için ele aldığı gerçek hükümdarlar üze
rindeki görüşünü dolaylı olarak şöyle anlatır: «Mem
leketin padişahı altın ve gümüş para harcayıp ülke 
almak için asker hazırlar; yüzlerce karışıklık çıka
rarak bir ülke alır, fakat o ülkede de güven ve doğ
ruluk yoktur. L . )  COysa benim sözüm) nereye git
se vergi ve aylık istemez, hangi ülkeyi alsa kimseye 
kötülüğü dokunmaz ... CKıtal . Aşk üzerine yazılmış 
«eyler» dönerayaklı (redifli) gazelinde «Sevda hücu
MU•nU söz konusu ederek: «Her kim saltanat yolu
nu tutarsa, kavgayı huy eyler" derken, ve, «olma.gıl» 
dönerayaklı gazelinde sevgiliye: «Gönül yağması_ için 
bakışının kılıcını çekme, hükme uymuş Ülkeye yağ
macı sipahi olma.. diye seslenirken, hükümdarların 
savaşçılığına ve askerlerin yağmacılığına karşı ol
duğunu yine dolaylı yoldan anlatmıştır. Farsça bir 
kasidesinde ise doğrudan doğruya: «Zalim padişahın 
devrinde halkın huzura kavuşma olanağı yoktur; ço
banın kurt oluşu, koyunlar için bir beladır. Ey zalim 
hükümdar! köylü tarafından senin için yetiştirilen 
fidanı kendine taht yapmak üzere kesme. Yoksulun 
kirpiklerinin ucundan akan su üstündeki gemi gibi 
yüzen tahtı ne yapacaksın? Köylünün malında, or
taklar gibi, senin de payın var ama, onu her afetten 
korumak şartıyl a. Köylünün malı ziyan olursa öde
mek sana düşer; eğer o mala sen ıi.fet olursan kim 
ödeyecek? " rEnis-üi-KalbJ demiştir. 

Ne var ki, Fuzuli'nin sanatı, ana çizgileriyle, bu 
örneklerdeki temalar üzerine kurulmuş değildir. 
Toplumsal görüşlerini çoklukla kıta biçimiyle yazmış 
olan şairin o yoldaki şiirlerinin - konumuz dışında 
kalan Farsça şiirleri bir yana bırakılırsa - üstün bir 
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sanat değeri taşıdıkları da pek iddia edilemez. Bun
lann, birtakım olaylar dolayısıyla, zaman zaman ve 
sırası düştükçe şöyle bir söylenivermiş oldukları se
zilmektedir. 

Fuzuli'nin şiirinde - bilinçli ve belli bir düzene 
bağlı olmamakla birlikte - Divan edebiyatındaki sı
kı kuralla.rın elverdiği ölçüde, yer yer, halkın yaşa
yış, gelenek ve göreneklerini yansıtan bazı parçalara 
da - dizeler, beyitler, gazeller, vb. - raslanmakta
dır. Bunların.. en ünlüsü, Leyli vü Mecnun mesnevi
sinde, o zamanki ilkokullarda oğlanlarla kızların 
aynı sınıfta ayn ayn sıralar halinde oturduklarını, 
bunların birlikte nasıl ders çalıştıklarını, bilmedik
lerini birbirlerine öğrettiklerini, vb. anlatan parça
dır . . .  Bir "kafir kızı,.ndan söz eden bir muhammesin
de, kızın giyimini kuşamını, süslenişini; göğsündeki 
düğmenin su kabarcığına benzediğini; gömleğinin 
gül rengi, giysisinin kırmızı olduğunu; mis kokulu 
san saçlarının al saçakla örtülü bulunduğunu; ku
lağına la'l küpe; ayaklanna kızıl halhallar takındı
ğını; gözlerinin kara sürmeli, kaşlarının rastıklı, el
lerinin lale rengi kınalı olduğunu bütün ayrıntılarıy
la anlatmıştır . . .  Bir güzelin hamama gidişini anlatan 
«hammamiyye» gazelinde, güzelin soyunuşu, mavi 
bir futaya sannışı, tası eline alıp su dokünüşü, ha
vuzun kıyısında ayağını suya sokuşu, saçlarını ta

rayışı, keselenişi, vücudunda sabun köpüklerinin 
ayaklarına doğru akışı, vb. dolayısıyla eski Türk ha
mamları ele alınmıştır . . .  «Eteğin» dönerayaklı gaze
linde, kadınların, gezinirken eteklerini ellerine alına 
göreneğine, .. Zülfü gibi ayağın koymaz öpem nigd
rım (sevgilim) "  dizesiyle başlayan gazelinde de saç
ları ayaklara kadar uzatma geleneğine işaret edil
miştir. CFuzuli'de parça parça ve çok seyrek olarak 
raslanan bu yerli yaşayışı yansıtma işinin, XVIII. 
yüzyılda, özellikle Nedirn'in elinde, bellibaşlı bir tu
tum, hatta akım halini aldığı görülür.) 
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Fuzuli'nin kişiliğinin gelişmesinde, kendinden 
önce y�tişen bazı Fars ve Türk şairlerinin açık et
kileri vardır. Fars şairlerinden Nizami-i Gencevi; 'Sa
di, Selman, Hafız, Katibi, V'b., Türk şairlerinden özel
likle Lütfi, Ali Şir Nevai, Haıbibi, Necati, HayaJi-i 
Kadim, vb. bunlann başlıcalandır.20 Ne var ki, bağ
lı bulunduğu Divan edebiyatının sanat anlayışına ve 
sıkı kurallarına uymak zorunda olan Fuzuli, o ede
biyatın her şair tarafından ortaklaşa kullanılan bi
çim, söz, konu, hatta düşünce kalıpları arasında 
kendi kişiliğini korumasını ve kendine özgü bir üs-
1 up yaratmasını bilmiştir. Bu tutumu tezkirelerde 
de özellikle belirtilmiş, «Tarzında yaratıcı ve yolunda 
icatçı" (Latifi ve Ahdi tezkireleri) , «Tarzında tek, 
yönünde eşsiz,, (Hasan Çelebi ve Beyani tezkireleri) 
ve .. özel bir tarz tutturmuş.. CAlil olduğu açıklaıı . 
mıştır. Sıkı kurallar arasında kapalı, duruk (statik) 
bir ed_ebiyat olan divan edebiyatında, şairler, kişilik
lerini ancak söyleyiş biçimlerinde yapacaklan yeni
liklerle kurmağa çalışırlar, o yoldaki başkalıklarla 
birbirlerinden ayrılırlardı. Fuzuli'nin, tezkireciler ta� 
rafından övülen başarısı da buradan gelmektedir. 
Bir söyleyiş ustası olan Fuzuli, sözcüklerin istifi, bir
birleriyle olan anlam ve ses ilişkileri konusunda ger
çekten eşsizdir. Kurduğu dizelerde, çoğuzaman tek 
bir sözcüğü dahi değiştirme olanağı yoktur. Bu ko
n uda örnek diye kullanılan ve birtakım sevgi söz
cüklerini sıralamaktan ileriye gitmeyen ünlü: 

Gözüm canım efendim sevdiğim devletli sultanım 

dizesini, sözcükler arasında küçük bir yer değişikli
ğiyle: 

29 Bu konudaki karşılaştırmalar için bk. Gölpınarlı, age., 

XXXVIII-LXIX 
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Efendim sevdiğim devletli sultanım gözüm canım 

kılığına soktuğumuz zaman, sözcükler değişmediği, 
ölçek (vezin) , hatta ayak Ckafiyel bozulmadığı hal
de, «Şiir» yok olmaktadır; 

Bütün tezkirecilerin saygıyla ve övgüyle andık
lan Fuzuli'nin ünü, daha kendi çağından başlaya
rak, zamanımıza kadar, Çağatay, Azeri ve Türkiye 
lehçelerinin kullanıldığı alanlarda gittikçe yayılmış
tır. Çağdaşı olan Ahdi'nin tezkiresinden başlayarak, 
XVI. yüzyıl tezkirelerinin hemen hepsinde, ününün 
yaygınlığına işaret edilmiştir: 

uNevayi yolundaki sözleri Türk'ler ve Moğol'lar 
yanında anılmaktadır, C . .  J Türkçe şiir lep Anadolu 
zarifleri arasında makbuldür. C . . J Mevlana Hüseyin 
Vaiz'in Ravzat-üş-Şühedd'sından çevirdiği Hadikat
üs-Suadd adlı kitabı hala seçkinler ve halk arasın
da. ünlüdür. " CAhdi tezkiresi, yaz. 1563) / «Her alan
da. gücü olan ünlü bir şairdir» C Kınalı-zade Hasan 
Çelebi tezkiresi, yaz. 1568) / «Leyli vü Mecnun hep
sinden çok ün almıştır.. CBeyani tezkiresi, yaz. 1592) 

I «Bir nice ünlü ve ünsüz beyitleri . . .  " CSadıki tez
kiresi, yaz. 1598) I «Hamse sahibidir. Leyli vü Mec
nun hepsinden ünlüdür,, CRiyazi tezkiresi, yaz. 1609) . 

Eserlerinin yazma nüshalarının çokluğu da, ünü
nün yaygınlığını gösterir. 

Divan edebiyat ve zevkinin yaşadığı devirlerde, 
Azeri, Çağatay ve Türkiye lehçeleriyle yazan pek 
çok şair üzerinde onun kuvvetli izleri görülm,üştür. 
Azeri edebiyatı üzerindeki derin etkisi doğal olmakla 
birlikte, onun dışında, Çağatay edebiyatında Nevai 
egemenliğiyle rekabet etmiş; Osmanlı edebiyatında 
ise, çağdaşı Hayali ve Taşlıcalı Yahya'dan başlaya
rak, daha sonra yetişen Bağdatlı Ruhi, Baki, Naili. 
Nabi, Nedim, Şeyh Galip, vb. ile, son divan şairle
rinden Yenişehirli Avni, vb. üzerinde etkisi olmuştur. 
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Şii bir şair olması dolayısıyla, Bektaşiler ve Aleviler 
tarafından da benimsenmiş, Alevilerin büyük ve 
kutsal yedi şairinden biri CNesimi, Fuzuli, Hatayi, 
Pir Sultan Abdal, Kul Himmet, Yemini, Virani> sa
yılmış, şiirleri bestelenerek Bektaşi tekkelerinde ve 
Alevi ayin-i cem'lerinde söylenmiş, Hadikat-üs-Süa
dci adlı eseri Şiiler tarafından muharrem aylarında 
yapılan yas törenlerinde okunmuştur. Fuzuli'nin halk 
edebiyatı üzerinde de kuvvetli etkisi olmuştur; Aşık 
Ömer, Gevheri, Dertli, vb. gibi ünlü saz şairlerinin 
aruzla yazdıkları «divan, selis, semai, kalenderi" adı 
verilen şiirlerinde bu etki açıkça görülmektedir. 
Tanzimat şairlerinden Abdülhak Hamit'in Makber'i 
üzerindeki etkisi, son yıllarda yapılan incelemelerle 
ortaya çıkmıştır.ao Batı edebiyatı çevresindeki. Türk 
edebiyatı gelişip de divan edebiyatının yerini aldık
tan, hele XX. yüzyılda eski dil büsbütün bırakılıp 
edebiyatımızda_ sade dil akımı yerleştikten sonra, 
söz konusu olan etki sona ermiş; Fuzuli, edebiyatı
mızın akışı içinde tarihsel bir değer olarak anılır 
olmuştur; bu alanda, Tevfik Fikret'in yazdığı Fuzuli 
ş�iri dikkate değer.31 

ESERLERİ : 

Üç dilde CTürkçe, Farsça, Arapça) nazımla ve 
nesirle yazılmış pek çok eseri vardır. 

Ş i i r : 

ı. Divan CTürkçel : Türkiye ve Avrupa kitaplık
larında, başka başka tarihlerde yazılmış 100 kadar 

30 Fevziye Abdullah, «Makber'de Leyla ve Mecnun ile 
Hüsn il Aşk'ın Tesirleri», tJıkü, 1938, c. X, sayı 59 

31 Tevfik Fikref, «Aveng-i Tesavir : Fuzuli», Rubib-ı Şi
keste 
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nüshası vardır. Özel ellerdekinin sayısı belli değildir. 
Tebriz, Mısır, İstanbul, T�şkent ve Baku'da, kimisi 
taşbasması, kimisi basımevi harfleriyle, bir tanesi 
tıpkıbasım CBaku, 1958) olmak üzere, bugüne değin 
26 kez basılmıştır. Türkiye'deki Arap harfli baskı
ları içinde en önemlisi şudur: Külliyat-ı Divan-ı Fu
zuli, İstanbul 1342/1924 (başında, Fuat Köprülü'nün, 
Azeri edebiyatı ve Fuzuli üzerine bir önsözü vardır) . 
Yeni Türk .harfleriyle basılmış nüshaları · şunlardır: 
F'uzuli Divanı, 1948, haz. Abdülbaki Gölpınarlı; Fu
zuli Divanı, c. 1, İstanbul Üniversitesi ya�ını, İstan
bul 1950, haz. Ali Nihat Tarlan; Türkçe Divan, 1958, 

haz. Kenan Akyüz, Sedit Yüksel, Müj gan Cunbur. 
2. Divan CFarsçal : Bunun da Türkiye ve Avru

pa kitaplıklarında ve özel ellerde çeşitli yazmaları 
vardır. Basılı nüshaları: Eş'cir. Müntehab-ı Farisi, 
Baku 1958, haz. H. Araslı; Farsça Divan, Ankara Dil 
ve Tarih Coğrafya Fakültesi yayını, Ankara 1962, 

haz. Hasibe Mazıoğlu; Fuzuli'nin Farsça Divanı (Ter
ciimesiJ, Milli Eğitim Bakanlığı yayını, İstanbul 1950, 

çev. Ali Nihat Tarlan. 
3. Divan CArapça) : Tek nüshası Leningrad As

ya Müzesi'ndeki külliyat içihdedir (yaprak: 189-199) .  

Eser, son yıllarda, Fuzuli'nin Matla-ül-İ'tikaad adlı, 
nesirle yazılmış Arapça risalesiyle birlikte yayınlan
nuştır: Matla-ül-İ'tikaad, Kasciid-ül-Arabiyye, Baku 
1958, haz. H. Araslı. 

4. Leyli vü Mecnun: Türkçe mesnevi. Türkiye 
ve Avrupa kitaplıklarında, başka başka tarihlerde 
yazılmış 35 nüshası bilinmektedir. Özel ellerdekinin 
sayısı belli değildir. İstanbul ve Tebriz'de, kimisi taş
basması, kimisi basımevi harfleriyle olmak üzere 
bugüne değin 8 kez basılmıştır. Yeni Türk harflerıy
le basılmış nüshalar şunlardır : Le)'Zci ile Mecnun. 
Milli Eğitim Bakanlığı yayını, İstanbul 1957, haz. 
Necmettin Halil Onan; Leyla ile Mecnun, İstanbul 
1943, nesirle bugünkü dile çev. Vasfi Mahir Kocatürk. 
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5. Beng ü Bade: Türkçe mesnevi. Türkiye, Avru
pa, İran kitaplıklannda, başka başka tarihlerde ya
zılmış 24 nüshası bilinmektedir. Özel ellerdekinin sa
yısı belli değildir. Türkçe Divan'ın Arap harfli bas
kılarının çoğunda vardır. Yeni Türk harfleriyle bas. 
Beng ü Bade, Milli Eğitim Bakanlığı yayını, İstan
bul 1955, haz. J:(emal Edip Kürkçüoğlu. 

Eserde, esrar ile şarap arasındaki bir «münaza
ra" anlatılır. Irak'ın Safevi'ler elinde bulunduğu yıl
larda yazılıp, Şah İsmail'e armağan edilmiştir. Fu
zuli'nin gençlik eserlerindendir. 

6. Cümcüme-ncime: Türkçe kaside. Şah Tahmasb 
zamanında, Bağdat valisi İbrahim Hana yazılmıştır. 
Daha bulunamamıştır. 

7. Çağatayca - Farsça manzum sözlük: Prof. Fa
hir İz tarafından 1956'da Pakistan'da bulunmuştur: 
Daha basılmamıştır. 

8. Terceme-i Hadis-i Erbain: Türkiye, Rusya ve 
İran kitaplıklannda 8 yazması bilinmektedir. Yeni 
Türk harfleriyle bas. Hadis-i Erbain Tercemesi, Mil
li Eğitim Bakanlığı yayını, İstanbul 1951, haz. Kemal 
Edip Kürkçüoğlu. 

Fars şairi Ciı.mi'nin Hadis-i Erbain CKırk Hadis) 
adlı - manzum eserinin çevirisidir. Her hadis bir kıta 
ile çevrilmiştir. 

9. Heft Cam (SakincimeJ: Farsça mesnevi. 
ıo. Enis-ül-Kalb: Farsça kaskle. Türkiye kitaplık

larında 3 nüshası bulunmuştur. Türkçeye çevirisiyle 
birlikte bas. Enis-ül-Kalb, İstanbul 1944, haz. Cafer 
Erkılıç. 

11. Riscile-i Muammeyat: Farsça ve Türkçe mu
ammalar. İkisi Türkiye kitaplıklarında, biri Lening
rad Asya Müzesi'ndeki külliyatta olmak üzere 3 nüs
hası bulunmuştur. bas. Riscile-i Muammeyat-ı Fu
zuli, aAnkara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fa
kültesi Dergisin, c. VII, sayı 1, 1949, haz. Kemal Edip 
Kürkçüoğlu. 
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12. Şah ü Geda: Sadıki tezkiresi'nde adı geçen 
bu eserin tek yazması, Leningrad Asya Müzesi'nde
ki külliyat içindedir Cbk. Abdülkadir İnan, aFuzuli' 
nin Arapça Divanı .. , Türk Dili Belleten, il. Seri, 1940, 
sayı 3-4, s. 59-61) . 

N e s i r : 

13. H_adikat-üs-Süada: Türkçe. Türkiye ve Avrupa 
kitaplıklarında başka başka tarihlerde yazılmış 100 
kadar nüshası bilinmektedir. Özel ellerdekinin sayı
sı belli değildir. Mısır ve İstanbul'da Arap harfleriy
le 8 kez basılmıştır. Yeni Türk harfleriyle bas. Saa� 
dete Ermişlerin Bahçesi, İstanbul 1955, bugünkü dile 
çev. S. Güngör. 

Hadikat-üs-Süada, Peygamber ailesinin başına 
gelenleri ve Kerbela olayını anlatan Türkçe eserlerin 
en ünlüsüdür. İran tarihçisi Hüseyin Vaiz'in Ravzat
üş-Şühedci adlı eseri temel olarak alınmıştır. Eser 
secili bir nesirle yazılmıştır, içine yer yer şiirler de 
serpiştirilmiştir. Bölüm sayılarından da anlaşıldığı 
üzere, kitap, muharrem ayının on gecesi ile, «Şam-ı 
gariban" (garipler gecesi) denen on birinci gecesi 
okunmak üzere yazılmıştır. Eser, tekkeler kapa,nın
caya değin ( 1925) , muharrem aylarında Bektaşi tek
kelerinde özel törenlerle okunagelmiştir. 

14. Rind ü Zahid: Farsça risale. Türkiye, Avrupa 
ve İran kitaplıklarında başka başka tarihlerde ya
zılmış 14 nüshası bilinmektedir. İki kez basılmıştır: 
Tahran 1275/1858, Ankara 1956. 

Eser, adından da anlaşılacağı üzere, «münazara .. 
biçiminde yazılmıştır. 

15. Sıhhat ü Maraz (Hüsn ü Aşk): Farsça risale. 
Türkiye, Avrupa ve İran kitaplıklarında, başka baş
ka tarihlerde yazılmış 15 nüshası bilinmektedir. Ese
rin adı, Leningrad Asya Müzesi ve Londra British 
Museum nüshalarında Hüsn ü Aşk diye de yazılıdır. 
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Türkçeye üç çevirisi vardır. Son çeviri: Sıhhat ü Ma
raz, İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü yayı
nı, İstanbul 1940, çeviren ve önsözü yazan: Abdülba
ki Gölpınarlı. 

Bu eser, Fuzuli'nin tıp alanında da bilgisi oldu
ğunu göstermektedir. Gölpınarlı'nın belirttiğine gö
re, Şeyh Galip, Hüsn ü Aşk adlı mesnevisinin konu
sunu bu kitaptan almıştır Cönsöz, s. 7-18) . 

16. Matla-ül-İ'tika'a4 : Arapça ı::isale. Tek yazması, 
Leningrad Asya Müzesi'ndeki külliyat içindedir (yap
rak: 10-51 ) .  Son yıllarda, Fuzuli'nin Arapça Divan ı 
ile birlikte yayınlanmıştır: Matla-ül-İ'tikaad, Kasciid
ül-Arabiyye, Baku 1958, haz. H. Araslı. 

Katip Çelebi'nin yazdığına göre, «İmam.iye mes
leği üzerine yazılmış kelama ait bir risale .. dir. 

