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NEDİM 

Hayatı, Sanatı, Eserleri 

HAYATI 

Divan edebiyatının en büyük şairlerinden biri 
sayılan Nedim <ölm. ı730) İstanbul'da doğmuştur. 
Asıl adı Ahmet'tir. Anadolu'da kadılıklarda bulun
muş olan Mehmet Efendi adlı birinin oğludur. Bü
yükbabası, Sultan İbrahim <hük. ı640-ı648) devri 
Kazaskerlerinden Merzifonlu Mustafa bin Muslihüd
din CMerzifonlu Muslihüddin oğlu Mustafa) 'dir; Sul
tan İbrahim'in tahttan indirilmesinden sonra, ı648' 
de çıkan bir isyanda halk ve •ulema• tarafından linç 
edilerek öldürülmüş olan bu zat, sapık eğilimleri yü
zünden çirkin lakaplarla anıldığı için, yazılarda adı 
«Mülakkab .. diye geçmektedir <bu yüzden, kimi kay
naklarda Nedim'den ·Mülakkab-zade· diye sözedilirl. 
Nedim'in annesi, Karaçelebi-za.de Abdülaziz Efendi 
ailesinden Saliha Hatun'dur. 

Nedim İstanbul'da yetişmiş, düzenli bir medrese 
öğrenimi görmüş, Şeyhülislın Ebe-zade Abdullah 
Efendi'nin hazır bulunduğu sınavı kazanarak mü
derrislik mesleğine girmiştir. İlkin Sadrazam Şehit 
Ali Paşa, sonra da Nevşehirli Damat İbrahim Paşa 
tarafından korunmuş, özellikle İbrahim Paşa dev
rinde iyice göze girmiş ve mesleğinde hızla ilerle
miştir: ramazan aylarında verilen tefsir derslerine 
ckaart'• C = okuyucu> olmuş U723'ten sonral, Mah
mutpaşa mahkemesi naipliğine atanmış <ı12sı, da
ha sonra, ilmiye mesleğinde de gittikçe ilerleyerek, 
sırasıyla Molla Kınmi medresesi, Sadi Efendi med-
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resesi, Nişancı Paşa-yı Atik medresesi, Sahn-i Se
man medreselerinden biri, Sekban Ali Bey medre
sesi müderrisliklerine atanmış Cl727-1730); ayrıca, 
İbrahim Paşa'nın özel kitaplığına ·hafız-ı kütüb,. 
olmuş, Müneccimbaşı Ahmet Efendi'nin ve Ayni'nin 
tarihlerini Türkçeye çevirmekle görevlendirilen ku
rullara da girmiş (1719 ve 1725) tir. 

Tarihlerde «Lale Devri• (1718-1730) diye anılan 
zevk ve eğlence devrinin adamı olan Nedim, o devri 
sona erdiren Patrona Halil ayaklanması sırasında 
ölmüştür C1730l. Ölümü ve mezarı üzerine çeşitli 
söylentiler vardır: 

a. Ramiz tezkiresindeki kayda göre, Damat İb
rahim Paşa'yla Mehmet Kethüda'ya kapılanmış 
olanların türlü dertlere, yağmalara ve ölümlere uğ
radıklarını duyması üzerine, korkarak, cgiriftiı.r ol
duğu illet-i vahime C = vehim hastalığı) den kurtu
lamayarak• 1730 aralık ayında (isyandan iki ay ka
dar sonra) ölmüştür. 

b. Müstakim-zade'nin Mecellet-ün-Nisab adlı ese
rinde, Nedim'in ayaklanma sırasında, evinin damın
dan düşerek öldüğü yazılıdır. 

c. Kemiksiz-zade Mustafa Safvet Efendi'nin 
Nuhbet-ül-Asar adlı tezkiresinde ise, fazla içki düş
künlüğü. yüzünden cirtiılş illeti» ( = titreme hasta
lığı) ne tutularak öldüğü bildirilmiştir. 

Ali Canip Yöntem'in bulduğu; Nedim'in tereke
sine ait mahkeme karar. sureti 28 Ekim 1730 tarihi
ni taşıdığına göre, şairin o tarihten önce ölmüş ol
duğu anlaşılmaktadır. Bu bakımdan, Müstakim-za
de'nin verdiği bilgi, gerçeğe yakın görünmektedir. 

Nedim'in mezarı, Ramiz tezkiresindeki kayda 
göre, Üsküdar'da, Karacaahmet mezarlığının Mis
kinler kısmında C Çiçekçi mevkiinde, mezarlığın yo
la yakın bir yerinde) dır. Annesinin mezarı da aynı 
yerdedir. Tarihçi İsmet Efendi, Şakayık Zeyli'nde, 
Nedim'in Ayaspaşa'da gömülü olduğunu yazma:kta 
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ise de, o mezann Nediın-i Kadim <ölm. 1670) 'e ait 
olduğu son incelemelerle anlaşılmıştır. 

Şairin terekesine ait karar suretinden öğrenil
diğine göre, Nedim, Beşikta.ş'ta, Tekerlek Mustafa 
Çelebi mahallesinde <Beşiktaş'tan Ortaköy'e giden 
yol üzerinde) oturmuştur; bu mahalle halkından İb
rahim Çelebi bin Elhac Mustafa CHacı Mustafa oğ
lu İbrahim Çelebil 'nın kızı Ümm-i Gülsüm ile ev
lenmiş, bu evlenmeden Rebaba adlı bir kızı olmuş; 
ölümü üzerine, kaynatası İbrahim Çelebi çocuğa va
si atanmıştır; şairin Rukıye, Hamide, Ayşe adlı üç 
de kızkardeşi vardır. 

Abdülbaki Gölpınarlı, şairin mezar taşının şek
lini gözönünde bulundurarak, onun Hamzavi tarika
tından olması gerektiğini ileriye sürmekte; bu tari
katın kutbu sayılan Şehit Ali Paşa sadrazamken ona 
hoş görünmek isteyen mensuplannın Hamzaviliğe 
girdiklerini, Nedim'in de bu sırada aynı tarikata gir
miş olabileceğini yazmaktadır. (Nedim Divanı, Ön
söz, s. XI - XIII, İstanbul 1951). 

SANATI 

Nedim'in Divan edebiyatı içinde, öbür şairlerden 
ayrı bir yeri vardır: 

Biçim, konu, dil, söyleyiş, mecaz vb. bakımların
dan kalıplaşmış birtakım kurallar çevresinde örül
müş olan Divan edebiyatının bu sıkı kurallarına her 
Divan şairinin uymak zorunda olduğu biliniyor. Ne
dim de sanatının ana çizgileriyle, bu kurallara uy
muştur; ancak, onun öbür şairlerden ayrıldığı nok
ta, şiirlerinde yer yer bazı yenilikler, birtakım ce
saretli çıkışlar yapmaktan çekinmemiş olmasıdır. 
Onun sanatının özelliklerini incelerken bu noktayı 
her an gözönünde bulundurmak gerekir. 

Divan �iirinde nazım birimi beyittir, yani her 
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beyit başlı başına bir bütün sayılıp düşüncenin bir 
beyit içinde tamamlanması gereklidir. Nedim de ge
nel olarak bu ana kurala uymakla birlikte, kimi 
yerlerde düşünceyi bir beytin dışına taşırarak, be
yitleri bir cümlenin parçalan haline getirerek ken
disinden çok sonra, Tanzimat ve Edebiyat-ı Cedide 
devirlerinde girişilecek olan yenilik atılışlarını de
nemiştir. 

Divan şiirinde konular ancak kendilerine özgü 
nazım biçimleriyle yazılırdı. Nedim ise, arasıra bu 
kuralın dışına çıkmış, bir kaside ile anlatılması ge
reken olaylan - sözgelimi Revan fethini Cbk. Şar
kılar, 9) ya da Şeref-iı.bad'ın yapılışını Cbk. Şarkılar, 
5) - şarkı ile anlatmıştır. 

Divan şiiri, ana çizgileriyle övgü, yergi, aşk, şa
rap, tasavvuf, hikmet vb. gibi beilibaşlı birkaç te
ma üzerinde yazılır, mesnevilerde ise - arasıra bazı 
yerli olaylar da hikaye edilmekle birlikte - Leyla 
ve Mecnun, Husrev ve Şirin, Yusuf ve Züleyha, İs
kenderndme vb. gibi birtakım kalıplaşmış konular 
her şair tarafından ortaklaşa kullanılırdı. Nedim de, 
içinde yaşadığı çağa ve kendi mizacına uygun düşen 
övgü, aşk ve şarap temaları üzerinde, hatta sadece 
bu temalar üzerinde, dolaşmakla birlikte, dil ve söy
leyiş bakımından kendinden önce ve kendi çağında 
yetişen şairlerden aynlmasını bilmiştir. Şiirlerinin 
Arap ve Fars sözlük ve dil kurallarıyla yüklü bir 
hale gelmesinden elden geldiğince kaçınmış, özellik
le şarkılarında sade, açık, külfetsiz bir dil kullan
maya çalışmıştır; gazellerinde, hatta kasidelerinde 
bile konuşma diline yakın sayılabilecek dizeler çok
tur. Bir gazelinde Cbk. Gazeller, 5) Fars dilinin ku
ralıyla yapılmış bir tek sıfat takımı ( dteş-i süzanJ 
ve halk ağzında yaşamayan yalnız iki yabancı söz
cük (mukassi, derünJ kullanması Divan edebiyatı 
içinde dikkate değer bir davranıştır. 

Nedim'in başlıca özelliklerinden biri de, fstan· 
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bul şivesini kullanmış olmasıdır. Daha önceki yüz
vıllarda, Divan şiirinin ortak söyleyişi dışında, Ba
ki, Şeyhülislam Yahya, Naili vb. gibi bazı şairler ta
rafından zaman zaman kullanıldığını gördüğümüz 
İstanbul şivesi XVIII. yüzyılda doğal bir akım halini 
�.ımış ve Nedim bu akımın bilinçli ve en büyük tem
-ilcisi olmuştur. 

Sen böyle soğuk yerde nıçın yatar uyursun 
Billahi döver dur hele dayen seni görsün 
Dahi küçüceksin yalınız yatma üşürsün 
Serd oldu hava çıkma koyundan kuzucağım 

Cbk. Şarkılar, 10) 

Jibi söyleyişlere Nedim divanında sık sık raslanabi
lir. Onun, •sevdiğim bir iki gün sabret hele•, •gel 
hele gör•, ·bir tatlı dilli, cana yakın•, •Çek çevir 
kendin•, ·hep mürüvetsiz senin derdinle•, •geçemem 
ioğrusu .. , •amma biraz vefacığı nakıs, şurası var .. , 
•canına can katmada•, ·bizim de canımız var•, •ne
ler çektiğimi ben bilirim•, •gizlice arasam ağzın,,, 
«SUÇ benim olsun•, •unutma güzel başın için• vb. gi
bi halk söyleyiş ve deyimlerinden hoşlandığı, med
rese kültürüyle beslenen yüksek zümre edebiyatının 
belli kalıplar içinde donmuş ve sertleşmiş anlatım 
biçimlerini bu yolda halk söyleyişleriyle yumuşat
mek, canlandırmak, hayata bağlamak istediği açık
ça görülmektedir. Arasıra daha da il_eriye giderek !ki
mi Arapça ve Farsça sözcükleri halk ağzında konu
�uldukları gibi kullanmış; sözgelimi hiç yerine hiç, 
:ihıiz yerine çeyiz vb. demiştir ki, bu, Divan şiiri
nin güzellik ölçülerine göre o devirde büyük kusur 
sayılırdı. 

Divan edebiyatında bütün şairler, her tür!ü gör
gü, duygu ve düşüncelerini birtakım kalıplaşmış 
mazmunlarla anlatmak zorunda idi. Boy, göz, kaş, 
ağız. yanak vıb. yi selvi, nerkis, keman, lıi'l, gül vb. 
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ile karşılamak gerekirdi. Gerçi Nedim de, sanatının 
ana çizgileriyle, bu klişeleri bol bol kullanmış ve 
bunlarla belli birtakım söz hünerleri göstermekten 
uzak kalmamış olmakla birlikte, yer yer, düşünce 
ve duygularinı bu kalıplaşmış mazmunlar dışında, 
kendine özgü yeni buluşlarla anlatmıştır. 

Bir güzelin boyu için: 

Nazı ab etmiş de bir fevvare resm etmiş hayal 
İşte ol sudur atılmış kaametin olmuş senin 

İnceliği için: 

Haddeden geçmiş nezaket :yal ü bal olmuş sana 

Kokusu ve nazı için: 

Bü:y-i gül taktir olunmuş nazın işlenmiş ucu 
Biri olmuş ho:.v birisi dest-mal olmuş sana 

Cbk. Gazeller, 3J 

gibi söyleyişler bunların en ünlüleridir. 
Hele sahradaki bülbülün sesiyle dağın yankısını 

•rengarenk aheng• sözüyle anlatışını, yani sadece 
renk için kullanılan rengareng sözünü ses için kul
lanışını o devire göre çok yeni bir söyleyiş saymak 
gerekir. Nedim'den çok sonra, ta .Edebiyat-ı Cedide 
zamanında dahi, bu türlü söyleyişler kolay kolay ka
bul edilmeyerek saat-ı semen-fam C = yasemin renkli 
saatler) sözü üzerinde çetin tartışmalara girişildiği 
hatırlanacak olursa, Nedim'in kendi devrine göre 
Türk edebiyatına ne kadar cüretli bir ayeni söyle
yiş .. getirmiş olduğu daha iyi anlaşılır. Salim tezki
resinde •Nedim-i taze-zeban.. C =taze dilli Nedim) 
diye anılan şair, yaptığı işi biliyor, şiirlerinin •taze 
eş'ar• olduğunu ve ckilk-i ayyannın narefte ri.h aç
tığını» C = hiyleci kaleminin geçilmemiş yol açtığı-
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nıl söyleyerek övünüyor, bir gazelinin mahlas bey
tinde de ·Malümdur benim sühanım mahlas iste
mez,. Cbk. Gazeller, a> diyerek adını bildirme gere
ğini dahi duymuyordu. 

Nedim Divan edebiyatının hayattan uzak, so
yut bir sanat anlayışı çevresinde birtakım kalıplaş
mış mazmunlarla örülen dar çerçevesini aşarak, ki
mi şiirlerinde, özellikle şarkılarında, gördüğü ve ya
şadığı hayatı yansıtmaya çalışmıştır ki, bu davranış, 
Divan şirinin yapısı içinde önemli bir yeniliktir. La
le Devri'nin eğlenti yerlerini, eğlence şekillerini, 
köşklerini, bir kısım halkın adet, gelenek ve giyiniş
lerini bu şiirlerden çıkarmak olanağı vardır. 

Gezme yerlerine cüç çifte kayık• ile gidildiğini 
Cbk. Gazeller, 5; Şarkılar, 2) ve bu kayıklarda şarkı 
okunduğunu; Hisar, Göksu, Çubuklu ve Sa'd-abad'ın 
sevilen gezme yerlerinden olduğunu <Gazeller, 2, 5, 
14; Şarkılar, 1, 2, vb.J; Kağıthane'de cFayz-abad•, 
.. Asaf-aba.de,., ·Sa'd-abad,, •Şeref-aba.el.· diye yerler 
bulunduğunu Cbk. Şarkılar, 5, 13) , köşklerden biri
nin adının •Kasr-ı Cinan,, olduğunu Cbk. Kasideler, 
3; Şarkılar, 2), kanallardan birinin ·Cedvel-i Sim» 
Cbk. Kasideler, l, 3), köprülerden birinin ·Cisr-i Sü
rür,. Cbk. Kasideler, 3) adını taşıdığını, ejderha hey
kellerinin ağzından sular aktığını Cbk. Şarkılar, 2) , 
hele bayramlarda Sa'd-abad gezmelerinin pek par
lak olduğunu Cbk. Şarkılar, 13, 18) , Çirağan gezme
lerinde seçkin dilberlerin rakslarının seyredildiğini, 
sazların nalelerinin Ciniltilerininl ufukları tuttuğu
nu ve ney, santur, rebap, def, tanbur ve çeng nağ
meleri ile bülbül ve kumru nağmelerinin birbirine 
karıştığını Cbk. Şarkılar, 7); gezmeğe gelenlerin 
kah havuz kenarında dolaşıp, kah kasırları seyret
tiklerini, kah şarkı ya da gazel okuduklarını Cbk. 
Şarkılar, 2); her köşeden bir güzel çıkıp kimisinin 
bahçeye doğru, kimisinin sahradan yana gittiğini, 
orada ele çok fırsatlar geçtiğini Cbk. Şarkılar, 18) , 
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:sa'd-Abad'a seyre çıkan delikanlıların bellerinde altın keme� ve �ançer bulunduğunu Cbk. Şarkılar, ıl, samur kurklerı kırmızı ya da gülpembe şala kaplatmanın moda olduğunu Cbk. Şarkılar, 13, 15); on beş yaşlanndaki güzellerin makbul sayıldığını Cbk. Şarkılar, 8); gerdanı püskürme benli, güzel gözlü sırma kaküliü. gümüş gerdanlı tel tel zülüflü · 
' 

b lr .. 1 · , ınce e ı, gu yanaklı bu güzellerin Cbk. Şarkılar 8) başlarına civan-kaşı sank sardıklarını, gözlerine �ür
�e ��kip . kaşlarına ve gerdanlanna ıtr-ı şahiler sü
�ndukl��ıni Cbk. Şarkılar, 8, 13), onun şiirlerinden ogrenebılıyoruz. Yine onun şiirlerinden, İstanbul'un 'lcynı z..:.manda bir bilim mı;ırkezj olduğunu- anlamak, 
şehrin cam.Heri, mescitleri, kandilleri, çeşmeleri, ha
mamları, dağlan, bahçeleri, kasırları, vb. Cb:k. /{a
sideler, 2) ile bakımlı bir yer olduğu hakkında top
lu bir bilgi ed�rımek olanağı vardır. 

Başta Sadrazam Damat İbrahim Paşa olmak 
üzere, devrin başlıca ileri gelenlerinin ve ayrıca pa
dişahın sevgisini kazanan; çeşitli ziyafet ve gezme
lerde, Sa'd-Abiı.d Alemlerinde, Boğaziçi safiı.lannda, 
helva sohbetlerinde, bayram vb. dolayısıyla yapılan 
tebrik törenlerinde sık sık hazır bulunan Nedim, 
tam bir Liı.le Devri adamı, zevk ve eğlence şairidir. 
Şiirlerinin din, tasavvuf ve hikmetle hiçbir ilgisi 
yoktur. Divanların baş tarafına konması Adet olan 
Allah ve Peygamber hakkında yazılmış münacat, 
naat, vb. gibi kasidelere bir tek örnek dahi yazma
mıştır. Onun şiirlerinin başlıca konulan - yukarıda 
da işaret edildiği gibi - şarap, aşk, Sa'd-abad gez
meleri, Çirağan safa.lan gibi şeylerdir. ·Elinden ka
deh düşmeyen ve meyhane köşesinden ayrılmayan• 
kimseye haset eden, •ramazan içinde bayrama kadar 
şarabı terkedinceye dek neler çektiğini• anlatan, 
•gıdasının afyon belasından• ibaret olduğunu söyle
yen ve ballandıra ballandıra anlattığı Sa'd-abad gez
melerinde birtakım «fırsatlar ele geçirmek-ten baş-
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ka bir şey düşünmeyen şair, Boğaz'da, Sa'd-abad'da, 
evde, hamamda, genel toplantılarda, gizli buluşma
larda, gece, gündüz, yaz, kış sürüp giden içkili, sazlı 
eğlentilerini, kadın ve genç erkeklerle olan serbest 
ilişkilerini, her türlü cümbüş ve sefahat W.emlerini 
bütün girdisi çıktısıyla, ve çoğuzaman açıksaçık bir 
söyleyişle anlatmayı bir açık kaplilik sayar ve aynı 
günahları gizlice işledikleri halde dışarıya karşı gü
nahsız görünmeye çalışan zahit ve vaizlere çatmak
tan hoşlanır Cbk. Gazeller, 6, 19, 20, 27, 32: Seçilmiş 
Parçalar, 8). Şu kadar ki, Nedim'deki bu açıksaçık
lık, bir söyleyiş ustalığı ile güzelleştirildiği ıçın, 
cmüstehcen• olmaktan kurtulmuştur. Zaten Nedim'i 
Nedim yapan da, onun her şeyden önce bir söz sa
natçısı oluşudur; denebilir ki, sözcüklerle düşünce 
ve duygular arasındaki gizli bağı onun kadar ustaca 
kullanan ve herhangi bir duygu, görgü ve düşünce
yi bir söyleyiş tarzı içinde okuyucuya sezdiren sa
natçı az yetişmiştir. 

