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ÖN SÖZ 

Edebiyat Tarihimizde Lale Devri <Şairi olarak ün 
yapmış olan Nedim'i ve şiirlerinin özelliklerini tanıtmaya 
çalıştığımız bu kitapta onun sanat gücünü ve Edebiyat 
Tarihimizdeki yerini daha iyi anlayabilmek için Divan 
Şiirimizin Nedim'e gelinceye kadar geçirdiği gelişme dev
relerini ve Nedim ile ulaştığı merhaleyi kısaca gözden ge
çirmek faydalı olacaktır. 

Divan Şiirimizin Nedim'in yetiştiği JB. yüzyılın ilk 
yarısına gelinceye kadar 6 yüzyıllık bir geçmişi vardır. Di
van' Edebiyatı 1 s1-am kültürüne dayanan, muhtevası, �-ıa
zım şekillerf, veinTve estetiği :ile lslam dünyasında med
ı-ese tahsili ile yetişenlerin meydana getirdiği ortak bir 
edebiyattır. lranlıların Türklerden en az iki yüzyıl önce 
müslüman olmaları �üzünden lslami edebiyat 1 ran' da biz
den daha önce başlamıştır. lranlılarla Türklerin din bir
liği, medreselerde öğretimin her iki ülkede de Arapça ola
rak yapılması ve aynı /sldml eserlerin okutulması, kom
şuluk ilişkileri, hazan yan yana hazan da birlikte bir ida-
1·e altında yaşamaları gibi çeşitli pek çok sebeplerle biz· 
den önce başlamış olan lslami lran edebiyatını bizim 
şairlerimizin örnek almaları çok normal tarihi bir olgu· 
dur. lran şiirinin örnek alınmasında önemli bir etken de 
Isldml edebiyatta ortak vezin olan aruzun kullanılmasın
dan ileri gelmektedir. ,Aruz vezninin kullanılması lran 
şairleri için bir sorun yaratmamıştır. Farsçada da Arap
çada olduğu gibi uzun ve kısa r;esli harfler bulunduğu 
için daha ilk devirlerden itibaren lran'da ahenkli şiirler 
yazan şairler yetişmiştir. Oysa Türk şairleri lran şairleri 
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gibi aruzla Türkçe ahenkli şiirler yazabilmek için yüzyıl
lar boyu uğraşmışlardır. Çünkü Türkçedeki kısa sesli 
harfleri aruz zaruretiyle uzatma (imale) Türkçe ,kelime
Lerin tabii söyleniş ahengini bozmaktadır. ıBunun gibi 
Arapça ve Farsça kelimelerdeki uzun ;Sesli harflerin aru
zu kullanma güçlüğü yüzünden bazan :kısaltılması ( zi
haf) bu kelimelerin de ahengini bozmuştur. Bir aruz k'u
suru olan bu imale ;ve zihaf Zarı yapmamak için şairlerimiz 
çok uğraşmışlar, Türkçe şiire lraın şiirinin ahengini :vere· 
bilmek uğrunda yüzyıllar boyu emek harcamışlardır. 'Di· 
van Edebiyatının ilk kuruluş (i.evirlerinde ve Anadolu' da 
13 -14. yüzyıllarda yazılmış şiirlerde pek çok imale bulun· 
ması Türk dilinin yapısına yabancı olan aruzun Türkçeye 
uygulanması zorluğundan ileri gelmiştir. Türk dilini tıruz
la ifade etmenin güçlüğüne rağmen ilk devirlerden itiba
ren şairlerimiz Türkçenin tabii ahenginin aruz vezni ile 
uzlaştığı beyitler de söylemişlerdir. Arapça din, öğretim 
ve ilim dili olarak isldmi Türk edebiyatının diline baş
langıçtan beri etki yapmış ve bu etki giderek artmıştır. 
Farsça ise edebiyat yoluyla dilimize gittikçe daha çok 
girmiş, böylece birçok Türkçe kelimelerin yerini Arapça 
ve Farsçaları almıştır. Medreselerde Arapçayı ve Farsçayı 
öğrenen Türk şairleri yukarıda açıklanan sebepler yüzün
den bu dillerin kelimelerini ve kurallarını , kullanmakta 
mahzur görmemişler, hatta Arapça ve Farsça kelimeler 
kullanmayı ve bu dillerde eser yazmayı bilgiçlik, hüner ve 
marifet saymışlardır. Bununla beraber şairlerimiz Divan 
Edebiyatının kuruluş devirlerinden · başlayarak şiirde 
Türkçe deyimleri, atasözlerini, konuşma dilinin ifade 
kalıplarını kullanarak, Türkçe kelimelerle kafiyeler ve re
difler yaparak Türkçeyi aruzla şiir dili olarak işleme hu
susunda da 'büyük çaba harcamışlardır. Anadolu'da 13. 
;�üzyılda Dehhdni, Yunus Emre, 14. yüzyılda Gülşehri, 
Aşık Paşa, Hoca Mes'ud, Ahmed!, Şeyhoğlu, Kadı Burha-
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neddin, N esimi, Ahmed-i Dat gibi ön planda gelen şairler
den başka yüzlerce şairin ve ,yazarın Türk dilinin işlenme
sine emekleri geçmiştir. 

lstanbul'un 1453'te alınmasıyla Fatih Sultan Meh
met'in lstanbul'u lslam dünyasının en büyük kültür mer
kezi yapmak istemesi, alim, şair ve sanatkarları koruma
sı, kendisi de şiirler yazarak edebiyatla yakındaın ilgilen· 
mesi şiir dilinin daha çok işlenip gelişmesini sağlamıştır. 
AncaR yine Fatih devrinden ,itibaren lran şiirine karşı as
lında rekabet duygusunun yarattığı bir hayranlık artmış
tır. Bu yüzden nesirde ve şiirde dil gittikçe ağırlaşmıştır. 
15. yüzyılda Şeyhi, Ahmet Paşa, Necati gibi örn planda ge
len büyük şairlerden başka bugün divanları elimizde bu
lunan ·ikinci derecede şairler ile tezkirelerde ve nazire 
mecmualarında adları geçen yüzlerce şair Türkçeyi şiir 
dili olarak işlemişlerdir. Ancak bu yüzyılda lran şiirinin 
ahengine ulaşma arzusu henüz tam olarak gerçekleşme
miştir. 