17. Türkçe Mektuplar: Fuzuli'nin mektup alanın
daki verimlerinden ele geçenler şunlardır: 

a. Şikciyetncime: Kanuni devrinde Nişancı Celal
zade Mustafa Çelebi'ye yazılmıştır. 

b. Fuzuli'nin bir mektuplar dergisi <münşeat> 
meydana getirip getirmediği bilinmiyor. Yazma der
gilerde raslanan kimi mektuplan son zamanlarda 
derlenerek, kimisi kitap halinde (Fuzuli'nin Mektup
ları. İstanbul 1948) , kimisi dergilerde (Türk Dili Bel
leten, 1945, . sayı 4-5; Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
Dergisi, 1948, c. VI, sayı 3) yayınlanmıştır. 
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KASİDE 

NA'T 

Saçma, ey göz, eşktcn gönlümdeki odlara su 
Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çare su 

2 Ab-gundur günbed-i devvar rengi bilmezem 
Ya muhit olmuş gözümden günbed-i devvare su 

3 Zevk-i tiginden aceb yoh olsa gönlüm çak çak 
Kim mürur ile bırakır rahneler divara su 

4 Vehm ilen söyler dil-i mecruh peykanın sözün 
İhtiyat ile içer her kimde olsa yara su 

5 Suya versin biiğban gülzarı zahmet çekmesin 
Bir gül açılmaz yüzün tek verse bin gülzara su 

( . . .  ) 



NAAT 

(Peygambere övgü) 

1 Ey göz! gönlümdeki ateşlere gözyaşından su saçma, 
böyle tııtuşan ate.rlere su fayda etmez. 

2 Dönen kubbenin (yani: gökyiizünün) rengi mi su rengindedir, 
Ya da gözümden akan su mıı dönen kubbeyi kaplamıştır? 

3 Kılıc111111 (yani: kılıç gibi keskin bakışının) zevkiyle gön
liim parça parça olursa şaşmamalı; 
sıı, geçe geçe duvarda yarıklar bırakır. 

4 Yaralı göniil seııin ok teıııre11ini11 (yani: ok temrenine ben
zeyen kirpiklerinin) sözünü korkarak söyler, 
yarası olan kimse suyu ilıtiyatla içer (yani: okım temre
niniıı çeliğinde su olduğu için, yaralı göniil ok temrenine 
benzeyen kirpiklerini korkarak anar, çünkü yaralı kimseye 
sıı vermek doğru cleğildir.) 

5 Bahçıvan zalımet çekmesin, gül bahçesini suya versin, 
bin gül balıçesine sıı verse, senin yüzün gibi bir gül açılmaz. 
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6 Arızın yadıyla nemnak olsa müjganım nola 
Zayi olmaz gül temennasıyla vermek hara su 

7 Gam günü etme dil-i bimardan tigin dirig 
Hayrdır vermek karangu gicede bimara su 

( . . .  ) 

8 Men lebin müştlikıyem zühhad Kevser talibi 
Nitekim meste mey içmek boş gelir huşyara su 

9 Ravza-i kuyuna her dem durmayıp eyler güzar 
Aşık olmuş gaaliba ol serv-i hoş-reftara su 

10 Su yolun toprağ olup ol kfıydan dutsam gerek 
Çiin rakibimdir dahi ol kfıya koyman vara su 

1 1  Dest busi arzusuyla ölürsem dostlar 
KCıze eylen toprağım sunun anınla yare su 



6 Yanağım anarak kirpiklerim ıslansa ne olıır? 
Gül isteğiyle dikene verileıı s11 kaybolmuş sayılmaz. 

7 Gam güııüıule /ıasta gönülden kılıcmı (yani: kılıç gibi kes
kin bakışmı) esirgeme, 
karaıılık gecede hastaya sıı vermek lıayırlı iştir (yani: senin 
kılıcı11111 çeliğinin sııyıı ile susıızlıığumu gidermek istiyo
rum, oıııııı için, gam gününde benden kılıca benzeyen ha· 
kışım esirgeme.) 

( . . . ) 

8 Beıı seniıı dudağım özlüyorum, sofular ise Kevser (cen
netteki bir sıı) istiyorlar, 
ııasıl ki sarhoşa şarap, ayık kimseye de su içmek /ıoş gelir. 

9 Sıı, sevgili11i11 köyünün balıçesiııe doğru, d11rmadaıı gidiyor, 
galiba o güzel yürüyüşlü selviye (yani: selvi boylu güzele) 
aşık olınıış. 

10 Toprak ol11p suy1111 yolu1111 o köydeıı tutsam gerek, 
çünkü s11 rakibimdir, o köye varmasma bırakmam. 

11 Dostlar! oııuıı eliııi öpmek arzusuyla ö/iirsem, 
toprağımdan çaııak yapın, anımla sevgiliye su sunun. 
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12 Serv ser-keşlik kılur kumri niyazından meğer 
Damenin duta ayağına düşe yalvara ·su 

13 İçmek ister bülbülün kanın meğer bir reng ile 
Giil budağının mizacına gire kurtara su 

14 Tıynet-i pakini rfışen kılmış ehl-i aleme 
İktida etmiş tarik-i Ahmed-i muhtara su 

( . . .  ) 



12 Selvi, kumrunun yalvarmasına karşı dikbaşlılık ediyor; 
sıı, eteğini tııtsıııı, ayağına düşsün, yalvarsın. 

13 Gül bııdağı, bülbülüıı kanmı bir lıiyle ile içmek ister (ya
ni: gül bııdağı, güle reıık vermek için bülbülün kanım bir 
Jıile ile içmek ister), 
su giil bııdağmııı damarma girip bülbülü kıırtarsııı. 

14 Su, Alımed-i mııhtar'ın (yani: Pe')lgamberin) yoluna uyarak 
temiz tabiatım i11saıılara apaydın göstermiş. 
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GAZELLER 

1 

1 Olsaydı bendeki gam Ferhad-ı mübteHida 
Bir ah ile verirdi bin Bi-sütun'u bada 

2 Verseydi ah-ı Mecnun feryadırnın sadasın 
Kuş mu karar ederdi başındaki yuvada 

3 Ferhad'a zevk-ı suret Mecnfın'a seyr-i sahra 
Bir rahat içre herkes ancak benim belada 

4 Eşk-i revanıma il cem' oldu var ümidim 
Kim ola vara vara cem'iyyetim ziyade 

5 Geh gamzen içmek ister kanımı gah çeşmin 
Korkum budur ki na-geh kanlar ola arada 

6 Serverlik ister isen üftiidelik şiar et 
Kim düşmeden ayağa çıkmadı başa bade 

7 Ger görmemek dilersen resm-i cefa Fuzuli 
Olma cefaya talib dünya-yı bivefada 



1 

1 Bendeki gam, aşık Ferhat'ta olsaydı, 
bin Bi-sütun'u (Ferhat'ın deldiği Bi-sütım dağını) yele ve
rirdi (yani: yok ederdi). 

2 Mecııun'un dhı benim feryadımııı sesini verseydi, 
başındaki yuvada k� ınıı dururdu? 

3 Ferlıat'a resim zevki, Mecııuıı'a sahra seyri yetmektedir: 
herkes bir rahat içindedir, ancak ben beladayıİn. 

4 Akan gözyaşımı Jeyretmek için el toplandı, 
gitgide topluluğumuıı çoğalacağını umuyorum. 

5 Kah yaııbakışın, kah gözüıı kammı içmek ister: 
arada kaıı dökülnıesindeıı korkuyorum. 

6 Başkanlık istersen düşkün (ya_ da: iişık) olmayı adet et: 
şarap, ayağa (ya da: kadehe) düşmeden başa çıkmadı (ya
ni: önce kadehe, sonra ağıza döküldü). 

7 Fuzuli! eğer cefa görmemek dilerseıı, 
v�fasız dünyada vefa dilçme. 
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2 

Canımın cevheri ol la'l-i gülıer-bara feda 
Ömrümün basılı ol şive-i reftara feda 

( . . .  ) 

2 Gözlerimden saçılan katre-i eşkim güheri 
Leblerinden tökülen lü'lü-i şehvara feda 

3 Çak-i sinemde olan kanlı ciğer pareleri 
Mest çeşminde olan gamze-i hun-hara feda 

4 Pare pare dil-i mecruh ü pcrişanımdan 
Ser-i kuyunda olan her ite bir pare feda 

5 Can ü dil kaydını çekmekten özüm kurtardım 
Canı cananeye ettim dili dildara feda 

6 Ey Fuztlli nola ger saklar isem canı aziz 
Vakt ola kim ola bir ştlh-i sitemgara feda 



2 

1 O cevlıer saçan /a'le (yani: lô.'l gibi kırmıv dudağa) canı· 
mın cevheri feda olsun, 
o salınarak yürüyüşün tarvna ömrümün verimi feda olsun. 

2 Gözlerimden saçılan gözyaşı damlalarınm cev/ıeri, 
dudaklarından dökülen �a/ıa lô.yık i11ciye feda olsıı11. 

Göğsümü11 yırtığındaki kanlı ciğer parçaları, 
sarhoş (yani: siizgün) gözündeki kan içici yanbakışa feda 
olsun. 

4 Parça parça olmuş yaralı ve perişaıı kalbimden, 
sokağıııııı ( = köyiiniin) başındaki lıer ite bir parça feda 
ol,mıı. 

5 Keııdimi can ve gönül bağlantısmdan kurtardım. 
canı canana, gönlü sevgiliye feda ettim. 

6 Ey Fuzuli/ eğer canı aziz. olarak saklarsan ne olur? 
gii11ii11 biriııde bir zulüm ediciye feda olur. 
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3 

1 Ya Rab hemişe lQtfunu et reh-nüma bana 
Gösterme ol tariki ki yetmez sana bana 

2 Kat'eyle aşinalığım andan ki gayrdır 
Ancak öz aşinaların et aşina bana 

3 Yok bende bir amel sana şayeste ah eğer 
A'maliıİıe göre vere adlin ceza bana 

4 Ben bilmezem bana gereğin sen hakimsin 
Men'eyle verme her ne gerekmez sana bana 

5 Oldur bana murad ki oldur sana murad 
Haşa ki senden özge ola müddea bana 

6 Habs-i hevada koyma Fuz\ili-sıfat esir 
Yl Rab hidayet eyle tarik-i fena bana 



3. 

1 Ey Tanrı/ /ut/unu bana daima kılavuz et, 
sana götiirmeye11 yolu bana gösterme. 

2 Yabancı ile tanışıklığımı kes, 
bana ancak kendi tanıdıklarını tanıt (yani: beni yalnız seni 
taıııyanlarla tamştır). 

3 Ejjer adaletin, bana, işlerime göre ceza verecekse, 
ôlı! bende sana layık iş yok. 

4 Ben, bana gerekeni bilmiyorum, sen bilgesin, 
sana her ne gerekmezse onıı bana verme. 

5 Senin dilejjiıı neyse, . beııim dileğim de odur, 
benim senden gayrı bir dileğim olma:,, h�ii! 

6 Fıııııli gibi beni arzu hapsine tutsak etme,· 
ey Tanrı/ bana fenli (= ölümlülük) yolunu göster. 
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4 

Dôstum alem seıiinçün ger olur dil$meıı bana 
Gam değil zira yetersin dôst ancak sen bana 

2 Aşka saldım ben beni pend almayıp bir dôsttan 
Hiç düşmen eylemez anı ki ettim ben bana 

3 Cin il ten oldukça benden derd il gam eksik değil 
Çıksa can hak olsa ten ne can gerek ne ten bana 

( ... ) 

4 Gamze tigın çekti ol malı olma gaafil ey gönül 
Kim mukarrerdir bugün ölmek sana şiven bana 

5 Ey Fuzılli çıksa can çıkmam tarik-ı aşktan 
Reh-güzir-ı ehl-i aşk üzre kılın medfen bana 



4 

1 Dostıını, alem senin ıçın eğer ba11a düşman ·olursa, 
gam değil, çünkü sadece se11 bana dost olarak yetersin. 

2 Bir dosttan nasihat almayıp beıı beni aşka saldım, 
�enim bana ettiğimi lıiçbir diqman etmeı;. 

3 Caıı ve ten var oldııkça benden dert ve gam eksik ·değil; 
·can çıksın, ten toprak olsıın, bana ne can, ne de ten gerek. 

4 Ey gönül/ o ay (yani: ay gibi parlak yüı;lü güzel) yanba
kış kılıcım çekti, gafil olma 
ki, sana ölmek, bana da 'matem etmek karar altına alın
mıştır. 

5 Ey Fıızuli/ cıvı çıksa bile aşk yolıından çıkmam, 
mezarımı ilşıklann yolıı üzerinde yapın. 
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1 Ey bi-vefd ki adet oluptur .cefa sana 
Billiih cefadır olma demek bi-vefil sana 

2 Geh naz ü geh kirişmc vü geh. işvedir işin 
Canın sevenler olmasa yeğ aşina sana 

3 Bin cin olaydı kaş ı;nen-i dil-şikestede 
Ta her . biriyle bin kez olaydım feda sana 

4 Aşkında mübtelalığımı ayb eden sanır 

Kim olmak ihtiyar iledir mübtela sana 

5 Ey dil ki hecre doymayıp istersin ol mehi 
Şükr et bu hale yoksa gelir yüz beHl sana 

6 Ey gül gamında eşk ruh-i zerdim etti al 
Bildirdi ola silret-i halim saba sana 
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Düşmez çü şah k�bu FuzO.li gedalara 
Ol şehten iltifat ne nisbet bana sana 



5 

1 Ey vefasız! cefa sana adet olmuştur; 
billcilı, «cefasız olma» demek sana cefadır. 

2 İşin kalı naz, kalı kaş ve gözle ima, kalı işvedir, 
caıııııı sevenler serıi tanımasa da/ıa i:vi. 

3 Gönlü kırık olan bende keşki bin can olaydı da, 
/ıer biriyle sana bin kere feda olaydım. 

4 Seııiıı aşkıııa tuıkuııluğwnu ayıplayan, 
sana isteyerek tııtuluııur sanmaktadır. 

5 Ey gönül! ayrılığa doyamayıp o ayı (yaııi: ay yiizlü .giizeli) 
istiyorsun; 
bıı /ıale şükret, yoksa J·ana yüz belii gelir. 

6 Ey gül! senin gamıııla gözyaşı sarı yüzümü al yaptı, 
tanyeli sana lıalinıin ııe olduğunu bildirdi mi? 

7 Fıızuli! yoksullar şa/ıa yakııı düşemez; 
o şalı sana ve bana ne münasebetle iltifat etsin. 
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Kcmal-i hüsn verüptür şarab-ı nii.b sana 
Sana helaldir ey mug-beçe �arab sana 

2 Seni melek göreli aşkı yazmaz oldu günah 
Veli yazıldı b.u yüzden besi sevab bana 

3 Lebin sualine vermez ccvii.b uşşakın 
Sual olursa bu senden nedir ccvab sana 

4 Ceza gününde sorulmaz hatil.lar eylediğin 
Yeter figaan ile ben verdiğim azab sana 

5 Beni kararun ile koymaz oldun ey gerdun 
Yeridir ahım ile versem inkılab sana 

6 Fuzuli başına ol serv saye saldı bugün 
Uluvv-i rıf'at ile yetmez aftab sana 
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1 Saf şarap .\'ana son .derece güz.ellik vermektedir; 
ey ıneylıaııe miçosu ( = silki)! şarap sana helfıldir. 

2 Melek seni göreli aşkı güııa/ı yavna:ı. oldu, 
fakat bıı yüz.den sana çok sevap yazıldı. 

3 Seııiıı iişıklarııı, dudağ111111 sorusuııa ce\•ap vermez., 
bıını111 sebebi senden sorıı{11rsa, sen ne cevap verirsin? 

4 l' aptığ111 Jıatiilar ceza gününde sorulmaz.; 
ben_im feryat ederek sana verdiğim a:ı.ap yeter sayılır. 

5 Ey düııya! beııi durup dinlendirme:ı. olduıı; 
alıım ile seni başkalaştırsam (ya da: döııdürsem) yeridir. 

6 Fuzuli! o sell'i (yaııi: o selvi boylu güzel) seııiıı başıııa göl
ge saldı, 
artık yüce giineş bile saııa gelemez.. 
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Benim tek hiç kim zar ü perişan olmasın ya Rab 
Esir-i derd-i ask u dağ-ı hicran olmasın ya Rab 

2 Demadem cevrlcrdir . çektiğim bi-rahm bütlerden 
Bu kafirler esiri bir müselman olmasın ya Rab 

3 Görüp cndişe-i katlimde ol mahı budur derdim 
Ki ol endişeden ol .meh peşiman olmasın ya Rab 

4 Çıkarmak etseler tenden çekip peykanın ol servin 
Çıkan olsun dil-i mecruh peykan olmasın ya Rab 

5 Ccffı vü cevr ile mu'tadem anlarsız nolur halim 
Cefasına had ü cevrine payan olmasın ya Rab 

6 Demen kim adli yok ya zulmü çok her hal ile olsa 
Gönül tahtına andan özge sultan olmasın ya Rab 

7 Fuzuli buldu genc-i afiyet meyhane küncündc 
Mübarek mülktür ol mülk viran ol.masın ya Rab 
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1 Ey Tanrı! hiç kimse. benim gibi inlemesin ve perişan ol-
1Jıasm; 
aşk derdinin ve ayrılık yaras111111 tııtsağı olmasın, ey Tanrı! 

2 Merhametsiz putlardan (yani: güzellerden) daima cefa çe
kiyorum; 
ey Tanrı! bir ınüsliiman bu kfıfirleriıı tutsağı olmasın/ 

3 O ay'ın (yani: ay yüzlü güzelin) beni öldürmeyi düşii11dii
ğünü gördüm; derdim budur: 
o ay, o dü�·üncedeıı pişman olmasın, ey Tanrı! 

4 O selviııiıı (yani: selvi boylunun) okıınıııı temrenini tenden 
çekip çıkarmak isterseler, 
yaralı göniil çıksın, fakat ok temreni çıkmasın, ey Taıırı! 

5 Cevir ve  cefaya alışiğım, onlarsız lıiilim ne olur? 
Cefasına sınır, cevrine son olmasın, .ey Tanrı! 

6 Adaleti yok, zulmü çok demeyin; nasıl olursa olsun, 
göniil talıtında ondan başka sultan olmasın, ey Tanrı! 

7 Fıızııli ıneylıane köşesinde afiyet hazinesi b11ldu; 
o mülk mübarek mülktür, viran olıriasın, ey Tanrı! 
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1 Gönülm açılır zülf-i perişanmı görgeç 
Nutkum dutulur gonce-i handanını görgeç 

( . . .  ) 

Baktıkça sana kan saçılır didelerimden 
Bağnm delinir navek-i müjganını görgeç 

( . . .  ) 

3 Ra'nalığ ile kaamet-i şimşidı eden yad 
Olmaz mı hacil serv-i hıramanını görgeç 

4 Çok aşka heves edeni gördüm ki hevasın 
Terk etti senin aşık-ı nalanını görgeç 

5 Kafir ki değil mu'terif-i nar-ı cehennem 
imana gelir ateş-i nicranını görgeç 

6 Naziklik ile gonce-i han�nı eden yad 
Etmez mi haya la'l-i dür-efşanını görgeç 

7 Sen hill-i dilin söyleme$en nota 
·
Fuzuli 

İl fehm kılar çak-i girib�nını görgeç 

60 
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1 PerişaTI saçım görünce, gönlüm açılır, 
giilen koııcanı (yani: ağı.mı) gördiince nııtkum tııtıılur. 

2 Sarın baktıkça gözlerimden kan saçılır, 
kirpikleri11i11 okımıı görii11ce bağrım delinir. 

3 Şimşadııı boyııııu giiz.el diye anaıı, 
setrin yürıiyen selviııi (ya11i: selvi gibi olan boyimıı) görüıı· 
ce ııta11maz. mı? 

4 Aşka heves edeıı çok kimseyi gördüm, 
senin inleyen itşığıııı _görünce arzıısıınıı bıraktı. 

5 Kafir, cehennem ateşini _itiraf etmez (yani: cehennem ate• 
şinin varlığım kabııl etmeı.}, 
senin ayrılık ateşini görıince imana gelir. 

8 Gülen koncayı (yani: açılan kancayı) ince diye anan kimse, 
senin inci saçan llJ'lini (yani: liı;l gibi kırmızı dııdağını) 
görünce ııtaıımaz. mı? 

7 Fıız.ıı/i! sen gönliiniin halini söylemesen de ne çıkar? 
El seııin yırtık yakanı görünce anlar. 

61 
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1 Dağ-ı hicran ile yanmakdan Ciğer kan olsa yeğ 
Mülk-i dil gam menzili olunca viran olsa yeğ 

2 Yarı ag}'ar ile görmek aşıka düşvar olur 
Böyle görmekten esir�i derd-i hicran olsa yeğ 

3 Sımmı rüsvalığım faş etmeden alemlere 
Raz-ı çeşmirri eşk girdabında pinhlin olsa yeğ 

4 Dağıdırsa nola akd-i zülfünü her dem saba 
Fitne ehli olanın cem'i perişan olsa yeğ 

5 Dün Fuzüli sehv edip geçmiş mey ü ma'şuktan 
Tevbe edip bu yaman işten peşiman olsa yeğ 

62 



9 

1 Ciğer ayrılık yarasıyla yanm'aktaıı kaıı olsa
. 

yeğdir:. 
gönül memleketi gamııı .konak yeri olacağma viran olsa 
yeğdir. 