Bir şeker handeyle bezm-i şevka cam ettin beni 
Nim sun peymdneyi sakı tamam ettin beni 

Cbk. Seçilmiş Parçalar, 2) 

beytinde hazdan baygın bir insanın ruh halini sez
memek mümkün müdür? 

Nedim, Divan edebiyatının belli nazım biçimleri 
dışına çıkmamakla birlikte, şiire yeni bir çeşni ge
tirmiş; özellikle kaside, gazel ve şarkı yolunda çok 
üstün başarı göstermiştir. 

Sarayın, sadrazam ve devrin ileri gelenlerinin 
bağışlar ıyla geçinen Nedim'in kaside yolunda eser 
vermemesi olanaksızdı. Kaside, iç bölümleri bakımın
dan her yana çekilmeye elverişli bir nazım tarzıdır. 
cNesib· adı verilen başlangıç bölümünde herhangi 
bir olayı anlatmak ya da bir doğa tasviri yapmak, 
cTegazzül- denen bölümünde ise aşktan sözetmek 
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olanağı vardır; ancak, ·Medhiye.. bölümünde, kasi
denin sunulduğu kimseyi mutlaka övmek gerekir. 
Başka Divan şairlerinin elinde kalıplaşmış birtakım 
soyut mazmunlarla birçok söz hürnerleri göstermek 
için kullanılan kaside tarzını, Nedim, hayata bağla
maya çalışmış; çoğunu bahar, kış, ramazan, bayram 
gibi vesilelerle yazdığı bu şiirlerin nesih ve tegazzül 
bölümlerinde doğa güzelliklerini, yaşama zevkini, 
aşk duygularını anlatmıştır; onun kasidelerinin med
hiye bölümleri nesib ve tegazzül bölümleri yanında 
sönük kalır. Bir vesile ile yukarıda da işaret ettiği
miz üzere, Nedim, kasidede münacat ve naat yaz
madığı gibi, mizacına uygun gelmeyen mersiye ve 
savaş gibi konulan da ele almamıştır. 

Nedim, asıl kişiliğini gazel tarzında göstermiş
tir. Zaten aşk ve şarap konularının işlendiği klasik 
bir nazım biçimi olan gazel, hayatın her türlü tadı
nı sömürmeyi meslek edinmiş zevk düşkünü bir şair 
için, adeta biçilmiş kaftandır. Her gün yeni bir zevk 
peşinde koşan ve her yerde birtakım ·fırsatlar ele 
geçirmeye• çalışan şairin bu şiirlerinde günlük ha
yat izlenimlerinin anlatılmış olduğu sezilmektedir. 
Bu yoldaki şiirleri, kasidelerine göre dil bakımın
dan daha sadedir. 

Nedim'in çok başarı gösterdiği ve bir çığır ha
linde bugüne kadar sürüp gelmesini sağladığı na
zım biçimlerinden biri de şarkı biçimidir. XV. yüz
yıldan bu yana, önce .. murabba .. , sonra .. şarkı» adıy
la anılan bu tarz, özellikle Lale Devri'nde, eğlence 
alemlerinin doğurduğu bir gerekseme ile, çok geliş
miş ve Nedim'in kişiliginde en büyük temsilcisini 
bulmuştur. Nedim, özellikle bu yoldaki şiirlerinde, 
yerli hayat sahnelerini ve günlük hayat izlenimleri
ni daha geniş ölçüde anlatmıştır. Bestelenerek eğ
lenti meclislerinde ve halk arasında okunmak mak
sadıyla yazılan bu şiirlerin dili, şairin öbür bütün 
şiirlerinden daha sadedir ve yer yer konuşma dili-
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ne yaklaşmıştır. 
Divanın •Şarkılar» bölümünde, hece ölçeğinin 

6+5 kalıbıyla yazılmış bir de türkü vardır Cbk. Tür
küJ. Hece ile yazılmış şiirlerin .. na.ınevzün,, Cölçek
siz) sayıldığı bir sanat çevresi içinde Nedirn'in böy
le bir denemeye girişmesi, onun klasik kurallara 
karşı her türlü yeniliği benimsemekten çekinmeyen 
cesaretini göstermesi bakımından, bir de, Halk ede
biyatının yüksek zümre edebiyatına kendini kabul 
ettirmeğe başladığını sezdirmesi yönünden dikkate 
değer. 

Bunlar dışında, Nedim divanında birkaç rubai, 
küçüklü büyüklü bir hayli kıt'a, tarih, vb. varsa da 
bunlann çoğu, gazel ve şarkılanyla karşılaştınla
mayacak kadar değersizdir. 

Divanda, Çağatay lehçesiyle yazılmış bir gazel 
ile birkaç da Farsça ve Arapça şiir vardır. Şairin 
eserlerini inceleyen eleştirmenlerin söylediklerine 
göre, Nedim'in Farsça ve Arapça şiirleri, bize, onun 
bu dilleri kullanabildiğini göstermekten daha üstün 
bir değer taşımamaktadır. 

Divanında, Firdevsi, Urfi, Enveri, Hafız, Saib, vb. 
gibi Fars şairleri için övgülü cümleler kullanan Ne
dim, bu konuda devrinin genel beğenisinden aynl
marnakla birlikte, kendinden önce yetişen Divan şa
irleri gibi, Fars edebiyatı karşısında bir güçsüzlük 
duygusuna da kapılmamış, tersine, içinde, Fars şa· 
irleriyle boy ölçüşme gücünü duymuştur. 

lran zemine tuhfemiz olsun bu nev gazel 
İrgürsün Isfahan'a Stanbul diyannı 

Cbk. Gazeller, 71 

beyti, kendine güvenen bir sanatçının gururla or
taya atılışını anlatır. 

Bir fahriyesinde, Türk şairleri içi�de, kasidede 
Nef'i, gazelde Baki ve Yahya, mesnevide Ata.yi, ru-
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ba.ide Haleti'nin üstünlüğünü ileriye sürer ki, bu 
konuda da, devrinin genel görüşünden ayrılmış de

ğilıdir. 

Kendinden önce ya da kendi devrinde yetişen 

şairlerden bazılarının gazellerini tahmis ya da taş

tir etmesi, bazılarının gazellerine nazireler yazması 

ise, bu şairlerin etkisi altında kaldığını değil, Divan 

edebiyatı geleneğine uyduğunu gösterir. 

Bugün Türk edebiyatının en büyük şairlerinden 

biri olarak kabul edilen Nedim, yaşadığı devirde, 

çağdaşları olan Osman-zade Taib, Seyyid Vehbi, 

Nahüi, vb. gibi ünlü şairlerden daha üstün sayılmı

yordu. Nitekim, o devirde, şairlerden birine, padi·· 
şah tarafından creis-i şairan» (şairler başkanı) un

vanı verilmesi söz konusu olunca, bu unvana Ne

diın değil Osman-zade Taib layık görülmüş; Taib de, 

zamanın şairlerinden sözetmek üzere yazdığı kasi

dede Nedim'in adını dahi anmamıştır. Gerçi, bunu, 

Taib'in Nedim'i çekememesinde aramak gerekirse 

de, Nedim'in eğer çok büyük bir ünü olsaydı, Taib 

onu elbette susmakla. geçiştiremezdi. Taib'in bu hak

sız davranışından sanatçılık gururunun çok incin

miş olduğunu tahmin ettiğimiz şairin: 

Zahirde eğerçi cümleden edna:vız 
Erbab-ı nazar yanında lik alayız 
Saymazsa hisaba nola ahbab bizi 
Biz zümre-i şairanda müstesndyızt 

rubaisini o münasebetle yazmış olabilir. 

Devrinin ileri gelen devlet adamları tarafından 

korunmasını, her eğlenti ve her toplantıya çağırıl

masını, şairliğinden çok, ·hoş-sohbet», «meclis-ara. .. 

1 Dış görünüşte gerçi herkesten aşağıyız / ilkin bakmasını 
bilenlerin yanında yükseğiz; / dostlar bizi hesaba katmazsa ne 
çıkar? / Biz şairler zümresinde benzersiziz. 
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bir toplum adamı olma.sına bağlamak. da ak.la yakın 
görünüyor. Bununla birlikte, onu, devrinde, kenar
da. kalmış bir şair de sayamayız. Salim tezkire
sinde, ·Nedim-i taze-zeban• Cyeni dilli Nedim) di
ye övülmüştür; Seyyid Vehbi, «reis-i şairan» Osman
zade Taib'e vekaleten yazdığı V�kaletname adlı ün
lü kasidesinde onu cNedim-i nükte-perdaz• Cnük
teci Nedim) diye anar; İzzet Ali Paşa, Nedi�'in bir 
«nev-zemin-i taze• Ct.aze bir yeni çığır> açtığını 
söyler; Atıf, onun «yekketaz» Ctaze bir koşucu) 
olduğunu bildirir; Çelebi-zade Asım, Nedim'in bir 
«narefte rah» (geçilmemiş yol) açmış bulunduğu
nu ve şiirlerine nazire söylemenin olanaksız oldu
ğunu anlatır. 

Nedim'in asıl değeri daha sonraki devirlerde, 
özellikle Tanzimat'tan sonra anlaşılmaya başlamış-
tır. 

Nedim çığın, şainn sağlığında İzzet Ali Pa
şa; daha sonraki devirlerde de Beliğ, Hami, Sünbül
zade Vehbi, Süruri, Enderunlu Fazıl, Enderunlu Va
sıf, vb. gibi şairler tarafından yürütülmeye çalışıl
mıştır. Nedim'i izleyenlerin bir kısmı, onun İstanbul 
şivesiyle ve sade dille şiir söyleme yolunu; bir kısmı 
da şuh ve «ha!if-meşreb .. edasını taklide özenmiş
lerse de, hiçbiri bayağılığa düşmekten ve edep dışı 
birtakım açıksaçık 18.f etmekten başka bir şey yapa
mamıştır. Nedim'in Q.aşanlı sayılabilecek tek izleyi
cisi, yirminci yüzyılın ilk yansında yetişen Yahya 
Kemal Beyatlı'dır. 

şi i r: 

Divan: Nedim divanının yazma ve basma çeşitli 
nüshaları vardır. Arap alfabesiyle üç, Latin alfabe
siyle bir kez basılmıştır: Divan, Mısır, Bulak matba
ası, tarihsiz; Divan, İstanbul, Vezir hanı, Ali Bey 
matbaası, 1291/1874; Nedim Divanı, İstanbul, İkdam 
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matbaas ı, 1338 - 1340/1922, haz. Halil Nihat [Boztepe] 
(başında, Ahmet Refik ve Fuat Köprülü'nün birer 
önsözü vardır); Nedim Divanı, İstanbul, İnkılap Ki
tabevi, 1951, haz. Abdülbaki Gölp ınarlı. 

N e s i r: 

Sahdif-ül-Ahbcir, 3 cilt, İstanbul, 1284/1868, Mü
neccimbaşı Ahmet Dede'den çeviri. 
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ŞİİRLER 



KASİDELER 

1 

(Bu kaside padişah 111. Ahmet ıçın yazılmıştır. Şiirde cSa'd
abad»· anlatılmaktadır. Aşağıdaki parça, «nesib,,, «tegazzüb, 

cmedhiye>, cdua» bölümlerinden alınmıştır. Şiirin bütünü 76 
beyittir.) 

1 Bak Sıtanbul'un şu Sa'dabad-ı nev bünyanına 
Ademin canlar katar ab u havası canına 

2 Ey saba gördün mü mislin bunca demdir alemin 
Püşt ü pa urmaktasm İran'ına T1'.lran'ına 

3 Ey felek insaf ey mihr-i cihan-ara aman 
Bir naziri var ise söylen konulsun yanına 

4 Ben de bilmem böyle rfıh-efzahğın aslın meğer 

Hızr tohm-i ömr-i cavid ekti nahlistinına 

( . . . ) 

5 Hey ne feyz-i cavivandır kim olur serv-i sehl 
Sürseler bir katre abm navekin peykanına 

6 Turfa renga-reng filıeng eylemiş sahrayı pür 
KUlı ses verdikçe şeydi bülbülün efgaanına 

7 Arşa dek çıkmakta manend-i dua-yi müstecab 
Uğrayan ab-ı musaffi rfilı-ı şadırvanına 

8 cSizde böyle müşk olur mu> deyü haR.inden biraz 
Ah göndersem saba ile Huten Hakaanına 

9 Cedvel-i Sim içre adem binse bir zevrakçeye 
İstese mümkin varılmak cennetin ta yanına 

( ... ) 
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1 

1 lstanbul'un şu yeni yapılmış Sa'd-abdd'ına bak, 
suyu ve havası insanın canına can katar. 

2 Ey tanyeli! bunca zamandır dünyanın lran'ına, Turan'ına 
gitmektesin, bunun benzerini gördün mü? 

3 Ey felek, insaf/ ey dünyayı süsleyen güneş, aman! 
Bir benzeri varsa söyleyin de yanına konulsun. 

4 Böyle gönül açıcılığının aslını ben de bilmezdim, meğer 
Hızır, onun fidanlığına ebedi ömrün tohumunu ekmiş. 

5 Hey! bu ne ebedi bir feyizdir ki, bir damla suyunu okun 
temrenine sürseler, dümdüz selvi olur. 

6 Dağ, çılgın bülbülün feryadına ses verdikçe, 
ovayı rengarenk ahenk doldurmuştur. 

7 Şadırvanın yoluna uğrayan duru su, 
kabul edilen dua gibi, arşa kadar çıkmaktadır. 

8 Ah! «Sizde böyle misk bulunur mu?» aiye, Huten haka
nına onun toprağından biraz göndersem. 

9 İnsan, «Cedvel-i Sim» içinde biT sandala binse; 
eğer isterse, cennetin ta yanına varılmak mümkündür. 
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10 Sahn-ı Sa'dabld'a da sad el-hased sad el-hased 
Oldu çün makböl debrin husrev-i zi-şanına 

( ... ) 

11 Bir gazel tarh eyleyim bari ki kalsın yadgar 
Sahn-ı Sa'dabad'da İstanbul'un hflbanına 

( ... ) 

12 Ah kim her-cayidir bigane-meşrebdir biraz 
Ol perinin söz mü vardır yoksa hüsn ü anına 

( ... ) 

13· Ey şehenşah-ı cihan lfltfunla Sa'dablld'ı çün 
Eyleyip teşrif verdin taze revnak şanına 

14 Ule-zarın da aclib şevkı var hasrettedir 
Ol da yüz sürmek diler hünkarunın damanına 

ıs Çünki Sa'd-abad'ı seyrettin şehenşahl buyur 
izz ü devletle Çiragaan'ın dahi seyranına 

16 Şad-kam olsun safalarla hemişe hatırın 
Bin sürflr amade olsun vaktinin her anına 

17 Gah sahil-hanelerde gah Sa'd-abad'da 
Sen safa kıl düşmenin endflh geçsin canına 

18 Sen otur ıkbal ile taht-ı şehenşahide şad 
Mülkler olsun musehhar askerin şiranına 
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10 Sa'd-ô.bô.d meydanına da yüz kere, yüz kere haset! 
çünkü dünyanın şanlı padişahınca beJenildi. 

11 Bari bir gazel yazayım da, Sa'd-ô.bô.d meydanında lstan· 
bul güzellerine yadigô.r kalsın. 

( . . . ) 

12 Alı, hercayidir, biraz yabanı tabiatlıdır, 
yoksa o perinin güzelliğine söz mü vardır? 

( . . .  ) 

13 Ey cihanın şahlar şahıl lutfunla Sa'd-ô.bô.d'ı 
teşrif edip, onun şanına taze parlaklık verdin. 

14 Lô.le bahçe!ı'inin de acayip bir isteği var: hasrettedir, 
hünkô.rımın eteğine o da yüz sürmek diler. 

15 Ey şahlar şahı! madem ki, Sa'd-ô.bô.d'ı seyrettin, 
Çirağan'ı dahi yücelikle ve devletle dolaşmaya buyur. 

16 Gönlün daima safôlarla neşe/ensin, 
vaktinin her anına bin neşe hazır olsun. 

17 Kô.h yalılarda, kô.h Sa'd-ô.bô.d'da 
sen safa sür, düşmanın canına gam işlesin. 

18 Sen padişahlar padişahının tahtında neşe ile ve bahtla otur, 
uslaıı askerler memleketler feth etsin. 
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2 

(Bu kaside Sadrazam İbrahim Paşa ıçın yazılmıştır. Şiirde İs
tanbul'un nitelikleri anlatılmaktadır. Aşağıdaki parça, cnesibıı., 
cgirizgah•, cdua• bölümlerinden alınmıştır. Bütünü 28 beyittir.) 

1 Bu şehr-i SıtanbOI ki bi-misl ü bahadır 
Bir sengine yek-pare Acem mülkü fedadır 

2 Bir gevher-i yek-pare iki bahr arasında 
Hürşid-i cihan-tab ile tartılsa sezadır 

3 Bir kan-ı niamdır ki anın gevheri ikbal 
Bir bağ-ı İrem'dir ki gülü izz ü aladır 

4 Altında mı üstünde midir cennet-i a'la 
El-hak bu ne halet bu ne hoş ab u havil.dır 

5 Her bil.ğçesi bir çemenistan-i letafet 
Her gtlşesi bir meclis-i pür-feyz ü safadır 

6 İnsil.f değildir anı dünyaya değişmek 
Gülzarların cennete teşbih hatil.dır 

7 Herkes erişir anda muradına anınçün 
Dergahları melce-i erbab-i recil.dır 

8 Kala-yı maarif satılır suklannda 
Bil.zlr-ı hüner ma'den-i ilm ü ulemadır 

9 Cami'lerinin her biri bir ktlh-i tecelli 
Ebrtl-yi melek andaki mihrab-i duadır 

10 Mescidlerinin her biri bir lücce-i envil.r 
Kandilleri meh gibi leb-riz-i ziyadır 
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I Bu İstanbul şehri benzersizdir ve paha biçilemez; 
bir taşına bütün Acem memleketi fedadır. 

2 İki deniz arasında bütün bir cevherdir, 
cilıanı aydınlatan güneşle tartılsa layıktır. 

J Bir nimetler madenidir ki, onun cevheri ikbaldir; 
bir İrem bahçesidir ki, değerlilik ve yükseklik onun gü
lüdür. 

4 Güzel ( = yüksek) . cennet onun altında mı, üstünde midir� 
Doğrusu bu ne hal, bu ne hoş su ve havadır? 

5 Her bahçesi bir güzellik çimenliği, 
her köşesi bir feyiz ve safa meclisidir. 

6 Onu diinyaya değişmek adalet değildir, 
onun gül bahçelerini cennete benzetmek yanlıştır. 

7 Orada herkes muradına erişir, onun için 
dergahları ( = kapıları) ricacılar sığınağıdır. 

8 Çarşılarında bilgi kumaşı satılır, 
onun hüner pazarı bilim ve bilgin madenidir. 

9 Camilerinin her biri Tanrının göründüğü bir dağdır, 
oradaki dua mihrabı melek kaşıdır. 

10 Mescitlerinin her biri bir ışıklar denizidir, 
kandilleri ay gibi ışıkla doludur. 

25 



11  Ser-çeşmeleri olmada inslna revan-bahş 
Germabeleri clna safi cisme şifadır 

12 Hep halkının etvan pesendide vü makbfil 
Derler ki «biraz dilberi bi-mihr ü vefidtr> 

13 Şimdi yapılan A!em-i nev-resm-i saflnm 
Evsafı hele başka kitab olsa sezadır . 

14 Namı gibi olmuştur o hem sa'd hem ibad 
İstanbul'a sermiye-i fahr olsa revadır 

15 Kühslrları bağları kasrları hep 
Guya ki bütün şevk u tarab zevk u safadır 

16 İstanbul'un evslfını mümkin mi beyan hiç 
Makslld heman sadr-ı kerem-Ura senidır 

( ... ) 

17 Ey sadr-ı kerem-kir ki dergllı-ı refiin 
Erbib-ı dile k.ıble-i ümmid-i recidır 

18 ldin ola ikbal ü saadetle mübarek 
Günden güne ikbilin ola gün gibi zahir 

19 Sadrında seni eyleye Hak daim ü sabit 
Hep alemin ettikleri şimdi bu duldır 

20 Ey sadr-ı cihan-bin ede Hak devletin efzillı 
Kim devletin erbib-ı dile UUf-i Hudadır 

21 Ez-cümle Nedimi kulun ey isaf-ı devran 
Müstağrak-ı lutf u kerem ü cdd ü atidır 
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11 Kaynakları ( = çeımeleri) insana ruh vermede, 
hamamları cana safa, vücuda şifadır. 