16. yüzyılda Fuzuli ve Bakı Türk şiirinin erişilmez 
iki zirvesidir. Ayrnı yüzyılda Zati, Hayali, Nev'i, Ruhi de 
şiirimizde birer doruktur. Başta Fuzuli ve Baki olmak 
iizere şairlerimiz Türk şiirini lran şiirinin ahengine ulaş
tırmanın gururunu taşırlar. Divan şiirinde Osmanlıca 'de
diğimiz :Arapça, Farsça ve Türkçe karışık1 bir dil kullanıl
makla beraber şairlerimiz aruz veznini yüzyıllar boyu 
kullana kullana Türkçeyi tabii ve canlı bir biçimde mıs
ra'lara ve beyitlere dökme alışkanlığıını kazanmışlardır. 
Bu yüzyılda ve daha sonraki yüzyıllarda şairlerimiz Türk
çeyi aruzla kolayca ifade edebilme alışkanlığını kazandık
ları için şiirlerde imaleye artık ,oldukça az rastlanır. Fa
kat, yukarıda açıklandığı üzere Türk dilinin yapısı sebe
biyle Divan şiirimizde imale büsbütün giderilememiştir. 
Ancak büyük şairlerin, özellikle Nedim'in şiirlerinde ima-
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le çok azalmıştır. Usta şairler imaleyi Türkçenin vurgulu 
hecelerine getirip hecedeki sesli harfin vurgu dolayısıy
la uzatıldığı hissini vererek imalenin ahengi . bozmasını 
önlemişlerdir. Mısra ve beyitlerde Arapça ve Farsça keli
meler ve tamlamalar bulunsa hile ifade Türkçe'dir. Dilde
ki bu gelişme ile birlikte şairlerimiz İslam'i edebiyatın 
belli muhtevasına yaşadıkları hayatı ve çevreyi, Türk ru
hunu ve zevkini de katarak klasik bir Türk şiiri meydana 
getirmişlerdir. 

Divan şairleri şiirin bir söz sanatı ve söyleyiş usta
lığı olduğunu bilirler. Bundaın dolayı Divan edebiyatının 
ortak malzemesini belli şekiller içerisinde ifade ederken 
daima güzel ve ahenkli bir söyleyiş ıortaya koyabilmenin 
peşinde koşmuşlardır. Bunu da ancak şahsi kabiliyetleri 
ölçüsünde başarmışlardır. Bu yüzden Divan şiirinde ıedebi 
kültürün ve teknik alışkanlığın ;Yamnda sanatkar yaratılı
şın ve kabiliyetin rolü çok büyüktür. Divan şiirimizin bü
yük şairleri diğer şairlerle aynı malzemeyi, aynı ınazım 
�ekillerini ve aynı vezni kullandıkları halde şahsi kabili
yetleri sayesinde onların üstüne çıkmışlar ve eserlerimde 
gerçek şiiri yakalayabilmişlerdir. 

17. yüzyılda N ef'i kasidede, Şeyhülislam Yahya, Ne
şatt, Naili gazelde ön safta yer alan büyük şairlerdir. 
Bunların gerisinde yüzlerce şair gelenekten 'ı[;elen şiirin 
gelişmesini ustaca sürdürerek 16. yüzyılda erişilen sevi
yeyi korumuşlardır. N eşdtt ve N ailt başta olmak üzere bu 
yüzyılda yetişen , şairler lran edebiyatında gördükleri 
ccsebk-i Hindi» denen üslubu da kullanarak şiirde derin
liğine bir işleyişle değişik bir söyleyiş ve yeni hayaller ya
ratma çabasını göstererek şiirimize yeni bir ses getirmiş
lerdir. 17. yüzyılın ikinci yarısında Nabi hayat tecrübele
rini çokça konu edindiği şiirlerinde büyük bir başarı gös
termiş, edebiyatımızda hikmetli şiir söylemenin ( hikem'i. 
tarz) büyük temsilcisi ıolmuştur. 
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Böylece Nedim'in yetiştiği 18. yüzyıla gelinceye ka
dar Divan f!,debiyatının bütün türlerinde mükemmel eser
ler verilmiş, şiirimiz şekil ve muhteva bakımından en yük
sek merhalesine erişmiştir. Buraya kadar yaptığımız bu 
genel hatırlatmada söylemek istediğimiz başlıca 1 husus, 
Tiirkçe'nin şiir dili olarak nasıl geliştiğini, onun her tür
lü duygu ve düşünceyi en güzel ve en ahenkli bir biçimde 
verebilmek çabasını anlatabilmektir. 

Nedim' in yaşadığı 18. yüzyılın ilk yarısında da .Divan 
şiirinin geleneğini sürdüren usta şairler . vardır. ileride 
kendilerinden söz edeceğimiz bu şairler kültürlü, 1 ;teknik 
yönden usta oldukları ve kusursuz şiirler yazdıkları hal
de edebiyatın normal seviyesinin üzerine çıkabilecek ola
ğanüstü bir sanat gücü gösterememişlerdir. 18. yüzyılın 
ilk yarısında Nedim, .ikinci yarısında Şeyh Galib çağdaş
ları olan bu usta şairlerin üstüne çıkabilen fevkalade bir 
kabiliyet göstererek .,Divan şiirimizin son iki zirvesini 
meydana getirmişlerdir. 

Bu kitabın sırnırları içerisinde üzerinde duracağımız 
Nedim Divan şiirimizde çığır açmış, şahsi üslup sahibi 
şairlerimizdendir. Divan edebiyatında «N edimane tarz» 
dediğimiz bir ekol meydana getirmiştir. Nedim'in edebi 
kişiliğini anlatırken bu tarz üzerinde duracağız. Nedim 
bir Divan şairi olmakla beraber şahsi {iehası ve yüksek 
sanat zevki sayesinde Divan şiirinin iç ve dış unsurlarıın
tla bazı değişiklikler ve yenilikler yapmıştır. O neşeli ya
ratılışı ve yaşama sevinci sayesinde yaşadığı hayatı ve 
gerçek tabiatı şiire $etirmiştir. Bu yüzden Nedim yaşa
dığı devri eserlerinde ebedileştirerek şiirimize bir haya
tiyet kazandırmıştır. Türkçenin aruzla ifadesinde yüzyıl
lar boyu harcanan emek ve çabalarla elde ;edilen ahenk ve 
güzellik Nedim ile .en yüksek ,seviyeye ulaşmıştır. 1 Tabii, 
canlı, kıvrak, nazik İstanbul konuşma dili .ile Nedim coş-
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kun neşesine ve yaşama sevincine gerçek bir sanat eseri 
değerini kazandırmıştır. 

Bu önsözün son sözü olarak, örnek verilen şiirle
rin yazılışı hakhnda da bir açıklamada bulunmam gere
kiyor. Türk dilinin yüzyıllar içerisindeki fonetik (ses bil
gisi )ve morfolojik (yapı bilgisi) gelişmesi transkripsi
yonla yayımlanmış metinlerde gösterilmektedir. Ancak 
bu gelişme (jzelliklerinin değişikliğe uğradığı yüzyılları 
kesinlikle ayırmak güçtür. Eski yazıyla yazılmış hareketli 
metinler bize büyük ölçüde yardımcı olmakla birlikte ba
zı özelliklere daha sonraki yüzyıllarda da ;rastlıyoruz. Bil
hassa imlası klişeleşmiş kelimelerin ileri yüzyıllardaki 
söylenişi bazı ikiliklere ve tereddütlere yol {J.çmaktadır. 
Bu yüzden transkripsiyonla yayımlanmış metinlerde 17. 
y;;.zyılda bile eski Osmanlıcanın fonetik bütün özellikle
rine uyulması bu güçlükten ve tereddütten ileri gelmek
tedir. 