2 Sevgiliyi ba�·kalarıyla ( = rakiplerle) görmek aşığa güç gelir, 
böyle görmektense ayrılık derdinin tutsağı olsa yeğdir. 

3 Rüsvalı/jım, sırrımı uleınlere açmadan, 
J?öz.ümüıı sırrı gözyq.şı burgacmda giz.lense yeğdir. 

4 Tanyeli senin saçınııı bağıııı lıer aıı dağıtırsa ne olur? 
Fitnecilerin toplııluğu perişan olsa yeğdir. 

5 Fıız.ııli yaııılıp diin şarap ve sevgiliden vazgeçmiş, 
tövbe edip bu kötii işten pişman olsa yeğdir. 
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10 

1 Lcblcrin tek la'I ii lafzın tek dür-i şeb-var yoh 
Li'I Ü gevher çoh lebin tek rn·ı-i gevher-bar yoh 

2 Senden etmem dad cevrin var h'.itfun yoh deyip 
Mest-i zevk-ı şevkıncm birdir yanımda var yob 

3 Kime izhar eylcycm bilmem bu pinhan derdi kim 
Var yüz bin dcrd-i pinhan kudrct-i tekrar yoh 

4 Dcvr ser-mest-i şerab-ı gaflet etmiş alemi 
Bunca ser-mestin temaşasına bir hüşyar yoh 

5 Sureti ziba sanemler çoh demen büthanede 
Var çoh amma sana benzer büt-i ayyar yoh 

6 Ey Fuzuli sehldir her gam ki gam-harı ola 
Gam budur kim bende bin gam var bir gam-har yob 



10 

1 ltııdakların gibi, lii'lin (yani: lii'l gibi kınnızı ağzın) ve sö
zün gibi şahlara liiyık inci yok; 
ili'[ ve cevlıer ( = inci) çok ama dudağın gibi cevher (= 
inci) yağdırarı ili'[ yok. 

2 «Cevriıı var, lutfıııı yok» deyip senden feryat etmem, 
sana karşı dııydıığum şiddetli arzıınıın zevkiyle sarhoşum, 
yaııımda var ile yok birdir. 

3 Bıı gizli dertli kime açayım bilmem, 
yüz bin gizli dert var, tekrarlama gücü yok. 

4 Devir, alemi gaflet şarabıyla sarhoş etmiş, 
bıınca sarhoşıı seyredecek bir ayık yok. 

5 Putlıanede şekli güzel olan putlar çok demeyin, 
çok var ama, sana benzer. hileci pııt yok . 

. 6 Ey Fıızuli! gam ortagı (aslı: l!am yiyicisi) olan lıer gam 
kolaydır; 
gam budıır ki, bende bin gam var, bir gam ortağı yok. 

65 



1 1  

1 Canımın cismimle zevk-ı ittisali kalmadı 
Ah kim sensiz dirilmek ihtimali kalmadı 

( . . .  ) 

2 istedim, ol maba arz-ı biil edem, hayret bana 
Öyle gaalib oldu kim bir söz mecali kalmadı 

( . . .  ) 

3 Her kimi gördünse gam üftadesi duttun elin 
Vch ki benden gayrı bir gam pay-ınali kalmadı 

4 Ey hoş ol ser-mest kim gönlünde zevk u şevkten 
Ahiret endişesi dünya hayali kalmadı 

5 Aferin ey cam kim sildin gönül ayirtesin 
H�tır-ı pakirııde dünyanın melali kalmadı 

(. . .  ) 

6 Gör Fuzuli aşk tugyanın adem. mülkün gözet 
Azm-i künc et kim hevanın i'tidali kalmadı 
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1 Cammın vücudumla birleşme zevki kalmadı; 
ah! sensiz dirilmek ihtimali kalmadı. 

2 O aya (yaııi: ay yiizlü güzele) halimi anlatmak isterdim, 
şaşkınlık bana 
öyle ü.�tüıı geldi ki, bir söze mecalim kalmadı. 

3 Her kimi gaıııa düşmiiş gördüııse elini tuttun:· 
eyvah! benden başka gamın ayağı altında kalan bir kimse 
kalmadı. 

4 Gö11liinde zevk ve arzudaıı ô.h{ret düşüncesi, 
dünya hayali kalmayan sarhoş çok hoştur. 

5 Ey kadeh, aferiıı! göııül aynasını sildin, 
temiz gönlümde düııya111n melô.li kalmadı. 

6 Fuzuli! aşk coşmasını gör, yokluk ülkesini gözet. 
bir köşeye çekil ki havanın ılımlılığı kalmadı. 
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12 

Gördüm ol hUfşid hüsnün ihtiyanm kalmadı 

Saye tek bir yerde dunnağa kararım kalmadı 

Bir gün olmaz tal'atın görmek müyesser ah kim 

Zerrece ol gün yanında i'tibarım kalmadı 

3 Gam günü hem-demlerim gark oldular gözyaşına 

Silmeğe gözyaşımı bir gam-güsarım kalmadı 

4 Rılzgarım hoş geçerdi ah kim devran dönüp 

Oldu ahvalim harab ü rfizgarım kalmadı 

5 Rfilı-ı aşk içre bana ancak fena maksud idi 

Şükr kim maksQda yettim intizarını kalmadı 

6 Ey FuzCili il kamu agyarım oldu yar için 

SO.z-i dilden gayn bir dil-sO.z yarim kalmadı 
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1 O güneşin (yani: güneş gibi parlak yüzlü güzelin) gıizel· 
ligini gördüm, iradem kalnıadı; 
gölge gibi bir yerde durup dinlenemez oldıını. 

2 Bir gün yüzünü görmek müyesser olmazsa; ah! 
o gün ya111ııda zerre kadar itibarım kalmadı demektir. 

3 Arkadaşlarım gam gününde gözyaşiııa battılar, 
gözyaşımı silmege bir gam ortağım kalmadı. 

4 Zamamm hoş geçerdi; ôlı! devraıı ( = zanıaıı, felek, dün
ya) dönüp, 
a/ıvaliın harap oldu, zamanım kalmadı. 

5 A�·k yo/ıı içinde benim dileğim ancak bımekti, 
çok şiikür ki dileğime kavııştıım, beklemem sona erdi. 

6 Ey Fuzuli! el, sevgili yüzünden lıep rakibim oldu; 
gönlümün yanmasından gayrı bir gönül yakıcı sevgilim kal
madı. 
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13 

1 Her · gören ayb etti ab"t dide-i giryanıını 
Eyledim tahkik görmüş kimse yoh cananımı 

2 Lllhza lahza hCıblar gördüm ki kan içmektedir 
Pare pare eyledim ben hem dil-i suzanımı 

3 Çok yetirme göklere efgaanım ey kafir sakın 
İncinir nageh Mesiha lşidip efgaanımı 

4 Kılma her saat beni rüsva-yı halk ey berk-ı ah 
Eyleme ruşen şeb-i gam külbe-i ahzanımı 

( . . .  ) 

5 Kangı büttür bilmezem imanımı gaaret kılan 
Sende iman yok ki sen aldın diyem imanlmı 

6 Ey Fuz.\lli cana yetmiştim gönülden şükr kim 
Bağladım bir dil-bere kurtardım andari canımı 

/ 
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1 Ağlayan gozumun suyunu ( = yaşını) her gören ayıpladı; 
soruşturdum, sevgilimi görnı.üş-lcimse yok. 

2 Her an kan içen güzeller gördüm; 
beıı de yanan kalbimi parça parça· eyledim. 

3 Ey kafir! feryadımı sakın göklere çok yükse/ime, 
İsa ansızın feryadımı işitip incinir. 

4 Ey alı şimşeği! beni lıer saat halka rezil etme; 
gam gecesinde kederleriınin . kulübesini aydııılatma. 

5 İmanımı yağma eden hangi puttur (yaııi: güzeldir)_ bilmi
yorum; 
Sende iman yok ki <.ılmammı sen aldııı» diyeyim. 

6 Ey Fuzııli! gönül yüziinden ölüm haline gelmiştim; çok şü
kür 
bir gönül götürücüye (yani: güzele) bağladım da ondan ca
nımı kıırtardım. 
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14 

1 Beni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mı 
Felekler yandı llhımdan muradım şem'i yanmaz mı 

2 Kamu bimanna canan deva-yı deni eder ihsan 
Niçin kılmaz bana· derman beni bimi\r sanmaz mı 

3 Şeb-i hicran yanar canım döker kan çeşme-i giryanım 
Uyanr halkı efgaanım kara bahttm uyanmaz mı 

4 Gül-i ruhsarına karŞu gözümden kanlu akar su 
Habibim fasl�ı güldür bu akar sular bulanmaz mı 

S Gamım pinhan dutardım ben dediler <ıyıi..re kıl rlışen> 
Desem ol bi-vefa bilmen inanır mı inanmaz mı 

6 Değildim ben sana mail sen ettin aklımı zail 
Bana ta'n eyleyen gaafil seni görgeç utanmaz mı 

1 Fuzuli rind-i Şeydftd�r hemişe halka rüsvadır 
Sorun kim bu ne sevdadır bu sevdadan usanmaz mı 
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1 Sevgili beni candan ıuandırdı, cefadan usanmaz mı? 
Ahımdan gökler yandı, dileğimin m11mu yanmaz mı? 

2 Sevgili, bütün hastalarının derdine iltiç veriyor, 
bana niçin ilaç vermiyor? beni hasta sanmıyor mu? 

3 Ayrılık gecesinde canım yanar, ağlayan gözüm kanlı YQf 
döker, 
feryadım lıalkı ııyandırır, kara bahtım ııyanmaz mı? 

4 Yaııağımn gülüne karşı göziimden kanlı su (gözyaşı) akar; 
sevgilim! bu giil mevsimidir, akar sular bulanmaz mı? 

5 Ben gamımı gizli tutardım, «sevgiliye aç» dediler, 
desem o vefasız acaba inanır mı? inanmaz mı? 

6 Be11 sana eğilim göstermiş değildim, aklımı sen yok ettin, 
beni kınayan gaafil seni görünce ııtanmaz mı? 

7 Fuzuli çılg111 bir rinttir, daima halkın diline düşmüştür, 
sorun ki bu nasıl sevdadır? bu sevdadan ıısa11nıaz mı? 
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ıs 

1 Hasılım yoh ser-i kQyunda beladan gayn 
Garazım yoh reh-i aşkında fenadan gayrı 

-2 Ney-i bezm-i _gamem ey ah ne bulsan yele ver 
Oda yanmış kuru cismimde hevadan gayrı 

3 Perde çek çehreme hicran günü ey kanlı sirişk 
Ki gözüm görmeye ol mah-likaadan gayrı 

4 Yetti bi-kesliğim al gaayete kim çevremde 
·Kimse yoh çevrile girdab-ı beladan gayrı 

5 Ne yanar kimse bana ateş-i dilden özge 
Ne açar kimse kapım bad-ı sabadan gayrı 

6 Bozma ey mevc gözüm yaşı habibın ki bu _seyl 
Koymadı hiç imaret bu binadan gayrı 

7 Bezm-i aşk içre FuzQli nice 3.h eylemeyem 
Ne temettu' bulunur bende sadadan gayrı 
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1 Se11i11 bul1111duğu11 yerde belada11 başka elde ettiğim şey yok; 
aşk111111 yolıında yok olmaktan başka bir maksadım yok. 

2 Ey alı! gam meclisinin ney'iyiın, ateşe yanmış kuru cis
mimde arzudan (ya da: lıavadan) başka 11e bulursan ,Yele 
ver (yaııi: savur, dağıt). 

3 Ey kaıılı gözyaşı! ayrılık gunıı yuzume .perde çek 
ki göziim o ay yiizliideıı başka bir şey görmesin. 

4 Kimsesizliğim o dereceye vardı ki çevremde 
beta bıırgacıııdan başka dönen kimse yok. 

5 Baııa, 11e göııiil ateşinde11 başka kimse yanar, 
ne de ta11yelinden başka kimse kapımı açar. 

6 Ey dalga! göziinıii11 yaşının kabarcığını bozma, bu sel (ya· 
ni: gözyaşı seli) 
bu binadan başka hiçbir bayındır yer bırakmadı. 

7 Fıızuli! aşk meclisinde nasıl ah etmeyeyim? 
bende sesteıı başka 11e kiir bulunur? 
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1 Yar kılmazsa bana cevr ü ceffldan gayrı 
Ben ana eylemezem mihr il vefadan gayrı 

2 Ey deyen 4gayre gönül vermel'> kanı bende göntıl 
Ser-i zillfünde olan bahtı karadan gayrı 

3 Kıldı Mecnun gibi çoklar heves-i aşk veli 
Duymadı derdini ben bi-ser il padan gayrı 

( . . .  ) 

4 Lebine «çeşme-i hayvan» demezem kim lehinin 
Var bir cana yarar feyzi bekaadan gayrı 

5 Hiç kim bilmedi tahkik ile ağzın sırrın 
Sırr-ı gaybı ne bilir kimse Huda'dan gayrı 

6 Ey Fuzfili bize Takdir gam etıniş ıil.zi 
Kılalun sabr nedir çlire rızidan gayrı 
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1 Sevgili baııa cevir ve cefadan başka bir şey yapmasa da, 
ben ona sevgi ve vefadan . başka bir şey göstermem. 
Ey! «Başkasına gönül verme» diyen, saçının ucundaki 
kara bahtlıdan başka bende gönül nerde? 

3 Birçok kimseler Mecnun gibi aşkı arzuladı, İakat 
onım derdini başsız ve ayaksız olan (yani: varlığından geç
miş olan) benden başka kimse duymadı. 

4 Dudağına, «hayat .. çeşmesi» demeyeceğim, dudağının, 
öliimsüz kılmaktan başka, cana yaray�n bir feyzi var. 

5 Hiç kimse sor�·turma ile ağzınm sırrını öğrenemedi, 
bilinmeyen �·ırrı Tanrıdan başka kimse ne bilir? 

6 Ey Fıızu/i! a/ınyazısı bize gamı nasip etmiş, 
sabredelim, razı olmaktan başka ne çare var! 



17 

Ey tegaafül birle her saat kılan şeydi beni 
Vakıf ol kim öldürür ahir bu istiğna beni 

( . . .  ) 

2 Ger beni hfınabe-i eşkim nihan eyler ne slıd 
Kande olsam mihnet-i aşkın kılar peyda beni 

3 Valih-i zevk-ı Jeb-i meygCın ü çeşm-i mestinem 
Sakıya sanma harab etmiş mey ü sahbii beni 

4 Hali etmiştir beni benden mahabbet dôstlar 
Ayb kılman görseniz alemde bi-perva beni 

( . . .  ) 

5 Ey Fuzuli bir sanem zülfüne gönlüm bağladım 
Çekti zencir-i cünCına akıbet sevda beni 
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17 

1 Ey bilmezlikte11 gelerek beııi Jıer saat çılgma çeviren! 
Bil ki bıı istemezlikten geliş, sonunda beni öldürür. 

2 Gerçi gözya.wnııı kanlı suyu beni gizler ( = yok eder); ne 
fayda! 
nerde olsam, aşkmııı milıııeıi beni ortaya çıkarır ( = diriltir). 

3 Ey sfıki! beni şarap lıarap etmiş saımuı, 
beıı seııin şarap renkli dudağ111111 zevkinin l'C sarlıo.r (yani. 
siizgün) gözüııiiıı lıayrcııuyım. 

4 Dostlar! sevgi, beııi benden boşaltmıştır; 
diirıyada berıi perı'asız görürseniz ayıplanıayııı. 

5 Ey Fuzuli! gönliinii bir pııtun (yani: güze/iıı) saçına bağla· 
dını, 
sevda nihayet beııi çılgınlık zincirine çekti. 
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Hayret ey büt sfıretin gördükte tal eyler beni 
SO.rct-i halim gören suret hayal eyler beni 

Mihr salmazsın bana rahm eylemezsin bunca kim 
Saye tek sevdfı-yı zülfün pay-mal eyler beni 

3 Ben geda sen şaha yar ·atmak yok amma neyleyim 
Arzu ser-geşte-i fikr-i muhal eyler beni 

4 Tir-i gamzen atma kim bağrım deler kanım töker 
Akd-i zülfün açma kim aşüfte-hal eyler benı 

( ... ) 

5 Ey Fuzuli kılm.ı.zam terk-i tarik-i aşk kim 
Bu fazilet d�hil-i ehl-i kemal eyler beni 
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1 Ey put (yani: ey güzel)! seııi görüııce şaşkııılık beni dilsiz 

yapar, 
lıalinıin şeklini göreıı beııi CCi!lsız bir resim zanneder. 

2 Baııa o kadar sevgi gösterınezsiıı, merhamet etmezsin ki, 

saçıııııı aşkı (ya da: karalığı) beni gölge gibi ayaklar altına 

serer. 

3 Beııiııı gibi bir dileııci seııin gibi bir şaha dost olamaz; 

anıll, ney/eyim ki 

arzu beni olmayacak düşünceyle şaşkıııa döndürür. 

4 Yaııbakışıııııı okıııııı atma, bağrtmı deler, kammı döker; 

saçıııııı dü.ifiimünü açma, beni perişaıı lıalli eder. 

5 Ey Fıı:z.ııli! aşk yolunu bırakmam, 

bıı erdem beni olgun kimselerin arasına katar. 
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1 Ey keman-ebru şehid-i navek-i müjganınem 
Bulmuşam feyz-i nazar senden senin kurbanınem 

( . . .  ) 

2 Nola kılsam terk-i mey minnet kılıp zahidlere 
Neylcrem mey ncş'esin ben kim senin hayrfınıncm 

3 Şfıne-vcş yüz navck-i gam sancılıptır bağrıma 
Ttı esir-i halka-i gisu-yi müşk-efşanınem 

4 El çekip kat'-ı nazar kılmış ilacımdan tabib 
Bildi gfıya kim harab-ı ncrkis-i mestanınem 

5 Yılda bir kurban keserler halk-ı alem id için 
Dem-be-dem saat-be-saat ben senin kurbanınem 

6 Cana meylin var ise hükm eyle teslim eylcyim 
Padişahım ben senin bir bende-i fcnnanınem 

7 Gonce kılmaz şad gül açmaz dutulmuş gönlümü 
Arzfı-mend-i rııh-i al ü leb-i handanınem 

8 Kan ediptir bağrımı ah etme her dem ey felek 
Hürmetim dut bir iki gün kim senin mihmanınem 

9 Ey Fuzuli ateş-i ah ile yandırdın beni 
Gaaliba sandın ki şem'-i külbe-i alızanıncm 
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1 Ey keman· kaşlı! kirpiklerinin okııııun şelıidiyiın, 
senin bakışmm fut/una ermişim, senin kurbaııınım. 

2 Ziilıitlere minnet edip de şarabı bırak.ram ııe olur? 
Şarap ııeşesiııi ııeyleyim, ben senin hayranınım. 

3 Seııiıı mis saçan saçmın lıalkasıııııı esiri olduğum için, 
bağrıma yüz gam oku tarak gibi saplanmaktadır. 

4 Hekim el çekil' baııa iliiç vermekten vazgeçti, 
saııki seııiıı sarhoş ııerkisiıı (yani: siizgün bakışlı gözüııj 
yüzünden harap olduğıımıı bildi. 

5 Diiııya halkı bayram içiıı yılda bir kere kurban keser, 
ben her zcıınaıı, /ıer saat seniıı kıırbnıııııım. 

6 Camını istiyorsan söyle, teslim edeyim; 
padişahım! ben senin bir emir kuluıııım. 

7 Tııtıılmuş gönliimü konca neşelendirmez, gül açmaz; 
ben senin al yanağının ve gülen dudağımn istek/isiyim. 

8 Ey felek! lıer an alı etme, bağrımı kan etınekteaır; 
bir iki güıı bana saygı göster, seniıı misafirininı. 

9 Ey Fuzuli! beni iilı ateşi ile yaktın; 
beııi galiba senin gamlarının kııliibesiııin (yani: gam yuvası 
olaıı kııliibeııin) mıımu sandın. 
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ı Yar hal-i dilimi zar biliptir bilirem 
Dil-i zarımda ne kim var biliptir bilirem 

2 Yfırı ağyar biliptir ki bana yar olmaz 
Ben dahi fını ki ağyar biliptir bilirem 

3 Zülfünü ehl-i vefa saydına dam eyleyeli 
Beni ol dama giriftar biliptir bilirem 

4 Ben ne hacet ki kılanı derd-i dilim yare iyan 
Kamu dercl-i dilimi yar biliptir bilirem 

5 Yil.r hem-sohbetim olmazsa Fuzfili ne accb 
Özüne sohbetimi ar biliptir bilirem 
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1 Sevgili, gönlümün halini iııler bilmektedir, bilirim; 
inleyen gönlümde ne varsa bilmektedir, bilirim. 