12 Bütün halkının tavırları beğenilmiş ve makbuldür; 
derler ki: cGüzeli biraz sevgisiz ve vefasızdır». 

13 Şimdi yapılan yeni usul safa aleminin 
vasıfları hele başka kitap olsa, uygundur. 

14 Adı gibi o hem kutlu, hem bayındır olmuştur, 
lstanbul'a övünme sermayesi olsa layıktır. 

15 Dağları, bahçeleri, köşkleri hep 
sanki bütün neşe ve şenlik, zevk ve safadır. 

16 lstanbul'un niteliklerini anlatmak hiç mümkün mü? 
Maksat hemen luti edici sadrazamı övmektir. 

17 Ey ltUf edici sadrazam/ yüksek dergahın ( = kapın) 
gönül sahiplerine rica ve ümit kıblesidir. 

18 Bayramın baht/ılıkla ve mutlulukla kutlu olsun, 
mevkiin günden güne güneş gibi görünsün. 

19 Tanrı seni sadrazamlığında sürekli ve sabit kılsın, 
alemin ettikleri şimdi hep bu duadır. 

20 Ey cihanın sahibi sadrazam/ Tanrı mutluluğunu çoğaltsın, 
senin devletin ( = iktidarda oluşun) gönül sahiplerine Tan
rı lfıtfudur. 

Jl Ey dünya veziri/ özellikle Nedim kulun 
llUuf, kerem, cömertlik ve bahşişine gark olmuştur. 
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3 

lDİYYE 

(Bu kaside sadrazam İbrahim Pap için yazılmıştır. Bü
tünü 19 beyittir.) 

1 İdin mübarek olsun eyi isaf-ı cihan 
Gelsin edeble payini bf1s etsin asman 

( ... ) 

2 Aldın o rütbe lCitf u keremle cihanda nim 
Medhinde gayri söz bulamaz oldu şiiran 

3 LQ.tf u mürüvvet eyle biraz dahi bizlere 
Mamıun bağı5la biri efendim aman aman 

( . . .  ) 

4 Devletle sen o sadra ki teşrif eyledin 
Bir yana durdu fitne cihandan heman o an 

( ... ) 

S İdiyye cimelerle çıkıp seyre dilberan 
Uşşakın ettiler yeniden halini yaman 

6 Bir bQ.se verdi bana ağız miskidir deyil 
Bir tatlı dilli cana yakın tıfl-ı dil-sitan 

7 cKasr-ı Cinan'a azm edelim sevdiğim> dedim 
Ol hQ.r veş dedi «ne durursun aman heman> 

8 Görmüş mü kimse Cedvel-i Sim'in nazirini 
Dilberler atsa seyrine anın aceb mi can 

9 Havzın safisını edemem hiç sana beyan 
Düştük bugün o şQ.h ile ze:vrakta yan-be-yan 

10 Bestir ki geçti canımıza rCizenin gamı 
Cisr-i Sürdr'dan geçelim biri bir zaman 

11 Ey sadr-ı muhterem ede Hak id her günün 
Vasfında ola böyle Nedimi şeker-feşan 
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1 Ey dünya veıiı:il bayramın kutlu olsun, 
gök edeple gelsin ayağını öpsün. 

2 Dünyada llltuf ve keremle o derece ün aldın ki, 
şairler seni övmek için artık söz. bulamaz. oldu. 

J Efendim, biı.lere biraz. lutuf ve mürüvvet eyle de, 
maıınun bağışla bari. 

4 Sen devletle o sadraıamlığı teşrif edince, 
cihanda hemen o an fitne bir yana çekildi. 

5 Güzeller bayramlık giysilerle gez.meğe çıkıp 
aşıkların halini yeniden yaman ettiler. 

6 Bir tatlı dilli, cana yakın gönül alıcı çocuk, 
bana ağız. miskidir diye bir öpücük verdi. 

7 «Kasr-ı Cinan'a gidelim, sevdiğimi• dedim, 
fJ huri gibi güz.el: «Ne duruyorsun? Aman hemenlıt dedi. 

8 Cedvel-i Sim'in benıerini kimse görmüş mü? 
Güz.eller onun seyrine can atsa ıaşılır mı? 

9 Sana havuz.un sa/asını hiç anlatamam, 
o şuh ile bugün kayıkta yan yana düştük. 

10 Orucun gamının canımııa işlediği yeter, 
bari bir ıaman Cisr-i Sürur (= neşe köprüsü)'dan geçelim. 

11 Ey sayın sadraıaml Tanrı her gününü bayram etsin. 
Nedim de senin vasfında böyle şeker saçıcı olsun (yanJ: 
senin vasıflarını böyle tatlı tatlı anlatsın). 
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GAZELLER 

1 

Çünki bülbülsün gönül bir gülsitan lizım sana 
Çünki dil koymuşlar adın dil-sitan lizım sana 

2 Nev-cüvanlık alı=min ta kim getirsin yanına 
Dahi pek pir olmadan bir nev-cüvan lazım sana 

3 Çünki şairsin hayal-i tazedir senden murad 
Pes yeni bir dil-rübil-yi mQ-miyan Jazun sana 

4 Bir- güzel sev duymasın amma sakın zalim felek 
Gene ola amma nihan ender nihan lazım sana 

S Çünki ta'mir etti tali' hane-i viranını 
Gayri zahir bir münasib mihman lazım sana 

6 Ahuvan-ı ma'ni-i nev saydına hep cümleden 
Şimdi bir gisQ-kemend ebrQ-keman lizım sana 

7 Çünki tir-i hecr ile oldun zahm-nilk ey gönül 
Çek çevir kendin ki bir kaşı keman lizım sana 

8 Vasf-ı la'l-i diber ise kasdın ey kilk-i beyan 
Terceman olmaklığa şirin-zeban lazım sana 

9 Kıl metıl-ı nazmını irayiş-i sQk-i kemal 
Ey Nedim-i pür-hüner zib-i dükan lizım sana 
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1 

1 Gönül! madem ki bülbülsün, sana bir gül balıçesi /ıizım; 
madem ki adını gönül koymuşlar, sana bir gönül alıcı /ıizım. 

2 Gençlik il/emini yanına getirmesi için 
daha pek ihtiyarlamadan sana bir genç lıizım. 

3 Madem ki şainüı, senden istenen taze hayaldir, 
öyleyse sana ince belli bir gönül alıcı lıizım. 

4 Bir güzel sev, ama sakın zalim felek duymasın; 
genç olsun ama, bu sevgi çok gizli olsun (ya da: bir ha
zine olsun ama, çok gizli olsun). 

5 Madem ki talih viran evini tamir etti, 
artık göze görünür uygun bir konuk /ıizım sana. 

6 Cümleden yeni anlam ahu/arını avlamak için (yani: yeni 
anlamlı cümleler yazabilmek için) 
sana şimdi bir kement saçlı, yay kaşlı ldzım. 

7 Ey giiııül! madem ki ayrılık okuyla yaralandın, 
kendini çek çevir ki, sana bir yay kaşlı lıizım. 

8 Ey anlatım kalemi! kastın dilberin dudaAının vasfı ise, 
tercüman olmak için sana bir tatlı dilli /ôzım. 

9 Ey çok hünerli Nedim! nazım malını olgunluk çarşısının 
süsii yap, sana bir diikkdn süsü lıizım. 
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2 

1 Gör kadd-i ylri serv-i revan söylerim sana 
Bak ol dehba ri.z-ı nihan söylerim sana 

2 Sorma peyam-ı la'lini peymbe duymasın 
Ey dil tehalük etme aman söylerim sana 

3 Ben şairim o kaamet-i mevzunu doğrusu 
Sevmem desem de belki yalan söylerim sana 

4 Vardır huzura söyleyecek bir sözüm anı 
A'da kaçan uyur o zaman söylerim sana 

S Söylenmez ol peri ile seyr-i Hisir'ımız 
Zannetme ey dil anı heman söylerim sana 

( ... ) 

6 Hiç bir nişine yok o miyan ü deblndan 
Agah olursam ey dil il can söylerim sana 
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2 

1 Sevgilinin boyunu gör, salına11 selvidir, diyorum sana; 
o ağıa bak, giz.ti sırdır diyorum sana (yani: bir sır gibi 
gizlidir, göz.e görünmeyecek kadar küçüktür). 

2 Ey gönül! dudağından lıaber sorma, kadelı cluymasm; 
aman acele etme, ben sana söylerim. 

3 Ben şairim, o düz.gün boy11 doğrusu 
sevmem desem de belki sana yalan söylerim. 

4 Buz.urunda söyleyecek bir söıüm vardır, onu 
düşmanlar uyuduğu z.aman söylerim sana. 

5 O peri ile Hisar gez.memiı söylenmeı; 
ey gönül! onu sana hemen söylerim sanma. 

6 O bel ve ağız.dan hiçbir iı yok (yani: beli yok denecek 
kadar ince, ağz.ı yok denecek kadar küçük), 
ey gönül ve can! onlardan bir haber alırsam sana söylerim. 
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3 

Haddeden geçmiş nezaket yal ü bal ol.muş sana 
Mey süzülmüş şişeden ruhsar-ı al olmuş sana 

2 Bu-yi gül taktir olunmuş nazın işlenmiş ucu 
Biri olmuş hoy birisi dest-mal olmuş sana 

( ... ) 

3 01 büt-i tersi sana cmey nQş eder misin• demiş 
El-aman ey dil ne müşkil-ter sual olmuş sana 

4 Sen ne camın mestisin aya kimin hayrinısm 
Kendin aldırdın gönül n'c;ıldun ne hal olmuş sana 

( ... ) 

S Yok bu şehr içre senin vasf ettiğin dilber Nedim 
Bir peri-sQret görünmüş bir bayii olmuş sana 

34 



3 

I İncelik haddeden geçmiş, sana boy-bos olmuş; 
sırça kabdan şarap süzülmüş, sana kırmızı yanak olmuş. 

2 Gülün kokusu süzülmüş, nazın ucu işlenmiş; 
sana biri ter, biri mendil olmuş. 

3 Ey gönül! o Hıristiyan putu (yani: Hıristiyan güzeli) sana 
«Şarap içer misin?» demiş, 
aman ne zor soru olmuş sana. 

4 Sen hangi kadehin sarhoşusun, acaba kimin hayranısın? 
Gönlünü kendin aldırdın, ne oldun, ne hal olmuş sana· 

5 Nedimi bu şehir içinde senin anlattıtın güzel yok; 
bir peri yüzlü görünmüş, sana bir hayal olmuş. 
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4 

Ben olsam bir de mutrib bir de tarf-ı ciiybar olsa 
Hoş imdi bir de farzi bir cüvan-ı şive-kir olsa 

2 Yeter geçti bu güne malihulyalarla evkaatım 
Aman bir gün mukaddem ah fasl-ı nev-bahar olsa 

3 Bize geldikte inkar eyleme ikrarını zalim 
Demişsin cyok demezdim bade-i şirin-güvir olsa» 

4 Aceb pistanına benzer mi dikkat üzre bir baksam 
Sen açsan sineni bağ içre bir kaç da enar olsa 

( ... ) 

S Senin vasfında cana bir neşat-aver gazel gördüm 
Olursa tAze eş'ar öyle pak ü ab-dar olsa 
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4 

l Ben olsam, bir de çalgıcı, bir de ırmak yanı olsa: 
hoş, şimdi bir de farar.a bir işveli genç olsa. 

2 Yeter, vakitlerim bu kadar malihulya/arla geçti, 
aman bir gün önce ah ilkbahar mevsimi olsa . 

.> Zalim! bir.e geldiğin r.aman söyleditini inkar eyleme: 
cTatlı sindirimli şarap olsa, yok demer.dim• demişsin. 

4 Acaba memene benr.er mi (diye) dikkatle bir baksam, 
Sen göğsünü açsan, bahçede birkaç da nar olsa. 

5 Ey sevgili/ seni anlatan neşe getirici bir gar.el gördüm, 
tar.e şiirler olunca böyle tenıir. ve tar.e olmalı. 
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5 

Bir söz dedi cinan ki keramet var içinde 
Dün giceye diir bir işaret var içinde 

2 Meyhine mukassi görünür taşradan amma 
Bir başka ferah başka letafet var içinde 

3 Eyvl.':ı o üç çifte kayık aldı kararım 
Şarkı okuyup geçti bir afet var içinde 

4 Olmakta derQnunda heva llteş-i s6zan 
Nayın diyebilmem ki ne hlllet var içinde 

S Ey şQh Nedimi ile bir seyrin işittik 
Tenhica varıp Göksu'ya işret var içinde 
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l Sevgili, bir söz dedi, içinde keramet var; 
içinde dün geceye dair bir işaret var. 

2 Meyhane dışardan kasvetli görünür ama, 
içinde başka bir ferahlık, başka bir güzellik var. 

J Eyvah! o üç çifte kayık kararımı aldı (yani: beni yerim
de duramaz etti). 
içinde bir dfet var, şarkı okuyup geçti. 

4 Ney'in içinde ne hal var anlatamam, 
içindeki hava yakıcı ateş olmakta. 

5 Ey şuh! Nedim ile bir gezmeni işittik, 
yalnıır:a Göksu'ya gitmişsiniz, bu gezmede içki de varmış. 
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6 

Tarab ne gQne olur tali' ü sitare göre 
Sunars:ı cam-ı lebin çektiğim humara göre 

2 Kani sabi gibi bir dil-nüviz kim gibi 
Dil-i nizirımı kQy-i nigira vare göre 

3 Seherden eyledi yağma şemim-i gisQsun 
Nesim bir dahi uğrar mı bu diyara göre 

( ... ) 

4 Seninle terk-i riya denlü güçtür ey vaiz 
Şaraba tevbe Nedim-i günih-Ura göre 

40 
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l (Sevgilim) dudağının kadehini çektiğim sarho�·/uğa göre su
narsa, 
eğlence nasıl olurmuf, talilı ve yıldıı görsün. 

2 Zayıf gönlümü arasıra sevgilinin köyüne götüreıı twıyeli 
gibi bir gönül okfayıcı nerde? 

3 Yel onun saçının kokusunu seherden yağma etti, 
bir daha bu diyara uğrar mı? 

4 Ey vaiı! senin ikiyüılülüğünü bırakman ne kadar güçse, 
günahkar Nedim'in de faraba tövbe etmesi o kadar güçtür. 



7 

Bir nim neşve say bu cihanın bahlrını 
Bir sagar-ı keşideye tut lilezlrını 

( ... ) 

2 Bir dem mi var ki ah ederek anmaya gönül 
Ey serv-kad seninle geçen riizglirını 

3 Şevk-ı müdam va'de-i ferdayı dinlemez 
Reşk ana kim cihanda bugün buldu yarını 

4 İran zemine tuhfemiz olsun bu nev gazel 
İrgürsün Isfahan'a Sıtanbul diyarını 

S Düşmen ne denlü saht ise de şftd ol ey Nedim 
Seng üzre gösterir zer-i Um.il iylrını. 
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7 

l Bu cihanın baharını bir yarım sarhoşluk say, 
lale bahçesini içilmiş bir kadeh farı.et. 

2 Ey selvi boylu! seninle geçen zamanını 
gönlümün ah ederek anmadığı bir dem mi var? 

3 Sürekli istek, yarın va'dini dinlemez; 
cihanda bugün yarıııı (ya da: yarini, sevgilisini) bulanı kıs
kanırım. 

4 Bu yeni gazel, İran toprağına armağanımız olsun, 
İstanbul diyarını İsfahan'a götürsün. 

5 Ey Nedimi düşman ne kadar sert ise de neşeli ol, 
has altın ayarını taş üzerinde gösterir. 
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8 

1 Uşşakın olsa nola fedi nakd-i canları 
Seyr etmedin mi dünkü fediyi cüvanlan 

( ... ) 

2 Ol perçemin nazirini hitırda mı gönül 
Görmüş idin geçe_n sene sünbül zamanları 

3 Çeng ü çegaane zevki biraz dursun el-aman 
Seyr edelim bu seyre gelen dil-sitanları 

4 Ma'Ulmdur benim sühanım mahlas istemez 
Fark eyler anı şehrimizin nükte-danları 
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8 

l Aşıkların canları (aslı: can paraları) feda olsa ne çıkar? 
Dünkü fedayi gençleri seyretmedin mi? 

2 Gönül/ hatırında mı, o perçemin benzerini 
geçen yıl sümbül zamanları görmüştün. 

3 Aman! çeng ve çegaane zevki biraz dursun, 
bu gezmeye gelen gönül alıcıları seyredelim. 

4 Benim sözüm bellidir, mahlas istemez, 
şehrimizin nükte bilenleri (yani: ince sözleri anlayan kişileri) 
onu farkeder. 
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9 

1 Sinede evvel ne muhrik arzlllar var idi 
Lebde ser-keş Mılar l\teşli hlllar var idi 

2 Böyle bi-hilet değildi gördüğüm sahri.-yi ask 
Anda mecnun bidler divl\ne clllar var idi 

3 Ben bugün bir nev-bihar-ı hüsn ü an seyr eyledim 
Tarf-ı destl\nnda sünbül gibi mftlar var idi 

4 Sen yine bir nev-niyl\z asık mı peyda eyledin 
Kftyuna yer yer dökülmüş ib-ı rlllar var idi 

5 Ey Nedim ey bülbül-i şeydi niçin hl\m(lşsun 
Sende evvel çok nevAlar güft ü g(llar var idi 
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9 

1 Evvelce göğüste ne yakıcı arz.ular vardı, 
dudakta söz. dinlemez. ahlar, ateşli hfJlar vardı. 

2 Gördüğüm aşk sahrası böyle durgun değildi, 
orada mecnun söğütler, divane ırmaklar vardı. 

3 Ben bugün bir güz.ellik ilkbaharı seyrettim, 
sarığının yı.nında sümbül gibi saçlar vardı. 

4 Sen yine yalvaran yeni bir dşık mı edindin? 
Sokağına yer yer dökülmiıl yüz.suları vardı. 

5 Ey Nedimi ey çılgın bülbül/ niçin susuyorsun? 
Sende eskiden çok feryatlar, dedikodular ( = fiskoslar; 
vardı. 



ıo 

1 Ey kaşı ya yüzün beri dönmez misin dahi 
Ey gurre-i ümid görünmez misin dahi 

2 Billalı ne saht ateş imişsin gönül meğer 
Gark oldun eşk-i hiina söyünmez misin dahi 

3 Kani o giceler o tarablar teraneler 
Ey def anıp o zevki döğünmez misin dahi 

4 Kafir kızı tükenmedi mi matem-i peder 
Sagar çekip kızılca sürünmez misin dahi 

S Dilberle maceranı yeter sakladın Nedim 
Naki eyleyip biraz da öğünmez misin dahi 

48 



10 

1 Ey kaşı yay/ yüzünü hala beri dönmez misin? 
Ey umudun yeni ayıl hala görünmez misin? 

2 Gönül/ meğer ne şiddetli ateş imişsin, 
kanlı gözyaşına g'lrkoldun, hdta sönmez misin? 

3 O geceler, o şenlikler, nağmeler hani? 
Ey defi o zevki anıp hdla dövünmez misin? 

4 Kafir kızı, baba matemi bitmedi mi? 
Hala kadeh çekip allık sürünmez misin? 

5 Nedimi (o) güzelle serüvenini sakladığın yeter, 
anlatıp biraz övünmez misin? 
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1 1  

Bfıs-i la'lin şöyle sir-ab-ı zülal eyler beni 
Kim gören ab-ı hayat içmiş bayii eyler beni 

2 Şaire söz bulmağa minnet ne amma neyleyim 
Ah kim hayret seni gördükçe lil eyler beni 

3 Sevdiğim cam-ı meye hicet nedir la'l-i lebin 
Bir şeker handeyle mest-i bi-mecil eyler beni 

4 Bağda zülf ü ruhün andıkça cbu kimdir• deyü 
Sünbül ü gül biri birinden suil eyler beni 

( . . .  )

S Natüvanım şöyle çeşnı-i hasretinden kim gebi 
Saye-i müjgan-ı ahtı pay-mal eyler beni 

6 Gerdişin gördükçe saki-i mulayim-meşrebin 
cArztl ser-geşte-i fikr-i muhil eyler beni>* 

7 Hasretinle ben dahi bik-i siyah olsam nola 
Baht ahir sürme-i çeşm-i gazi! eyler beni 

(.. . ) 

• Bu dize Fuzuli'nindir. 
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1 1  

l Dudağını öpüş beni sat suya doyurur; 
gören, beni hayat suyu içmiş hayal eyler. 