Biz artık 18. yüzyılda Türkçe'nin fonetik bakımdan 
bugünkü şeklini aldığı kanaatindeyiz. 18. yüzyıl metinle
rinde ve Nedim'in şiirlerinde geçen i düb , gelür , içün , di yü, 
yapd ı, i tdi, didi, gibi yazılışların birer klişe olduğuna ina
nıyoruz. Bundan dolayı Nedim'in şiirlerini bugünkü söy
lenişe göre yazmayı tercih ettik. Esasen bu sorun N edim'i 
ve onun şiirlerini tanıtmak için hazırladığımız hu k'itabın 
gayesinin dışında kalmaktadır .. 

Bu eser kitabın yayınlanış gayesini gerçekleştirerek 
okuyuculara Nedim'in değerini ve edebiyatımızdaki yerini 
tanıtmayı başarırsa kendimizi mutlu sayacağız. 

12 Haziran 1988 

Hasibe MAZloGLU 
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NEDİM'İN HAYATI 

(Ölm. H. 1143/M. 1730) 

Asıl adı Ahmed olan Nedim İstanbul' da doğmuştur. 
Şuara tezkirelerinde Nedim'in İstanbullu olduğu belirtil
diği gibi, Nedim Sadrazam İbrahim Paşa'ya sunduğu bir 
kasidesinde Paşa'nın kendisine : 

«Gel ey b!gdne-meşreb hl-vefa lstanbul oğlanı» 
•Ey lakayt huylu, vefasız İstanbul oğlanı gel!• 

diye hitap ettiğini söylemesi İstanbullu olduğunu göste
ren kendi ifadesidir. 

Nedim'in doğum tarihi belli değildir. Ebüzziya Tev· 
fik, Nümune-i Edebiyat-ı Osmaniyye'de Nedim'in 1092 
(1681)'de doğduğunu yazmışsa da bu tarihi nereden al
dığını bildirmediği için Nedim'in 1681'de doğmuş oldu
ğunu kesin olarak söyleyemiyoruz. 

Nedim'in ailesi ve soyu hakkında Ahmet Refik (Al· 
tınay) çeşitli kaynaklardan yararlanarak şairin soykütü
ğünü (şecere) tespit etmiştir. Ali Canip Yöntem'in de 
bazı yerlerini düzelttiği bu soykütüğüne göre Nedim'in 
ailesi ve soyu hakkında bilinenler şunlardır : Nedim'in 
babası Mehmed Efendi kadılıklarla Anadolu'da dolaşmış 
bir zattır. Mehmed Efendi'nin babası Merzifonlu Mustafa 
Muslihüddin Efendi Sultan İbrahim Devri (1640-1648) ka
zaskerlerindendir. Ali Canip Yöntem Nedim'in biyogra
fisi hakkında yazdığı Türkiyat Mecmuası'ndaki makale
sinde ve daha sonraıki bazı eserlerde Mustafa Muslihüddin 
Efendi'nin adı Mustafa bin Muslihüddin (Muslihüddin 
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oğlu Mustafa) yazılmıştır. Süleymaniye Kütüphanesi Aşir 
Ef., Bl. No : 722'de kayıtlı Nigaristan-ı Gaffari'nin zahri
yesinde (iç kapak sayfası) Nedim el yazısı ile dedesinin 

adını Muslihüddin olarak yazdığı gibi kendisinin de İs
tanbullu olduğunu kaydetmiştir. 

Kazasker Mustafa Muslihüddin Efendi bazı kötü alış
kanlıkları yüzünden ulema ve halk tarafından sevilme
miş, bu sebeple kendisine çirkin lakaplar takıldığı için 
«Mülakkap Mustafa Efendi» diye tanınmıştı�. Mustafa 
Muslihüddin Efendi'nin karısı yani Nedim..'in J>abaannesi 
Kazasker Çeşmi Mehmed Efendi'nin kızıdır. Mustafa Efen
di, Çeşmi Mehmed Efendi'den mülazım olmuş (medrese 
tahsilinden sonra yapılan staj), Çeşmi Mehnıed. Efendi' 
nin ölümünden sonra da ıkızı ile evlenmiştir. Nedim'in 
annesi Saliha Hatun, ünlü Karaçelebi - z!deler ailesin
dendir. Nedim'in anne tarafından soyu Fatih devrine 
(1451-1471) kadar çıkar. Nedim'in ceddi Karaçelebi -
zade Hüsameddin Efendi Mevlana soyundan olup Sadra
zam Karamanı Mehmed Paşa'nın kardeşidir. Nedim, III. 

Ahmed'e yazdığı bir kasidesinde ecdadının Fatih devrin
den beri devlet hizmetinde bulunduğunu anlatır : 

Fahriken ecdddıma ol dsitdntn hizmeti 
Hazret-i Sultdn Ebü'lfeth'in zamanından beri 

Pcidi.şdhdn-ı seleften bunca ihsanlar görüp 
Her biri olmuşken ol bab-ı refi'in çdkeri 

Ben kulun bikes muhakkar böyle kalışmışken yetim 
Mihnet ü enduh ile ağlar gezerdim eserseri 

«Fatih Sultan Hazretlerinin zamanından beri ecdadı
ma o eşiğin (saray) hizmeti övünç sebebi olmuşken, 

Ecdadımın her biri geçmiş padişahlardan bunca ih
sanlar görüp o yüce kapının kulu olmuşken, 
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Kimsesiz, zavallı ben kulun böyle yetim kalmış, sı· 
kıntı ve üzüntü içinde gezerdim». 

Böyıece baba ve anne tarafından kültürlü bir aile· 
den gelen Nedim, iyi bir tahsil görmüş, devrinin klasik 
ilimlerini, Arapçayı ve Farsçayı mükemmel öğrenmiştir. 
Nedim medrese tahsilini bitirince Şeyhülislam Ebe-zade 
Abdullah Efendi'nin ibulunduğu sınavı kamınarak ilmiyye 
sınıfı denen müderrisli� mesleğinin ilk kademesi haric 
medresesi müde:çrisliğini elde etmiştir. Bu sJnavın tarihi 
kesin olarak. bilinmemekle �rabeı· Ebe-�de Abdullah 
Efendi'nin şeyhülislamlık yaptığı yıllara rastlar. Ebe-za· 
de Abdullah Efendi 1707-1713 tarihleri arasından iki defa 
şeyhülislamlık yapmış olduğun.dan Nedim müderrislik sı
navını iJJu fatihler arasında veimiştir. Bu sırada padişah 
IILAhmed'dir. (saltanatı.: 1703-17,30). 111. Ahmed, zevki 
ve eğlenceyi seven, hattat, Necib mahlasıyla şiirl�r de ya
z�n sanatkar ruhlu bir padişahtır. Devleti akıllı sadra
�amların idaresine bırakarak keyfinçe yaşamak istemiş, 
saltanatının Hk yıllarında çok güvendiği silahtan ve da
madı Ali Paşa'nııı da etkjsiyle on sadrazam değiştirmiştir. 
1713'te Ali Paşa'yı onbirinci olarak sadrazamlığa getirir. 
Sert ve dürüst bir insan olan Ali paşa devletin yararına 
bazı icraatta bulunduğu gibi, Karlofça anlaşması ile kay
bedilen Mora kıt'asmı tekrar almıştır. Ancak, Avusturya 
ile yapılan savaşta, ordunun ön safında savaşırken, alnın
dan vurularak şehit olmuştur ( 17 Şaban 1128/ 6 Ağustos 
1716). Bundan dolayı daha sonra tarihte Şehid Ali Paşa 
diye anılmıştır. Edebiyata da meraklı olan Şehid Ali Pa
şa'ya kaside sunan şairler arasında Nedim de vardır. Ne
dim, Şehid Ali Paşa'ya üç kaside yazmıştır. Bunlar Ne
dim'in yazdığı en eski kasideler olup ıN�dim ilk şöhretini 
bu lka:s'idelerle temin etmiştir. Şehid Al'i Paşa'ya yazılmış 
olan ve Nedim Divanı'nın başında bulunan bu üç kaside
nin matlalan şunlardır '. 
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1. Başlayıp cUşişe tab'ımda mezaya-yı �ühan 
Mevc-hiz oldu yine lücce-i deryd-yı Aden 

«Yaratılışımdaki söz meziyet1eri coşmaya başlayıp 
engin Aden denizi yine cialgalandı (Aden denizi gibi olan 
yaratılışım yine coşarak şiir incileri meydana getirdi)». 