2 Rakipler yarin bana yiir olmadığını bilir, 
beıı de rakiplerin bunu bildiğini bilirim. 

3 Saçıııı vefalı kimseleri avlamak içiıı tuzak yapalı, 
beııi o tıızağa tutıılmuş bilmektedir, bilirim. 

4 Benim, göııiil dertlimi �;evgili;ye açmaya ne gerek var, 
sevgili benim biitiin göniil derdimi bilmektedir, bilirim. 

5 Fuzuli! sevgili, benim sohbet arkadaşım olmaz.sa şaşacak 
ne var! 
benim sohbetimi kendisine ar bilmektedir (yani: benimle 
konıışmakta11 utanmaktadır), bilirim. 
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Zülfü gibi ayağın koymaz öpem niganm 
Yoktur anın yanında bir kılca i'tibarım 

2 Bildi tamam alem kim derd-mend-i aşkım 
Ya Rab henfız halim bilmez mi ola yarım 

3 Vaslından ayrı kanım nola dökülse gül gül 
Ben glilbiln-i hazinem bu fasldır baharım 

4 Tasvir eden vilcüdum yazmış elimde sagar 
Ref' olmağa bu süret yok elde ihtiyarım 

5 Dfır istemem zamani mey neş'esin başımdan 
Toprağ olanda ya Rab dürd-i mey et gubarım 

6 Rilsvalarından ol mch sanmaz beni ı:;uzO.li 
Divıinc olmayanı mı dünyada yok mu arım 
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2 1  

1 Sevgilim saçı gibi ayağmı öpmeme iziıı vermez, 
onıın yanmda bir kıl kadar itibarını yoktur. 

2 Biitiiıı alem bildi ki beıı aşk dertlisiyim; 
ey Tanrı! sevgilim halimi lıeniiz bilmez mi? 

ViJiilindeıı ayrı kalınca kaııım giil gül dökülse ııe çıkart 
Ben so;ıbulıar giil /idaıııyıın, benim baharım bıı mevsimdir 
(yani: l'Olıbalıardır ). 

4 Vücııdıımıın relmini yapan beni elimde kadelıle göstermiş, 
bıt resmin kaldırılması (= giderilmesi) için elimde iradem 

yok. 

5 Başmulan şarap 11eşesiııi11 hiçbir zamaıı uzaklaşmasını is
temeyin; 
ey Tanrı! toprak oldıığıım zaman tozımı� şarap tortııs11 yap-

6 Fuzuli! o ay beııi kendi ııfJrımda dile düşenlerden saymaz; 
çıldırmayayım mı? dünyada utanmam yok mıı? 
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1 Hoş ol zaman ki barim-i visale mahrem idim 
Ne mübtcla-yı bela ne mukayyed-i gam idim 

2 Gezerdim itlerin içre feza-yı kuyunda 
Yerim behişt-i berin idi ben bir adem idim 

3 Hemişe sccde-gehim hak-i astanın idi 
Bu i'tibar ile bir ser-biilcml-i atem idim 

4 Gcda-yı küyun idim böyle zilletim yok idi 
Serir-i saltanat-ı kurbdc muazzam idim 

( . . .  ) 

5 Ziyade gam-zedeem hecr ile hoş ol günler 
Ki ben bu gam-zedelikten ziyade hurrem idim 

.6 Fuzuli olmaz imiş mihnet-i firaka müfid 
Bu zevk fikri ki bir vakt yare mahrem idim 
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1 Visalinin lıaremine mahrem ( = içli-dışlı) olduğum zaman 
çek hoş zamandı; 
ııe belôya düşmüştüm, ne de gamla baglı idim. 

2 Köyiinii11 ( = sokağının) boşluğunda köpeklerinin arasında 
gezerdim, 
yerim en yüksek cennetti, ben bir insandım. 

Secde ettiğim yer daima senin kapının toprağı idi, 
bu bakımdan cilemin en yiikseği idim. 

4 Köyüniin dilencİl'i idim, böyle alçalmamıştım, 
yakınlık saltanatının tahtında ulu idim. 

5 Ayrılıkla pek gamlıyım, beııim bu gam/ılıktan ötürii pek 
sevinçli olduğum günler de 

-
hoştu. 

6 Fuzııli! bir zaman sevgili ile içli"dışlı idim, bıı zevk düşiin
cesiniıı ayrılık sıkıntısına faydası yokmuş. 
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1 Akl yar olsaydı terk-i aşk-ı yar etmez midim 
İhtiyar olsaydı rahat ihtiyar etmez midim 

2 Lahza lahza sıiretin görseydim ol şirin-lebin 
Sen gibi ey Bi-sütıın ben hem karar etmez midim 

3 Yar ile agyarı hem-dem görmeğe olsaydı sabr 
Terk-i gurbet eyleyip azm-i diyar etmez midim 

( . . .  ) 

4 Ol gül-i handanı görmek mümkin olsaydı bana 
Sen tek ey bülbül gülistana güzar etmez midim 

( . . .  ) 

S Derdimi alemde pinhan dutduğum naçardır 
Uğrasaydım bir tabibe aşikar etmez midim 

6 Ey Fuzuli dağ-ı hicran ile yanmış gönlümü 
Lalezar açsaydı seyr-i lalezar etmez midim 
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1 Aklım yiir olsaydı, sevgilimiıı aşkıııdan vazgeçmez miydim? 
Eğer seçmek mümkün olsaydı (ya da: iradem olsaydı) ra
hatı seçmez miydim? 

2 O tatlı dııdaklınııı zamaıı zaınaıı şeklini görseydim, 
ey Bi-sütıın! beıı de senin gibi olduğum yerde durmaz. 
mıydım? 

3 Sevgili ile rakibi birlikte görmeye sabrım olsaydı, 
gıırbetteıı ayrılıp memleketime gitmez miydim? 

4 O giile11 gü/ii görmem mümkiiıı olsaydı, 
ey biilbiil! senin gibi gül ba/ıçesi11de11 geçmez miydim? 

5 Dünyada derdimi çaresiz olarak gizli tııruyorwn, 
eğer bir lıekime uğrasaydım açıklamış olmaz mıydım? 

6 Ey Fıızııli! aynlık yarası ile yanmış gönlümü 
liile bahçesi açsaydı, liile bahçesinde gezmez miydim? 
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1 Muhalif devrden gül-gWı şarabı kana değşirdim 
SiirOdun ceng Ü Qdun nale VÜ efgana değşirdim 

2 Dahi zevk-i visal-i dôst şevkın istemen benden 
Ki ben zevk-ı visali mihnet-i hicrana değşirdirn 

3 Beni ey bağban ma'zilr dut gülzir seyrinden 
Ki ben gülzar seyrin külbe-i

, 
ahzfına değşirdim 

( . . .  ) 

4 Gönül verdim fena vü fakre terk-i i'tibar etilin 
Bi-harndilllh ki ahir küfrilinü imana değşirdim 

5 FuzQli bende zevk-ı afiyet az iste kim çoktan 
Ben anı arzCi-yı tal'at-ı canana değşirdim 
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1 Devriıı uygıııısuz.luğu yüz.ündeıı gül rengi şarabı kanla de· 
ğiştirdim; 
çeng ve ııdım nağmesini feryat ve figanla değiştirdim. 

2 Sevgiliye kavuşmaııııı zevkinden duyulan neşeyi artık ben· 
den istemeyin, 
ben kavuJma zevkini ayn/ık sıkmtısıyla değiştirdim. 

3 Ey balıçıvan! beııi gül bahçesi gezmesinden mazur gör, 
beıı gül bahçesi gezmesini keder kulübe,siyle değiştirdim. 

4 Yokluğa ve yoksulluğa gönül verdim, itibarı bıraktım; 
/ıamdolsıın ki sonunda kafirliğinıi imanla değiştirdim. 

5 Fuzuli! benden l'ılılıat zevkini az iste, ben çoktan 
onıı sevgilinin yüzü11ii11 arzıısıı ile değiştirdim. 
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1 Dutuştu gam oduna şad gördüğün gönlüm 
Mukayyed oldu ol aziid gördüğün gönlüm 

2 Diyar-ı hecrde scyl-i sitemden oldu harab 
Fezii-yı aşkta abad gördiiğün gönlüm 

3 Ne gördü badede bilmem ki oldu bfide-perest 
Mürid-i meşreb-i zühbad gördüğün gönlüm 

4 Firakın odunu gördükçe ınO.m tek eridi 
Sebat ü sabrda pulad gördüğün gönlüm 

5 Getirdi acz görüp aşk müşkil olduğunu 
Kamu hünerlere üstad gördüğün gönlüm 

6 Değildi böyle mükedder bir ehl-i işret idi 
Bu kanlar içmeğe mu'tad gördüğün gönlüm 

7 Fuzuli eyledi aheng-i ayş-hane-i Rfım 
Esir-i mihnct-i bağdad gördüğün gönlüm 
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J Neşeli gördüğiiıı gönlüm gam ateşiyle tutuştıı,· 
serbest gördiiğiiıı göııliim bağlandı. 

2 Aşkııı geniş nıeydaııında bayındır gfirdiiğiin göııliim 
ayrılık iilkeı·iııde zuliim selinden harap oldu. 

3 So/uların lıuyımıın müridi gördüğü11 gönlüm 
şarapta ııe gördii bilmem ki şaraba ,tapar oldu. 

4 Sebat ve sabırla çelik gibi gördüğün gönliim, 
ayrıbk ateşi11i görünce mıım gibi eridi. 

5 Biitiiıı hiiııerlerde üstad gördüğün gönlüm, 
aşkın miişkiil olduğunu görüp aciz kaldı. 

6 Bu kanlar içmeye alışık gördüğün gönlüm 
böyle kederli değildi, bir içki düşkünü idi. 

7 Fuzuli! Bağdat'ııı sıkıııtısıııın tutsağı gördüğün gönlüm 
Aııadolıı meylıanesinde alıeıık eyledi. 

95 



26 

1 Kerem kıl kesme saki iltifatın bi-nevalardan 
Elinden geldiği hayrı diriğ etme gedalardan 

2 Esir-i gurbetiz biz senden özge aşinamız yoh 
Ayağın kesme başınçin bizini. mihnet-seralardan 

3 Saba kuyunda dil-dinn nedir üftadeler bili 
Bizim yerden gelirsen bir haber ver aşinalardan 

4 Deme zahid ki terk et sim-bı;ır bütler temaşasın 
Beni kim. kurtanr Tanrı sataştırmış belalardan 

( . . .  ) 

5 Felekte mihr zail yir gaafil ömr mücta'cil 
Nedir tedbir bilmen cana yettim bi-vefalardan. 

6 Vüc\ldum ney gibi surah sOiah olsa 3h etmem 
Mahabbetten dem urduk incimek olmaz belalardan 

7 Fuzuli nazeninler görse ızhar-ı niyaz eyler 
Terahhum umsa ayb olmaz gedalar padşalardan 
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1 Saki! lutfet, yoksullardan iltifatını kesme; 
elindeıı gelen hayrı dilencilerden esirgeme. 

2 Biz. gıırbet esiriyiz, senden başka tamdığımız yok, 
bizim gamlıaııelerden başın hakkı için ayağını (ya da: ka

dehini) kesme. 

3 Tanyeli! sevgilimin bulunduğu yerde düşkünlerin ( = ôşık
Jarın) hali nasıldır? 
Bizim yerden gelirseıı tanıdıklardan 'bir haber ver. 

4 Sofıı! «gümüş göğüslü putları (yani: güzelleri) seyretmeyi 

bırak» deme; 
Tanrının sata�·tırdığı belalardan beııi kim kurtarabilir? 

5 Dünyada güııeş yokolııcııdur, sevgili gaafildir, ömür acele
cidir, 
ııe tedbir yapmalı bilmem, vefasızlar beni ölüm haline ge
tirdi. 

6 Viicudıım ney gibi delik delik olsa alı etmem, 
sevgiden dem vurdıık, belalardan incinmek olma;:.. 

7 , Fıızııli nazlı güz.elleri görse yalvarmaya başlar; 
dilencileriıı padişahlardan nıerlıanıet ıımnıası ayıp olmaz. 
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1 Ey giyip gül-gun dema-dem azm-i cevlan eyleyen 
Her taraf cevlan edip döndükçe yüz kan eyleyen 

2 Ey beni mahri'im edip bezm-i visalinden müdam 
Gayrı han-ı iltifatı üzre mihman eyleyen 

3· Bunca kim ey mah efgaanım işittin giceler 
Dimedin bir gice: «kimdir bunca efgaan eyleyen?» 

4 Ey dema-dem reşk tigiyle benim kanım döken 
Mey içip agyar ile seyr-i gülistan eyleyen 

( . . .  ) 

5 Yar dün çekmişti katlim kasdına tig-ı cefii. 
Yetmesin maksaduna ya Rab peşiman eyleyen 

6 Aşk derdiyle olur aşık mizacı müstakim 
Düşmenimdir dôstlar bu derde derman eyleyen 

( . . .  ) 

7 Derd-i hicran na-tüvan etmiş FuzQ.li hasteyi 
Yok mudur ya Rab deva-yı derd-i hicran eyleyen' 
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1 Ey! gül re11kli elbise gıyıp zaman zaman do/armaya çıkan, 
dö11iip dolaştıkça lıer tarafı kana bıılayaıı. 

Ey! be111 ı.avWıma ıneclisf ıideıı daima yoksıııı edip 
başkasını iltifat sofrasına misafir eyleyeıı. 

3 Ey ay! geceleri bu kadar feryadımı işittin, 
bir gece de: «Bıı kadar feryat eden kimdir?» demedin. 

4 Ey! lıer ;:amaıı kıskaııdırnıa kılıcıy/q benim kanımı doken, 
şarnp içip başkalarıyla gül bahçesinde dolaşan. 

5 Sevgili, diiıı beni öldiirmek kastıyla cefa kılıcını çekmişti; 
ey Tanrı! 01111 pi.ı-111011 eyleyeıı kimse dileğine erişmesin. 

6 Aşıkııı mizacı aşk derdiyle doğru olur ( = düzelir), 
dostlar! bu derde ilciç veren düşmanımdır. 

7 Ayrılık derdi hasta Fııwli'yi kuvvetsiz dürurmiiıtür; 
ey Tanrı! ayrılık derdine ilaç veren yok mııdıır? 
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1 Yakma canını nale-i bi-ihtiyarımdan sakın 
Dökme kanım ab-ı çeşm-i eşk-banmdan sakın 

(. . .  ) 

2 Cevr· odu yaktı beni yanımda durma ey gönül 
Bir dutuşmuş ateşim: kurb u civanmdan sakın 

3 Ten evinden rahtını cehd eyle ey dil taşra çek 
Afet-i seyl-i sirişk-i bi-karanmdan sakın 

4 Gerçi bir hiik-i rehim kimse beni almaz göze 
Çok hakaaretle nazar kılma gubarımdan sakın 

( . . .  ) 

5 Gelme kabrim üzre ey aşk içre ben tek olmayan 
Ta'na taşıdır sana seng-i mezarımdan sakın 

6 ey Fuzüli kangı mahbubu ki sevsen rahmi var 
Kıl hazer ancak benim bi-rahm yarimden sakın 
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1 Caııımı yakma, elimde , olmayan feryadımdan sakın; 
kammı dökme, gözyaşı saçan gözümün sııyıından sakın. 

2 Ey gönül! cefa ateşi beııi yaktı, yanımda durma, 
tutuşmuş bir ateşim, yakınlığımdan sakın. 

3 Ey göııitl! ten evinden eşyanı dışarıya çık11rmaya çalış, 
gözyaşımın durmayan selinin afetinrle11 sakın. 

4 Gerçi bir yol toprağıyım (yani: /ıerkesin çiğneyip geçtiği 
bir toprağım), kimse bana değer vermez: 
çok /ıakaret/e bakma, tozumdan sakın. 

5 Ey aşkta benim gibi olmayan/ mezarımm üstüne gelme; 
me:ı;arımııı taşmdan sakın, o, senin için bir yerme taşıdır. 

6 Ey Fu:ı;uli/ /ıangi sevgiliyi sevsen merhameti vardır, 
yalnız; benim mer/ıametsiz sevgilimden sakın ( == çekin) 
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Dehenin derdime derman dediler cananın 
·Bildiler derdimi yohtur deililer dermanın 

2 Olsa mahbt1bların aşkı cehennem sebebi 
Hur ü gılmanı kalır kendisine Rıdvan'ın 

3 Urmazam sıhhat için merhem okun yaresine 
İsterem çıkmaya zevk-ı elem-i peykanın 

4 Geçti meyhaneden il mest-i mey-i aşkın olup 
Ne meleksin ki harab ettin evin Şeyt3n'm 

5 Ey Fuzuli olubam garka-i girdab-ı cünCin 
Gör ne kaluın çekerem döne döne devranın 
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J Sevgilimin ağzım derdime ilaç dediler, 
derdimi bildiler: «İliicııı yoktur» dediler. 

Eğer sevgilileriıı aşkı cehennem sebebi olsa, 
Rıdvan ( = cennetin kapıcısı olan melek)'m hııri ve gıl
ma111 kendi.ı·ine kalır. 

3 Okıınwı yara.ıma, iyileşmek ıçın merhem sürmem, 
seııin ok temrenıniıı eleminin zevki çıkmasııı isterim. 

4 El, meylıaııedeıı seııiıı aşkıııın şarabıyla sarhoş olııp geçti, 
ııasıl meleksin ki Şeytaıı'ııı eviııi harap ettin. 

5 Ey Fuzuli! çılgmlık burgac111a batıyorum, 
zamamıı döııe döııe ne kadar kalırım çekiyornm gör. 
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Bar-ı mihnetten nihal-i kaametin ham olmaşın 

Başımızdan siiye-i servci kadin kem olmasın 

2 Hasılım ruhsar ü la'! ü çeşm ü gamzen olmasa 
Ömr bir an bir zaman bir lahza bir dem olmasın 

( . . .  ) 

Der imiş zahid ki olmak aybdır rüsvfı-yı aşk 

Bu sözü faş etmesin rüsva-yı alem olmasın 

4 Ey Fuzuli zevk-i derd-i aşka noksan hayftır 
ihtiyat et penbe-i dağında merhem olmasın 
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J Boyunun fidanı gam yüküyle bükülmesin, 
başımızdan senin boyımuıı selvisiniıı gölgesi eksilmesin. 

2 Yaııağı111, la'I gibi kırmızı dudağını, gözünü ve yaııbakışını 
elde edemezsem, 
bir an, bir zamaıı, bir [{ihza, bir denı ömrüm olınasııı. 

3 Sofu dermiş ki:' «Aşk ile rezil olmak ayıptır»; 
bıı sözii herkese açmasııı da aleme rezil olmasııı. 

4 Ey Fıızııli! aşk <lerdiııin zevkini azaltmak yazıktır; 
sakm, yaraııııı panııığıında merhem olmasın. 
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3 1  

Kıldı .zülfün tek perişan halimi halin senin 
Bir gün ey bi-derd sormazsın nedir halin senin 

2 Gitti başından gönül oı ' serv-kaddin sayesi 
Ağla kim idbara tebdil oldu ikbalin senin 

Tiz çekmezsin cefa tigın beni öldürmeğc 
Öldürür bir gün beni ahir bu ihmalin senin 

4 Diim-giih-ı aşktan dut bir kenar ey murg-i dil 
Sınmadan seng-i melameıten per il balin senin 

5 Saye-veş çoktan Fuzuli hak-i kuyun yastanır 
01 iimid ile ki bir gün ola pii-malin senin 
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1 Senin beıı'i11, lıalinıi saçııı gibi perişaıı etti; 
ey dertsiz! bir güıı «seııiıı halin nedir?» diye sormazsııı. 

2 Göniil! o .ı·elvi boylunun gölgesi senin başından gitti; 
ağla, ikbalin ( = yüksek mevki, balıtiyarlık) idbara ( = 
mevkiden düşme, bcılıtsızlık) çevrildi. 

3 Beni öldürme� için cefa kılıcını çabı�k çekmiyorsun, 
senin bu ihmalin, soııunda bir gün beni öldürecektir. 

4 Ey gönül kuşu! kınama taşıyla kaııadm kırılmadan, aşk tu
zağıııdaıı bir yana çekil. 

5 Fuzuli hir güıı seııiıı ayağıııııı altında çiğnenme ımıııdııyla, 
köyiiııüıı toprağına gölge gibi yatar. 

107 



32 

ı Ey füak-i leb-i canan ciğerim hun ettin 

Çehrc-i zerdimi hun-ab ile gül-gıln ettin 

Ciğerim kanını gözyaşına döktün ey dil 

Vara vara anı Kulzüm bıınu Ceyhun ettin 

3 Nice hüsn ile seni Leyli'ye nisbet kılayım 

Dilm!!din kadrim� terk-i ben-i Mecnun ettin 

Ahd kıldın ki cefa kesıneyesin aşıktan 

Aşıkı va'de-i ihsan ile memnun ettin 

5 Ciir'a clir'a mey içip zib-i cemal artırdın 

Zerre zerre gözümün nurunu efzıln ettin 

6 Ey Fuzuli akıdıp seyl-i sirişk ağlayalı 

Aşk ehline figaan etıneği kaanillı ettin 
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1 Ey sevgili11iıı du<lağmııı ayrılığı! ciğerimi ka11 ettiıı, 
sarı yü:ı;ümü kanlı sıı (ka11lı gö:ı;yaşı) ile giil renkli yaptm. 