2 Şair söz bulmaya minnet mi eder ama, ah ney/eyim 
ki, seni gördükçe şaşkınlık beni dilsiz yapar. 

3 Sevdiğim! şarap kadehine ne gerek var? Dudağının ltl'li 
(yani: ld'l gibi kırmızı dudağın) 
bir şeker gülüşle beni mecalsiz sarhoş eder. 

4 Bahçede (ben senin) saçını ve yanağını andıkca, 
«bu kimdir?» diye sümbül ve gül birbirinden beni sorar. 

S Gözünün hasretiyle öyle halsizim ki, arasıra 
ahu kirpiğinin gölgesi beni ayak altına serer. 

6 Yumuşak tabiatlı sakinin dönüp dolaşmasını gördükçe, 
arzu beni olmayacak düşünceyle şaşkına döndürür. 

7 Hasretinle ben de kara toprak olsam ne olur? 
Baht, sonunda beni bir ahunun gözüne sürme yapar. 
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8 Ben kulun layık değildir vaslma amml yino 
İltifatın arzu-mend-i visil eyler beni 

9 Güldürür yl ağlatır yl JQtf eder ylbud itib 
Hi.sılt neylerse ol ruhslr-ı ll eyler beni 

( . . .  ) 

10 GCıyiyl bilmez efendim bende-i dirinesin 
Kim cNediml bu mudur• deyü sull eyler beni 
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8 Sana kavuşmaya ben kulun llJyık değildir ama, 
iltifatın bana yine kavuşmayı ar:zulatır. 

9 Güldürür, ya ağlatır, ya lüıf eder, ya da paylar, 
söıün kısası, beni ne yaparsa o kırmı:zı yanak yapar. 

10 Efendim sanki eski kulunu bilmeı de, 
«Nedim bu mudur?� diye lieni sorar. 
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12 

Mest-i nazım kim büyüttü böyle bi-perva seni 
Kim yetiştirdi bu gtlne servden bala seni 

2 Btlydan hoş rengden pakizedir nazük tenin 
Beslemiş koynunda gtlya kim gül-i ra'na seni 

3 Güllü diba giydin amma korkanın azar eder 
Nazeninim saye-i har-ı gül-l diba seni 

4 Bir elinde gül bir elde cam geldin sakiyi 
Kangısın alsam gülü ylhud ki camı ya seni 

5 Sandım olmuş ceste bir. fevvare-i ab-ı hayat 
Böyle gösterdi bana ol kadd-i müstesna seni 

6 Sat iken ayine-i endamdan sinem dirig 
Almadım bir kerrecik Ağuuşa ser-ta-pa seni 

7 Ben dedikçe cböyle kim kıldı Nedim'i ni-tüvan> 
Gösterir engüşt ile meclisteki mini seni 
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12 

1 Naz sarhoşum! seni böyle korkusuz kim büyüttü/ 
Seni böyle selviden yüksek kim yetiştirdi? 

2 Nazik tenin kokudan daha hoş, renkten daha temizdir, 
gül-i ra'nô ( = yarısı kırmızı, yarısı sarı gül) sanki seni 
koynunda beslemiş. 

3 Nazlım! güllü diba ( = bir çeşit ipekli kumaş) giydin ama, 
korkarım dibanın gülünün dikeninin gölgesi seni incitir. 

4 Ey sakil bir elinde gül, bir elinde kadeh, geldin, 
hangisini alayım? Gülü mü? yahut kaclelıi mi? yoksa seni 
mi? 

S Bir hayat suyu fıskiyesi sıçramış sandım, 
o müstesna boy bana seni böyle gösterdi. 

6 Götsüm endam aynasından safken, ne yazık ki 
seni baştan ayata (yani: boylu boyunca) bir kerecik kucala 
almadım. 

7 Ben: «Nedim'i kim böyle güçsüz kıldı?» dedikçe, 
meclisteki şarap şişesi parmakla seni gösterir. 
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13 

1 Gamzen füsQ.n ile sühan eyler nez!keti 
Çeşmin nigah şekline kor naz Ü nahveti 

2 Aldm hadeng-i cevrini sinemde koymadın 
Ey kaşları keman kati cevr eyledin kati 

3 Geh sürme gah vesme vü gabi piyale çek 
Ey serv-i nAz çekme yeter gayri firkati 

( . . .  ) 

4 Sinemde aşkını tutalım etmişim nihan 
Amma ki kande saklayalım ah-ı hasreti 

S Aldım koçup miy!nım bir tatlı bCisenin 
Amma ki yaktı ağzımı sandım harareti 

6 Hep kullarını etti o kan-ı kerem çirağ 
Zannım budur ki geldi Nedim'in de nevbeti 
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13 

1 Yanbakııın, nazikligi sihir ile söz haline koyar; 
göz.ün naz ve kibiri bakış şekline koyar. 

2 Ey kaşları yay! cevrinin okunu gögsümde bırakmadın, al
aldın; (almakla) çok cevreyledin, çok. 

3 Ey naz selvisil kalı sürme, kah rastık, kfıh da kadeh çek, 
artık ayrılık çekme, yeter. 

4 Diyelim ki gög�ümde aşkını gizli tutmuşum, 
fakat hasret ahını nerde saklayalım? 

5 Belini sarıp bir tatlı öpücügünü aldım, 
fakat harareti agıımı yaktı sandım. 

6 O kerem madeni bütün kullarına bagışta bulundu (ya da: 
mum gibi yaktı), 
Nedim'in de sırası geldi sanmm. 
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14 

1 Fırka-i erbab-ı dilden zümre-i zühhada dek 
Hep esirindir beğim hatta dil-i na-şada dek 

2 Şöyle mest olmuş ki açılmış giriban-ı kaba 
Naftan ta bend-gah-ı hancer-i fQlada dek 

3 Göksu bir nilhoş-heva şimdi Çubuklu pek ziham 
Sevdiğim tenhaca çektirsek mi Sa'd-abad'a dek 

4 Şöyledir kaht-ı tahammül sine-i tengimde kim 
Yetmez olmuştur nefes bir ateşin feryida dek 

5 Kilk-i ayyirın aceb ni-refte rih açtı Nedim 
Hane-i endişeden gülzar-ı isti'dida dek 
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14 

l Beyim! gönül sahipleri fırkasından zahitler zümresine, 
hatta neşesiz gönüle kadar hep tutsağındır. 

2 Öyle sarhoş olmuş ki, giysisinin yakası 
göbekten ta çelik hançerin bağ yerine kadar açılmış. 

( . . . ) 

3 Şimdi Göksu kötü havalı, Çubuklu pek kalabalık, 
sevdiğim Sa'd-abc'ld'.a kadar tenhaca çektirsek mi? 

4 Dar ( = daralan) göğsümde tahammül kıtlığı· o haldedir ki, 
(yani: dayanma gücü o kadar kalmadı ki), 
nefesim ateşli bir feryada bile yetmez olmuştur. 

5 Nedimi hileci kalemin, düşünce evinden istidat gül bahçe
sine kadar garip bir geçilmemiş yol açtı. 
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1 Ne çekmişiz hele def'-i humAr edinceye dek 
Bu gune tarh-ı garn-ı ıilzgar edinceye dek 

2 Ne denlü hidmetimiz geçti lstanesine 
Fakire pir-i mugan i'tibar edinceye dek 

3 HisAbı var mı düşen hake dane-i eşkin 
Felekte murg-i safiyı şikar edinceye dek 

4 Huzür-i lzzet'e yüz yerde arz-ı hll etti 
O serv-i dil-keşi dil der-kenar edinceye dek 

S Neler çeker ramazan içre ide dek göresin 
Nedim terk-i mey-i hoş-güvAr edinceye dek 
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1 içki sersemliğini giderinceye dek; böyle, zamanın gamını 
atıncaya dek ne çekmişiz. 

2 Fakire «pir-i nıugaıı» ( = meyhaneciler piri) itibar edin
ceye dek 
onun dergô.hına ne kadar hizmetimiz geçti. 

3 Felekte safô. kuşunu avlayıncaya kadar 
toprağa düşen gözyaşı tanesinin hesabı mı var? 

4 Gönül o gönül çekici selviyi kucaklayıncaya kadar 
hzet (yani: iuet Ali Paşa)'in hıızurunda yüz yerde halinı 
anlattı. 

5 Nedim hoş sindirimli şarabı bırakıncaya kadar 
ramazan içinde bayrama kadar neler çeker gör. 

61 



1 6  

1 O tıflı gör ne kıyamet nigar olur giderek 
Hıramı düşmen-i sabr u karar olur giderek 

2 Koyun şarab-ı mahabbetle kendüden gitsin 
Zaman gelir bu gönül hliş-yar olur giderek 

3 Tarik-ı aşkta pa-mal-i salikan ol kim 
Bir iki nakş-ı kadem reh-güzar olur giderek 

4 Hayal-i serv-i kadinle kalır giderse bu eşk 
Fezi-yı sinede bir ctiybar olur giderek 

S Olursa pey-rev o çipük-süvir-ı nazına Nedim 
Semend-i tab'raceb rlh-var olur giderek 
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l O yavruyu gör, gittikçe ııe fi/et sevgili olur; 
salınarak yürüyü�·ü gittikçe sabır ve süklln düşmanı olur (ya· 
ni: insanda sabır ve sükun bırakmaz). 

2 Bırakın, sevgi şarabıyla kendinden geçsin, 
zaman gelir, bu gönül gittikçe akıllanır. 

3 Aşk yolunda, o yoluıı yolcularının (yani: fişıkların) ayağı 
altında çiğnen: 
bir iki ayak iı:.i gitgide bir geçit olur. 

4 Bu gözyaşı, selvi boyunun hayaliyle kalır giderse, 
göğüs boşluğunda gittikçe bir ırmak olur. 

5 Nedim o naı:.ım atını çabuk süren şairin peşine düşerse, 
tabiatının atı gitgide şaşılacak kadar rahvan olur. 
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Hele id oldu ol  gül-gonce handan olduğun gördük 
Demag-ı telh-kamın şekkeristan olduğun gördük 

2 o sim-endamı aldık halka-i ağuuşa bir kerre 
O elmasın hele zib-i nigin-dan olduğun gördük 

3 Meh ü mihrin senin olsun felek biz id-gehlerde 
Hilal ebıilların hurşid-i taban olduğun gördük 

4 O kafir-beççe bir peymane sahba sundu kim alıp 
DerOn-i laleden ateş füruzan olduğun gördük 

S Niyaz ü naz ü nQş ü bahş ü ibram-ı kenar ü bas . . •  

Bugün mecliste zevkin böyle tQfan olduğun gördük 

6 Yalan olmaz o şfihun görmedik mey içtiğin anuni 
Bir iki kerrecik hem-bezm-i mestan olduğun gördük 

7 Gülistan görmedik gül kokmadık amma rubün meyden 
Gül-ender-gül gülistan-der-gülistan olduğun gördük 

8 Bi-hamdillib yine kilk-i Nedimi-yı sühan-sizın 
Gazel-perdaz-ı bezm-i sadr-ı zi-şin olduğun gördük 
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l Hele bayram oldu, o gül koncasının güldüğünü gördük, 
acılaşmış damağın şekeristan olduğunu gördük. 

2 O gümüş endamlıyı bir kere kucağın halkasına aldık, 
o elmasın hele yüı.üğü süslediğini gördük (yani: elmas, yü· 
ı.üğü nasıl süslerse, o gümüş endamlı da benim kollarımın 
halkasını öyle süsledi). 

J Ey gök! ay ve güneşin senin olsun, biı. bayram yerlerinde 
hilal kaşların parlak güneş olduğunu gördük. 

4 O kdfir yavrusu, bir kadeh şarap sundu ki, alınca, 
lalenin içinden ateı parladığını gördük. 

5 Yalvarma, naı., içme, verme, kucaklama ve öpmek için 
ı.orlama . . .  
Bugün mecliste ı.evkin böyle tufan olduğunu gördük. 

6 Yalan değil, o şuhun şarap içtiğini görmedik ama, 

bir iki kerecik sarhoşların meclisinde bulunduğunu gördük. 

7 Gül bahçesini görmedik, gül koklamadık ama, senin şa
raptan kıı.aran yanağının, 
gül içinde gül, gül bahçesi içinde gül bahçesi olduğunu 
gördük. 

8 Hamdolsun, söı. yapıcı ( = yaratıcı) Nedim'in kaleminin yine 
şanlı sadraıamın meclisinin gaı.elcisi olduğunu gördük. 
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Tezerv-i hoş-hıramım sinem olsun cilve-gahm gel 
Hüma veş saye salsın başıma zülf-i siyahın gel 

2 Güşad et düğmemi pirahenim aç sinemi yokla 
Hele gör neylemiştir bana şemşir-i nigahın gel 

3 Benimdir suç ki vardım bezme verdim sana can nakdin 
Senin yoktur efendim bunda hiç cürm ü günihm gel 

4 Şeb-i mehtabda ey aftab-ı bürc-i istiğna , 
Çıkıp taht-es-semada kadrini pest eyle mi.hm gel 

5 Tezerv-i şUhsun bin naz ile reftara agaaz et 
Gül olsun nakş-ı payın gülşen olsun şah-rahın gel 
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l Hoş yürüyüşlü sülünüm/ göğsüm senin görünme yerin ol
sun, gel; 
kara saçın başıma hüma gibi gölge salsın gel. 

2 Düğmemi çöz, gömleğimi aç, göğsümü yokla, 
bakışının kılıcı bana ney/emiştir hele gel de gör. 

J Suç benimdir, içki meclisine vardım, sana canımı (aslı: can 
paramı) verdim, 
elendim bunda senin hiçbir suç ve günahın yoktur, gel. 

4 Ey istemezlik burcunun güneşi! mehtaplı gecede 
çıkıp gök altuıda ayın değerini alçalt, gel. 

5 Şuh sülümün, bin naz ile salınarak yürümeye başla, 
ayağının izi gül olsun, yolun gül bahçesi olsun, gel. 
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1 Ol peri-rQ aşıka ram olsa da mani' değil 
Gündüzün olmazsa ahşam olsa da mani' değil 

( . . .  ) 

2 Sine sif olsun heman reyb ü riyadan zibidi 
�ide tesbihe bedel cam olsa da mani' değil 

3 Dil-rübanın hClnu germ olsun heman etvarı nerm 
Mübtela-yı cam-ı gül-fam olsa da mani' değil 

4 Sen dolu üç def'acık çek camı da sonra senin 
Vuslatın muhtac-ı ibram olsa da mani' değil 

S Pek umar teşrifini idin ikinci gün Nedim 
Gündüzün olmazsa ahşam olsa da mani' değil 
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1 O peri yÜzlü, aşıka teslim olsa da, engel deAil ( = zararı 
yok); 
gündüzün olmazsa akşam olsa da engel detil. 

2 Ey ;:.ahit! götüs ( = gönül) şüphe ve riyadan saf olsun da 
(yani: gönülde şüphe ve riya bulunmasın da), 
elde tespihe bedel kadeh olsa da engel detil. 

3 Sevgilinin kanı sıcak, tavırları yumuşak olsun da, 
gül renkli kadeh düşkünü olsa da engel detil. 

4 Sen kadehi üç defacık dolu çek de, sonra senin 
vuslatın zorlamata muhtaç olsa da ( = zorlamak gerekse de) 
engel detil. 

5 Nedim bayramın ikinci günü teşrifini pek umar, 
gündüzün olmazsa akşam olsa da engel detil. 
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HücOm-i nile-i şeb-girden zalim haberdar ol 
Beni bimar-ı hicran eyledin sen dahi bimar ol 

( . . .  ) 

2 Çözülmüş düğmeler çak-i giriban nife dek inmiş 
Buna sabr olunur mu zahidi sen işık-ı zar ol 

3 Hemen her meclis-i rindana gelmendir senin matlub 
Gel ey bigane-meşreb bade içmezsen kadeh-kir ol 

4 Olur bir gün ki sen de cyok> demezsin tilib-i vasla 
Hemen doğrusu ömrüm hasılı Alemde sen var ol 

S Ola canine vü peymane de el vermeye vuslat 
Nedir bu cevr ü bidadi sipihr-i dun nig(ln-sAr ol 

6 Nedima'nın budur ancak sözü ey ifet-i devran 
Gözün gibi beni bimar kıldın sen de bimar ol 
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1 Zalim! gece uyumayanın iniltisinin hücumundan haberdar 
ol; 
beni ayrılık hastası eyledin, sen de hasta ol. 

2 Düğmeler çözülmüş, yakanın yırtığı göbeğe kadar inmiş; 
ey ;.ahit! sen inleyen lişık olsan, buna sabredebilir misin? 

3 Rindlerin hemen her meclisine gelmen isteniyor; 
ey içkinin yabancısı! gel, şarap içmezsen, kadeh verici 
( = saki) ol. 

4 Bir gün olur, vuslat isteyene sen de ııyob demezsin; 
ömrümün meyvesi ( = yavrum)/ hemen dünyada sen var ol. 

S Sevgili ve kadeh olsun da vuslat olmasın; 
bu cevir ve zalimlik nedir? Ey alçak gök/ bQJ QJağı ol 
( = tepetaklak ol, devril). 

6 Ey dünya afeti/ Nedim'in SÖZ.Ü ancak budur: 
Beni göz.ün gibi hasta ettin, sen de hasta ol. 
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1 Estikçe bad-ı subh perişansın ey gönül 
Benzer esir-i turra-i clnansın ey gönül 

2 Gül mevsiminde tevbe-i meyden benim gibi 
Zannını budur ki sen de peşimansın ey gönül 

( . . .  ) 

3 Ben sana cbade içme güzel sevme• mi dedim 
Benden niçin bu gQne girizansın ey gönül 

4 Biganedir muıımeleniz akl ü hClş ile 
GtlyA dertln-i sinede mihmansın ey gönül 

( . . .  ) 

S Hac yollannda meş'ale-i karban gibi 
Erbab-ı aşk içinde nümayansın ey gönül 

( . . .  ) 

6 Peymane-i mahabbeti sundun Nedim'e çün 
Ltltf eyle alma ci.mı biraz kansın ey gönül 
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1 Ey gönül! sabah yeli estikçe perişansın; 
sevgilinin kakülünün tutsağı gibi görünüyorsun. 

2 Ey gönül! sanıyorum ki, gül mevsiminde şaraba tövbe et
mekten benim gibi sen de pişmansın. 

3 Ben sana «şarap içme, güzel sevme» mi dedim? 
Benden niçin bu kadar kaçıyorsun, ey gönül? 

4 Ey gönül! akıl ile birbirinize yabancı muamelesi yapıyor
.runıtı.; 
sanki, göğsümün içinde konuksun. 

5 Ey gönül! hac yollarındaki kervan meş'alesi gibi, 
aşıkların içinde görünüyorsun. 

6 Ey gönül! Nedim'e madem ki sevgi kadehini sundun, 
luti et de kadehi alma, biraz kansın. 
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1 Sen gülersin gül gibi ben bülbül-i nilamnam 
Mest-i medhuş-i temlşi-yi leb-i handanınam 

2 «Bana kul olsun• deyü hacet ne ferman etmeğe 
Ben senin çoktan efendim bende-i fermanı.nam 

3 Har isem de gülşen-i hüsnünde hanm ben hele 
Hak isem de bari hak-i rah-ı müşk-efşlnınam 

4 Olsam üftade gubir-isa yine pest olmazam 
Çünki ey serv-i bülend üftade-i damanınam 

5 Laleler sagarların pür kılmak ister sakiya 
Ben dahi muhtac-ı IQtf u talib-i ihsanınam 

6 Sen demişsin kim ekimin bayramdır bilmem Nedim• 
Nazeninim pek bilirsin kim senin hayraııınam 
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1 Sen gül gibi gülüyorsun, ben senin inleyen bülbülünüm; 
gülen dudağının temaşasının başı dönen sarhoşuyum. 