2. .Alemin gördüm ki ebr-i feyzi baran üstüne 
Şevk müstevli temam ecza-yı ekvtin üstüne 

«Gördüm ki, �lemin bereket ve bolluk bulutu yağ
mur yağdırmak üzere. Bütün varlıkların üzerine şevk ve 
neşe yayılmış»; 

3. Gahi seM.b-ı seyf ki hükrnün revan verir 
Eı.M.r-ı bdğ-ı mülke ;SU yerine kan verir 

«Kılıç bulutu hazan hükmünü hemen vererek ülke 
bahçesinin çiçeklerine su 'yerine kan verir». 

Nedim bu kasidelerinden ilk ikisini Ali Paşa'mn 
sadrazam oluşu üzerine yazmıştır. Nedim Ali Paşa'ya sun
duğu üçüncü kasidesini onun 171S'te Venedik'le yaptı� 
savaşta bütün Mora kıt'asını ele geçirerek kazandı� za
fer üzerine yazmıştır. Birinci ve üçüncü kasidede Nef'i'nin 
tesiri açıık.ça görülür. Birinci kasidede Nef'i gibi Nedim 
de Divamna şairliğini öven bir fahriyye ile başlar. Üçün
cü kaside ise Nef'i'nin «verir» redifli kasidesine naziredir. 
Nedim, bu kasidelerinde ifade kudreti, muhayyile geniş
liği ve yeni hayaller yaratma yeteneği bakımından kasi
decilikte üstad saydığı Nef'i'den geri kalmadığını göster
mek ister. Nef'i'nin ruhunun bile kendisini takdir ettiği
ni şöyle ifade eder : 

N ef'i dahi ademde işittikçe sözlerim 
Şdpdş u aferini cihan der cihan verir 
Nef'i bile yoklukta (öbür dünya) sözlerimi işittikçe 

cihan dolusu alkış ve aferin verir». 

4 



Nedim b u  üç üncü kas ides inde tal ih inden şik ay et 
ederek durumunu paş aya arz e tm iş tir : 

Amma lıem'i.şe baht-ı dağal-baz neyleyim 
Tab-'ı bülendime helecan-ı nihan verir 

Ağyara cam sunsa sipihr-i sittze-kar 
Ben zara ab-ı tlg-i gam-ı hun-çekan verir 

Y ahşı sayan yamana bu devr-i zamaneyi 
Yahşı bilir ki yahsıya daim yaman verir 

Bi'llah koyma bildiğin elden felek heman 
Bir gün senin de layıkın ah u figan verir 

Sen öyle bil ki cuşiş-i derya-yı ıztırab 
Can-ı hamule lenger-i kuh-i giran verir 

Geldikçe cuşa ceyş-i şehenşah-ı himmetim 
Sabra �scis-ı kal' a-i Mazenderan verir 

«A mm a  neyleyim ki, bu h ilec i b ah tım d aim a yüce 
y ar atılışım a gizl i b ir heyec an ver ir». 

«Huysuz , k av gacı felek b aş kal arın a ş ar ap k adehi 
suns a, ben in leyen z av al hy a  k an d aml ay an gam k ılıcının 
suyun u verir »  

«Bu zamanın d önüşünün k ötü iç in iy i o ]duğun u k a
bul eden on un d aim a iyiye k ötülük verdiğ ini iy i b il ir» . 

«Fel eık ,  All ah aşkın a bild iğ in i  elden bıır alkm a. (Yapı
l an )  ah ve figan lar elb et !b ir gün sen in de l ayı k olduğun 
ce zayı ver ir » .  

«Is tır ap den izin in coşm ası gam yüklü c an gem is ine 
d ağ gfüi ağır len ger ve .rip, b atırır s anm a». 

«Himme t p ad iş ahımın asker i coşunc a, s abra M azen
der an k ales in in temel inin s ağl amlığını ver ir (s abırl a ıs tı 
r ab a  M azende ran kales i gi bi d ay anırım )» .  
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Nedim taiihinden şikayet etmekle beraber Ali Pa
şa'nın kendisine va' dettiği yardımı yapacağından umut
ludur: 

Şekvayı koy Nedim ki elbet bu rı"tzgar 
lşkeste fülk-i kamına bir bdd-ban verir 

Bir dem gelür ki Lutf-ı revan .. bahş-ı Asafi 
Dilde hezllr mürde-i ümmide can verir 

Va' d-i kerimin ,eyleyip incaz akıbet 
Me'mul odıır ki matlabını rd.yegd.n verir 

«Nedim, şikayeti bırak, bu devir elbet bir gün senin 
kırılmış murad kayığına bir yelken verir». 

«,Bir zaman gelir ki sadrazamın ruh bağışlayan lut
fu gönülde ölmüş binlerce ümide can verir», 

«Umulan odur ki yardım bağışlayıcı va'dini sonun
da yerine getirip (Nedim'in) isteğini bol bol verir». 

Nedim, sadrazamdan umduğu yardımı göremeden 
Ali Paşa Varadin'de şehit düşmüştür. Ali Paşa'nın şehade
ti üzerine sadrazamlığa Halil Paşa getirilir. Navarin boz
gunu, Temeşvar'ın elden çıkması, Belgrad'ın düşüşü, arka 
arkaya gelen yenilgiler, orduda baş gösteren bozgun ile 
askerlerin bazı yağma hareketleri sebebiyle Müslüman 
halk bütün Balkanların elden çıkacağı korkusuna kapılır. 
Padişah bu hezimetin Halil Paşa'nın aczinden ileri geldiği 
düşüncesiyle sadrazamlığı Sadaret kaymakamı İbrahim 
Paşa'ya vermek istemişse de İbrahim Paşa bu karışık 
durumda kabul etmemiş, sadaret mührü Nişancı Mehmed 
Paşa'ya verilmiştir. Padişah III. Ahmed ile İbrahim Paşa 
Avusturya'nın Balkanlarda ilerlemesini durdurmak için 
sulh yapılması görüşündedirler. Padişah, İbrahim Paşa'ya 
sulh şartları hususunda tam yetki verir. İbrahim Paşa, 
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21 Temmuz 1718'de Avusturya ile Pasarofça muahedesini 
imzalar. Sulh şartlarının çok ağır olmasına- rağmen Av
rupa' da ,savaş sona ermiş, hukumet lbir süre savaş gaile
sinde kurtulmuş, Avrupa'da yıllardır savaşlarla, 
yorgun düşen ordu biraz nefes almış, halk sükunete ka
vuşmuştur. Nedim İbrahim Paşa'yı daha önceden tanı.
maktadır. Mirahor İbrahim Paşa'ya üç tuğlu vezirlik rüt
besi verilerek 1128/1716'da_ rikab-ı hümayun kaymakam
lığına (sadrazam vekilliği) ne getirilmesini : 