2 Ey gö11iil! ciğerimin kanını gö:ı;yaşıııa döktün, 
gide gide onıı Kı:ı;ildeni:ı;, bıınıı Ceylıu11 yaptın. 

3 Gü:ı;ellikte seııinİe Leylii arasıııda nasıl bir ili�·ki kurayım? 
Değerimi bilmedin, beıı Mecııım'ıı bıraktııı. 

4 Aşıktan cefayı kesmemek için andiçtiıı, 
lutıı/ va'diyle aşıkı menııııın ettiıı. 

5 Yu<lunı yudııın �·arap içip gii:ı;el/iğinin l'İİsüııü arttırdın, 
gö:ı;iiınii11 nıırıınu :ı;erre :ı;erre çoğalttın. 

6 Ey Fıı:ı;ııli! gö:ı;yaşı seli akıtıp ağ/ayalı, 
{ışıklara feryat etmeyi_ kanun lıaline getirdin. 
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N'ola zahid bilse küfr-i zülfün iman olduğun 
Şimdi görmüşler midir kafir müselman olduğun 

( . . .  ) 

2 Kıl sevab ey göz döküp kan vakıf et alemleri 
Mcyl edenler başka bilsinler ciğer kan olduğun 

( . . .  ) 

3 Va'de-i vaslına ol günden ki verdim gönlümü, 
Ben anın bilmez midim ahır peşiman olduğun 

4 Aşkını asan bilip oldum esiri tıfl iken 
Bilmedim gittikçe bir aşub-i devran olduğun 

5 Ey Fuzuli hfıblar vaslına eylersin heves 
Gilyiya bilmez misin vasi içre hicran olduğun 
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1 Sofu, seııin .mçıııııı kiıfir/iğini11 ( = karalığının) iman ol
duğumı bilse ııe. olur? 
Şimdi kiıfiriıı miisliiman olduğu görülmüş miidiir? 

2 Ey göz! kanlı yaş döküp /ıerkese bildir de, sevap işle; 
aşka eğilim gösıaenier ciğerin kan olduğunıı bilsinler. 

3 Kuvıışma va'diııe o güıı göıılümii verdim, 
ben, soııwıda onı111 pişman olaca.ifıııı bilmez miydim ? 

4 Oıııııı aşkıııı kolay sanıp çocukkeıı tutsağı oldum, 
gittikçe diiııyayı birbiri11e katan biri , oldıığu11ıı bilmedim. 

5 Ey Fuzuli! güzellerle kavu�mayı arz11larsııı, 
kaı•ıışma111ıı içinde ayrılık bulı111d11ğıııı11 l·anki bilmez. misin? 
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1 Ezel katibleri uşşak bahtın kaare yazmışlaı· 
Bu mazmun ile hat ol safha-i ruhsare yazmışlar 

( . . .  ) 

2 Girip büt-haneye kılsan tekellüm can bulur şeksiz 
Musavvirler ne suret kim der ü divare yazmışlar 

3 Muharrirler yazanda her kime alemde bir rlızi 
Bana kısmet dil-i sad-pareden bir pare yazmışlar 

4 Yazanda Vamık u Ferhad u Mecnun vasfın ehl-i derd 
Fuzüli adını gördüm sc:r-i tılrnare yazmışlar 
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1 Ezel ktıtipleri aşıklarııı balıtıııı kara yazmışlar, 
yüziin . .  rnflıa.mıa (yaııi: alına) bıı mazmun ile yazı yaz
mışlar. 

2 Putlıaııeye girip komı.şsaıı, ressamların kapı ve duvara çiz.
dilli reimler şiiplıesiz canlanır. 

3 Yazarlar, dünyada herkese bir nasip yazdıklarında, 
beııim kısmetime, yiiz parçalı göniilden, bir parça yazmış
lar. 

4 Dertliler Vamık, Fer/ıat ve Mecnım'ım vasfmı yazdıkları 
sırada, 
Fıızuli adıııı defterin başına yazmış olduklarını gördüm. 
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Ham açıldıkça zülfünden belii vü mihnetim artar 
Di-hamdillah ömrüm uzanır cem'iyyetim artar 

( . . .  ) 

2 Mariz i derd-i aşkıµı terk-i alemdir muradım kim 
Bu na-hoş mülkte eğlendiğimce mihnetim artar 

3 Ne şerbettir gamın kim içdiğim"ce eksilir sabnm 
Ne �ihr eyler ruhün kim baktığımca rağmetim artar 

4 Büküldü kaametim hasret yüzünden veh ki alemde 
Ümidim eksilip her lahza yüz bin hasretim artar 

5 Çok oldukça gam u derdim reh-i aşk içre hoş-halim 
Fuzuli şad olup şükretmeyim mi ni'metim artar 
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1 Saçıııııı biiklümii açıldıkça be/U ve milıııetim artar, 
Tanrıya lıam�l oüım ömrüm ıızar, toplıılıığııın artar. 

2 Aşk derdi11i11 lıa.l'tasıyım, dileğim dünyayı bırakmaktır, 
lnı hoş olmuyuıı ülkede dıırdukça sıkıııtım artar. 

3 Gaımıı ııcısıl bir şerbettir ki, içtikçe sabrını eksilir; 
yaııağ111 nasıl bir büyü yapar ki, baktıkça rağbetim artar 
( = bcıktıkçcı bakacağım gelir). 

4 Boyum lıasret yükiiııdeıı büküldü, eyvalı ki alemde 
ıınıııdıını efesi/ip lıer an lıasretiın yüz binlerce defa artar. 

5 Aşk yolunda gam ve derdim çoğaldıkça lıalim iyileşir; 
Fuzuli! nimetim artığı için neşelenip şükretmeyeyim mi? 
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1 Kangı gülşen gülbünü serv-i hıramil.ııınca var 
Kangı gülbün üzre gonca Hl'l-i handanınca var 

2 Kanı;ı gülzar içre bir gül açılır hüsnün gibi 
Kangı gül berki lcb-i la'l-i dür-cfşanınca var 

3 Kangı lııinin sen gibi cellada olmuştur esir 
Kangı celladın kılmcı nevk-i müjgfuımca var 

4 Kangı bezm olmuş münevver bir kadin tek şem'den 
Kangı şem'in şu'lesi ruhsar-ı tabanınca var 

5 Kangı yerde sana benzer bulunur bir gcnc-i hüsıi 
Kangı gencin ejderi zillf-i perişanınca var 

6 Kangı gülşen bülbülü söyler Fuzuli sen gibi 
Kangı bülbül nalesi feryiid ü efgaanınca var 
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1 Hangi gül balıçesiııde senin yuruyen selvine (yaııi: selvi gi
bi boyuna) benzer gül fidanı var? 
Hangi gül fidanında senin giileıı lfllirıe (yaııi: lU'l gibi kır
mızı ağzma) benzer koııca var? 

2 Haııgi giil bahçesinde senin güzelliğin gibi bir gül açılır? 
Hangi gül yaprağı inci saçaıı lii'I dudağın gibidir? 

3 Haııgi kaıılı, seııiıı gibi cellada tutsak olmuştur? 
Hangi celliid111 kılıcı kirpikleriniıı ucıı gibidir? 

4 Bayım gibi bir rnıımla lıaııgi meclis ayd111lmıınıştır? 
Haııgi mııınım alevi parlak yanağııı gibidir? 

5 Hangi yerde saııa benzer bir güzellik lı�inesi bulunur? 
Hangi lıaziııenin yılanı senin dağmık saçın gibidir? 

6 Fuzuli/ lıa11gi gül balıçesiııiıı bülbülii seniıı gibi söyler? 
Hangi bülbülün iniltisi senin feryat ve figaııın gibidir? 
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Bende Mecnun'dan füzun aşıklık isti'dadı var 
Aşık-ı sadık benem Mecnun'un ancak adı var 

( . . .  ) 

2 Kıl tefli.bur kim senin hem var benim tek aşıkın 
Leyli'nin Mecnfın'u Şirin'in eğer Ferhad'ı var 

3 Ehl-i temkinem beni benzetme ey gül bülbiile 
Derde sabrı yok anın her lahza bin feryadı var 

4 Öyle bed-halem ki ahvalim görende şad olur 
Her kimin kim dehr cevrinden dil-i na-şadı var 

5 Gezme ey gönlüm kuşu gaafil feza-yı aşkta 
Kim bu sahranın güzer-gahında çok sayyadı var 

6 Ey Fuzuli aŞk men'in kılma nasihten kabul 
Akl tedbiridir ol . sanma ki bir bünyadı var 
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1 Dende Mecııun'daıı çok aşıklık yeteneği var, 
gerçek cişık beııinı, Mecııun'un;ancak adı var. 

Eğer Leylcl'nııı Mecnwı'ıı, Şirin'in Ferlıat'ı varsa, senin de 
beııim. gibi aşıkın var, iftilıar et. 

3 Ey giil! beıı ağırbaşlıyıın, beni bülbüle benzetme, 
oııuıı derde sabrı yok, lıer ltihza bin feryadı var. 

4 Hciliııı o kadar kötü ki, zaınarıııı cefasındaıı görılü neşesiz. 
olan lıerkes benim halimi görünce neşelenir (yani: benim 
lıa/iıni görüııce, kendi halleriııiıı iyi olduğunu anlayıp ne· 
şeteııirler). 

5 Ey gönlümün kıı�·ıı! aşkm ıızaymda gafil gezme, 
bıı çöliiıı geçit yerinde çok avcı var. 

6 Ey Fıız.ıı/i! nasilıatçıımı, aşkı yasaklayan narihatını kabul 
etme, 
o, aklın bir tedbiridir, temeli var sanma. 
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1 Demiş her gonceye aşıklığım razın saba elerler 
İl ağzın dutmak olmaz korkaram ey gül sana derler 

2 Esir-i derd-i aşk u mest�r cam-ı hüsn çok amma 
Biziz m�hfır olan Leyli sana Mecnun bana derler 

3 Senin mihr ü vefa gösterdiğin agyara çok gördüm 
Galattır kim seni «bi-mihr:ı> okurlar «bi-vefb derler 

4 Sana derler «büt-i Çin» zülfüne «zünnar» söylerler 
Zihi imanı yok küfr söylerler hata derler 

5 Bana derlerdi evvel: «bir melektir sevdiğin» amma 
Görenler ben fakire «gökten inmiş bir bela» derler 

6 Mariz-i aşk akd-i zülfün eyler arzu zira 
Muiillicler: «bu mühlik derde müşkildir deva» derler 

7 Fuzuli işıka anlar ki derler: «terk-i aşk eyle» 
Demezler mi hata «tagyir kıl hükm-i kaza» derler 
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l Ta11yeli lıer kancaya ii)·ıklığımın sırrını söylemiş, derler; 
ey gül! elin ağvnı tutmak olmaz, korkarım senin hakkın· 
da da söylerler. 

2 Aşk derdi11i11 tutsağı ve güzellik kadelıi11in sarlıoşu çok 
ama, 
meşhur olaıı biziz: sana Leylli, bana Mecnu11 derler. 

3 Seııiıı, başkalarına sevgi ve vefa gösterdiğiııi çok gördüm, 
yanlış olarak seni «sevgisiz» diye çağırırlar, «vefasız» derler. 

4 Sana «Çiıı putu» ( = güzeli), saçma «papaz kuşağı» derler; 
behey imam yoklar! kafirlikten bahsederler (ya da� saçının 

karalığını söylerler), hata derler (ya da: Çin Tiirkistan'ında 

güzelleriyle ünlu bir yer olaıı Hata'yı anarlar). 

5 Baııa eskideıı: «Sevdiğiıı bir melektir» derlerdi ama, 
görenler, beıı fakire, «Gökten bir bela inmip derler. 

6 Aşk Jıastası, seııiıı saçıııın bağını arı;µlar, zira 
hekimler: «Bıı tefılikeli derde ilaç bulnillk zordıır» elerler. 

7 Fuzııli! oıılar aşıka «Aşkı bırak» derler, 
«Tanrınııı -Jıükmiiniiıı yerine gelişini değiştir» demekle yan· 
Jış saz söylemiş olmazlar mı? 
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1 Aşiyan-ı mürg-i dil zülf-i perişanındadır 
Kande olsam ey peri gönlüm senin yanındadır 

2 Aşk derdiyle-hoşem el çek ilacımdan tabib 
Kılma derman kim helakim zehri dermanındadır 

3 Çekme damen naz -edip üftadelerden vehm kıl 
Göklere açılmasın eller ki damanındadır 

( . . .  ) 

4 Mest-i hab-ı naz edip cem et dil-i sad-parcmi 
Kim anın her paresi bir nevk-i müjganındadır 

5 Bes ki hicranındadır hasiyyet-i kat' -ı hayat 
Ol hayat ehline hayranem ki hicrinındadır 

6 Ey Fuzllli şem' veş mutlak açılmaz yanmadan 
Tablar kim sünbülünden rişte-i canındadır 
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1 Gönül kıışuııwı yuvası dağınık saçlamıdadır; 
ey peri! ııerde olsam gönliiın senin yanındadır. 

2 Hekim! ben aşk derdinden hoşnudıını, ilckmıdan el çek; 
ili'iç verme ki beni öldürecek zehir senin ilacmdadır. 

3 Naz edip de diişkünlerdeıı eteğiııi çekme, eteğindeki ellerin 
göklere açılmasmdan (yaııi: beddua et17!elerinden) kork. 

4 Naz uykıısııyla sarhoş ol da (yani: naz uykusuyla gözlerin 
süzülsiiıı de) yüz parça olan gönlümü derleyip topla, 
çünkü onuıı lıer parçası senin bir kirpiğiııin ucundadır. 

5 Seniıı ayrılığıııda lıayatı kesme hassası (yani: öldürme has
sası) var, 
senden ayrı oldukları halde yaşayabilenlere şaşıyorum. 

6 Ey Fıızııli! sevgiliniıı sümbüle benzeyen saçları seniıı canı
ııın ipliğiıuledir (yani: üzüntü ile iplik -gibi incelmiş olan 
canına dolaıımıştır), senin canının ipliği mıım gibi yanma
dıkça, o saçların kıvrımları açılmaz. 
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Ol peri-vcş kim melahat mülkünün sultanıdır 
Hükm anın hükmüdürür ferman anın fermanıdır 

2 Sürdü Mecnun nevbetin şimdi benem rüsva-yı aşk 
Doğru derler: «her zaman bir aşıkın devranıdır» 

3 Lahza lahza gönlüm odundan şererlerdir çıkan 
Katre katre göz töken sanman siriskim kanıdır 

4 Har bakman ger gönül çak olsa tig-i aşktan 
Kim cünun gülzarının bunlar gül-i handamdir 

5 Ey ·Fuzuli ola kim rahm ede yar efgaanına 
Ağlagıl zar anc.a kim zar ağlıı.mak imkanıdır 
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1 o periye beıızeyeıı güzel, güzellik ülkesinin sultaıııdır; 
lıükiim onıııı lııikmüdiir, ferman onun fermanıdır. 

2 Mecnun nöbetini siirdü ( = savdı), şimdi aşk ile dile dü
şeTı benim; 
doğrıı derler: «Her zaman bir dşıkm devridir» . 

3 Gö;;.ümdeıı damla damla döküleıı şeyi gözyaşımın kanı san
mayııı, onlar gönlümün ateşinden zaman zaman çıkan kı
vılcımlardır. 

4 Göniil eğer aşk kılıcıyla yarılırsa hor görmeyin, 
bunlar çılgınlık gül bahçenin gülen gülüdür (yani: açılmış 
gü/üdiir). 

5 Ey Fu;;.uli! sevgili belki senin feryadıııa acır; 
o kadar inleyerek ağla ki, inleyip ağlamak olanağı vardır. 
(yani: inleyip ağlama olanağı varken, ağlayabildiğin kadar 
ağla). 
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1 Perişan. halk-ı alem 3.h u efgaan ettiğimdendir 

Perişan olduğum halkı perişan ettiğimdendir 

2 Dil-i zarımda derd-i aşk gün günden fuziın olmak 

Yeten bi-derde tedbir ile derman ettiğimdendir 

(. . .  ) 

3 Değil 
·
bihılde ger yağsa felekten b�una taşlar 

Binasın tişe-i ahımla viran ettiğimdendir 

4 Kaçan rüsvay olurdum kan yutup sabr edebilseydim 

Melamet çektiğim bihOılf .!fgaan ettiğimdendir 

( . . .  ) 

5 Fuztili; ihtilat-ı merdüın-i filemden ikrihım 
Peri-veşler hayalin mılnis-i can ettiğimdendir 
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1 Alı edip in/ediğimden ötürü dünya lıalkı perişaıı olmakta
clır: 
benim veri.)'aıı oluşum da, lıalkı perişan ettiğimdendir. 

2 İllleyeıı gönliiınde aşk derdinin günden giine çoğalması, 
geleıı dertsize, tedbir ile derman vercliğinıdendir. 

3 Eğer felekteıı başıma taşlar yağarsa bO}' yere değildir, 
bunun sebebi, felegiiı binasını Ulıımııı kiilüngü · ile lıarap et
riğimdemlir. 

4 Kaıı yutup sabredebilseydim nasıl dile düşerdim? 
boş yere feryat ettiğim için kınanıyorum. 

5 Fuzuli! dünya lıalkına ( = i11sa11lara) karışmaktan tiksinişim, 
periye benzeyen güzellerin lıayalini canıma alıştırdığımdan
dır ( = can dostu yaptığımdandır). 
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Ah eylediiğim serv-i hıramanın içindir 
Kan ağladığım gonce-i handanın içindir 

2 Ser-geşteliğim kakül-i müşkinin ucundan 
AŞüfteliğim zülf-i perişanın içindir 

4 Yaktım tenimi vasl günü şem' tek ainma 
Bil kirn bu tedarük şeb-i hicranın içindir 

5 Kurtarmağa yağma-yı gamından dil ü canı 
Sa'yim nazar-ı nerkis-i fettanın içindir 

6 Can ver gönül ol gamzeye kim bunca zamandır 
Can içre seni sakladığım anın içindir 

7 Vaiz bize dün dftzahı vasfetti Fuzuli 
Ol vasf senin külbe-i ahzanın içindir 
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1 Alı edişim, l·alıııarak yürüyen selvin (yani: .selvi gibi boyun) 
içindir; 
kan ağlayışını gülen koncan (yani: konca gibi ağzın) içindir. 

2 Başımın dönmesi mil· kokıılıı kakiiliiııün yüzündendir ( = 

ktlkülün içindir), 
perişanlığım perişan saçın içindir. 

3 Sarhoş nerkisiııin (yaııi: siizgiiıı göziiııün) yiizii11de11 viicıı
dunı lıastadır, 
inci saçan la'lin (yani: arasıııda11 inci gibi dişlerin görünen 
M'/ gibi kırmızı dudakların) için ciğerim kanlıdır. 

4 Kavuşma günü vücudumıı mum gibi yaktım ama, 
bil ki, bıı lıazırlık senin ayrılık gecen içindir. 

5 Gönül ve cam gamının yağmas11idan kurtarmaya 
çalışmam, fettan neı·kisiniıı (yani: ııerkise benzeyen gözü
nün) bakışı içindir. 

6 Gönül, o yanbakı�·a can ver ki, bunca zamandır 
seııi onun için canımııı içinde saklıyorum. 

7 Fıızııli! vaiz diiıı bize celıeıınemin nasıl · olduğunıı anlattı, 
o anlattıkları, senin gamlarının kulübesi içindir (yaııi: se
nin gam yuvası olan kıılübene uygun düşmektedir). 
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1 Şifi-yı vasi kadrin hecr ile bimar olandan sor 

Zülal-i şevk zcvkın tcşpe-i didar olandan sor 

2 Gözü yaşlıların halin ne bilsin mcrdüm-i gaafil 

Kevakib seyrini şeb ta seher bidar olandan sor 

3 Habersiz olma fettan gözlerin cevrin çekenlerden 

Habersiz mestler bidadını hiişyar olandan sor 

4 Gamından şem' tek yandım sabadan sorma ahvalim 

Bu ahvali şeb-i hicran benimle yar olandan sor 

5 Harab-ı cam-ı aşkım, nerkis-i mestin bilir halim 

Harabat ehlinin halin yürü hammar olandan sor 

6 Mahabbet lezzetinden bi-haberdir zahid-i gaafil 

Fuzuli aşk zevkın şevk-ı aşkı var olandan sor 
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1 Kavuşma .fifasın111 değerini ayrılıkla hasta olandan sor, 
saf sııya benzeyen arzunun zevkini güzel yüze susamış (ya
ııi: güzel yiizii özlemiş) olandan sor. 

2 Gaafil kimse gözü yaşlılarııı halini ııe bilsin? 
Yıldızların hareketini, sabaha kadar uyanık olaııdan sor. 

3 Fettan gözlerin cefasmı çekenlerden habersiz olma, 
habersiz sarlıoşlar111 zıılmiinii ayık ( = aklı başında) olandan 
sor. 