2 «Bana kul olsun» diye ferman etmeğe ne gerek var? 
Efeııclim, ben çoktan senin fermanının kuluyum. 

3 Diken isem de ben senin güzelliğinin gül bahçesinde di
kenim; 
toprak isem de bari misk saçan yolunun toprağıyım. 

4 Toz gibi düşkün olsam da yine alçalmam; 
çünkü, ey yüksek selvi! senin eteğinin düşkünüyüm (yani: 
senin eteğini öpen ôşıkınım). 

5 Ey saki! laleler kadehlerini doldurmak ister; 
ben dahi lütfunun muhtacı ve ihsanının isteklisiyim. 

6 Sen demişsin ki: «Nedim kimin hayranıdır bilmem?> 
Nazlım/ pek iyi bilirsin ki, senin hayranınım. 
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Ben kimseye açılmaz idim dimenin olsam 
Kim görür :di sineni pirihenin olsam 

2 Daim arayan bulsa cüvanım seni bende 

Bir gonce gül olsan da senin gülşenin olsam 

3 Destide kadehte doyamam görmeğe bari 
Ey gevher-i şeffif senin mahzenin olsam 

4 Döğülmeğe söğülmeğe koğulmağa billaJı 
Hep kaailim amma ki efendim senin olsam 

S Şem' olmaz isem bezmine bu suz ile bari 
Dergfilıına bir meş'ale-i rQşenin olsam 

6 Çeşmanının öğrensem o kafirce nigibın 
Bir lahza Ncdim-i nigeh-i pür-fenin olsam 

76 



23 

l Ben eteğin olsam kimseye açılma:.dım, 
gömleğin olsam, göğsünü kim görürdü? 

2 Civanım! seni arayan daima bende bulsa; 
bir konca gül olsan da, senin gül bahçen olsam. 

J Ey şeffaf cevher ( = şarap)! testide, kadehte görmeye doya· 
mam, bari senin mahzenin olsam. 

4 Efendim, dövülmeye, sövülmeye, kovulmaya billah 
hep razıyım ama, senin olsam, 

5 Bu yanışla, meclisine mum olmazsam, bari 
dergahına bir parlak meş'alen olsam. 

6 Gözlerinin o kafirce (ya da: kara) bakışını öğrensem, 
çok fenli ( = çok hiyleci, çok bilmiş) bakışının bir lahza
cık nedimi ( = sohbet arkadaşı) olsam. 
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1 Gel ey esir-i zillf-i perişinm olduğum 
Bilmez misin rübQde-i çevgin.ın olduğum 

2 Tavuslar gibi çemenistana çık yürü 
Ey men feda-yı hiilet-i cevlanın olduğum 

3 Gördükçe bendeni bu şeker handeler nedir 
Bildin mi töti-i şekeristinın olduğum 

4 Agyar korkusundan efendim bilir misin 
Mecliste ta be-subh nigeh-binın olduğum 

S Pek istedi efendimi idin üçüncü gün 
Ltitf eyle gel Nedim'ine kurbinın olduğum 
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1 Ey darmadağın saçının tutsağı olduğum güzel! gel, 
senin çevganına (yani: çevgana benzeyen saçına) kapılmış 
olduğumıı bilmez misin? 

2 Ey dola�masıııdaki hale feda olduğum! 
çimeııliğe çık da, tavuslar gibi yürü! 

3 Kulunu gördükçe bu şeker gülüşler nedir? 
Senin şekeristanının (yani: şeker kamışlıAınm) dudukuşu 
( = papağanı) olduğumu bildin mi yoksa? 

4 Efendim! rakip korkusundan mecliste labaha kadar gözcün 
oldıığumıı bilir misin? 

5 Nedim bayramın üçüncü günü efendimi pek istedi, 
kurbanın olduğum, lfJtf eyle, ona gel. 
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1 Akıbet gönlüm esir ettin o gisOJarla sen 
Hey ne cadQsun ki Ateş bağladın mQlarla sen 

( . . .  ) 

2 Ben mi siki olayınl bezme dururken sevdiğim 
Böyle simin sıi.klar billOr blzôlarla sen 

3 Serv-i dil-ciiyumdan ayn geşt-i gülşen istemem 
Var yürü istersen ey eşk-i revan ciilarla sen 

4 Nlzdan hamuşsun yoksa zeblnın duymadan 
İstesen bin dastan söylersin ebrôlarla sen 

5 Şuhtur ta şöyle reftann ki fark etmez bakan 
Şöyle gitsen serv-i Azadım akan sularla sen 

6 Bül-aceb ayyar-ı efsun-gersin ey kilk-i Nedim 
Çok tabiat sarhoş eylersin bu dlrOJarla sen 
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1 O saçlarınla sen sonunda gönlümü tutsak ettin; 
hey! ne cadısın ki, o kıllarla ateşi bağladın. 

( . . .  ) 

2 Sevdiğim! böyle gümüşten baldırlar, billur kollarla sen du
rıırken, meclise ben mi saki olayım. 

3 Ben, gönül çekici selvimden ayrı olarak gül bahçesinde do
laşmak istemem; 
ey akan gözyaşı! sen istersen ırmaklarla var yürü. 

4 Nazdan susmuşsun, yoksa istesen dilin duymadan 
sen o kaşlara bin destan söylersin. 

5 Ey «serv-i az<Jdım> 
yürüyüşün o kadar 
bakan ayırt edemez. 

( = uzayıp giden selvim> )! salınarak 
şuhtur ki, akan sularla şöyle gitsen, 

6 Ey Nedim'in kalemi! şaşılacak derecede hiylekdr bir sihir
baz.sın, 
bu il<Jçlarla sen çok ta.biat ( = kişiyi) sarhoş edersin. 
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Çoktan ey saki gelip sinemde mihman olmadın 
Derdime destindcki sagarla derman olmadın 

2 Malısın mebden güzelsin belki amma neyleyim 
Ah bir şeb burc-i aguşumda tahin olmadın 

( . . .  ) 

3 Hayli demdir ki belin koçmağa kasd ettikçe ben 
Naz ile benden yine bana girtzii.n olmadın 

4 Kande buldun böyle dil-keş nazmı hayranım Nedim 
Cam-ı mey nfiş etmedin hem-bemı-i cinin olmadın 
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1 Ey sôki! çoktandır gelip götsümde misafir olmadın; 
elindeki kadehle derdime derman olmadın. 

2 Aysın, belki aydan da güzelsin ama, neyleyim, 
ah! bir gece kucağımın burcunda parlamadın. 

( . . .  ) 

.'i Ben epey zamandır beline sarılmayı kastetikçe, 
naz ile benden yine bana kaçmadın. 

4 Nedim! böyle gönül çekici şiiri nerde buldun? hayranım, 
(oysa) şarap içmedin, sevgilinle içki meclisinde bulun-
madın. 
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ı Naz olur dem-beste çeşm-i nim babından senin 
Şerm eder reng-i tebessüm ll'l-i nahından senin 

2 Açılır elbet nesim-i nev-bahar essin hele 
Bend-i dil muhkem değil bend-i nikaabından senin 

3 Zahidi. me'zCır tut cildinde sıklet var biraz 
Gılzetin fehm olunur hacm-i kitabından senin 

4 Bezme bir dahi dönüp gelmek değildi niyyetin 
Gittiğin vakt anladım ömrüm şiti.bından senin 

( . . .  ) 
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l Senin yarı uykulu ( = mahmur, süzgün) gozunun karşısın
da nazın soluğu kesilir (yani: na:z konufamaz olur), 
gülümsemenin rengi senin saf ld'linden (yani: ta'l gibi kır
mızı dııdağından) utanır. 

2 Gönül bağı senin örtünün bağından daha sağlam değildir; 
hele ilkbahar yeli essin, elbet açılır. 

3 Ey zahit! mazur gör, cildinde biraz ağırlık var, 
kitabının hacmından ( = kalınlığından) senin kabalığın an
l�ılıyor. 

4 Niyetin, meclise bir daha dönüp gelmek değildi; 
ömrüm/ gittiğin zaman, bunu senin acelenden anladım. 
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1 Ey turra bağ-ı hüsnde sünbül müsün nesin 
Zülf-i nigiir yoksa karanfül müsün nesin 

2 Ebrular üzre bir dahi sarkıp görünmedin 
Ey kakül aşna-yı tekasül müsün nesin 

3 Feryad ey girişme aman ey nigah aman 
Zehr-i hıred bela-yı tahammül müsün nesin 

4 Ey hal pis-banı mısın sen o gerdenin 
Kafur içinde habbe-i fülfül müsün nesin 

5 Lutf et yetişsin ol kad-i balaya destimiz 
Gel gel yetiş aman ki temayül müsün nesin 

6 Ey reng-i çehre ben bele farkında acizim 
Gül-penbe yl ki sürb ya gülgül müsün nesin 

( . . .  ) 

7 Hoştur tekerrürün dile ey lehce-i Nedim 
Bilmem gulft-yi şişede kulkul müsün nesin 
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1 Ey saç lülesi! güzellik bahçesinde sümbül musun nesin? 
Sevgilimin saçı mısın, yoksa karanfil misin nesin? 

2 Ey kakül! kaşlar üzerine bir daha sarkıp görünmedin, 
üşenmeyi biliyor mu.mn ( = üşeniyor musun) nesin? 

J Ey işveli bakış, feryat! ey bakış, aman! 
Aklın zelıiri mi, talıammülüıı belası mısııı nesin? 

4 Ey ben! seıı o gerdanın gece bekçisi misin? 
Kafur içinde karabiber tanesi misin nesin? 

5 Temayül mÜl'Ün ııesin, gel gel, aman yetiş, 
luti et, o yüksek boya elimiz yetişsin. 

6 Ey yüzün rengi! ben ayırt etmekte acizim: 
pembe gül mü, yahut kırmızı, ya da gülgül müsün nesin? 

7 Ey Nedim'iıı lehçesi! tekrarlamşın dile hoş geliyor: 
Bilmem şişenin boğazındaki kulkul ( = şarabın şişeden dö
külürken çıkardığı ses) müsün nesin? 
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29 

1 Sen de bir vakt ola nCiş-i mey-i nah eyleyesin 
Gülesin açılasın ref'-i hicab eyleyesin 

2 Dest-i cevrinden olan çaki alıp sinemden 
Bir zaman ziver-i daman-ı nikaab eyleyesin 

3 Meded ey ah-ı seher-geh sana kim dedi varıp 
Böyle ol afeti ser-germ-i itab eyleyesin 

4 Deheninden ki gönül eyledi bir bCise reci 
Sana layık mı ki cyob deyü cevab eyleyesin 

5 Ey sabi ICitf edip esna-yı tekellümde ana 

cEy Nedim ağlatıcı» deyü hitab eyleyesin 
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29 

1 Günün birinde sen de sijf şarap içmelisin; 
gülmelisin, açılmalısın, utanmayı kaldırmalısın ( = bırakma· 
lısın). 

2 Senin cefan yüzünden meydana gelen yırtığı göğsümdeıı alıp 
günün birinde peçenin uçlarına (a.ı;lı: eteklerine) süs yap
malısın. 

3 Ey seher vaktiııin llhı, medet! gidip o afeti öfkeyle azarla 
diye sana kim l'Öyledi. 

4 Gönül senin ağzından bir öpücük rica etti, 
«yok!» diye cevap vermek sana layık mı? (= yakışır mı?) 

Ey tanyeli! Lut/ edip, konuşma sırasında ona: 
cEy Nedim ağlatıcı!» diye seslen. 
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30 

Aşka düştüm can ü dil müft-i cüvinan oldu hep 
Sabr u takat masraf-ı çak-i giriban oldu hep 

2 Açmış oldum sinesin bir kerre aram ü sükun 
Sineden bilmem ne balettir girizii.n oldu hep 

3 Hal kafir zülf kafir çeşm kafir el-aman 
Ser-be-ser ıklim-i hüsnün kifiristin oldu hep 

4 Olmadı tenhaca bir işret çemende yar ile 
Üstiime göz dikti nerkisler nigeh-ban oldu hep 

5 Gerdeninden sinesinden buseler etmişti va'd 
Cümlesinden neylc:yim kafir peşiman oldu hep 

6 Bir nezaketle açıp fes güşesinden perçemin 
Şöyle göstermiş ki kim gördüyse hayran oldu hep 

7 Şive-i güftarı hemşiren mi öğretti sana 

Her sözün şirin-zebinım canıma can oldu hep 

8 Sen demişsin kim ekimin derdiyle giryandır Nedim> 
Hep mürüvvetsiz senin derdinle giryan oldu hep 
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30 

Aşka düştüm, can ve gönül gençlere bedavadan gitti hep; 
sabır ve takat da yırtılnıı�· yakaya ( = yırtılmış yakanın di
kilmesine) harcandı hep. 

2 Göğ�·ünü bir kere açmış oldum, sabır ve sükun 
göğüsten - bilmem ne haldir - hep kaçtı. 

3 Ben kafir ( = siyah), saç kafir ( = siyah), gör. klif ir 
imdat! 
güzellik diyarın başımı başa lıep kafiristan oldu. 

4 Çimenlikte sevgili ile te11/ıaca bir işret edemedik, 
nerkisler iistüme göz dikti, hep gör.cü oldular. 

5 Gerdunındaıı, göğsünden öpüşler vadetmişti; 
ney/eyim, kJfir hepsinden pişman oldu hep. 

6 Bir nezaketle açıp fes kenarından perçemini 
şöyle gösterdi, kim gördüyse hep hayran oldu. 

7 Konuşma tarzını sana kır.kardeşin mi öğretti? 
Tatlı dillim! her sör.ün canıma can oldu hep. 

8 Sen demişsin ki: «Nedim kimin derdiyle ağlıyor?> 
Mürüvvetsiz/ hep senin derdinle ağlıyor hep. 
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3 1  

1 Her turrasında bin şiken-i dil-rübası var 
Her bir şikenc-i turrada bin mübtelası var 

2 Bir pür-nemek girişmesi bir tatlı handesi 
Bir şekkerin tekellümü bir hoş edası var 

( . . .  ) 

3 Bir çeşmi var ki bir nice yüz bin lisan bilir 
Bin hem-zebanı hem-demi bin aşinası var 

4 Kim vasfını ne ben diyeyim hod ne sen işit 
Amma biraz veficığı nfilcıs şurası var 

5 Bilsen beğim ederdi seni eşk bi-karar 
Şimdi Nedim'in öylece bir macerası var. 
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3 1  

1 Her kakülünde bin gönül kapıcı kıvrım var, 
her bir kiikülünün kıvrımında bin tutkunu var. 

2 Bir tuzlu bakııı, bir tatlı gülüıü, 
bir şekerli konu�ması, bir hoş edası var. 

3 Bir gözü var ki, bir nice yüz bin dil bilir; 
bin dildQJı, arkadQJı, bin tanıdığı var. 

4 V aslını ne ben diyeyim, ne de sen iıit; 
fakat ıurası var ki, biraz vefacığı eksik. 

5 Beyimi ıimdi Nedim'in öyle bir serüveni var ki, 
eğer bilsen gözyaşı seni kararsız ederdi (yani: seni durup 
dinlendirmezdi). 
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32 

1 Murii.dın anlarız ol gamzenin iz'anımız vardır 
Beli söz bilmeyiz amma biraz irfanımız vardır 

2 O şQhun sunduğu peymaneyi reddetmeyiz elbet 
Anınla böylece abd etmişiz peymanımız vardır 

3 Münasibdir sana ey tıfl-ı nazım huccetin al gel 
Beşiktaş'a yakın bir hane-i viranımız vardır 

( . . .  ) 

4 Güzel sevmekte zahid müşkilin var ise bizden sor 
Bizim ol fende çok tahkikimiz itkaanımız vardır 

5 Koçup her şeb miyanın canına can katmada agyar 
Behey zalim sen insaf et bizim de canımız vardır 

6 Sıkılma bezme gel bigane yok da'vetlimiz ancak 
Nedima bendeniz var bir dahi sultanımız vardır 
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32 

1 O yanbakışın muradını anlarız., anlayışımız. vardır; 
evet, söz bilmeyiz. ama, biraz irfanımız vardır. 

ı O şuhun sunduğu kadehi elbet reddetmeyiz, 
onunla öyle sözleşmişiz., sözleşmemiz vardır. 

J Ey nazlı yavrum! Beşiktaş'a yakın viran bir evımız vardır; 
.rana münasiptir, gel hüccetini ( = senedini, belgesini, tapu
sunu) al. 

( . . .  ) 

4 Zalıit! güz.el .sevmekte müşkülün varsa bizden sor, 
o fende bizim çok araştırmamız, tam bilgimiz vardır. 

5 Başkaları ( = rakipler) her gece senin beline sarılıp canına 
can katıyor; 
behey zalimi insaf et, biz.im de canımız vardır. 

6 Sıkılma, içki meclisine gel, yabancı yok, davetlimiz. ancak 
Nedim kulun var, bir de sultanımız. vardır. 
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33 

1 Sak u sürin ü gabgab ü leb meşrebimcedir 
' Ser ta be-pay hi.sılı hep meşrebimcedir 

2 Bir cim bir de la'l-i lebin sundu muğbeçe 
Pir-i mugaan olası aceb meşrebimcedir 

3 Bedr-i tamamıma nazarın değmesin felek 
Mecliste ayş ü nOş bu şeb meşrebimcedir 

4 Sagar gibi bahine-i nQş-i şarab ile 
BOs-i dehin-ı yarı taleb meşrebimcedir 

S Bezm-i şarabdan geçemem doğrusu Nedim 
İşret tabiatımca tarab meşrebimcedir 
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33 

l Baldır, döş, çene topağı ve dudak tabiatımcadır; 
kısacası, bQJtan ayağa hep tabiatımcadır. 

2 Muğbeçe ( = saki, meyhane miçosu) bir kadeh, bir de du
dağının la'lini (yani: lô.'/ gibi kımıııı dudağını) sundu; 
pir-i mugan ( = meyhaneciler piri, ihtiyar meyhaneci) olası, 
şaşılacak kadar tabiatımcadır. 

3 Felek/ dolunayıma naıarın değmesin, 
mecliste bu gece yiyip içme tabiatımcadır. 

4 Kadeh gibi, şarap içme bahanesiyle 
sevgilimin ağımı öpmeği istemek tabiatımcadır. 

5 Nedim! şarap meclisinden vaıgeçemem doğrusu, 
işret tabiatımca, şenlik tabiatımcadır. 
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34 

1 Tahammiil mülkünü yıktın HülagQ Han mısın Ufir 
Aman dünyayı yaktın ateş-i sQzan mısın kifir 

2 Kız oğlan nazı nazın şeh-levend avazı avazın 
Belasın ben de bilmem kız mısın oğlan mısın kafir 

3 Ne ma'ni gösterir dQşundaki ol iteşin atlas 
Ki ya'ni şu'le-i can-sQz-ı hüsn ü an mısın Ufir 

4 Nedir bu gizli gizli ahlar çak-i giribanlar 
Aceb bir şuha sen de aşık-ı nilan mısın kafir 

5 Sana kimisi «canım> kimi ccininım> deyü söyler 
Nesin sen doğru söyle can mısın canan mısın kafir 

6 Şarab-ı ateşinin keyfi rQyun şu'lelendirmiş 
Bu haletle çerağ-ı meclis-i mestan mısın kafir 

7 Neden sık sık bakarsın böyle mir'at-ı mücellaya 
Meğer sen dahi kendi hüsnüne hayran mısın kafir 

8 Nedim-i zarı bir Ufir esir etmiş işitmiştim 
Sen ol cellad-ı din ol düşmen-i iman mısın kifir 
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34 

l Tahammül ülkesini yıktın, Hülagtı Han mısın kılfir? 
A man/ dünyayı yaktın, yakıcı ateı misin kôf ir? 

2 Nazııı kızoğla11 nazı, bağırııın ıehlevent ( = delikanlı) bağı
rııı; 
bellisın, ben de bilmem kız mısın, oğlan mısın kdfir? 