Şehenşah-ı cihanın m'i.riken. ıstabl-ı hasında 

Rikabından çıkıp ii.ç tuğ ile kaim"makam oldu 

«Cihan padişahının has ahırında mirahor iken padi
şahın huzurundan üç tuğ ile çıkıp sadraıam vekili oldu>» 

diyerek yirmi iki beyitlik uzun bir tarih kıt'ası ile 
İbrahim Paşa'nın bu makama gelişinden duyduğu sevin
ci dile getirir. Çünkü, artık emellerine ulaşma yol� kendi
sine açılmıştıır. Nedim bu tarihi her iki mısraı da 1128/ 
1716 yılını gösteren tarih beyti ile tespit etmiştir : 

Bu beyti guş kıldım bir kemirıe çakerinden kim 
Bu nasb-ı dil-keşe her mısraı tarih-i tam oldu 

Verip meydanın İbrahim Paşa edhem-i azmin 
Rikd.ba yümn-i ciih u şanile kaim-makam oldu 

«Aciz zavallı bir kulundan her iki mısraı tam ta
rih olan bu beyti duydum : 

İbrahim Paşa azim ve karar atını meydana surup 
mevki ve şan uğuruyla (seferde bulunan) sadrazama vekil 
oldu». 
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Nedim: 

Hoşa ey f eyz-i cudun eyleyip zibende dünyayı 
Kemal-i lutfun etti hissemend a'la vü ednayı 

Hoşa ey mesned-arii.-yı himem kim hüsn-i tedbirin 
Edip mülk-i cihandan her-taraf dşub u gavgayı 

«Ey cömertlik fbıoHuğuyla dünyayı 'Siisleyen! Lutuf 
ve ihsanından yüksek alçak herkesin pay alması ne hoş! 

«Ey gayret maikamını süsleyen! Senin güzel tedbiri
nin dünyasından gavgayı uzaklaştırması ne hoş» beyitle

riyle başlayan kasidesini de İlbrahim Paşa'nın vezir olma
sından ve Pasarofça sulhünü imzalanmasından sonra yaz
mıştır. Nedim Paşa'y:ı öveııken değişik hir ifade ustalığı 
ile feleğin artık hüner ve marifet sahiplerine zulüm ede
meyeceğini, onların değerini bilir bir vezir geldiğini felek
le bir söyleşi halinde anlatır : 

Demiştim ben kulun tenhaca bir kaç def' a gerduna 
Behey zalim nedir bu hatır-azarı vü hod-rayi 

Neden böyle tutuşmuşsun sen erbab-ı ma' arif le 
Biraz da etsene der-piş ayin-i müdarayı 

Tutalım sende şefkat yoğimiş kadir misin men'e 
Güruh-ı ehl-i danişten zuhur-ı lutf-ı Mevla'yı 

Ya havf etmez misin kim eyleye Hak aleme destur 
Kemal ü ma'rifet kadrin bilir bir sadr-ı zi-şanı 

Hudavenda bana şimdi peyamı geldi gerdunun 
Demiş kim ey çerağ-ı dudmô.n-ı nükte-pirayi 

o sözler kim demiştin bana oldu cümlesi zahir 
Vezir etdikde Sultan Ahmed lbrahim Paşayı 

«Ben kulun birkaç defa gizlice feleğe şöyle dedim : 
Behey zalim senin bu gönül inciticiliğin ve densizliğin 
ned,ir? 
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Bilgi sahipleriyle neden böyle tutuşmuşsun? Biraz 
da yüze gülme tarzını gözönüne alsan olmaz mı? 

Tutalım ki sende şefkat yok. Tanrı'nın bilgili kişiler 
topluluğuna lütuf göstermesini engelleyebilir misin? 

Yahut da Allah'ın aleme bilgili ve olgun kişilerin de
ğerini bilir bir vezir göndereceğinden korkmaz mısın? 

Ey vezir! Feleğin bana şimdi haberi geldi. Demiş ki, 
ey şairlik soyunun çırası! _ 

Sultan-Ahmed İbrahim Paşa'yı vezir yapınca bana 
söylediğin o sözlerin hepsi ortaya çıktı>>. 

Nedim, kaside geleneğinin yeknesak methiye üslubu
na hareketli ve canlı bir söyleyiş getirerek İbrahim Paşa' 
dan beklediği yardıma bir giriş yapar. Methiye geleneği
nin başarı ile uygulayan aşırı mübalağaları arasında : 

Huda göstermesin sensiz bize ol sadr-ı a'layı 
veya: 

Veliyy-i ni'metim ümmid-gahımsın efendimsin 
gibi mısralarla Paşa'ya yakınlığını, en büyük dayanağının 
Paşa olduğunu sade ve nazik bir dille ifade etmek ustalı
ğını gösterir. 

İbrahim Paşa, 1129 (1716)'da Şehid Ali Paşa'nın ni
kahlısı Fatma Sultan'la da evlenerek padişaha damad ol
muş ve 8 Cumadelahire 1130/ 9 Maıy1!s 1718'de de sad
razamlık makamına getirilmiştir. İbrahim Paşa'nın sadra
zam olmasıyla Nedim artık en büyük koruyucusunu bul
muştur. İbrahim Paşa'ya arka arkaya sunduğu kasideler
de onun getirdiği sulhle halkın huzura kavuştuğunu, ilim 
ve marifet sahiplerinin değerini bilir, akıllı ve tedbirli sad
razamın devrinde artık herkesin rahat içinde yaşadığını 
uzun övgüler ve aşırı mübalağalarla anlatır. Değişik ne
sibler, şuh tagazzüller, yeni ve parlak hayallerle süslediği 
kasidelerinde şairliğinin ve sanatının bütün hünerlerini 
gösterir. 
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Bi-hamdi'llah yine feyz-i safa şamil cihan üzre 
Cihan asar-ı hükm-i sulh ile emn ü eman üzre 

Zaman-ı ,rezm geçti şimdi vakt-i bezmdir söylen 
Çemen nakş eylesin nakkaşlar püşt-i keman üzre 

«Allah'a hamd olsun cihanın üzerine yine zevk ve 
safa feyzi yayıldı, dünya mlh hükmünün eserleriyle emni
yet ve güven buldu. 

Savaş zamanı geçti, şimdi eğlence vaktidir. Nakkaş
lara söyleyin de yaylarının arkasını çemen nakışlarıyla 
süslesinler (ok atılan yayın aı:ıka kısınma savaşçıların boş 
zamanlarında süsler yapması)». 