4 Gamındaıı nııım gibi yandım, halimi ( = lıallerimi) tan
yelinden sorma, 
bu lıali ayrılık gecesiııde beiıimle yar olandan sor. 

5 Aşk kadehiyle harabım, seniıı sarlıo�· nerkisiıı (yani: süzgün 
göziin) lıalinıi bilir, 
meyhaneye devam edenlerin halini git meyhaneciden sor. 

6 Gaafil sofu sevginin tadmdan habersizdir; 
Fıızııli! aşkın zevkini aşk 11eşeJIİ bulunandan sor. 
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Serv-i azad kadinle bana yek-san görünür 

Ne}'e ser-geşte olan baksa hıraman görünür 

2 Dedim: ahviilimi canana kılam arz, veli 

Görebilmem özümü anda ki canan görünür 

3 Ey diyen: sabr kıl ah eyleme yarı göricek 

Bana düşvardır ol ger ·sana asan görünür 

4 Sordum ahvalimi aşkında müneccimlerden 

Baktılar tali' evine dediler: kan görünür 

5 Ne keman-darsın ey meh ki atıp gamze okun 

Yıktığın saydde ne zahm ne peykan görünür 

6 Bir sanem zülfüne giıya ki veriptir gônlün 

Ki Fuzuli yine medhiış ü perişan görünür 
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1 Diimdiiı. selvi bana senin boyııııla bir göriiııiir, 
başı dönmiiş olan kim.ı·e neye baksa, 01111 l·alıııarak yiirü
yormıış gibi görür. 

«Halimi sevgiliye anlatayım» eledim, lilkiıı 
kendi içimde kendimi göremem, sevgiliyi göriirüm. 

3 Ey! «Sevgiliyi giirüııce alı eyleme, sabret» diyeıı, 
o sana kolay göriiııürse de benim için ı.ordıır. 

4 Seniıı aşkuıla /ıalimin ne olcıcağmı müneccilnlerdeıı sordıım, 
talilı eı•ine bllktılar, «Kan görünüyor» dediler. 

5 Ey ııy (yaııi: ay yiiı.lii güı.el)! ııasıl bir yaycısııı ki, ya11-
bakışı111n okunu lltıp 
yıktığ111 avda ne yara, ne ok temreııi göriiııiir. 

6 Fıızııli bir putun (yani: güzelin) saçına göııliiııii vermiş gi
bi, yine şaşkııı ve perişan göriiniiyor. 
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Saba agyardan pinhan gamım dil-dara izhar et 

Habersiz yarimi hal-i barabımdan haberdar et 

( . . .  ) 

2 Gönül gam günlerin tenha geçirme iste bir hemdem 

Ecel babından efganlar çekip Mecntln'u bidar et 

( . . .  ) 

3 Giriftar-ı gam-ı aşk olalı azade-i derdim 

Gam-ı aşka beni bundan beter ya Rab giriftar et 

4 Fuzuli bakmak olmaz ol güneş -yadıyle hurşide 

Ne vech ile kim olsa gün geçer fikr-i şeb-i tar et 
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1 Taııyeli! raktplerdeıı gizli gamımı sevgiliye aç, 
lıabersiz sevgilime harap halimden haber ver. 

2 Göniil! gam giinleriııi ya/ııız geçirme, bir arkadaş iste, 
ieryat ederek Mecmın'ıı ecel uykusundan uyandır. 

3 Aşk gamıııa tııtıılalı clertteıı kıırtuldwn; 
ey Tanrı! beııi a�·k gamıııa bundan beter tutkım et. 

4 Fıızıı/i! o giiııeşi (yaııi: güııeşe beıızeyen güzeli) aııarak gü

neşe bakmak olmaz, 
gün nasıl olsa geçer, seıı karanlık geceyi diişün. 
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Ey csir-i dam-ı gam bir gOşe-i meyhane dut 
Dutma ziihhfıdın muhalif pendini peym!lne dut 

( . . .  ) 

2 Ger sana efgaanımı bihiıdc derse müddei 
Ol söze dutma kulak ben çektiğim efgaane dut 

3 Kılmazam zencir-i zülfü terkin ey nasih beni 
Hah bir akıl hayal et hah bir divane dut 

4 Ey olup sultan, diyen: dünyada benden gayrı yoh 
Sen seni bir cugd bil dUnyfıyı bir virane dut 

S Ey Fuzilli dehr Z:il'inin firibinden sakın 
Olma gaafil er gibi depren işin merdane dut 
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Ey gam tıızağıımı tutsağı/ bir ıııeylıane köşesi tut; 
sofuların ııygun.mz ( = aykın) nasilıatini tutma, kadelı tııt. 

2 Eğer bir iddiacı, sana feryadının boş yere oldıığıııııı söylerse, 
o söze kıılak verme, benim feryadıma kulak ver. 

3 Ey ııw;i/ıatçı! oııım saçlarıııııı zincirini bırakmam, beni 
ister bir akıllı hayal et, ister bir deli say. 

4 Ey sultan olup da, ccDiiııyada benden başkası yok» diyen; 
sen seni bir baykuş bil, diinyayı bir virane say. 

5 Ey Fuzuli/ diiııya Zcll (Firdevsi'nin Şalıntlme'siııde adı ge
çen ka/ıraman, Rüstem'in babası)'irıin aldatmasından sakın, 
gaafil olma, er gibi miicadele et, işini erkekçe tut! 
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1 Gönülde bin gamım vardır ki pinhan eylemek olmaz 

Bu hem bir gam ki il ta'nından efgaan eylemek olmaz 

2 Ne müşkil derd olursa bulunur alemde dermanı 

Ne müşkil derd imiş aşkın ki derman eylemek olmaz 

3 Fena mülküne çoıc azın etme ey can çekme zahmet kım 
Bu tedbir ile def'-i derd-i hicran eylemek olmaz 

( . . .  ) 

4 Dualar eylerim benden yana bir dem guzar etmez 

Ne çare sihr ile servi hıraman eylemek olmaz 

5 Fuzuli alem-i kayd içre sen dem urma aşkından 

Klmal-i cehl ile da'va-yı irfan eylemek olmaz 
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1 Gönülde biıı gaıııım vardır, gizlemek olmaz; , 
bu öyle bir gam ki elin kıııanıas111da11 feryat etmek olmaz. 

2 Ne kadar zor clert olursa
_ 

olsun dünyada ilacı bulunur, 
aşkın ne kadar zor bir dert imiş ki ilaç vermek olmaz. 

3 Ey caıı! ölüm ülkesine pek gitme; zahmet çekme, 
bu tedbirle ayrılık derdini gidermek mümkün değildir. 

4 Dualar ederim, (fakat sevgili) lıiçbir zaman bana doğru gel
mez; 
ne çare, �·elviyi biiyü ile yürütmek nıiimküıı değildir. 

5 Fuzuli! seıı bu dünyada aşkmdan dem vıırma, 
son derece calıillikle bilgi dcivasina kalkışmak olmaz. 
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1 Rıi.z-ı aşkm saklaram dilde nihan ey s.erv-i naz 
Gitse başun şem' tek miimkin değil ifşa-yı raz 

2 Hublar mihrab-ı ebrusuna meyi etmez fakih 

Ölse kafirdir müselmanlar ana kılman namaz 

3 Kimse ol bed-hüya ızhar idebilmez halimi 

Ey sürild-i nalC Tanrıyçin sen olgıl çare-saz 

( . . .  ) 

4 Ben hod öldüm ey türabıından olan sagar müdam 

Rindler be.mıin görüp bir bir yetir benden niyaz 

5 Ey Fuzuli kalmışam hayrette bilmem neyleyim 

Devr zalim baht na-ferman taleb çok ömr az 

140 



48 

Ey ııaz selvisi; aşkının sırrını gönillde gizlice saklarım; 
başım mum gibi gitse (yani: mumun başı gibi kesseler de) 
bıı sırrı açığa vurmak mümkiin değil. 

2 Fıkıhçı, giizelleriıı kaşmııı mihrabıııa meyletmez ( = yönel

mez); 
miisliimaıılar! o kafirdir, ölürse oııa namaz kılmayın. 

3 O kötii Jıuyluya hiç kimse halini açamaz; 
ey feryat nağmesi, Tanrı için sen bir çare bul! 

4 Beıı öldüm, ey. toprağımdan yapılan kadelı! riııtlerin mec
lisini görüp onlara daima benim duamı bir bir götür. 

5 Ey Fıızııli! şaşıp kalmışım, ııe yapacağımı bilmiyorum; 
devir zalim, balıt emir dinlemez., istek çok, ömür az. 

141 



49 

Alem oldu şad senden ben csir-i gam henfız 

Alem etti terk-i gam bende gam-ı alem henfız 

2 Can bağışlardı lebin ızlıar-ı güftiir eyleyip 

Urmadan İsi leb-i can-bahşlıktan dem henfız 

3 Secde-gah etmişti aşk ehli kaşın mihrabını 

Kılmadan hayl-i melaik secde-i Adem henfız 

( . . .  ) 

4 Ey Fuzuli eyledi her derde derman ol tabib 
Bir benim zahmımdır ancak bulmayan merhem henfız 
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1 Herkes senden neşelendi, beıı heııüz gam tutsağıyım; 
herkes gamı bıraktı, herkesin gamı lıenüz bendedir. 

2 İsa heııüz caıı bağışlayıcı iludaktaıı dem vurmadan, 
seniıı dııdağııı konuşarak can bağışlardı. 

3 Melaikeler takımı lıenüz Adem'e secde etmeden, 
tifıklar se11iıı kaşının mihrabım secdegfıh yapmıştı. 

4 Ey Fuzuli! o hekim her derde ilaç verdi, 
aııcak bir benim derdime henüz merhem bulunamadı. 
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MUSAMMATLAR 

1 

MURABBA 

1 Perişan-halin oldum sormadın bal-i peraşanım 
Gamından derde düştüm kılmadın tedbtr-i dermanım 

Ne dersin rClzgarım böyle mi geçsin güzel hanun 

Gözüm canım efendim sevdiğim devletli sultanım 

2 Esir-i dam-ı aşkın olalı senden vefa görmen 

Seni her kande görsem ehl-i derde aşina görmen 

Vefa vü aşinalık resmini senden reva görmen 

Gözüm canım efendim sevdiğim devletli sultanun 

3 Değer her dem vefasız çcrh yayından bana bir oh 
Kime şerh eyleycm kim mihnet ü enduh ü derdim çoh 

Sana kaldı miirüvvet senden özge hiç kimsem yoh 

Gözüm canım efendim sevdiğim devletli sultanım 

4 Nazar kılnıazsın ehl-i derd gözden akıdan seyle 

Yamanlıktır işin uşş!k ile yahşı mıdır böyle 
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Gel Allahı seversen bcndene cevr etme !Utf eyle 

Gözüm canım efendim sevdiğim devletli sultanım 



DÖRTLÜ 

l Seniıı içiıı perişaıı lıalli oldum, perişan lıalimi sormadııı; 
gammdan derde düştüm, beni iyileştirmeye girişmedin; 
güz.el hanım! ııe dersin? zamanım böyle mi geçsin? 
gözüm, canım, efendim, sevdiğim, devletli sultanım! 

2 Aşkıııııı tuz.ağına tutsak olalı senden vefa görmüyorum, 
seni her 11erde görsem dertlilere iişina görmüyorum, 
vefa ve aşinalık tarzım saııa reva görmüyorum; 
gözüm, canım, efendim, sevdiğim, devletli sultaııım! 

3 Vefasız. dünyamıı yayıııdaıı lıer aıı bana bir ok değer, 
kime açıklayayım ki, ınilıııet, keder ve derdim çoktur, 
aılamlık sana kaldı, senden başka hiç kimsem yok; 
güz.iim, caııını, efendim, sevdiğim, devletli sııltaııını! 

4 Dertlilerin göz.den akıttığı sele bakmaz.sm; 
işin ıişıklara kötülük etmektir; böyle iyi mi oluyor? 
Gel A llalıı seversen kuluna cevr etme, /ut/ et; 
gözüm, canım, efendim, sevdiğim, devletli sıılta111nı! 
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5 Niçin gönlün demadem zulm ile bidada ragıbdır 

Güzeller sen gibi olmaz cefa senden ne vacibdir 

Senin tek nazenine nazenin işler münasibdir 
Gözüm canım efendim sevdiğim devletli sultanım 

6 Gözümden. dem-be-dem bağrım ezip yaşım gibi gitme 

Seni terk etmezem çün ben beni sen dahi terk etme 

Amandır zalim olma ben gibi mazlumu incitme 

Gözüm canım efendim sevdiğim devletli sultanım 

7 Fuzı'.ili şive-i ihsanın ister bir gedayındır 

Dirildikçe sek-i kO.yun ölende hak-i payındır 
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Gerek öldür gerek ko hükm hükmün ra'y ra'yindir 

Gözüm canım efendim sevdiğim devletli sultanım 



5 Gönlün niçin claiına z.ıılıne rağbet ecler? 
Giizeller senin gibi olmaz, cefa sana neden gerekli olsun? 
Seniıı gibi nazlı giizele nazlı işler uygundur; 
gözüm, canını, efeııdiın, sevdiğim, devletli mltanım! 

6 Her aıı bağrımı ez.ip gözümden yaşım gibi gitme, 
beıı seni madem ki bırakmıyorum, seıı de beni bırakma, 
aman z.alim olma, benim gibi maz.lıımıı incitme; 
göziim, canım, efenclim, sevtliğiın, devletli sııltamm! 

7 Fıız.ııli, /Ut/111111 isteyen bir yoksıılıındur; 
diri/dikçe köyünün ( = sokağmm) köpeği, öliiııce ayağının 
toprağıdır; 
ister öldür, ister bırak, hüküm seııin, rey senindir; 
göz.iim, canım, efendim, sevdiğim, devletli sııltaııım! 
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2 

MUHAMMES 

1 Vuy yüz bin vay kim dil-dardan ayrılmışem 

Fitne-çeşm ü sahir-i hun-hardan ayrılnuşem 

Bülbül-i şurideem gülzardan ayrılmışem 

Kimse bilmez kim ne nisbet yardan aynlmışem 

Bir kadi şimşad ü gül-ruhsardan aynlmışem 

( . . .  ) 

2 Dôstlar ben nale vü feryad kılsam ayb imes 

Çerh-i bed-mihrin elinden dad kılsam ayb imes 

Gam diyarın dil ara abad kılsam ayb imes 

Bu bina birle cihanda ad kılsam ayb imes 

Bir kadi şimşad ü gül-ruhsardan ayrılmışem 

( . . .  ) 

3 Vasi umup cevr ü cefasını çekerken can henuz 

Mihr umup şavkınde yanarken dil-i suzan henfiz 

Cism-i gartı-nakimde var iken gam-ı hicran henfiz 

Yetmeden payana ah u nale vü efgan henuz 

Bir kadi şimşad ü gül-ruhsardan ayrılmışem 

4 Millk-ı vaslı dil-berin gönlümde ma'mur olmadan 

Aşk camından Fuzuli mest ü mahmur olmadan 
Derd-i bi-derman hücumundan tenim dur olmadao 

Aşk ara aşıklığım alemde meşhur olmadan 
Bir kadi şimşad ü gül-ruhsardan aynlmışem 
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2 

BEŞLİ 

1 Vay! yüz bin vliy! ki sevgiliden (aslı: gönül zaptediciden) 
ayrılmışım; 
gö:z;ü karışıklık çıkarandan ve kan dökücü büyücüden ayrıl
mışım; 
perişan bülbiilüm, gül balıçesiııdeıı ayrılmışım; 
nm·ı/ bir sevgiliden ayrılmış olduğumu kimse bilmez: 
bir şimşir boylu ve gül yanaklıdarı ayrılmışım. 

2 Dostlar! berı inleyip feryat etsem ayıp değil, 
merhametsiz dünyanm elinden imdat desem ayıp değil, 
görı/iimün içinde gam diyarını kursam ayıp değil, 
bu yiizden dünyada adım çıksa ayıp değil; 
bir şinı.yir boylu ve gül yaııaklıdan ayrılmışım. 

3 Can Jıeniiı:. kavuşma ımıııp onun cevir ve cefasını çekerken; 
yanarı görıül sevgi ıımup henüz arzusuyla yarıarken; 
gamlı vücudumda lıenüı:. ayrılık gamı varken; 
alı ve irıilti ve feryat henüz sona ermeden; 
bir şimşir boylu ve gül yanaklıdan ayrılmışım. 

4 O gönül götürücünün ( = güzelin) kavuşma ülkesi gönlüm
de Jıenüı:. baymdır olmadan ( = kurulmadan); 
Fuz.ıli aşk kadehinden sar/ıoş ve malımur olmadan: 
viicııdum ilacı olmayan derdin hücumııııdan uzaklaşmadan, 
aşk içinde ôşıklığım alemde ün almadan, 
bir şimşir boylu ve güt yanaklıdan ayrılmışım. 
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MÜSEDDES 

ı Menem ki kaafile-salar-ı karban-ı gamem 

Müsii.fir-i reh-i sahra-yı mihnet il elemem 
Hakir bakma bana kimseden sağınma kemem 

Fakir-i padşeh-asa geda-yı muhteşemem 

Sirişk taht-ı revandır bil.ki vü ah alem 

Bela vü derd mülazım cefa vü cevr haşem 

2 Ne mülk il mal bana çerh verse memnilnem 

Ne mülk ü malpen avare kılsa mahztlnem 

Eğerçi müflis il pest il muhakkar u dönem 

Demadem öyle hayal eylerem ki Kaariln'em 

Gönülde nakd-i vefa genci lik pinhani 

Gözüm hızane-i la'! il güher veli fani 

3 Hasud suret-i ahvalime nazar kılmaz 
Cefa kılar ben-i bi-çareye hazer kılmaz 

Sanır ki nale-i zarım ana eser kılmaz 

Anı mürur ile alemde derbeder kılmaz 

Zamane içre miicerrebdir intikaam-ı zaman 

Hemişe yahşıya yahşı gelir yamana yaman 

( . . .  ) 

4 Fuzuli eylediğin ahdine vefa kılgıl 

Yeter şikayet edip şerh-i macera kılgı! 

Vücudunu hedef-i navek-i bela kılgıl 

Kamu cefalara sabreyleyip dua kılgı! 

Kim ola .dôst rızası hemin sana hasıl 
Rıza-yı dôsttur asl-ı temettu' ey gaafil 
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3 

A LTILI 

1 Ben gam kervaııınm kafilebaşısıyını; 
mihnet ve elem çölünün yoluııun misafiriyim; 
bana lıor bakma, kimseden aşağıyım saııma; 
padişah gibi bir yoksul, görkemli bir dilenciyim; 
gözya}·ı talıtırevandır, ağlama ve alı sancaktır 
bela ve dert maiyet, cefa ve cevir uyrııktur. 

2 Diiııya baııa ııe mülk ve mal verse memııumııını, 
ne ıniilk ve malımı alsa malızunıım; 
gerçi iflas etmiş, alçak, hor ve aşağıyım; 
daima öyle lıayal eylerim ki Kaarıııı'um, 
gönülde vefa parasının (yani: vefa deneıı servetin) bir ha· 
zinesi vardır, lôkin bu hazine gizlidir; 
gözüm ta'l ve cevher -lıaziııesidir, fakat bıı hazine öliim
liidür. 

3 Kıskanç kimse halimin şekline ( = halimin ne olduğuna) 
bakmaz; 
ben biçareye cefa etmekten korkmaz; 
inleyen feryadım onu etkilemez sanır, 
geçip giderek alemde.kendiniderbeder etmez sanır, 
(oysa) zaman içiııde ı.anıanııı iııtikamı denenmiştir; 
daima iyiye iyi, kötüYe kötü gelir. 

4 Fuzuli, ettiğin yemine vefa göster; 
şikayet edip serüvenini anlattığııı yetişir; 
viicudıınu bela okuna hedef yap; 
biitün cefalara sabredip dua et 
ki, dostun rızası (memnunluğu) serıin kaz.ancın olsun; 
ey gaafil! asıl kôr, dostun rızasıdır (memnımluğııdur). 
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RUBAİLER 

1 

Hoş ol ki dem-i ecel çekem bade-i nab 
Ser-mest yatam kabrde ta ıil.z-i hisab 
Gavgaa-yı kıyamette duram mest ü harab 
Ne fikr-i seviib ola ne perva-yı azab 

2 

Mecnun oda yandı şu'le-i ah ile pak 
Vamık suya battı eşkten oldu helak 
Ferhad hevesle yele verdi ömrün 
Hak oldular anlar menem imdi ol hak 

3 

Her dil ki esir-i gam-ı hicran olmaz 
Şayeste-i zevk-i vasl-ı canan olmaz 

Her dcrd ki var, var derman ve lik 
Bi-derd!erin derdine dcnnan olmaz 

4 

Kimdir ki gamında nale-i zar etmez 
Derdin sana nale ile izhar etmez 
Feryadına hiç kimsenin yetmezsin 
Fcryad ki feryad sana kar etmez 

5 

Mey men'ini eyleyip şiar ey vaiz 
Dutdun reh-i ta'n-ı aşk-ı yar ey viliz 
Terk-i mey ü mahbub edip cennet için 
Şerh eyle ki cennette ne var ey vaiz 



1 

Ne lıoş olurdu, ölüm iiıımda siif şarabı çeksem, 
mezarda lıesap gününe kadar sar/ıoş yatsam, 
kıyamet kavgasında sarslıoş ve lıarap dursam, 
ne sevap düşüncesi, ne de azap korkusu olsa. 