3 Omuzundaki o kırmızı atlas ne anlama gelir? 
Yani güzelliğin can yakan alevi misin kdfir? 

4 Bu gizli gizli ahlar, yaka yırtmalar nedir? 
Acaba sen de bir ıuhun inleyen lifıkı mısın kôfir? 

5 Sana kimisi «Canım:ı>, kimisi ccananım:ı> (= sevgilim) der, 
nesin sen doğru söyle? Can mısın, canan mısın kafir� 

6 Kızıl ıarabın keyfi yüzünü alevlendirmiş, 
ıu halle sarhoşlar meclisinin mumu musun kdfir? 

7 Parlak aynaya neden böyle sık sık bakıyorsun? 
Meğer sen de kendi güzelliğine hayran mısın kafir? 

8 İnleyen Nedim'i bir kafirin tutsak ettiğini işitmistim; 
o din cellddı, o iman düımanı sen misin kafir? 
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35 

Cefa-yı tali'-i na-sizkarı benden sor 
Aman aman sitem-i rO.zgan benden sor 

2 Düşüp ümide neler çektiğimi ben bilirim 
Bela-yı keşmekeş-i intizarı benden sor 

3 Bir iki gün ki ne gaddarlıkların gördüm 
Felek dedikleri na-pay-dan benden sor 

4 Zaman-ı va'de tabassürde başkadır Alem 
O telh şerbet-i şirin-2üvarı benden sor 

5 Henıiz neş'esini görmeden humar çeker 
Nedim-i dil-şüde-i bi-kararı benden sor 
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1 Uygunsuz.ıuk eden talihin cefasını benden sor: 
aman aman! zamanın zulmünü benden sor. 

2 Umuda düşüp neler çektiAimi ben bilirim, 
bekleme çekişmesinin belasını benden sor. 

J Bir iki gün ne gaddarlıklarını gördüm, 
felek dedikleri gelip geçiciyi (yani: ölümlü dünyayı) benden 
sor. 

4 vadedilen zamana hasret çekiş başka bir alemdir, 
o tatlı sindirimli acı şerbeti benden sor. 

5 içkinin daha neşesini görmeden baş atrısını çeken 
kararsız ô.şık (aslı: gönlü gitmiş) Nediın'i benden sor. 
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36 

Dehanı hasreti huşk etmedik dehan mı kodu 
Miyfuıı mihneti ham kılmadık miyan mı kodu 

2 Meta-ı vaslına canım verirdim amma kım 
Aman o garnze-i hun-kar bende can mı kodu 

3 Nice nişanlayabilsin gözüm o mekkarı 
Nikaabını açıcak akldan nişan mı kodu 

( . . .  ) 

4 o gfuıe zalime arz-ı merama kim kaadir 
Nigah-ı hışm ile lal etmedik zeban mı kodu 

5 Nedim hak bu ki bender-geh-i belagatte 
Kumaş-ı nazm-ı terin gezmedik dükan mı kodu 
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36 

1 Ağzının hasreti, kurutmadık ağız mı bıraktı? 
Belinin mihneti, bükmedik bel mi bıraktı? 

2 Visalinin mataına ( = malına) canımı verirdim ama, 
o kan dökücü yanbakış bende can mı bıraktı? 

3 Gözüm o hiyleciyi nasıl nişanlayabilsin? 
Peçesini açınca akıldan eser mi bıraktı? 

4 Öyle zalime kim meram anlatabilir? 
Öfkeli bakışı ile dilsizleştirmediği dil mi bıraktı? 

5 Nedim! doğrusu bu ki: belagat şehriııde 
taze şiirinin kumaşı gezmedik dükkan mı bıraktı? 
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MÜSTEZAT 

1 Ey şilh-i kerem-pişe dil-i zir senindir 
Yok minnetin aslaa 

Ey kan-ı güher anda ne kim var senindir 
Pinhan ü hüveyda 

2 Sen kim gelesin meclise bir yer mi bulunmaz 
Baş üzre yerin var 

Gül goncesisin gCışe-i destar senindir 
Gel ey gül-i ra'na 

3 Neylersen edip bir iki gün bar-ı cefaya 
Sabr eyle de sonra 

Peymane senin hane senin yar senindir 
Ey dil tek ü tenhA 

4 Bir bCıse-i can-bahşına ver nakd-i hayitı 
Ger kaail olursa 

Senden yanadır söz yine bizar senindir 
Ey i.şık-ı şeydi 

S Çeşmanı siyeh-mest-i sitem kakülü pür-ham 
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Ebruları pür-çin 
Benzer ki bu dil-dar-ı cefa-kar senindir 

Biçare Nedimi 



1 Ey /ut/ etmeyi huy ediıınıi} olaıı �·uh! iııleyen gönül senindir, 
mıım için lıiç kimseye asla minneti11 yok; 
ey cel'her madeni! orada (yani: gönülde) gizli ve açık ııe 
varsa senindir: 

2 Sen ki meclise gelesin de bir yer mi buluıımaz? 
Baş üstüııde yerin var; 
gül koncasısın, sarık kenarı senindir, 
ey «gül-i ra'nd!» ( = dışı sarı, içi kırmızı gül) gel. 

3 Ey gönül! ney/ersen edip bir iki gün cefa yüküne 
sabret de, sonra 
kadelı, ev, sevgili tek ı•e yalnız olarak senindir. 

4 Eger razı olursa, 
can bağışlayan öpüşüne hayatını (aslı: Jıayat paranı) ver, 
ey çılgın aşık/ 
söz senindir, pazar senindir. 

5 Gözleri zulümle adamakıllı sarhoş, kakülü büklüm büklüm, 
kaşları çatık; 
ey biçare Nedim! 
bu cefa edici sevgili herhalde senindir. 
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ŞARKILAR 

1 

Andırır Kasr-ı Cinan'ı bu dil-i na'şada 
Nice akmaya gönül su gibi Sa'd-abad'a 
Düşürür Kevser'i ol havz-ı dil-ara yada 
Nice akmaya gönül su gibi Sa'd-abad'a 

2 Sürmeli gözlü güzel yüzlü gazalan anda 
Zer kemerli beli hancerli cüvanan anda 
Da-husus aradığım seıv-i hıriman anda 

Nice akmaya gönül su gibi Sa'd-ibad'a 

3 Görüp ol tarh-ı dil-arayı Nedim-i şeyda 
Vasfını eyler iken levh-i sipihre imla 
Dedi bu mısraı bir şair-i pakize-eda 
«Nice akmaya gönül su gibi Sa'dabad'a> 



1 

1 Bu neşesiz gönüle Kw;r-ı Ciııan'ı andırır, 
gönül Sa'dôbôd'a su gibi nasıl akmasın? 
O gönül süsleyeıı havuz, Kevser'i ( = Cennetteki bir ırmak) 
hatıra düşürür, 
gönül Sa'dôbdd'a su gibi nasıl akmasın? 

2 Sürmeli gözlü, güzel yüzlü alıular orada; 
altın kemerli, beli hançerli gençler orada; 
özellikle aradığım salınarak yürüyen selvi (yani: l'elvi boylu 
güz.el) orada; 
gönül Sa'dabdd'a su gibi nasıl akmasın? 

3 Çılgın Nedim o gönül süsleyen yapıları görüp 
nasıl olduğunu gök levhasına yazarken, 
temiz edalı bir şair bu diz.eyi dedi: 
«Gönül Sa'dabdd'a su gibi nasıl akmasın?» 
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2 

1 Bir safa bahşedelim gel ŞU dil-i naşada 
Gidelim serv-i revanım yürü Sa'd-abad'a 
işte üç çifte kayık iskelede amade 
Gidelim serv-i revanım yürü Sa'd-abad'a 

2 Gülelim oynayalım kim alalım dünyadan 
Ma-i Tesnim içelim çeşme-i nev-peydadan 
Görelim ab-ı hayat aktığın ejderhadan 
Gidelim serv-i revanım yürü Sa'd-abad'a 

3 Geh varıp havz kenrında hıraman olalım 
Geh gelip Kasr-ı Cinan seyrine hayran olalım 
Gah şarkı okuyup gah gazel-han olalım 
Gidelim serv-i revanım yürü Sa'd-ablld'a 

4 izn alıp eum'a namazına deyü maderden 
Bir gün uğrıyalım çerh-i sitem-perverden 
Dolaşıp iskeleye doğru nihan yollardan 
Gidelim serv-i revanım yürü Sa'd-abad'a 



2 

1 Gel, şu neşesir. gönüle bir safa verelim; 
yürüyen selvim ( = selvi boylum)! yürü, Sa'd-iibdd'a gidelim. 
İşte üç çifte kayık iskelede har.ır; 
yürüyen selvim! yürü, Sa'd-dbôd'a gidelim. 

2 Gülelim, oynayalım, diinyadan arzumuzu alalım, 
yeni yapılmış çeşmeden Tesnim suyu ( = cennetteki bir su) 
içelim, 
ejderhadan lıayat suyıı aktığım görelim; 
yürüyen selvim! yürü, Sa'd-dbdd'a gidelim. 

3 Kah gidip havuz kenarında dolaşalım, 
kdh gelip Kasr-ı Cinan'ı seyr ile hayran olalım, 
kah şarkı okuyalım, kdh gazel okuyalım; 
yürüyen selvim! yürü, Sa'd-libad'a gidelim. 

4 Annenden cuma namazına diye izin alıp, 
zalim felekten bir gün çalalım, 
iskeleye dogru gizli yollardan dolaşıp, 
yürüyen selvim! yürü, Sa'd-dbôd'a gidelim. 
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5 Bir sen ü bir ben ü bir mutrib-i pakize-eda 
İznin olursa eğer bir de Nedim-i şeydi 
Gayri yaranı bugünlük edip f:y şuh feda 
Gidelim serv-i revanım yürü Sa'd-abad'a 



5 Bir sen, bir ben, bir de iyi çalan çalgıcı, 
eter i;z.nin olursa bir de çılgın Nedim; 
ey şuh! öbür dostları bugünlük /eda edip; 
yürüyen selvim! yürü, Sa'd-ubO.d'a gidelim. 
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3 

Aceb reşk eyledi tab'ım neva-yı andelibana 
Olur mu bülbül olsak biz dahi bir verd-i handana 
Açıldı laleler güller güzeller çıktı seyrana 
Açılsak biz de birkaç gonce-leblerle gülistana 

2 Sana dil-dadeyim ey şuh istersen dil-azar ol 
Eğer yoğise de uşşaka rahmin sevdiğim var ol 
Ne çare kaail olduk hep cefii-cô-yi sitem-gar ol 
Ne olur sen heman 10.tf eyle bizden olma bigane 

( . . .  ) 

3 Aman pek yaralandım ol nigih-ı şuh-i evbba 
Kapıldım doğrusu ol yal ü bale ol güzel kaşa 
Geçersen semtimizden yolun uğrarsa Beşiktaş'a 
Efendim gel mürüvvet kıl senindir bende vü hane 

4 Seni gördüm ki ol şuhun tutup tenhaca damanın 
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Meğer kim arz ederdin aşk-ı muşkil raz-ı pinhanın 
Şctiretlerle gibi güldürürdün la'l-i handanın 
Ne sihr eylerdin ol şuha ne söylerdin Nedimine 



3 

l Tabiatım, bülbüllerin nağmesini şaşılacak kadar kıskandı; 
biz. de gülen bir güle bülbül olsak olur mu? 
Laleler, güller açıldı, güz.eller gez.meğe çıktı; 
Biz de birkaç goııca dudaklı ile gül bahçesine açılsak. 

2 Ey şuh! sana gönül vermişim ( = �·ığını), istersen gönül 
incitici ol; 
sevdiğim! eğer aşıklaı·a merhametin yoksa da, var ol; 
ne çare, razı olduk, hep z.ulnı edici ve cefa edici ol; 
ııe olur, sen hemen lutf et de bize bigane olma. 

3 Aman, o çapkııı şuhun bakışıyla pek yaralandım; 
doğrusu, o boy bosa, o güz.el kaşa kapıldım; 
semtimiz.den geçersen, yolun Beşiktaş'a uğrarsa, 
efendim, insaniyet göster, gel, kul ve ev senindir (yani: 
Nedim adlı kulun ve onun evi senindir). 

4 Seni gördüm: o şuhun tenhaca eteğini tutup, 
müşkül aşkını ve gizli sırrını bildiriyordun; 
onun gülen lli'lini (yani: lli'l gibi kırmızı dudağını) neşe
lerle arasıra güldürüyordun; 
o şuha ne sihir: yapıyordun, Nedim'ce neler söylüyordun? 
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1 Kimlerin çeşmine ol sine aceb nilr oldu 
Nereye gitti o bereliyi o meh-pli.re aceb 
Kimlerin yli.resine merhem-i kli.fılr oldu 
Kandedir kande o zalim o sitem-kare aceb 

2 Meclis-i Cem kurulaldan olagelmiş elbet 
Camdan sonra birer bQse verilmek adet 
Bliri sen ey nigeh-i hasret edip bir cür'et 
Şunu bir söylesen olmaz mı kadeh-kare aceb 

3 Tlir olur görmez isem çeşmime sensiz alem 
Gece ta subha dek ağlattı beni derd ü elem 
Fikr ü gam canıma kar eyledi bilmem bilmem 
Ah hercayi koculdun mu ki agyli.re aceb 

4 Nağme-i çenge bedel dinler iken nli.le vü li.h 
Hecr-i saki yetişirken bize derd-i can-kli.h 
Bir taraftan dahi ey seng-dil ey baht-ı siyli.h 
Sen mi urdun bu gece şişemi divare aceb 
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1 O göğüs acaba kimleriıı gözüne ışık oldu? (yani: kimlerin 
gözünü parlattı?) 
O lıercayi, o ay parçası acaba nereye gitti? 
Kimlerin yarasına kô.fur merhemi oldu? 
O zalim, o zulm edici acaba nerdedir nerde? 

2 Cem meclisi kurulalıdan beri kadehten sonra birer öpücük 
verilmek adet olmuş; 
ey hasretli bakış! bari sen bir cür'et edip 
sakiye şu11u bir söylesen olmaz mı acaba? 

J Seni görmezsem dünya gözüme karanlık gelir; 
dert ve elem beni gece sabaha kadar ağlattı; 
düşünce ve gam canıma işledi: bilmem, bilmem, 
ah hercayi! acaba kendini başkalarına ( = rakiplere) sardır
dın mı? 

4 Çeng nağmesine bedel inilti ve ah dinlerken, 
sô.kinin ayrılığı bize can üzücü bir dert olarak yetişirken 
ey tQl gönüllü! ey kara baht/ bir taraftan da 

sırça kabımı bu gece duvara acaba sen mi vurdun? 
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S Varıp ol derd-şinis-ı dil ü canı görsem 
Hik-i payine Nedimi yine yüzler sürsem 
Gizlice arasam ağzın lehin emsem sorsam 
Hiç bir çire bilir mi dil-i bimlre aceb 
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5 O gönül ve can derdinden anlayanı gidip görsem; 
ey Nedimi onun ayağının toprağına yine yüzler sürsem; 
gizlice ağzını arasam, dudağını emsem, sorsam ( = em-
sem): 
hasta gönüle hi,·bir çare bilir mi acaba? 
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1 Vasf-ı hüsn ü behceti bir vech ile gelmez dile 
Gel Şeref-abad'ı gör şevketli hünkarım hele 
Anlaşılmaz hak bu kim arllyişi takrir ile 
Gel Şeref-llblld'ı gör şevketli hünkllrım hele 

2 Her nefes ab u havası cana canlar katmada 
İntisabınla cihana naz ü nahvet satmada 
«Kangı gün teşrif eder şahım• deyü can atmada 
Gel Şeref-abad'ı gör şevketli hünkArım hele 

3 Anı ziynetlerle bünyad etti sadr-ı a'zamın 
Ta ki açılsın temaşasıyla tab'-ı ekremin 
Liltf u ihsan kıl diriğ etme efendim makdemin 
Gel Şeref-abad'ı gör şevketli hünkarım hele 

4 Ben kulun sordum Nedima'dan anın evsafını 
Vasf ü meth etti be-gaayet tarhını eşrafını 
RUha teşbih etti hatta ol hava-yı sliını 
Gel Şeref-abad'ı gör şevketli hünkarım hele 
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1 Şevketli padişahım! hele gel Şeref-abad'ı gör: 
onun güzelliğinin vasfı hiçbir suretle anlatılamaz; 
doğrusu anlatmakla süsü aıılaşılmaz; 
şevketli padişahım! hele gel Şeref-abad'ı gör. 

2 Suyu · ve /ıavası her nefeste cana canlar katıyor, 
sana mensup olduğu içiıı cihana naz .ve gurur satıyor, 
«şahım hangi gün teşrif eder?> diye can atıyor; 
şevketli padişahım! hele gel Şeref-abfid'ı gör. 

3 Çok /Ut/ eden tabiatın seyrederek açılsın diye, 
sadrazamın onu süslerle kurdu; 
. efendim, lutuf et ve ihsan kıl, gelişini esirgeme; 
şevketli padişahım! hele gel Şeref-abad'ı gör. 

4 Ben kulun, Nedim'den onun niteliklerini sordum; 
düzenlenişini, ululuğunu pek anlattı .. pek övdü, 
hatta o saf havasını ruha benzetti,· 
şevketli padişahım! hele gel Şeref-abfid'ı gör. 
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1 Gel hele bir kerreci.k seyr et göze olmaz yasağ 
Oldu Sa'd-abad şimdi sevdiğim dağ üstü bağ 
Çar-bağ-ı Isfahan'ı eylemiştir dağ dağ 
Oldu Sa'd-abad şimdi sevdiğim dağ üstü bağ 

2 Nev-bahar erişti oldu ol zemin cennet-misal 
Gars olundu kaametin gibi hezaran nev-nihal 
Bağlarla buldu ruhsarm gibi hüsn ü cemal 
Oldu Sa'd-abad şimdi sevdiğim dağ üstü bağ 

3 Andadır seyr-i nihalistan ü tarf-ı cuybar 
Andadır gül-geşt-i sahra andadır seyr-i kenAr 
ister isen kO.hu seyr et ister isen bağa var 
Oldu Sa'd-abad şimdi sevdiğim dağ üstü bağ 

4 Anda idi dünkü gün hemşire-i sa'd-ahterin 
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Sen de gel gAhice hfili kalmasın cana yerin 
Suç benim olsun beni döğsün duyarsa maderin 
Oldu Sa'd-abad şimdi sevdiğim dağ üstü bağ 
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1 Gel hele bir kerecik seyret, göze yasak olmaz; 
sevdiğim! Sa'd-abdd şimdi dağ üstü bahçe oldu; 
İsfahan'ın Çarbağ'ını dağlamıştır (yani: İsfahan'ııı Çar-bağ 
adlı bahçesinin bağrı kıskançlıktan yanmıştır); 
.sevdiğim! Sa'd-abdd şimdi dağ üstü bahçe oldu. 

2 İlkbahar geldi, orası cennet gibi oldu, 
boyun gibi binlerce yeni fidan dikildi, 
orası bahçelerle yüzün gibi güzelleşti; 
sevdiğim! Sa'd-ılbad şimdi dağ üstü bahçe oldu. 

3 Fidanlık seyri, ırmak yanı oradadır, 
güllerle bezenmiş kır, kıyıda dolaşma oradadır; 
istersen dağı seyret, istersen bahçeye git; 
sevdijJim! Sa'd-dbdd şimdi dağ üstü bahçe oldu. 

4 Düııkü gün bahtlı kızkardeşin oradaydı; 
ey sevgili/ arasıra sen de gel, yerin boş kalmasın; 
annen duyarsa suç benim olsun, beni dövsün; 
sevdiğim! Sa'd-abdd şimdi dağ üstü bahçe oldu. 
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5 Bir Nihalistan kitabıdır o sahralar meğer 
Kim ana havz-ı dil-ara simden cedvel çeker 
Dağa çık da bağlardan eyle bu sırra nazar 
Oldu Sa'd-abad şimdi sevdiğim dağ üstü bağ 

6 Şark u garb-ı alemi seyran ede peyk-i nesim 
Der ki bi-şübhe: «Cihan içre bunun misli adim> 
Vasfına bu mısra-ı garra mönasibdir Nedim 
Oldu Sa'd-abad şimdi sevdiğim dağ üstü bağ 
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j O kırlar bir Nihalistan kitabıdır: 
gönül süsleyici havuı orava qümüşten kanal çeker; 
daga çık da, bahçelerden bu sırra bak: 
sevdigim! Sa'd-tıbıid şimdi dag üstü bahçe oldu. 