İbrahım Paşa'ya sunduğu bu kasidede zeki ve kurnaz 
şair, III. Ahmed'i de övmeyi ihmal etmemiştir : 

Ki bir sen gibi destur-i güzine eyleyip tevfl.k 
inayet eyl�di Hak ol şeh-i vala-mekan üzre 

Cenab-ı Hak hem'işe hıfz ede zat-ı hümayunun 
Cihan durdukça dursun mesned-i Osmaniyan üzre 

«Tanrı, , se:o.jn gibi seçkin bir vezire sadrazamlığı 
uygun görmekle o yüce maikamlı padişa!ha yardım eyledi. 

Yüce Allah daima uğurlu padişahı korusun, Os
manlı talhtmda cihan durdukça o da dursun». 

Nedim, bu kasidede Sultan Şencer'in şair Enveri'yi 
koruduğu gibi İbrahim P�şa'nın pa kendisini korumasını 
ister. Sanata değer yeren b.ir sa,drazam .. varken mücev
her gibi kıymetli şiirlerinin bir alıcısının olmamasından 
yakınır : 
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Ki oldu bir ves'i.kü'ı-tarh guya bu kasldem kim 
Eder isbat-ı fazlım Enver'i.-i ınükte-dan üzre 

Ya sen de ey Hidlv-i muhterem etmez misin isbat 
Kemô.l-i fazlını Şeh Sencer-i huld-aşiyan üzre 

Senin gibi hır'i.dar-ı meta'-ı ma'rifet varken 
Kala kô.la-yı nazmım duş-i dellal-i zeban üzre 

«Bu kasidem nüktedan Enveri'den daha üstün oldu
ğumu ispat eden bir belge oldu sanki, 

Ey saygıdeğer Sadrazam, sen de cennetteki Şah Sen
cer' den daha üstün olduğunu is.pat etmez misin? 

Senin gibi bilgi ve hüner malının alıcısı varken naz
mımın kıymetli kumaşı dil tellalının omuzunda satılma
dan kalsın olur mu?» 

Eğerçi matlabın va' d etti ol sadr-ı kerem-p'işe 
H usCıl-i kama kıldı kuşe-i ebrusu imayı 

Velikin bunca eşgli.l-i umur-ı saltanat varken 
Nice der-hatır eyler ben gibi bir hl-ser ü payı 

Pes ettim azm kim ol dergeh-i cuda edip rCı.-mal 
Kılam peyvend-i ddman-ı kerem dest-i temennayı 

Kaçan geldim der·ı ikbale ol dem dest-i ihsanın 
Kef-i na-kamıma sundu ru'Cts-ı sim-simayı 

Alıp bCts eyleyip baş üzre koydum şükr edip bin kez 
Tamam oldu işim bahtımdan etmem gayrı şekvayı 

«0 keremli sadrazam gerçi isteğimi vadetti, kaşının 
ucuyla arzuma kavuşacağımı ima etti, 

Lakin saltanatın bunca işleri varken benim gibi bir 
yoksulu nasıl hatırlar (diye düşündükten) sonra, 
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Temenna eliyle kerem eteğini tutayım diye o cö
mertlik sarayına gidip yüzümü sürmeye karar verdim, 

Saadet kapısına vardığımda senin bağış elin murat 
görmemiş avucuma gümüş gibi parlak müderrislik kağı
dını (veya maaşını) sundu, 

Alıp başımı üzerine koyarak bin kerre şükrettim, 
işim tamam oldu artık 'bahtımdan şikayet etmem». 

İbrahim Paşa'nın Nedim'in medreseye tayin isteği
ni padişaha arz ederek onun müderrisliğe tayinini sağla
mış olduğunu Nedim III. Ahmed'e bu münasebetle yazdı
ğı kasidesinde açıklar : 

Padişahım iki şa'irdir veren nazma revac 
Merzubum-i Hind'de Urf'i. Acem'de Enverı 

Alemi leb-riz-i avaz eylemişler vasf edip 
Birisi Şdh Ekber'i birisi Sultan Sencer'i 

Ben kulun da işte mülk-i Rum'da vasfeyleyip 
Bir senin gibi şehenşah-ı Feridun-efseri 

ya nice vasf etmeyim ki dergeh-i cudunda ben 
Olmuşmudur böyle bir lutf-ı cım1.min mazharı 

Ya'ni kıldın medreseyle abd-i naçizin çerağ 
Oldu ca ndm-ı Nedim'e bendeganın defteri 

«Padişahım! Nazmm değerini. ve sürümünü iki şair 
artırmıştır : Biri Hind ülkesinde Urfi, birisi de İran'da 
Enveri'dir. 

Urfi Şah Ekber'i, Enveri Sultan Sencer'i vasf edip 
onların şöhretiyle dünyayı doldurmuşlardır. 

Ben kulun da işte Anadolu' da senin gibi Feridun 
taçlı bir padişahı övmekteyim, 
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Ya nasıl övmeyeyirn ki, cömertlik sarayında herke
se ettiğin böyle bir Lutfa mazhar olduırı, 

Yani bu muradına ermemiş kulunu medreseye ta
yin ederek Nedim'in adına kull,arının defterinde yer ver
din.» Padişahın bu lutfunu kendisine sağlayan İbrahim 
Paşa'yı da övmek fırsatını kaçırmaz : 

Hak rrzuammer eylesin damad-ı ali-şamnı 
Asuman durdukça olsun zib-i sadr-ı davert 

Kim bu bikes bendeni Hünkarıma ta'rif edip 
Eyledi bu derdmıendi mihnet ü gamdan beri 

«AHah şanı yüce damadının ömrünü uzun etsin, gök 
ku1)be durdukça o sa!drazamlı!k makamını süslesin, 

Çünkü, bu kimsesiz kulunu sen hünkanma tarif 
edip ben dertliyi sıkıntıdan ve gamdan kurtardı». 

Nedim, Sultan Ahmed'e sunduğu bu ilk kasideden 
sonra artık her vesile ile padişahı öven kasideler yazar. 
Şair, zekasının esprili buluşlarıyla yaptığı mübalağaları, 
samimi ve neşeli ifadesiyle padişahın gözüne girmeyi 
başarır. Nedim'in saraydaki bir bayramlaşma (muayede) 
meraıs'imini talblo giıbi taıS'Vir ettiği ıydiyyesi Nedim'in 
tasvirlerinde realiteye bağlılığını göstermesi bakımından 
dikkati çeker. Bu ıydiyede merasime hocalarla birlikte 
davet olunan Nedim, hocalar grubunun en sonunda yer 
aldığından padişahın «Nedim sen herkesten sonra geiıdin» 
diye hitap etmesini bir ilgi ve lutuf sayarak sevinmiş : 

Cemal-i pakini herkesten artık görmek ister dil 
Aceb mi cümlesinden sonra btlı etsem o damanı 

«Gönül senin pak yüzünün güzelliğini herkesten çok 
seyretmek ister, o eteği hepsinden sonra öpsem buna şa-
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şılır mı?» !beytiyle padişahı 'h.e11kesten çdk 'kendisinin 
seyretmiş olduğunu söylemesi zekasına, gönül almasını iyi 
bilen ince buluşuna güzel bir örnektir. Padişahın yeni yı
lını tebrik münasebetiyle methiyeler yazmış, ll40'ta pa
dişahın söylediği : 