2 

Mecııun alı aleviyle ateşte yanıp temizlendi, 
V {ımık gözyaşı suyuna batıp öldü, 
Ferhat arzu ile ömriinü yele verdi, 
onlar toprak oldular, şimdi o toprak benim. 

3 

Her gönül ayrılık gamıııın tutsağı olmaz, 
sevgili ile kavuşma zevkine lôyık olmaz, 
lıer derdin bir dermanı vardır, lôkin 
dertsiz/erin derdine derman olmaz. 

4 

Seııiıı gamınla kim iıılemez? ( = inlemeyen kim var?) 
derdini J'Olla i11ilti ile kim açmaz? ( = açmayan kim var?) 
Hiç kimsenin feryad111a gitmezsin, 
feryat ki, feryat seni etkilemez. 

5 

Şarabı yasak etnıeği ilke edindin ey vaiz! 
sevgilinin aşkıııı kmama yolıınıı tuttun ey vôiz! 
Cenııet için şarabı ve sevgiliyi bırakalım, 
cennette (onlardan başka) ııe var açıkla, ey vôiz! 
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MESNEVİ 

LEYLİ VÜ MECNUN 
(Leyla ve Mecnun) 

Leyli vii Mecnuıı, bir Arap söylencesidir. Bu söylencede, 
sonradan «Mecnun» lakabı verilen Arap şairi Kays bin Mülev
vah-ül-Amiri (ölm. 690 - 700 ?) ile Leyli (Leyla) adlı bir Arap 
kızı arasında geçen ve ayrılıkla sona eren aşk serüveni anlatıl
maktadır. Bu serüven, X. yüzyılda Arap'Jar arasında bir halk 
öyküsü halini almış, daha sonra İslamlararası Divan edebiyat
larında ortaklaşa kullanılan bellibaşlı mesnevi konularından biri 
haline gelmiştir. Fars şairi Nizfımi-i Gencevi (ölm. 1204 ?)'nin 
Leyli vü Mecnun (yaz. l 188)'u bu konuda yazılan en eski ve 
en ünlü mesnevi olarak bilinmektedir; Fars ve Türk edebiyat
larında yazılan Leyli vii Mecııuıı mesnevilerinde temel olarak 
hep bu eser alınmıştır. 

Türk edebiyatında aynı konu, Çağatay, Türkiye ve Azeri 
lehçelerinde Ali Şir Nevai (1441 - 1501), Hamdullah Hamdi 
(1449 - 1503), Fuzuli (ölm. 1556), vb. tarafından işlenmiştir. 
Fuzuli'nin eseri, Türk edebiyatında yazılan Leyli vii Mecnun' 
ların en güzeli sayılmaktadır. 

Bu söylence, Fuzuli kanalıyla, Türk Halk edebiyatına da 
girmiş ve bir «halk öyküsü» kılığını almıştır. Halk toplantıla
rmda öykücü aşıklar tarafından nesirle söylenen, araya aruzla 
yazılmış şiir parçaları da sıkıştırılan (bıi şiirlerin kimisi Fuzuli' 
nindir) bu Leylii ile Mecnun öyküleri, konu bakımından Fu
zuli'nin eserine dayanırlar. Leylô ile Mecıııın, aynca, Karagöz 
oyunları arasına da girmiştir. 

Leyli vii Mecnıın'un konusu şöyle özetlenebilir: 

Leyli (Leyla) ile Kays, daha pek küçük yaşta, okulda iken 
birbirlerini severler. Haber yayılır. Leyll'niıı annesi bunıı du
yunca, kızını okuldan alır. Kays okula gelip de Leyli'yi göre
meyince çılgına döner, hali gittikçe kötüleşir, Mecnun diye 
anılmaya başlar. Kays'ııı babası, Ley/i'yi ailesinden isterse de, 
Kays mecnun o/dıı diye vermezler. A damcağız, oğlunu Kdbe'ye 
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götiiriir, derdinden kurtulması için dua etmesini söyler, fakat 
Mecnun, derdinin artması iÇin dua eder, dııası kabul olunur. 
Babası çaresiz kalarak evine döner, Mecnun da çöllere düşer, 
orada yabani hayvanlar ve kuşlarla arkadaş olıır. Beri yanda 
Ley/1 de mum, pervane, ay, bulut ve rüzgara dert yanar. 
Mecnıııı'uıı şiirlerini görüp derdini öğrenen Nevfel adlı bir 

.kahraman, kızı zorla alıp Mecnun'a vermek için, Leyli'nin ka
bilesiyle savaşa giri�·ir; fakat Mecnun, Leyli'nin kabilesinin yen
mesi içirı dua eder, Nevfel yenilir. Mecnwı'ım duasım öğrenen, 
yenilmeyi de kendine yediremeyen kahraman, Leyli'yi almaya
cağma andiçer, tekrar savaşa girişir, yener, çekilip gider. Leyli' 
yi İbni Selam adlı biriyle evlendirirler. Leyli, bir peri tarafın
dan sevildiğini, kendisine dokunacak erkeği perinin öldüreceği
ni söyleyerek kocasını kandırıp kendisinden uzak tutar. Mecnun 
dua eder, İbni Selam öliir. Dul kalan Leyli, Mecnuıı'u bul
mak için çöle gider, fakat Mecmm onu tanımaz; çünkü Mec
nun bütün maddi varlıklarla ilgisini kesmiştir, manevi bir aşk
la kendinden geçmiş bir lıalde yaşamaktadır. Leyli, ümitleri 
kırılmış olarak geri döner, bir süre sonra da kederinden ölür. 
Mecnun bunu öğrenince, Leyli'ııin mezarına koşar, kendisinin 
de ölmesi için dua eder, dııası kabul olunur, düşüp ölür. Sev
gilisiyle cennette bıılıışur. 

Arap söylencesinde olaylar, baştan sona kadar, «bedevi» 
Arap'ların yaşayışı üzerine kurulmuşken, Nizanıi'nin mesnevi
sinde olaylar kimizaman şehirde geçer; sözgelimi, Arap söylen
cesine göre, Leyli ile Kays, kırda kabilelerinin hayvanlarını 
otlatırlarken birbirlerini görüp severler; bu olay, Fars mesne
vilerinde okulda birbirlerini görüp sevmeleri biçimine sokul
muştur. Fuzuli, asıl kaynakları değil, Fars kaynaklarını, özel
likle Nizami ve Hatifi (ölm. 152 l)'nin mesnevilerini örnek 
olarak almış; öykünün konusunda ve yürüyüşünde Fars ozan
larının koyduğu kurallara uymuştur. 

Arap kaynaklarında ayrılık acısıyla Kays'ın çıldırdığı, Ley
li'nin öldüğü, düz bir çizgi üzerinde anlatılır. Fuzuli'nin eserin
de ise, Nizami'de olduğu gibi, vaka bir tasavvuf çeşnisi için
de sona erdirilir: Mecnun, Leyli'yi reddeder, böylece, «meca
zi aşk»tan «hakiki aşk»a geçmiş olur. Fuzuli, kimi bölümlerin 
sonuna, olay kişilerinin ağzından söylenen ve onların o durum
daki ruh hallerini anlatan birer gazel koymuş; böylece, eserini, 
mesnevi biçiminin sürüp giden birörnekliğinden kurtarmış, biçim 
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çeşitliliğini sağlamıştır. Bu gazeller, onun gazel alanındaki ça
lışmalarının en güzel verimleridir. 

Fuzuli, bu mesneviyi niçin yazdığını, «kitabın yazılma ne
deni» bölümünde açıklamıştır. Daha önce de değindiğimiz üze
re, I. Süleyman (Kanuni) Bağdat'ı alınca (1534), Osmanlı ileri 
gelenlerine kaside sunmak için Bağdat'a giden şair, padişa_hın 
yanında sefere katılan istanbul'lu bilim ve sanat adamlarıyla 
(Hayali, vb.) tanışmıştı. Sözü geçen bölümden anlaşıldığına 
göre, saz ve içki meclisinde bu «Rum ülkesi zarifleri» ile şiir 
ve bazi şairler (Şeyhi, Ahmedi, Celili, Nizami) üzerine sohbet 
ederken, Fuzuli'de «güzel söz gücünün var» olduğunu anlayan 
bu «Rum zarifleri», ona, «Leyli vü Mecnun söylencesinin 
Farsçada çok olduğunu, takat Türkçede yazılmadığını; bu des
tanı yazmasını, bu eski bahçeyi tazeleştirmesini» söylerler. Fu
zuli, bu sözleri, İstanbul'Iuların kendisini imtihan ettikleri an
lamında alır. Başı gam, sonu ölüm olan, feryat ve beladan iba
ret bulunan, içinde hiç neşe ve ferah bulunmayan bu konunun 
yazılmasının güç olduğunu, eğer kolay olsaydı çok kişinin ona 
rağbet edeceğini; ama kendisinin dert, gam ve sıkıntı çekenleri 
sevdiğini, zevk düşkünlerine önem vermediğini düşünerek, ese
ri yazmaya karar verir. Gerçekten de, şiirlerinde genellikle aşk 
acısına düşkünlük gösteren, «aşk derdinden hoşnut olduğunu,,, 
«aşk belasının azalmayıp çoğalmasını» dileyen Fuzuli, Leyli vii 

Mecnıııı konusunda kendi mizacına ve şiir anlayışına uyı;un 
bir hava bulmuştur. Nitekim, okuyucudan özür ve hayır dua 
dilediği en son bölümde, «halinin harap, sıkıntılı, zamanın ta
sasıyla kederli geçtiğini; (bu eserdeki) sözlerinin kendi haline 
uygun olduğunu» söylemiştir. 

Eserin sonunda, «kitabın yazılma tarihi» bölümünde: 

Tarihine düştüler muvafık 

Bir olnıağ ile ol iki aşık 

beytinde, iki a.yık'ın birleşmesinden kitabın yazılma tarihinin 
çıktığı bildirilmlktedir ki, ebced hesabınca aşık sözcüğü 471 
ettiğine göre, iki tane 471 birleşince, eserin hicri 942 (1535)'de 
bittiği meydana çıkar. «Rılm zarifleri» bunun yazılmasını 1534' 
te salık verdiklerine göre, yazma işinin bir yıl sürdüğü anla
şılıyor. 

Eserin başımlaki övgü bölümlerinden ·birinde belirtildiğine 
göre, kitap, Bağdat Beylerbeyi Veys Paşa'ya armağan edilmiş
tir. 
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1 

BU, MECNUN-i BİÇARENİN KABE'YE YÜZ 
URDURDUGUDUR 

VE 
MÜNACAT iLE SEVDASIN ARTIRDIGIDIR 
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Süz ile çekip ciğerden avaz 
Arz etti bina-yı Kabe'ye raz: 

2 Ya Rab bu harem-sera hakıyçün 
Bu ma'bed-i pür-safa hakıyçün 

3 Sal gönlüme derd-i aşktan gam 
Her lahza vü her zaman ü her dem 

4 Aşk içre müdfun şevkim artır 
Şevk ile hemişe zevkim artır 

5 Her kande ki alem içre gam var 
Kıl gönlümü ol gama giriftar 

6 Endişe-i akldan cüda kıl 
Aşk ile hemişc aşina kıl 

7 Çoktur beni-adem içre bidad 
Et gönlümü vahşet ile mu'tad 

8 Bir mülkte ver bana kararı 
Kim yetmeye ademi gubarı 

9 Tuğyan-ı beladan etmeyip fikr 
Bu şi'r idi her dem ettiği zikr: 



l Ciğerden çıkaıı yaııık bir ses/e . / sırrını Kiibe yapısına bil
dirdi: 

2 «Ey Tanrı! hıı lıarem dairesi (Kfıbe) lıakkı için, / bıı çok 
saf tapınak lıakkı için, 

3 lier l{ı/ıza, lıer zaman, lıer aıı / gönlüme aşk derdine/en 
gam sal. 

4 Aşk içinde istediğimi durmadan arttır, / istek zevkimi dai
ma arttır. 

5 Dünyaııın /ıer neresinde gam var (ise), / gönliimü o gama ya
ka/at. 

6 (Beni) akıl kaygısıııdaıı ıızak tıtt, / hep aşk ile tanı�·tır. 

7 İnsan-oğlıı içinde zalim çoktıır, / göııliiınii yaban yerlere 
( = ıssıı:.lığa) alıştır. 

8 Beııi öyle bir yerde 
ıılaşanıasııı.» 

oturt ki, / iıısanlığm toı:.ıı (oraya) 

9 Belci ıaşk1111111 düşünmeyip / her tın söylediği bıı şiirdi: 
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BU GAZEL MECNUN DİLİNDENDİR 

10 Ya Rab bela-yı aşk ile kıl aşina beni 
Bir dem bela-yı aşktan kılma cüda beni 

1 1  Az eyleme inayetini ehl-i derdden 
Yani ki çok belalara kıl mübteıa beni 

12 Oldukça ben götürme beladan iradetim 
Ben istererem belayı çü ister belft beni 

1 3  Gittikçe hüsnün eyle ziyade niganmın 
Geldikçe derdine beter et mübtela beni 

14 Öyle zaif kıl tenimi firkatinde kim 
Vaslına mümkin ola yetürmek saba beni 

n Nahvet kılıp nasib Fuzuli gibi bana 
Ya Rab mukayyed eyleme mutlak bana beni 
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10 Ey Tmfrt! hana ark helıisıııı tanıt, / berri aşk belıisıııdan 
bir an ayrı bırakımı. 

11 Dertli/erden yardıınıııı eksiltme, I yani beni çok belalara 
düşür. 

12 Ben (var) oldukça, dileğimi betadan ayırma, / çünkii ben 

beliiyı isterim, bela beni ister. 

13 Sevgilim gittikçe (orıım) güzelliğini çoğalt, I geldikçe der

dine beııi dalıa beter düşkün et. 

14 (Sevgilimin) ayrılığı ile vücııduııııı öylesine zayıflat ki, / 
tarryelinin beni arıa kavuşturması miinıküıı olsun. 

15 Ey Tarrrı! bana Fuzuli gibi kibirlilik verip / berri bana 
bağlama. 
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2 

BU. LEYLİ'NİN EBR İLE İZHAR-1 NİYAZIDIR 
VE 

AŞK BABINDA KEŞF - İ RAZIDIR 

Ey ebr her eksilende suyun 

Deryalara dökme ab-ı rfıyun 

2 Al suyu bu çeşm-i hun-feşandan 

Deryalara hem bağışla andan 

3 Var ol yüzü gül nigfıra benden 

Zar ağla vü söyle yara benden: 

4 Gel gör ki gamında nice zfırırn 

Sensiz nice zar ü bi-karanm 

5 Can bar-ı beden götürmez oldu 

Göz reng-i vücüd görmez oldu 

6 Canım canı gözüm çerağı 
Rahm eyle ki geldi rahm çağı 

7 Ben bilmez idim bela imiş aşk 
Bir derdli macera imiş aşk 

8 Derdin ki: Bela yolunda her dem 
Aşk içre sana şerik-i derdem 

9 Saldın ben-i hasteyi bu bitle 

Derde beni eyledin havale 



2 

1 Ey bıılııt/ sııyıın Jıer eksildikçe, / denizlere yüz.suyu dök
me ( = yalvarma); 

2 Sııyıı bıı kaıı .ı·açan gözcleıı al, / ondaıı ( ::::: o sudan) de
ııizlere de bağışla. 

O giil yüzlü sevgiliye git, 
benden söyle ki: 

inleyip ağla (o) sevgiliye 

4 «Gel, gamıııla ııasıl iııleyip sızladığıını, / sensiz nasıl in· 
leyip yerimde duramaz oldıığıımıı gör. 

5 Caıı, vücııdumım yükünü taşıyamaz oldu, / göz, vücudu
mun rengiııi (biçimini) göremez oldıı. 

6 

7 

8 

9 

Caııımııı cam, gözümün ışığı! / (bana) 
geldi. 

acı, acıma çağı 

Beıı bilmezdim, aşk be!U imiş, / bir dertli serüven imiş. 

Derdiıı ki: 'Belıi yoluııda lıer an / aşk içinde (ben) sana 
crert orıagıyım. · 

Beıı lıastayı bu /ıale getirdin, / derdi bana yükledin. 
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10 Her derd ki var Leyli aldı 
Ma'lfımdiirür sana ne kaldı 

1 1  Gel yanıma kesme aşinalık 
Yahşi mi olur bu bi-vefülık 

12  Aşık gerek olmaya kararı 
Tavf ede müdam kuy-i yun 

13 Düşmez bu yana senin güzarın 

Var ola meğer bir özge yarin 

14 Yarin ben isem bana nazar kıl 
Gahi bu yanaya bir güzer kıl 

15 Ayb ile çekilmeseydi adım 
Billah bu idi benim muradım 

16 Kim saye-misal senden ey nur 

Oldukça vücı'.ldunı olmayanı dur 

17 Amma nideyim esir-i kaydım 
Bir boynu ayağı bağlı saydım 
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10 Ne kadar dert var.rn Leylıi aldı, ! sana ne kaldığı belli. 

11 Yanıma gel, taııışıklığı kesme; / bu vefasızlık iyi midir? 

12 Aşığııı durmaması, / sevgilinin bulunduğu yeri /ıep dola11-
ması gerek . 

13 Senin geçişin (ise) bu yana diişmiiyor, / acaba başka bir 
sevgilin mi var? 

14 Sevgilin bensem, bana bak, / arasıra buradan bir geç. 

15 Adım ayıpla aııılnıasaydı, / billôlıi benim dileğim buydu: 

16 Ey nur! viicııdunı (var) oldukça, I ·senden gölge gibi uzak 
olmayayım. 

17 Ama ne yapayım, (bir) bağııı tutsağıyım, / bir boynu ve 

ayağı bağlı avım.» 

1 R!'i 



3 

BU, MECNUN'UN LEYLİ VEFA.TINDAN HABER 
İŞİTTİGİDİR 

166 

VE 
HASRETLE DÜNYADAN GİTTİGİDİR 

( . . .  ) 

Hem-rahım idin bu yolda ey malı 
Hem-rahı koyup gider mi hem-rah 

2 Eflake tefahür eyle ey hak 
Kim oldu definin ol dür-i pak 

3 Zlilfüne muarız olma ey mar 
Kim anda mukimdir dil-i zar 

4 Haline taarrı,ız etme ey milr 
Kim bağlıdır ana can-ı mehcOr 

5 Alem hoş idi ki var idi yar 
Çün yar yok olmasın ne kim var 

o Ey can ten-i hasteden veda' et 
Bir haste ile yeter niza' et 

7 Müştakınem ey ecel kerem kıl 
Def'-i elem eyle ref'-i gam kıl 

� Kurtar beni ıztırab-ı gamdan 
Ver müjde vücOduma ademden 

9 Rer et ne ise arada hail 
Eyle beni ol nigara vasıl 



3 

1 Ey ay (yani: ay yüzlü sevgili)! bu yolda yoldaşımdın, / 
yoldaş, yoldıışıııı bırakıp gider mi? 

2 Ey toprak! göklere karşı övün, / çünkü o temiz inci sana 
gömiildii. 

3 Ey yılan! onıın saçına saldırma, / çünkü orada inleyip 
sız/cıyan göıılüm oturııyor. 

4 Ey karınca! (0111111) benine saldırma, / çünkii ayrı düşmüş 
olaıı caıı oııa bağlıdır. 

5 Sevgili varkeıı dünya lıoştu, / madem ki sevgili yok, ne 
varsa olmaz olsun. 

6 Ey caıı! lıasta vücuttan ayrıl, / bir /ıasta ile çekiştiğin ye
ter. 

7 Ey ecel! seni özledim, Iuıfet, / elemi gider, gamı kaldır. 

8 Beni gam acıs111da11 kurtar, / vücuduma yokluktan müjde 
ver (yaııi: vücudumu yok et). 

9 A rada ııe eııgel varsa kaldır, / beni o sevgiliye ulaştır. 
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10 Teklif-i visal eder bana yar 
Bir halvette ki yoktur agyar 

1 1  Ben gitmemek eylesem hatadır 
Senden bana bir medcd revadır 

12 Ya Rab bana cism ü can gerekmez 
Cananımsız cihan gerekmez 

(. . .  ) 

1 3  Çün raz-ı derunun etti takrir 
Re'yine muvafık oldu takdir 

14 Gül derdi hadika-i emelden 
Mey içti sürahi-i ecelden 

15 Kabrini kucakladı nigarın 
Can sadkası etti ol mezarın 

16 Leyli dedi verdi can-ı şirin 
Ol aşık-ı bi-karar Ü miskin 



10 Sevgili bana rakiplerin 
teklif ediyor. 

bulunmadığı bir yerde kavuşma 

11 Ben gitmemezlik edersem yanlış olur, / senden bana bir 
yardım gerekir. 

12 Ey Tanrı! baııa vücut ve caıı gerek değil, / sevgi/imsiz 
cihaıı gerek dei]il. 

13 içinin sırrım söyleyince, / alınyazısı diqüncesiııe uygun 
düştü. 