6 Haberci rüıgar, dünyanın doAusunu batısını dolaşsın, 
şüphesiı diyecektir ki: «Cihanda bunun benıeri yoktur!» 
Nedimi bu parlak diıe onun niteligine uygundur: 
«Sevdigiml Sa'd-tıbtıd şimdi dag üstü bahçe oldu.» 
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Yine bczm-i çemene lale fürlizan geldi 
Müjdeler gülşene kim vakt-i Çiragan geldi 
Bülbül aşüftelenip bezme gazel-han geldi 
Müjdeler gülşene kim vakt-i Çiragan geldi 

2 Çıkıp ikbal ile gülzara şehenşah-ı cihan 
İltifatıyla eder gülleri şad ü handan 
Laledra gelir elbet yine sultan-ı zaman 
Müjdeler gülşene kim vakt-i Çiragan geldi 

3 Seyr olup raksı yine dilber-i mümtizlarm 
Yine afaka çıkar naleleri sazların 
Cana ateş bırakır ş(i'lesi avazların 
Müjdeler gülşene kim vakt-i Çiragan geldi 

4 Ney ü santCir ü rubab ü def ü tanbCir ile çeng 
Nağme-i bülbül ü kumriye olup hem-iheng 
Pür eder alemi şevk u tarab u renga-reng 
Müjdeler gülşene kim vakt-i Çiragan geldi 
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1 Lale, çimen meclisine yine parlayarak geldi; 
gül bahçesine müjdeler obun, Çiriigan vakti geldi; 
bülbül çılgın iiıık olup meclise gaz:.el okuyucu olarak geldi; 
gül bahçesine müjdeler olsun, Çiragan vakti geldi. 

2 Cihan padiıahı ikbal ile gül bahçesine çıkıp 
iltifatıyla gülleri neıelendirir ve güldürür; 
z:.amanın sultanı elbet yine lıile bahçesine gelir; 
gül bahçesine müjdeler olsun, Çiragan vakti geldi. 

3 Seçkin güz.ellerin dansı yine seyredilir, 
saz:./arın iniltileri yine ufuklara yükselir, 
feryatların alevi ca11a ateı bırakır; 
gül bahçesine müjdeler olsun, Çiragaıı vakti geldi. 

4 Ney, santur, rubap, def, tambur ve çeng, 
bülbül ve kumru naAmesine ahenk uydurup (yani: bülbül 
ve kumru naAmesiyle birlikte) 
dünyayı türlü türlü neşe ve şenlik doldurur; 
gül bahçesine müjdeler olsun, Çirdgan vakti geldi. 
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S Can-feza turre-i hllban gibi zülf-i sünbül 
Dil-güşa nazm-ı Nedima gibi ruhsare-i gül 
Dün gülistanda işittim ki der idi bülbül 
Müjdeler gülşene kim vakt-i Çiragan geldi 

126 



5 Sümbülün saçı güzellerin kakülü gibi cana can katmada,· 
gülün yüzü Nedim'in nazmı gibi gönül açmada; 
dün gül bahçesinde işittim, bülbül diyordu ki: 
«Gül bahçesine müjdeler olsun, Çirdgan vakti geldi.> 
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1 Sinemi deldi bugün bir ifet-i çar-pareii 
Gül yanaklı gülgüli kerrakeli mor hareli 

Çifte benli sim gerdenli güneş ruhsareli 
Gül yanaklı gülgüli kerrakeli mor hlreli 

2 Bir cüvan-kaşi sarık sarmış efendim başına 

Sürme çekmiş ıtr-ı şahiler sürünmüş kaşına 
Şimdi girmiş dahi tahminimde onbeş yaşına 
GUI yanaklı gülgiili kerrakeli mor hareli 

3 Şeh-nişinler ziyneti ağuşlar piraycsi 
Dahi bir yıldır yanından ayrılalı daycsi 
Sevdiğiıu gönlüm süruru ömrümün sermayesi 
Gül yanaklı gülgüli kerrakeli mor hareli 

4 Şivesi nazı edası handesi pek bi-bedel 
Gcrdeni püskürme benli gözleri gaayet güzel 
Sırma kakül sim gerden zülf tel tel ince bel 
Gül yanaklı . gülgüli kerrakeli mor hareli 
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1 Bugün bir çarparalı (yani: parmakları zilli)" ôfet gölsümU 
deldi; 
gül yanaklı, gülgülü cübbeli, mor hareli; 
çifte benli, gümüş gerdanlı, güneş yüzlü; 
gül yanaklı, gülgülü cübbeli, mqr hareli. 

2 Elendim başına «civan-ktı.)'I» bir sarık sarmış, 
J'Ürme çekmiş, kaşına ıtr-ı şô.hiler sürüıımüş, 
tahmiııimce daha şimdi onbeş yaşına basmış; 
gül yanaklı, gülgülü cübbeli, mor lıareli. 

J Balkonların ve kucakların süsü; 
dadısı yanından ayrılalı daha bir yıl olmuştur; 
sevdiğim, gönlümün neş'esi, ömrümün sermayesi; 
gül yanaklı, gü/gülü cübbeli, mor hareli. 

4 Şivesi, nazı, edası, gülüşü pek emsalsiz; 
gerdanı püskürme benli, gözleri gayet güzel; 
kôkülü sırma, gerdanı gümüş, saçı tel tel, beli ince; 
gül yanaklı, gülgülü cübbeli, mor hareli. 
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S Ol peri-rftyum cefü-yı çeşm-i celladın demem 
Derd-i aşkıyla Nedim'in ah ü efgaanın demem 
Tarz u tavrın söylesem mani' değil adın demem 

Gül yanaklı gülgüli kerrakeli mor hilreli 
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5 O peri yüzlünün cellat goıunun cefasını söylemem; 
aşkının derdiyle Nedim'in feryadını söylemem; 
tarı ve tavrını söylesem mani değil, fakat adını söylemem: 
gül yanaklı, gülgülü cübbeli, mor hareli. 
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1 Bi-hamdillah Revan açıldı zevk u şevka mu'tid ol 
Meserret vaktidir ruh-i revanım gül açıl şid ol 

Dil-i düşmen harab oldu safilarla sen abad ol 
Meserret vaktidir rüh-i revanım gül açıl şad ol 

2 Açıldı bunca muhkem kal'alar ey şüh-i meh-pare 
Kemer-bendin senin feth ctmeğe olmaz mı bir çare 
Güşad eyle aman ol düğme-i zerrini bir pare 
Meserret vaktidir rllh-i revanım gül açıl şad ol 

) Bu demler mevsim-i zevk u neşat u şadmanidir 
Bu asrın her günü güya ki eyyam-ı cüvll.nidir 
Çıkıp gülzara handan olmanın şimdi zamanıdır 
Meserret vaktidir ruh-i revanım gül açıl şad ol 

4 Sürur ile cihan ruyuıı gibi ferhunde VÜ hurrenı 
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Neşat ü şevk u şadi ile leb-riz oldu hep ll.lem 
Nedim-i zar ile bir lahzacık olmaz mısın hem-dem 
Meserret vaktidir rüh-i revanım gül açıl şid ol 
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1 Hamdolsun Revan açıldı ( = fethedildi, alındı), z.evk ve 
neşeye alış; 
yürüyen rulıum (ya da: ruhumun r11hu)! sevinç vaktidir, 
gül, açıl, neşelen; 
düşmanın gönlü harap oldu, sen safalarla bayındır ol; 
yürüyen ruhum/ sevinç vaktidir, gül, açıl, neşelen. 

2 Ey ay parçası şuh/ bunca sağlam kaleler açıldı ( = fethe
dildi), 
senin kemerini11 bağını açmaya bir çare olmaz. mı? 
Amaıt o altın düğmeyi bir parça aç ( = çöz.), 
yürüyen ruhum! sevinç vaktidir, gül, açıl, neşelen. 

J Bu demler z.evk, şenlik, ııeşelilik mevsimidir; 
bu z.amanın her günü sanki gençlik günleridir; 
şimdi gül bahçesine çıkıp gülmenin z.amanıdır; 
yürüyen ruhum! sevinç vaktidir, gül, açıl, neşelen. 

4 Cihan, sevinçle, yüz.ün gibi mutlu ve sevinçli; 
alem, şenlik, neşe ve sevinçle dolup taştı; 
inleyen Nedim'le bir lahz.acık dost olmaz; mısın? 
Yürüyen ruhum! sevinç vaktidir, gül, açıl, neşelen. 
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Yetmez mi sana bister ü baiin kucağım 
Serd oldu hava çıkma koyundan kuzucağım 
Ateşlik eder sana bu sinemdeki dağım 
Serd oldu hava çıkma koyundan kuzucağım 

2 Sen böyle soğuk yerde niçin yatar uyursun 
Billahi döğer dur hele diyen seni görsün 
Dahi küçüceksin yalınız yatma üşürsün 

Serd oldu hava çıkma koyundan kuzucağım 

3 Yaklaştı şita ebr-i siyeh tuttu cihanı 

Kalmadı sabanın gezecek tab ü tüvanı 
Kurbanın olam geçti Boğaz seyri zamanı 
Serd oldu hava çıkma koyundan kuzucağım 

4 Bir cam çek ey gonce-dehen def'-i humar et 
Çeşmimde hayalin gibi gel geş ü güzir et 
Nakşın gibi ayine-i sinemde karar et 
Serd oldu hava çıkma koyundan kuzucağım 
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l _Sana döşek ve yastık olarak kııcağıın yetmez. mi? 
Kuz.ucağım! lıava so,;udu, koyundan çıkma. 
Sana göğsümdeki yaram ateşlik eder: 
kuz.ucağıml hava soğudu, koyundan çıkma. 

2 Sen böyle soğuk yerde niçin yatar uyursun? 
Billahi döı•er, dur lıele dadın seni görsün! 
Daha küçücüksün1 yalııız. yatma, üşürsün; 
kuz.ucağım! hava soğudu, koyundan çıkma. 

3 Kış yaklaştı, kara bulut dünyayı tuttu; 
tanyelinin gezecek gücü kuvveti kalmadı; 
kurbanın olayım, Boğaz. gezmesi zamanı geçti; 
kuz.ucağım! hava soğudu, koyundan çıkma. 

4 Ey gonca ağızlı! bir kadeh çek, içki sersemliğini gider; 
gel, gözümde hayalin gibi gez. dolaş, 
göğsümün aynasında hayalin gibi dur; 
kuz.ucağım! hava soğudu, koyundan çıkma. 
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5 Der sana Nedimi bunu tekrar be-tekrar 
Bigane ile etme sakın azm-i çemenzlr 

Gürgan gibi agyar kaparlar seni .zinhar 
Scrd oldu hava çıkma koyundan kuzucağım 
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5 Nedim sana bu11u tekrar tekrar söyler: 
«Sakın yabancı ile çayırlığa gitme, 
başkaları ( = rakipler) seni kurtlar gibi kaparlar ha! 
Kuzucağım! hava l'Oğııdıı, koyundan çıkma.» 
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1 1  

Yine tenha elime girdi hele cananım 
Bus edince lebini ağzıma geldi canım 
Gece yıldız sayar iken bu dil-i nalanım 
Doğdu nagah güneş gibi meh-i tabanım 

2 Dün dil-i zar ile sohbet ederek gitmişsin 
Va'de-i llltfıı kasemler ile berkitmişsin 
Deheninden bize bir buse mi va'd etmişsin 
Bizde bir böyle ağız müjdesi var sultanım 

3 Sen de kendin gibi bir şuha nigeh-ban oldun 
Gül iken böyle niçin bülbül-i handan oldun 
Sen nice ta bu kadar aşk ile hayran oldun 
Hele ben sana efendim kati pek hayranım 

4 Çık levendane dolaş guşelerin gülzarın 
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Meded ey serv-i revan bozma meded reftarın 
Pay-mal olmadır ümmidi Nedim-i zarın 
Ayağın sakınarak basma aman sultanım 



1 1  

1 Sevgilim, yine yalnızca elime girdi hele, 
ağzını öpünce camm ağzıma geldi; 
bu inleyen gönlüm gece yıldız sayarken 
parlak ayım ansızın güneş gibi doğdu. 

2 Dün inleyen gönülle sohbet ederek gitmişsin, 
lutuf va'dini (yani: lutf edeceğine dair olan va'di) yemin
lerle sağlamlaştırmışsın, 
ağzından bize bir öpiicük mü vadetmişsin? 
Sulta111m! bizde böyle bir ağız müjdesi var. 

3 Sen de kendin gibi bir şulııı gözlüyorsun, 
gül iken niçin böyle gülen bülbül oldun? 
Sen aşk ile nasıl bu kadar hayran oldun? 
Efendim, /ıele ben sana pek- çok hayranım. 

4 Çık, gül bahçesinin köşelerini leventçe dolaş; 
ey yürüyen selvil imdat! yürüyüşünü· bozma; 
inleyen Nedim'in umudu çiğnenmektir; 
aman sultanım/ ayağını sakınarak basma. 
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1 Yeniden eski mahabbetleri tecdid edelim 
Gel benim kaşı hilllim bize bir id edelim 
Seni bir cam-ı musaffl ile hurşid edelim 
Gel benim kaşı hilllim bize bir id edelim 

2 İşte hıin oldu dilim gamze-i ayylşın için 
İşte hancerlere düştüm senin ol kaşın için 
Pek reel ederim unutma güzel başın için 
Gel benim kaşı hilllim bize bir id edelim 

3 Yeter ağlattı firakın bu dil-i bimarı 
Yeter ettirdi hayalin bana lh u zlrı 
Klm-klr et bizi bir gün de efendim blri 
Gel benim kaşı hilllim bize bir id edelim 

( . . .  ) 

4 Bezmimiz rilyun ile bezm-i gülistln olsun 
Handelerle leb-i ll'lin şeker-efşln olsun 
İ'tizlr etme Nedimi sana kurbln olsun 
Gel benim kaşı billlim bize bir id edelim 
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1 2  

1 Eski sevgileri yeniden yenileyelim; 
benim lıilal kaşlım! bize gel de bir bayram edelim; 
sôflaştırılmış bir kadehle seni güneş yapalım (yani: bir ka
deh sôf şarapla seni güneş gibi parlatalım); 
benim lıilal kcışlım! bize gel de bir bayram edelim,· 

2 i.Jte sarhoş ( = süzgün) yanbakışın için gönlüm kan oldu,· 
işte senin o kaşın için hançerlere düştüm; 
pek rica ederim, güzel başın için unutma: 
Benim hilal kaşlım! bize gel de bir bayram edelim. 

3 Ayrılıtının bu hasta gönlü aglattıgı yeter, 
hayalinin bana feryat ettirdigi yeter, 
efendim bari bir gün de bizi muradımıza erdir; 
benim hilal kaşlım! bize gel de bir bayram edelim. 

4 Meclisimiz senin yüzün ile gülistan meclisi olsun,· 
ld'I dudagın gülüşlerle şeker saçsın; 
özür dileme, Nedim sana kurban olsun; 
benim hilal kaşlım! bize gel de bir bayram edelim. 
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13 

1 Sevdiğim canım yolunda bilke yek-san olduğum 
lddir çık naz ile seyrana kurban olduğum 
Ey benim aşkında bülbül gibi nalan olduğum 
İddir çık naz ile seyrana kurban olduğum 

2 Cümle yaran sana uşşak olduğun bilmez misin 
Cümlenin takatları tak olduğun bilmez misin 
Şimdi alem sana müştak olduğun bilmez misin 
lddir çık naz ile seyrana kurban olduğum 

3 Gabi Feyz-abad'a doğru azm edip eyle safa 
Asaf-abad'a gelip gabi salın ey meb-likaa 
Gel hele gör sahn-ı Sa'd-abad'a hiç olmaz beha 
lddir çık naz ile seyrana kurban olduğum 

4 Kaplatıp gül-penbe şah ferve-i sammuruna 
Ol siyeb zülfü döküp ol sine-i billuruna 
Itr-ı şabiler sürüp ol gerden-i kafUruna 
lddir çık naz ile seyrana kurban olduğum 
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13 

1 Sevdiğim! canını! yolunda toprakla bir olduğum! 
bayramdır, nazla gezmeğe çık, kurban olduğum! 
Ey aşkıyla benim bülbül gibi inlediğim! 
bayramdır, nazla gezmeğe çık, kurban olduğum/ 

2 Bütün dostların sana aşık olduklarını bilmez misin? 
Herkesin takatlerinin tak olduğunu (yani: dayanmaya kuv
vetleri kalmadığını) bilmez misin? 
Şimdi alemin seni özlediğini bilmez misin? 
bayramdır, nazla gezmeğe çık, kurban olduğum! 

3 Ey ay yüzlü! kah Feyz-abôd'a doğru gidip safa eyle, 
kah Asaf-abôd'a gelip salın; 
gel hele gör, Sa'd-abôd meydanına hiç paha olmaz; 
bayramdır, nazla gezmeğe çık, kurban olduğum! 

4 Samur kürküne gül pembesi şal kaplatıp, 
o billur göğsüne o kara saçı döküp, 
o kafur gerdanına ıtr-ı şahiler sürüp, 
bayramdır, nazla gezmeğe çık, kurban olduğum! 
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S Sen açıl gül gibi zir ile hezar olsun Nedim 
Bend bend olsun ham-i zülfün şikar olsun Nedim 
Sen salın cini yolunda hak-sar olsun Nedim 
lddir çık naz ile seyrina kurb!ln olduğum 
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5 Sen gül gibi açıl, Nedim inleyerek bülbül olsun; 
saçının büklümü bat olsun da Nedim av olsun (yani: saçı
nm büklümünü bat yap da Nedim'i avla); 
ey sevgili/ sen salın, yolunda Nedim toza toprata bulansın; 
bayramdır, naz ile gezmete çık, kurban o/dutum! 
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14 

1 Erişti nev-bihar eyyamı açıldı gül ü gülşen 
Çiragan vakti geldi lalezirm didesi rllşen 
Çemenler döndü rii-yi yare reng-i lale vü gülden 
Çiragan vakti geldi lalezarın didesi rC1şen 

2 Açıldı dilberin ruhsan gibi laleler güller 
Yakıştı zülf-i hiiban veş zemine saçlı sünbüller 
Neva-saz olmada bin şevk ile aşüfte bülbüller 
Çiragan vakti geldi lalezarın didesi rCişen 

3 Gelir deyü cihanın şehriylrı bezm-i gülzara 
Temaşa etmek için yisemenler çıktı divira 
Tebessümle dedi gül-gonce gQş.i bülbül-i zara 
Çiragan vakti geldi lalezirın didesi rCişen 

4 Olup gülşen çirllgaan ile pür-şevk u neşat-efza 
Zemini lalezarın nurdan tivQstur gQya 
Hezaran müjde kim açıldı rtl-yi konce-i ziba 
Çiragan vakti geldi lalezarın didesi rllşen 
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14 

1 İlkbahar günleri geldi, gül ve gül bahçesi açıldı; 
Çiragan vakti geldi, lôle bahçesinin gözü aydın! 
çimenler lôle ve gül rengiyle sevgilinin yüzüne döndü; 
Çiragaıı vakti geldi, lôle bahçesinin gözü aydın! 

2 Laleler, güller, güzelin yanağı gibi açıldı; 
saçlı sümbüller güzellerin saçı gibi yere yakıştı; 
aşkla kendinden geçen bülbüller bin neşe ile ölmede; 
Çirôgan vakti geldi, /ôle bahçesinin gözü aydın! 