Han Ahmed' e bu sal-i cedid ola mübarek 

tarih mısramı tazmin .ederek uzun bir kıt'a haline getir
miştir. Defterdar Burnu'nda padişah için yaptırılan Ne
şat-abad kasrı hakkında : 

Sa' d ola Kasr-ı N eşat-abad hünkarım sana 

«Hünkarım Neşat-abad Kasrı sana uğurlu olsun», 
nakarat mısralı bir şarkı yazdığı gibi, padişahın Neşat
abad Kasrı'na gittiğinde söylediği : 

Biz safa ile Neşat-abiid'ı ettik çün makar 
Sana da ey gam adem-abada lazımdır sefer 

«Ey gam, biz Neşat-abad'da safa ile oturunca, senin 
de yokluk diyarına gitmen gerekir», beytini her kıt'anın 
sonunda tekrarladığı bir müseddes yazmıştır. III. Ah
med'in Şeref-abad'a gelişini de : 

Gel Şeref-ô.bad'ı gör şevketli hünkarım hele 

nakarat mısralı şarkısını yazmıştır. 

Nedim, III. Ahmed'in şehzadelerinin doğumuna, 
Topkapı Sarayı önünde ve Üsküdar'da yaptırdığı çeşme
lere, tüfenk atıcılığına tarihler düşürdüğü gibi, çiçek has
talığına yakalanıp iyileşmesi üzerine bir terkib-i bend ya
zarak padişahın gönlünü almasını bilmiştir. 

Nedim'in şiirlerinde en çok övdüğü kişi asıl koru
yucusu İbrahim paşadır. O, kaside ve methiyelerinin ço
ğunu tbrahim Paşa�ya yazmıştır. İbrahim Paşa'ya yazdığı 
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methiyelerde onun devlet idaresindeki tedbir ve mahare
tini, yaptığı yenilikleri, cqmertliğini, ilim ve saİıat erbabı
nı korumasını, bir gül isteyince kendisine bir gülistan ve
ren muhayyilesinin parlak ve sevimli mübalağalarıyla öve
rek onu göklere çıkarmıştır. İbrahim Paşa'nın şiire, güzel 
sanatlara· merakı vardır. Ara sıra bir iki misra söyleyerek 
de şairliğe özenmektedirler. Devrinin öteki şairlerine ben
zemeyen şuh Nedim'in şiirleri sadrazamın zevk ve sefa
yı seven mi.ııacını okşadığı gibi, Paşa onun gönül almasını 
bilen söz söyleme· ustalığından, dilinin ince zarif İstanbul 
şivesinden hoşlanmaktadır. Nedim bir ar:a İbrahim Paşa 
için şiir yazmayı ihmal etmiştir. İbrahim Paşa, Nedim'in 
de 'bulunduğu bir toplatıda Nedim'i adeta azarlayarak şöy
le der : 

Gel ey blgane-meşreb bi-vefa 1stanbul oğlanı 

Muradın hasıl oldu gayrı istiğnaya çektin sen 
Gelip hiç etmez oldun arz-ı kdld-yı sühan-ddni 

Meğer kim kesret-i şugl-i hükumetten elin değmez 
Kalem alıp ele zeyn etmeğe evrak-ı dlvdnı 

«Ey lakayt huylu vefasız İstanbul oğlanı gel! 

Muradın .hasıl oldu, artık kenclini istiğnaya çektin, 
şairlik 'kumaşını hiç ıgetip de arz etmez oldun. 

Yoksa hükfu:net işlerinin çokluğundan divan sayfa
larını süslemeye (şiir yazmaya) elin mi değmiyor». 

Sadrazamın bu azarlamasının kendisine olan ilgisi
ni gösterdiğini ve biır nevi sitem olduğunu bilen şair bu 
kasideyi yazarak İb:r:ahim Paşa'nın gönlüµ.ü �lmış, ona 
kaside sunmayı bir daha ihmal etmemiştir. 

Ramazanlarda, bayramlarda yazın sarayların, köşk
lerin bahçelerinde verilen ziyafetlerde ve eğlencelerde, kı-
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şın helva sahbetlerinde Paşa'nın en yakın nedimi ve göz
de şairi olarak hazır bulunmuş ve bu münasebetlerle yaz
dığı şiirlerinde İbrahim Paşa'ya olan derin minnetini ifa
de etmiştir. Nedim İbrahim Paşa'ya yazdığı kasidelerinde 
daima padişahı da övmeyi ihmal etmez. Nitekim Sultan 
Ahıned'e sunduğu kasidelerde de en çok güvendiği sad
razamı ve damadı İbrahim Paşa'yı muhakkak metheder. 
Divan şiirimizin orijinal kasidelerinden olan ünlü baha
riyesinde değişik bir söyleyişle padişahla sadrazamı ken
di ağızlarından birbirlerine methettirir : 

O sultdn-ı keremver kim der lbrdhım Paşa'ya 
Ki damadım vezir-i a'zamım vala-cenabımsın 

Nizam-ı taze buldu memleket sa'y-i bellğinle 
Tıraz-ı haşmetim z'i.b-i der-i devlet-me'abımsın 

Cihan içre Melikşah'ın Nizamülmülk'ü var ise 
Benim de sen nizti.m-ı devlet-i nusret-me'abımsın 

Cild vermiş ise ti.yine-i iskender'e Ristu 
Benim sen saykal-ı ayin-i re'')l-i savabımsın 

«0 keremli Sultan :iıbrahim Pa:şa'ya der 'ki : Sen da

madım, yüce mevkili en büyük vezirimsin, 

Senin güzel çalışmanla memleket yeni bir nizam 
buldu, sen benim haşmetimin süsü, devletli kapımın zi

netisin, 

Cihanda Melikşah'ın Nizamü'lmül'k'ü varsa, benim 
de sen zafer kazanan devletimin nizamısın. 

Aristo İskender'in aynasına nasıl cila verdiyse, sen 
de !benim doğru düşünce aynamın cilasısın». 
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İbrahim Paşa da huzurda yeri öperek şöyle der : 

Senin lutfun senin feyzinledir hep cümle ikbalim 
Ki ben bir zerreyim sen devletile afitdbımsın 

Nola kişt·i üm'idim olsa reşk-i hırmen-i Pervzn 
Ki ihsanınla sirab eyledin anı sehabımsın 

«Benim bütün ikbalim senin lutfun, senin feyzinle
dir. Çünkü, sen devletle bir güne.şsin ben de bir zerreyim, 

Ülker yıldızının harmanı benim ümit tarlamı kıs
kansa ne olur? Çünkü, sen bağışınla onu suya kandıran 
bulutumsun». 

o şahenşah-ı al'i.-şan dahi 'der kim b enim de sen 
Tıraz·ı rayet-i zer-peyker-i hurşid-tabımsın 

«O şanı yüce padişah da der ki : Sen benim güneş 
gilbi parlak altın renkli bayrağınıın süsusün», 

Yine sadr-ı mükerrem plly-ı tahtın bus edip söyler 
Efendimsin veliyy-i ni'metim gerdun-cenabımsın 

«Yine keremli Sa:drazam tahtın ayağını öpüp s6yler : 
Gok ·kadar yüce efendimsin, velinimetimsin». 