14 Emel bahçesinden gül derdi, / ecel sürahisinden şarap içti. 

15 Seygi/isiniıı mezarını kucakladı, / canını o mezara hediye 
etti. 

16 O kararsız ve zavallı aşık, «Leyli» dedi, tatlı canını verdi. 
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4 

Mecnun, Nevfel ile tanıştığı zaman, ona bahtını anlatmak için 
aşağıdaki gazeli söylemiştir: 

1 Vefa her kimseden kim istedim andan cefa gördüm 
Kimi kim bi-vefa dünyada gördüm bi-vefa gördüm 

2 Kime kim derdimi izhar kıldım isteyip derman 
Özümden bin beter derd ü belaya mübtela gördüm 

3 Mükedder hatırımdan kılmadı bir kimse def'-i gam 
Safadan dem uran hem-demleri heli-i riya gördüm 

4 Ayak bastım reh-i ümmide ser-gerdanlık el verdi 
Emel ser-riştesin duttum elimde ejdeh:i gördüm 

5 Fuzuli ayb kılma yüz çevrisem ehl-i alemden 
Neden kim her kime yüz duttum andan yüz bela gördüm 
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4 

1 Her kimden ki vefa istedim, onda11 cefa gördüm, / vefa
sız dünyada kimi gördümse vefasız gördüm. 

2 Kime derdimi açıp derman istedimse, / onu kendimden 
bin beter dert ve belaya tııtulrnıış gördüm. 

3 Hiç kimse kederli '-gönlümden gamı gideremedi, / keder
siz/ikten dem vuran arkadaşları ikiyüzlü gördüm. 

4 Umut yoluna ayak bastım, .raşkına döndüm, / emel ipinin 
ııcımu tuttum, elimde ejderha gördüm. 

5 Fuzuli! insanlardan yüz çevirirsem ayıplama, / lıer kime 
yüzümü çevirdiml·e ondan yüz belfı gördüm. 
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5 

Bir dilencinin tutsağı kılığına girip, kendisini zincire vuran 
Mecnun, aşağıdaki gazeli, Leyla'nın _evi önünde, sevgilisine 

halini bildirmek için söylemiştir: 

Küfr-i zülfün salalı rahneler imanımıza 
Kafir ağlar bizim ahval-i perişanımıza 

2 Seni görmek niüteazzir görünür böyle ki eşk 
Sana baktıkça dolar dide-i giryanımıza 

3 Cevri çok eyleme kim olmaya nageh dükene 
Az edip cevr ii cefalar kıluben canımıza 

4 Eksik olmaz gamımız bunca ki bizden gam alıp 
Her gelen gamlı gider şad gelip yanımıza 

5 'Gam-ı eyyam FuzQli bize bidad etti 
Gelmişiz acz ile dad etmeğe sultanımıza 
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5 

1 Saçıııın kafirliği (ya da: karalığı) imanımıza yarıklar açtı, / 
bizim ,perişan halimize kafir ağlar. 

2 Seni görmek olanaksız görünür, / sana baktıkça ağlayan 
gözümüze gözyaşı dolar. 

3 Cevri çoğaltma, belki birdenbire tiikenir, / cevri azaltıp 
ca111mıza her zaman cevir ve cefalar et. 

4 Gamımız eksik olmaz, o kadar ki, yanımıza neşeli gelen 
lıerkes bizden gam alıp gamlı gider. 

5 Fuzuli, gü.ııleritı gamı bize zu/m etti, / acz ile sultanımı· 
za adalet istemeğe (ya da: feryat etmeğe) gelmişiz. 
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6 

Dünyadaki maddi varlıklarla ilgisini kesip, manevi bir aşkla 
kendinden geçen Mecnun, çölde karşısına çıkan Leyla'yı tanı

maz, aşağıdaki gazel ile, ona ruh halini anlatır: 

1 Öyle ser-mestem ki idrak etmezem dünya nedir 
Ben kimeın saki olan kimdir mey ü sahba nedir 

2 Gerçi canandan dil-i şeydi için kam isterem 
Sorsa canan bilmezem kam-ı dil-i şeydi nedir 

3 Vasldan çün aşıkı müstagni eyler bir visal 
Aşıka ma'şCıktan her dem bu istiğnll nedir 

4 Hikmet-i dünya vü mafiha bilen arif değil 
Arif oldur bilmeye dünya vü mllfiha nedir 

5 Ah ü feryadın Fuzuli incidüptür alemi 
Ger bela-yı aşk ile hoşnlld isen gavgaa nedir 

174 



6 

1 Öyle .wrlıoşum ki, dünyanin ne olduğunu anlamam, / ben 
kimim, saki olan kimdir, şarap nedir? bilmem. 

Gerçi sevgiliden, çılgm gönül için arzıı dilerim, / /akar 
sevgili: «çılgın gönlün arzusu nedir?» diye sorsa bilmem. 

3 Bir kavıışına, aşıkı, kavıışmayı istemez yapar, / aşıkın her 
arı sevgiliyi is_temez görünmesi nedir?· 

4 Dünya· ve dünyadakilerin hikmetini bilen fırif değildir, / 
dünya ve dünyadakilerin ne oldıığııııu bilmeyen fıriftir. 

5 Fıızııli! fılı ve feryad111 alemi incitmektedir, I eğer a.rk 

beUisındaıı hoşnutsan bu kavga nedir? 
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SEÇİLMİŞ PARÇALAR 

1 

GAZELLERDEN SEÇİLMİŞ PARÇALAR 

1 Cevri gönlümdür çeken gözdür gören iuhsinnı 
Allah Allah kam alan kimdir çeken kimdir teab 

* 
2 Cam dut der saki-i gül-çehre zfilıid terk-i cam 

Ey gönül fikr eyle gör kim hansıdır dutmalı pend 
* 

3 Bana zaman ile Mecnun mukaddem olsa n'ola 
Oyunda şah beraber değil piyade ile 

* 
4 Bencm müderris'-i il�-i cünun1 kanı Mecnun 

Ki bir murad ala devrimde istifade ile 

5 Gab ma'miir kılar bade 'beni gfilı harab 
Görünüz gah yapıp gfih yıkan mi'man 

6 Fuzüli ayrı düştün yardan sabr etmeğe yer yok 
Düşüp sahraya efgaan edelim sen ayrı ben ayrı 

7 Ta nigarım basa başım üzre gabi bir kadem 
Ey musavvir reh-giizfirı üzre çek timsalimi 

"' 

B Ey her maraz ilacına hükm eyleyen tabib_ 
Bimar-ı derd-i aşk olanın yok mu çaresi 

* 
� Bildim tarik-i aşk hatcr-naktir veli 

Ben dönmczem bu yoldan ölüm olsa gaayeti 
* 
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1 Cefayı çeken gönliimdür, yaııağını gören gözdür, 
Al/alı Al/alı! zevk alan kim, z.ahmet çeke11 kimdir? 

2 Gül yüzlü saki: «Kadelı tut», sojıı ise: «Kadelıi- bırak» der; 
ey göııii/! dii.şiiıı , acaba lıangi öğüdü tııtmalı? 

3 Mecnwı z.amaıı .balcımıııdan beııdeıı önce . geldiyse ne olur? 
oyunda ( = satranç oyıınıında) şalı ile piyade bir arada 
degi/ılir._ 

4 Delilik bilimiııiıı profesörü beııim, Mecıııııı ııerde? 
Devrimde istifade edip bir murat alsm. 

5 'Şarap beııi killı imar eder, kalı lıarab eder: 
kalı yapıp, kalı yıkaıı mimarı görünüz. 

6 Fıızuli! sevgiliden ayrı düştün, sabretmeye yer yok (ya da: 
gerek yok), 
sahraya düşüp sen ayrı, beıı ayrı feryat edelim. 

7 Ey ressam! resmimi, sevgilimin geçeceği yol üz.erine yap ki, 
arasıra başımın üstüne ayağını hassın. 

8 Ey, lıer hastalığa ilaç veren lıekim! 
aşk derdiyle lıasta olanııı çaresi yok mıı? 

9 Aşk yolunun sonu tehlikelidir, biliyorum, /tikin 
sorıu...öliim olsa bile ben bu yoldan dönmem. 



10 Medrese içre müderri.s verdiği bin dersten 
Yeğdürür meyhanede bir cam vermek bir güzel 

* 
1 1  Hasılın oldur gam-ı cananda ahir terk-i can 

Bu imiş kısmet Fuzuli hah ağla hah gül 
* 

12 Demen Mecnun'a faik kih1 başında kuş yuva dutmuş 
Benem aşık ki seyl-i eşkimi başımdan aşırdım 

* 
13 Canı canan dilemiş vermemek olmaz ey dil 

Ne niza' eyleyelim ol ne senindir ne benim 

14 Secdedir her kande bir büt görsem ayinim benim 
Hah kafir hah mü'min dut budur dinim benim 

1 5  Kimi huş-yar görsen sen ana ver cam ey saki 
Bi-hamdillah Fuzuli mesttir gaflet şarabından 

16 Aşk namusu ben ü Mecnun'a düşmez Ia-cereriı 
Gam yükün çekmekteyiz ben bir zaman ol bir zaman 

1 7  Taşlarla dövüp başımı rüsva gezer oldum 
Ey akl kaçıp kurtulagör derd-i serimden 

* 
18 Ey Fuzuli öyle kim bimar-ı derd-i aşksın 

Yokdiirür ölmekten özge hiç dermaruiı senin 
* 

19 Mey-i gül-gOna dedin «akla ziyandır» zahid 
Bu mudur akl ki terk-i mey-i gül-gtln ettin 

* 
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10 Meyhanede bir güzelin bir kadelı vermesi, 
medresede müderrisiıı verdiği bin dersten dalıa iyidir. 

1 1  Elde ettiğin şey şudur: Sevgilinin gamıyla sonuııda can 
vermek; 
Fuzuli! .kısmet bıı imiş, ister ağla, ister giil. 

12 Başında kuş yuva yapmış diye Mecnun'a üstüıı demeyin, 
asıl ıişık benim, gözyaşınıııı selini başımdan aşırdım. 

13 Ey gönül! canı sevgili istemiş, vermemek olmaz; 
ııiçin çekişe/im? o ne senindir, ne benim. 

14 Her ııerde bir put (yani: güzel) görsem benim ayinim secde 
etmektir; 
ister kfıfir, ister nıüslüman olsun, benim dinim budur farzet. 

15 Ey sıiki! kimi ayık görürsen sen kadehi oııa ver, 
Fuzuli, ha

,
mdolsun, gaflet şarabıyla sarhoştur. 

16 Aşk namusu bana ve Mecnun'a düşmez elbette; 
ben bir zaman, o bir zaman gam yükünü çekmekteyiz. 

17 Başımı taşlarla dövüp dile düşerek gezer oldum; 
ey akıl! kaç da başımm derdinden kurtul. 

18 Ey Fuzuli! aşk derdiyle öyle hastasın ki, 
ölme�ten başka hiçbir i/Cıcııı yoktur senin. 

19 Sofu! gül renkli şarabın akla zarar olduğunu söyledin, 
gül renkli şarabı. bırakım, akıl bu mııdur? 
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20 Dôst bi-perva felek bi-rahm devran bi,sükun 
Derd çok hem-derd yok düşmen kavi tali' zebCın 

21  Esir-i derd-i aşk u mest-h:im-ı hüsn çok amma 
Biziz meşhur olan: Leyli sana Mecnun bana derler 

* 
22 Benden Fuzuli isteme eş'ar-ı medh · il  zem 

Ben aşıkam hemişe sözüm aşıkaanedir 
* 

23 Fakih-i medrese ma'zürdur inkar-ı �k eı:se 
Yok özge ilmine inkinmız bu ilme c8lı.ildir 

24 Düştüm belayı aşka hıred-mend-i asr iken 
İl şimdi benden aldığı pendi bana verir 

* 
25 Bana cem olur kande kim var bir gam 

Benem mülk-i aşk içre Mecnun'a varis 
* 

26 Büt-i nevresim namaza şeb ' ü niz ragıb olmuş 
Bu ne dirtdir Allah Allah büte secde vD.cib olnjuş 

27 Ey Fuzuli muttasıl devran muhfiliftir _sana 
Gaaliba erbab-ı isti'dadı devran istemez · 

* 
28 Yattılar Ferhad il Mecnun mest-i ciın-ı aşk olup 

Ey FuzCı.li biz olar yattıkça sohbet bekleriz 

29 Galı Mecnun galı ben devr içre nevbet bekleriz 
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20 Dost korkıısıız, felek ınerlıanıetsiz, devran siiki'ınetsiz, 
dert çok, dertta.r yok, düşmaıı kuvvetli, talilı kuvvetsiz. 

2 l A�·k derdiııiıı tutsağı ve güzellik kadelıi11i11 sarlıoşu çoktur 
ama, 
iinlü olan biziz: sana Leyla, bana Mecıııın derler. 

22 Fuzıı/i! bendeıı övgii ve yergi şiirleri isteme; 
ben üşıkım, söziim daima ô�·ıkaııedir. 

23 Medrese fakihi aşkı inkôr ederse mazıırdur; 
bQ.fka bilgisini inkar etmeyiz ama bu bilgide cahildir. 

24 Devriıı akıllısı iken aşk be/Usıııa diiştüm; 
el heııden aldığı ııasihatı şimdi bana verir. 

25 Nerde bir gam varsa bende toplanır, 
aşk ülkesi içinde Mecnun'ıın mirasçısı benim. 

26 Yeni yetme pııtııın ( = giizelim) gece gündiiz namaza düş· 
kün olmuş; 
bıı ııe dindir A l/alı Allah, pııta secde gerekli olmuş. 

27 Ey Fıızuli! diiııya sana daima muhaliftir; 
dünya yetenekli kimseleri istemiyor galiba. 

28 Ferhat ve Mecnun aşk kadehiyle $C1rhoş olup yattılar; 
ey Fuzuli/ onlar yattıkça biz sohbet bekleriz. 

29 Zamanın içinde (yani: devir devir) küh Mecnun, klilı ben 
nöbet bekleriz. 
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2 

LEYLİ VÜ MECNUN'DAN SEÇİLMİŞ PARÇALAR 

Ger gelse ecel benim nem ala 
Canım had yok meğer gam ala 

* 
2 Gel ağlayalım bu maceraya 

Bir dem koşalım sada sadaya 

3 Gez bir nice gün benimle hem-rah 
İnsan deyip etme benden ikrah 

4 Olmuştu beşerden öyle bizar 
Kim iJz aksin sanırdı agyar 

* 
5 Boynum kolunu diler havadan 

La'liın lehini sorar sabadan 
�... 

6 Ruhuın ki bedendedir senindir 
Her neş'e ki bendedir senindir 

* 
7 Ya ver bana mihnetimce takat 

Ya takatim olduğunca mihnet 
* 

8 Bende olan aşikar sensin 
Ben had yokum ol ki var sensin 

* 
9 Ger ben ben isem nesin sen ey yar 

Ger sen sen isen neyim ben-i zar 
* 



2 

1 Efjer ecel gelse beııiın ııeyinıi alır? 

Camın yok, o/scı olsa gam alır. 

2 Gel bu serüveııe a/{i<ıya/1111, 

bir aıı sada sac/aya koşalım. 

Benimle yolda.� olup güıılerce clo/cı.�, 

iıısan deyip benden iğrenme. 

4 İ11.mndan öyle usanmıştı ki, 
keııdi aksiııi başkaları (ya dıı: rakipler) sanırdı. 

5 Boynum havadan (seniıı) kolunu diler, 
lii'lim {yani: fci'l gibi kırmızı dudağım) ranyelinde11 duda

ğını .wrar (ya da: emer). 

6 Viicudıımdaki ru/ııım· senindir, 

bendeki her neşe senindir. 

7 Ya baııa milıııetim kadar takat ver, 

ya da takatim kadar mihnet ver. 

8 Bende· görünen seıısin, 

beıı yokum, var olan sensin. 

9 Ey sevgili! eğer beıı ben isem, sen ııesin? 
Eğer sen sen isen, ben neyim? 
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10  Ger derse Fuzuli ki  güzellerde vefa var 
Aldanma ki şfıir sözü elbette yalandır 

* 
l l Hayal ile tesellidir gönül meyl-i visal etmez 

Gönülden taşra bir yar olduğun aşık hayal etmez. 



10 Fıızııli eğer: «güzellerde vefa var» derse; 
aldanma ki şair söıii elbette yalandır. 

11 Gönül, kavuşmaya eğilim göstermez, hayal ile avunur; 
aşık, gönliin dışmda bir sevgili bıılunduğımıı hayal etmez. 
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NESİR 





ŞİKAYETNAME 

Pek çok yazmaları bilinen ve İstanbul'da yayınlanan Kül
liyat-ı Divaıı-ı Futuli'de Mektub-i Nişancı diye basılan bu mek
tup, Ebüzziya Tevfik'in verdiği adla, Şikayetname diye ün al
mı�tır(N ümüııe-i Edebiyat-ı Osmaniye, 6. bas. s. 28). 

Bağdat'ın Kanuni Sultan Süleyman tarafından alınmasın
dan ( 1534) sonra şaire bağlanan ve Evkaf'm «Zevliidı;inden (ge
Ür fazlasından) verilmesi gereken 9 akçalık gündeliği, Evkaf 
memurlarının yolsuz davranışlarından dolayı bir türlü alama
yan Fuzuli, bu yakınma mektubunu, zamanın nişancı paşasına 
göndermiştir. Ebüzziya Tevfik, sözü edilen nişancı paşanın, Ni
şancı Mehmet Paşa olduğunu yazmış, bu yanlış bilgi o gün
den bu yana sürüp gelmişse de, son zamanlarda yayınlanan 
bir kitapta, Kanuni devrinde Mehmet Paşa diye bir «nişancı» 
bulunmadığı, bunun Nişancı Celil.1-zlide Mustafa Çelebi olma
sı gerektiği ileriye sürülmüştür (Tahir Olgun, Fuz.uli'ye Dair, 
1936, s. 14 - 2 1). 

Çağının yönetim aksaklığını yansıtan ve Fuzuli'nin yergi 
gücünü gösteren bu mektup, onun en ünlü verimlerinden bi
ridir. 

Aşağıdaki parçada, Fuzuli ·ne Evkaf memurlarının arasın
daki konuşma an!atılmaktadır. 

C . . )  

(Cümle kımı/ıış biçimleri 
korunarak dili sadeleşti
rilmiştir). 

Selam verdim, rüşvet değildir deyü (diye) al
madılar. Hüküm gösterdim, yararsızdır deyü mül
tefik olmadılar (iltifat etmediler) .  Gerçi görtiiıüş
te sözde itaat gösterdiler, amma hal diliyle bütün 
sorularıma cevap verdiler : 

Dedim: - Ey memurlar! bu- ne yanlış iş ve 
çin-i ebrudur? (kaş çatıklığıdır) .  

Dediler: - Her zaman bizim adetimiz bUdUf. 

189 



Dedim: - Benim, saygımı uygun görmüşler ve 
bana emeklilik beratı (yazısı, fermanı) vermişler 
ki, ondan sürekli olarak yararlanayım ve padişaha 
göntiı rahatlığı ile dua kılayım. 

· 

Dediler: - Ey zavallı! sana haksızlık etmek 
istemişler ve ne olacağı belirsiz bir mal vermişler 
ki, durmadan mücadele edesin ve uğursuz yüzler 
görüp sert sözler işidesin. 

Dedim: - Beratımın içindekiler ne için yapıl· 
maz? 

Dediler: - Zevaiddir (gelir fazlasıdır) ,  yapıl
ması mümkün olmaz. 

Dedim: .._,... Böyle evkaf zevaidsiz olur mu? 
Dediler: - İstanbul'un giderlerinden arta kal-

sa bile bizden kalır mı? 
Dedim: - Vakıf malını çok kuUanmak vebal
dir (günahtır) .  
Dediler: � Akçamız ile satın almışız, bize he

laldir. 
Dedim: ""'-- Hesap isteseler bu tuttuğunuz yo

lun bozukluğu görülür. 
Dediter: - Bu hesap kıyamette sorulur. 
Dedim: - Dünyada dahi hesap olur, haberini 

işitmişiz. 
Dediler: - Ondan dahi korkumuz yoktur, ka

tipleri razı etmişiz. 
Gördüm ki, soruma yamttan başka nesne ver

mezler ve bu berat ile isteğimi yerine getirmeğe 
gerek görmezler. İster istemez uğraşmayı bırak
tım, yaslı ve yoksun olarak yalnıZlık köşeme çe-
kildim. 

. 

( . . .  ) 
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Hayatı 

Sanatı 

Eserleri 

İÇİNDEKİLER 

Ş i i r  

Kaside (Naat) 

Gazeller 

M usammatlcır 

Rubailer 

Mesnevi (Leyli vü Mecnun) 

Seçilmiş Parçalar 

N e s i r  

Şikôyetnôme 

5 

17 

33 

40 

46 

144 

152 

155 

176 

i89 

191 
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