3 Gül bahçesi meclisine cihanın padişahı gelir diye, 
yaseminler seyretmek için duvara çıktı; 
gül koncası inleyen bülbülün kulagına gülerek dedi: 
•Çiragan vakti geldi, /ale bahçesinin gözü aydın!> 

4 Gül bahçesi çirağlarla ( = mumlarla) pek neşeli ve şenlik 
arttırıcı olup, 
itile bahçesinin zemini l'anki ışıkan tavus oldu; 
binlerce müjde (ya da bülbüllere müjde), güzel koncanın 
yüzü açıldı; 
Çiragan vakti geldi, Iale bahçesinin gözü aydın! 
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S Sezadır kim cihanın padişib-ı.mekremet-kan 
Müşerref ede teşrif-i hümay1lnuyla gülzirı 
Nedim'in sazlarla okuna bu taze güftirı 
Çiragan vakti geldi lalezirın didesi rllşen 
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5 Cihanın saygın (ya da: cömert) padişahı gül bahçesini teı
rif ederek şereflendirirse layıktır; 

, Nedim'in bu taıe söıü sazlarla okunsun: 
«Çirıigan vakti geldi, lıile bahçesinin gö:zü aydın.» 
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ıs 

Gülzılnı salın mevsimidir geşt ü güzılrın 

Ver hükmünü ey serv-i revan köhne baharın 
Dök zülfünü sammllr giyinsin ko izarın 
Ver hükmünü ey serv-i revan köhne bahAnn 

2 Bülbüllerin ister seni ey gonce-dehen gel 
Gül gittiğini anmayalım gülşene sen gel 
Pa-mftl-i şita olmadan iklim-i çemen gel 

Ver hükmünü ey serv-i revan köhne bahAnn 

3 Sal hatt-ı siyeh-kirm o ruhsire-i ale 
Semmlırunu kaplat bu sene kırmızı şlle 
Al deste eğer lale bulunmazsa piyale 
Ver hükmünü ey serv-i revan köhne baharın 

4 Cennet gibi alem yine her meyve tiri.Yan 
Sen meyve-i vasim dahi etmez misin erzan 
Uşşaka birer biise edip gizlice ihsan 

Ver hükmünü ey serv-i revan köhne bahann 

150 



ıs 

1 Gül bahçesine l·alına salına git, gez.ip toz.mamn mevsimidir; 
ey yürüyen selvi! sonbaharın zevkini sür; 
saçını dök, yanağın bırak samur giyinsin; 
ey yürüyen selvi! sonbaharın zevkini sür. 

2 Ey konca ağızlı! bülbüllerin seni ister, gel! 
gülün gittiğini anmayalım, gül bahçesine sen gel; 
çimen memleketi kışın ayakları altında çiğnenmeden gel; 
ey yürüyen selvi! sonbaharın zevkini sür. 

3 O kırmızı yanağa siyah sakalım bırak; 
bu yıl samurunu kırmızı şala kaplat; 
/{ile bulunmaz.sa ele kadeh al; 
ey yürüyen selvil sonbaharın zevkini sür. 

4 Alem yine cennet gibi, her meyve bol; 
sen de visalinin meyvesini ucuz.latmaz. mısın? 
Aşıklara gizlice birer öpücük ihsan edip, 
ey yürüyen selvi! sonbaharın zevkini sür. 
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5 Bir mısra' işittim yine ey şuh-i dil-ara 

152 

Bir hoşça da bilmem ne demek istedi ammfl 
Ma'kul dedi zannederim anı Nedimfı 
Ver hükmünü ey serv-i revan köhne bahiirın 



j Ey gönül süsleyen şuh/ yine bir dize işittim, 
bir hoşça da, bilmem ne demek istedi ama, 
Nedim zannederim onu makul söyledi: 
«Ey yürüyen selvil sonbaharın zevkini sür.» 
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16 

1 Yine oldum esiri ah bir şulı-i sitem-karın 
Ki dilber sevmemiş bilmez bçlasın iişık-ı zarın 
Ne kafirliklcrin gördüm ben ol zülf-i siyeh-kirın 
o ebrfınun o zalim gamzenin ol çeşm-i mekkirın 

2 O tıfl-ı naz gördüm rüyuna hurşid eser etmiş 
Haber-dar olmamıştım sonra bildim neylemiş .nitmiş 
Meğer zalim kaçıp tenhaca Sa'd-ibid'e dek gitmiş 
Temaşa eylemiş alaYını şevketli hünkarın 

3 Gezermiş kasrın etrafında yer yer tize meh-rillar 
Mükihhal gözlü Şirin sözlü Leyli yüzlü ih!ilar 
Hemen alkıs sadisın andınrmış çağlayan sular 
Ederlermiş duisın padişih-ı ma'delet-kirın 

4 Güzel�in hl-bedelsin ş!ihsun alüftesin cana 

154 

Söz olmaz hüsnüne gelmez nazirin aleme hakkaa 
Senin her cevrine bin cin ile sabr eylerim ammll. 
Beni pek öldürür ey bi-vefa illerle bizirın. 



16 

1 Ah! zalim bir şulıuıı yine tutsağı oldum; 
güzel sevmemiş olaıı kimse inleyen aşığın belasını bilmez: 
o kara saçın ben ne kafirlik/erini gördüm. 
o kaşın, o zalim yanbakışııı, o hiyleci'gözün. 

2 O naılı çocuğuıı yüz.ünü güneş etkilemiş (yani: yüzünü 
güneş yakmış), gördüm; 
haberdar olmamıştım, ne yapmış, ne etmiş sonra öğrendim; 
meğer zalim kaçıp Sa'd-abad'a kadar yalnızca gitmiş, 
şevketli padişahın alayını seyretmiş. 

3 Köşkün etrafında yer yer taze ay yüzlüler, 
sürmeli gözlü, Şirin ( = tatlı) söılü, Leyla yüzlü ahular ge
zermiş; 
çağlayan sular_ alkış sddasını andırırmış, 
adaletle hükmeden padişaha dua ederlermiş. 

4 Ey sevgili! güzelsin, çok değerlisin, şuhsun, çılgın aşıksın; 
doğrusu güzelliğine söz olmaz, aleme _benzerin gelmez: 
senin her cefana bin can ile sabrederim ama, 
ey vefasız! ellerle alışverişin beni pek öldürür. 
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S Bugün bir mahrem-i esrar yar-ı nükte-piradan 
İşittim kim sayıp uşşik.ını ey şQh-i simin-ten 
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cNedim-i zara benzer aşıkım yoktun demişsm sen 

Efendim işte vardır ben esirin ben giriftarın 



.5 Ey gumuş vücutlu şuh/ bugün çok ince :sözlü bir sırdaş 
dosttan işittim ki lişıklarmı sayıp sen: 
clnleyen Nedim'e benzer lişığım yoktur• demişsin; 
efendim, işte vardır, ben tutsağın, ben ıutkıınun. 

157 



17  

Serapa hüsn ü ansın dil-sitansın naz-perversin 
Cüvan-ı mihribansın şilhsun nazende dilbersin 
Nazirin yok cihanda hüsn ile mihr-i münevversin 
Deha olmaz sana cani aceb pikize gevhersin 

2 Eyi gülzar-ı hüsn ü bebcetin nahl-i ser-efrazı 
Kim üstid etti fenn-i işvede ol çeşm-i iannizı 
Kim öğretti sana cini bu denlü şive vü nazı 
Ki daim böyle naz ile güler naz ile söylersin 

3 yeter kaldın yeter ey tıfl-ı nazım hanede tenha 
Yeter karışmasınlar sana gayrı daye vü li.la 
Biraz gel bağa bülbül dinle gül seyr et açıl cini 
Ki sen dahi henilz açılmamış bir gonce-i tersin 

4 Hırimın dil-pesend ü cünbişin dil-hlhtır cini 
Hayalinle Nedim'in karı ih u vahtır cini 
Atan anan senin var ise mihr ü mihtır cani 
Ki bir bakışta mihre bir bakışta mi.ha benzersin 
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17 

1 B�taıı ayağa güı:.elliksin, gönül alıcısın, naı:. edicisin; 
seven gençsin, şuhsun, ııaı:.lı güı:.elsin; 
cihanda benı:.erin yok, güı:.ellikle parlayan güneşsin; 
ey .sevgi#! sana PCJha biçilmeı:., şaşılacak kadar temiz bir 
cevhersin. 

2 Ey güzellik gül bahçesinin boy atıp yükselmiş /idam! 
o alaycı gijzü işve fenninde kim üstat etti? 
Ey sevgili! böyle naı:.ı sana kim öğretti 
ki, hep böyle naı:. ile gülüyor, naı:. ile söylüyorsun. 

3 Ey ııaz/ı yavrum! evde yalnız kaldığın yeter; 
sana artık dadı ve lala karışmasın, yeter; 
ey sevgili! biraz bahçeye gel, bülbül dinle, gül seyret, açıl 
ki sen de henüz açılmamış bir taze koncasın. 

4 Ey sevgili! salıııarak yürüyüşünü gönül betenir, hareket et
meni gönül diler; 
ey sevgili! Nedim'in işi gücü hayalinle ah etmektir; 
ey sevgili! senin anan baban varsa güneş ve aydır: 
bir bakışta güneşe., bir bakışta aya benı:.ersin. 
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1 8  

İd erişsin bais-i şevk-ı cedid olsun da gör 
Seyr-i Sa'd-abad'ı sen bir kerre id olsun da gör 
GO.şe g(ışe mihrler ınehler bedid olsun da gör 
Seyr-i Sa'd-abad'ı sen bir kerre id olsun da gör 

2 Anda seyr et kim ne fursatlar girer cana ele 
Gör ne dil-cıilar ne meh-rıilar ne ihıilar gele 
Tıfl-ı nazım sevdiğim bir iki gün sabr et hele 
Seyr-i Sa'd-abad'ı sen bir kerre id olsun da gör 

3 Gerçi kim vardır anın her demde başka ziyneti 
RÖze eyyamında da inkar olunmaz haleti 
Şimdi anlanmaz hele bir hoşça kadr ü kıymeti 
Seyr-t Sa'd-abad'ı sen bir kerre id olsun da gör 

4 Dur zuh<ır etsin hele her gO.şeden bir dil-rüba 
Kimi gitsin bağa doğru kimi sahradan yana 
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Bak nedir dünyada resm-i sohbet-i zevk ü safi 
Seyr-i Sa'd-abad'ı sen bir kerre id olsun da gör 



18 

1 Bayram gehin, yeni bir neıeye sebep olsun da gör; 
Sa'd-abad gezmesini sen bir kere bayram olsun da gör; 
her köıeden güneşler, aylar görünsün de gör; 
Sa'd-abad gezmesini sen bir kere bayram olsun da gör. 

Z Ey sevgili! orada gez (ya da: bak), ele ne fırsatlar girer; 
gör, ne gönül çekiciler, ne ay yüı.lüler, ne ahu/ar gelir; 
naı.lı yavrum! sevgilim! bir iki gün sabret hele, 
Sa'd-abad geı.mesini sen bir kere bayram olmn da gör. 

J Gerçi onun her zaman başka süsü vardır, 
oruç günlerinde de hali inkar olunmaı., 
hele şimdi değeri pek iyi anlaşılmaı., 
Sa'd-abôd geı.mesini sen bir kere bayram olsun da gör. 

4 Dur, her köşeden hele bir gönül kapıcı görünsün, 
kimi bahçeye, kimisi kıra doğru gitsin; 
dünyada ı.evk ve safa sohbetinin usulü nasıldır bak; 
Sa'd-abôd geı.mesini sen bir kere bayram olsun da gör. 
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5 Tıfl-ı nazım ccümle gördüm» deyü aidatına beni 
Görmedin bir hoşça sen dahi o dil-cıi gülşeni 
Serv-i nazım gel Nedim-i zir gezdirsin seni 
Seyr-i Sa'd-abad'ı sen bir kerre id olsun da gör 
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5 Nar.lı yavrum! «hepsini gördüm» diye aldatma beni, 
o gönül çekici gül bahçesini sen daha bir güzelce görmedin; 
nazlı selvim! gel, inleyen Nedim seni gezdirsin, 
Sa'd-abad gezmesini sen bir kere bayram olsun da gör. 
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TÜRKÜ 

1 Sevdiğim cemıllin çünki göremem 
Çıkmasın bayıllin dil-i şeydadan 
Hik-i paye çünki yüzler süremem 
Alayım peyamın bad-ı sabadan 

2 KebQd çeşm-i bi-rabm etti nigahın 
Aşıkların göğe çıkardı ahın 
Sordum gerdeninden zülf-i siyahın 
Bir cevab vermedi aktan karadan 

3 Sevdiğim bendene düşerse bidmet 
Kapında kul olmak canıma minnet 
Göre idim sende bQy-i mahabbet 
İstediğim budur sen bi-vefadan 

4 Nedimi hüsnüne ol.muştur aşık 
Öyle bir işık kim kavlinde sadık 
Kereme ne kadar değilse layık 
Ar etmez efendim şehler gedadan 



Sevdiğim! güzelliğini madem ki göremiyorum, 
hayalin çılgın göııülden çıkmasın; 
ayağının toprağına madem ki yüzler süremiyorum, 
tanyeliııden haberini alayım. 

2 O merhametsiz:. mavi göz bir baktı da 
ôşıkların iihını göğe çıkardı; 
gerdanına kara saçını sordum, 
aktan karadan bir cevap vermedi. 

3 Sevdiğim! kuluna lıiz:.met düşerse, 
kapında kul olmak canıma minnet; 
sende muhabbet kokusu görebilsem, 
sen vefasızdan istediğim budur. 

4 Nedim senin güzelliğine iişık olmuştur, 
öyle bir iişık ki sözünde sadıktır (sözünde durur); 
UUuf görmeğe ne kadar liiyık değilse de, 
efendim, şahlar dilenciden utanmaz:.. 
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SEÇİLMİŞ PARÇALAR 

1 Bakıp o şuh ile naz ü niyaza meşk ederiz 
Gülün tebessümüne bülbülün teranesine 

* 

2 Bir şeker handeyle bezm-i şevka cam ettin beni 
Nim sun peymaneyi saki tamam ettin beni 

* 

3 Şöyle pinhan gidesin kuyuna cananın kim 
Rah ola hem-demin amma o da habide gerek 

* 

4 cGülüm şöyle gülüm böyle> demektir yare mu'tadım 
Seni ey gül sever canım ki canana hitabımsın. 

* 

S Gelir hem bezme tenha hem peşiman gösterir kendini 

* 

6 Ayağın sakınarak basma aman sultanım 
Dökülen mey kırılan şişe-i rindin olsun 

* 

7 Sen bi-haber hay41in ile gQşelerde biz 
Ta subh olunca her gece ayş il dem eyleriz 

* 

8 Zahid ölür gideı gam-ı havz-ı behiştten 
Biz bir kadeh şarab ile der-i gam eyleriz 
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1 O şulı ile gülüıı .ırülüşüne, f!ülbülün nağmesine bakıp naıa 
ve yalvarmaya idman ederiı. 

2 Bir şeker gülüşlt neşe meclisine beni kadeh yaptın; 
sô.ki! kadehi yarım sun, beni tamam ettin. 

3 Sevgilinin sokağına öyle giıli git ki, 
arkadaşın yol olsım ama o da uykuda olsun. 

4 Sevgiliye «Gülüm şöyle, gülüm böyle» demeğe alışığım: 
ey gül! canım seni sever, çünkü sen benim sevgiliye hi· 
tabımsııı. 

5 Hem meclise yalıııı gelir, hem kendini pişman gösterir. 

6 Aman sultanım! ayll�ını sakınarak basma, 
dökülen şarap, kırılan rintlerin sırça kabı olsun. 

7 Senin haberin yok, biı hayalin ile köşelerde 
sabak oluncaya kadar içeriı. 

8 Zahit cennet lıavuıunun gamıyla ölür gider, 
biı bir kadeh şarap ile gam gideririı. 
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NESİR 





SAHAİF - ÜL - AHBAR. 

Sahaif-ül-Ahbar (Haber Sayfaları), Müneccimbaşı Ahmet 
Dede (163 1 - 1702)'nin yazdığı bir dünya tarihidir. Müneccim
başı Tarihi diye de anılır. Eserde en eski devirlerden 1684 yı
lma kadar geçen olaylar anlatılmıştır. 

Pasarofça Andlaşması'ndan (1718) sonra başlayan barış dö
neminde, Sadrazam Damat İbrahim Paşa (1660 - 1730) bilimsel 
çalışmalara önem vermiş, birtakım bilim kurulları kurdurmuş, 
Nedim'i de bu kurullardan birinde görevlendirmişti. Sahtiif-ül
Ahbtir'ın yaygınlaşıp herkesçe yararlanılması için, csade Türki 
lisana nakıl ve terceme olunmasın irade buyurup• o işin yapıl
masını Nedim'e cemir ve ferman buyurmuş•tu. Eserin çevrilmesi 
on yıl sürmüştür. (bas. 3 cilt, İstanbul 1868). 

Ebüzziya Tevfik, eserin dilini şöyle değerlendirmiştir: 

Tarihin hıçbir yerinde gereksiz bir cümle ve çoğu cümlele
nr.de anlaşılmaz bir sözcük görülmez. Anlatımı, açık dürünce
leri, kısa kısa cümleleri gerçekten bu zamanda da taklit edilnıe
ğe dı•ğer. (Nümfme-i Edebiyyôt-ı Osmôniyye, 6. bas., 1329/1911) 

Aşağıdaki parçada, Emevi ailesinden Abdürrahman (ölm. 
788)'ın, Abbasiler elinden kaçışı anlatılmaktadır. 

Emevi devletini çökertip iktidarı ele geçiren Abbasi'ler, 
Emevi'lere karsı bir soykırımına girişmiş; Emevi ailesinden Ab
dürrahman kaçmayı başarmış, önce Kuzey Afrika'ya gitmiş, ora
dan İspanya'ya geçmiş ve İspanya Emevi devletini kurmuştur 
(756). 

Kendisinden makuldür ki: • . . . Emevi kanı mu

bah addolunduğundan haberdar olduğumda, nefsim

den me'yıis olarak haneme çekildim ve ehi ü ıyalimi 

alarak, Fırat ırmağı kenarında bir köye çekildim. 

Bir gün otururdum; oğlum Süleyman dört yaşında 

idi ve önümde oynayıp gezerdi. Odadan dışan çıkıp, 

der-akab feryd ederek girdi ve bana sanldı. Her ne 

kadar def etmek istedimse de müfid olmadı. Bir aslı 

olmak gerek diye dışan çıktım. Gördüm ki, Abba-
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siye'nin siyah bayrakları dikilmiş. Bir küçük karde
şim anda dururdu. 

- El-necat! El-necat! 
diye feryad etmeye başladı. Alel-fevr yanıma bir 

mikdar altın aldım; kız kardeşlerime ne semte gide
ceğimi i'lam ve azadlım Bedr'e anlan bana isal et
mek için tenbih ederek, kardeşim ile ikimiz necat 
bulduk. Gelen asker beni arayıp bulamadılar. Aşina
larımdan bir kimsenin hanesine varıp, kendimiz için 
bir iki hayvan alıvermesini emrettim. Herifin bir kö

lesi vardı; gitmiş, amil'e bizi haber vermiş. Üzerime 
hücum ettiler, biz yayan kaçtık ve hemen kendimizi 
Fırat'a urup yüzmeğe başladık. Ahzımıza gelen he
rifler: 

- Geliniz sizi kurtaralım! 
diye çağrışırlardı. İltifat etmedim. Ben öte yaka

ya geçip selamet buldum. BirAderim on yaşında idi; 
suyun ortasında Aciz kalmağla, aman vermelerine bi
naen dönüp anlara vardı. Gözümün önünde anı kati 
ettiler. Ben vanp bir yerde pinhan oldum. Ta ol vak
te değin ki, aramaktan me'yüs olarak gittiler. Ben 
dahi magrib diyarına azimetle Afrikıyye'ye vusUI bul
dum.• 

(Müneccimbaşı Ahmet Dede, Sabiif-til-Ahbir, 
çev. Nedim; Nümüne-i Edebiyyit-ı Osminiy
ye, 1329/1911, s. 47 - 48) 

S ö ;: c ü k l e r  (alfabe sırasıyla) : 

Addolunmak sayılmak. Ahz: alma, tutma. Alel-fevr: 
birdenbire, vakit geçirmeden. Aman vermek: bağışlamak. 
Amil : bir bölgenin yöneticisi, vali. Anda : orada. Anı: onu. 
Anları : onlan. Aşini: tanıdık. Azimet: gitme. 
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Binien: dayanarak, dolayı. 
Der-akab: hemen. 



Ehi ü ıyil: kan, eş, (Ehi: karı. lyil, Ayal: karı.) El
necat: imdat,(Necit: kurtulma.) 

Haberdir: haberli. Hine: ev. 
l'lim: bildirme. İsal: ulaştırma, (İsil etmek: ulaştır

mak.) 
Magrib diyin : Batı taraflarında olan ülkeler: Kuzey 

Afrika, İspanya, Portekiz. Menkul : ağızdan ağıza geçerek 
gelmiş, söylenegelmiş. Me'yôs: üzgün. Mubah: yapılmasın
da dince sakınca olmayan. 

Necit: kurtulma, (Necat bulmak: kurtulmak). 
Ol: o. 
Pinhan: gizli, (Pinhan olmak: gizlenmek). 
Selimet: kurtuluş, (Selamet bulmak: kurtulmak}. 
Vusul: ulaşma, (Vusôl bulmak: ulaşmak). 
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