Nedim bu methiyesinde adeta bir tiyatro diyaloğu, 
daha doğrusu bir Karagöz oyunu sahnesi sergiler. 

Nedim, İbrahim Paşa'nın damatları kaptan-ı derya 
Mustafa Paşa ile kethuda Mehmet Paşa'ya yazdığı methi
yelerde de padişahı ve İbrahim Paşa'yı muhakkak övmüş
tür. Çünkü birbirlerine akrabalıkla da bağlı olan bu dev
let ricalinin meclislerinde daima sadrazam çok defa da 
padişah bulunmaktadır. Nedim bunların hepsinin gönlü
nü alacak şekilde kalemini kullanmak maharetini göster· 
miştir. 
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. U35/1722'de İbrahim Paşa .Haliç'te Kağıthane dere
sinin etr�f;ındaki boş araziyi şenlendirmeleri için devlet 
rid.line dağıtır. Kendisi de Sada had adı verilen yerde pa
dişah için Sadabad kasrını yaptırır. Etrafı fıskiyeli ha
vuzlar, ejderha ağzından akan sular, sütunlar, kanallar, 
kıöprüler süslenir. Ayrıca, Hayr-albad, Kasr-ı cinan, 
Kasr-ı neşat, Feyz-abad adları verilen başka köşkler de 
yapılır. Padişah, sadrazam ve diğer devlet ricali bu köşk
lerde eğlenceler tertip ettikleri gibi, burası nevruzlarda, 
bayramlarda halkın da çok rağbet ettiği bir mesire olur. 
İbrahim Paşa'nın Üsküdar'da Salacak'ta padişah için 
yaptırdığı Şeref-abad, Defterdar Burnu'nda Neşat-abad, 
Şevk-abad'da Nedim'in şiirlerinde geçer. Nedim Diva
nı'nda İbrahim Paşa'nın İstanbul'da ve Nevşehir'de yap
tırdığı cami, medrese, çarşı, çeşme, han gibi yapılar için 
düşürülmüş pek çdk tarilhler vardır. 

Nedim, İbrahim Paşa'nın koruduğu ve ihsanlara 
garkettiği insanların başında gelmektedir. 1719'da İbra
him Paşa'nın kurduğu il!m heyetinde devrin alim ve şair
leri arasında Nedim de vardır. Arapça, Farsça tanınmış 
tarih eserleri bu hey'et üyelerine tercüme ettirilir. Ne· 
dim'e de IV. Mehmed'in münecdmlbaşısı ıDerviş Ahmed 
Aşıki'nin Sahayiıfü'lLahbar adlı tarihinin tercümesi (Ve

rilmiştir. 1723 yılın.dan itibaren her ramazan ayında İb
rahim Paşa'nın huzurunda verilen tefsir derslerinde Ne
dim de 'kari. (tefsirleri okuyan) olarak hazır bulunmuşlur. 
1725'te Ayni' Tarihi tercümesi ilim heyetindeki kırkbeş 
kişiye bölüm .bölüm dağıtılarak tercüme ettirilmiş, Ne
dim'e :ae l:>iı:.' bölümü yerilmiştir. Nedim, müderrislik 
mesleğinde ·de yükselerek 172S'te Mahmutpaşa Mahkeme
si naibi· olmuş, bunun için bir methiye yazarak İbrahim 
Paşa'ya: teşekkür' etmiştir. İbrahim Paşa Nedim'i ayrıca 
kendi 'kytüphanesine !haıfız-ı kürub (müdür) yapımşıtır. 
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Nedim bu göreve tayin( dolayısıyla duyduğu sevinci ve 
İbrahim Paşa'ya teşekkürünü dile getirdiği kıt'ası, sami
miyeti, esprisi ve tabii ifadesiyle onun en güzel şiir
lerindendir (bk. Örnekler). İbrahim Paşa'nın gözde şairi 
ve nedimi, ilmiye mesleği (müderrislik) kademelerinde 
beklemeden çabuk terfilerle yükseldiği için kasidelerin
de artık şikiyetlere rastlanmaz. 1 139/1726'da Molla Kırı
mi Medresesi'ni, 1140/1727'de Sa'di Medresesi'ni, 1141/ 
1728'de Nişancı Paşa-yı Atik Medresesi'ni elde eder. 1142/ 
1729'da Salın müderrisliğine yükselir. 1143/1730'da Sek
ban Ali Medresesi müderrisi iken Patrona Halil isyanı çı
kar. Burada isyanın sebepleri hakkında kısaca bilgi ver
mek faydalı olacaktır : İbrahim Paşa on üç seneye yakın 
sadrazamlığı süresince devletin başına yeni bir savaş gai
lesinin çıkmamasına gayret etmiş, yabancı sefirlerle iyi 
ilişkiler kurmuş, onlara İstanbul'u güzel göstermek, ay
rıca eğlenmeyi seven padişahın gönlünü hoş etmek için 
yeni saraylar, yalılar, bahçeler yaptırarak bunlara para 
harcamaktan çekinmemiştir. Bu yapıların ihtiyacı için su 
bendleri, çeşmeler yapılması, dolayısıyla halkın da ilhti
yacını karşıladığı gibi, medreseler, kütüphaneler yaptır
ması, bir ilim heyeti :kurması ilmi yönden fayda
lı olmuştur. İstanbul'da sık sık çıkan yangınları önlemek 
için yeniçerilerden bir itfaiye bölüğü (tulumbacı) kur
muştur. İbrahim Paşa'nın en büyük hizmeti 1140 (1727) 
de matbaayı kurmuş olmasıdır. İstanbul'da yaptırdığı 
kağıt fabrikası, çini ve kumaş fabrikaları da onun olum
lu icraatındandır. Ancak, Osmanlı Devleti'nin XVI. yüzyı
lın sonlarından itibaren gittikçe daha çok bozulan ekono
mik durumun büsbütün ağırlaşması sebebiyle yeni vergi
ler konmuş olduğundan sulh zamanında esnaflık yapan 
yeniçeriler bu vergiler yüzünden sadrazama karşıdırlar. 
Paranın değeri düşmüş, p�halılık artmış olduğundan halk 
da sıkıntı içindedir. Sarayın ve devlet ricalinin köşkler, 
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yalılar yaptırarak günlerini buralarda eğlence içinde ge
çirmeleri, sıkıntı içinde o!an halkın gözünde büyümüştür. 
Halktan varllklı kişilerde de eğlenmeye, giyime ve kürke 
merak artmıştır. Bunlar da devlet ricali gibi yaşamaya 
heves etmişler, giyime özen göstermişler ve onlar gibi 
bahçelerinde lale yetiştirmişlerdir. Bu yüzden lale soğa
nının, kürkün fiyatları çok yükseldiğinden hükumet 
bunlara narh koymak zorunda kalmıştır. Matbaanın ku
rulmasıyla kitap kopya eden, kağıt, kalem, tezhip gibi iş
lerle uğraşan kişilerin işleri bozulduğu için matbaayı ku
ran İbrahim Paşa'dan memnun değillerdir. İstedikleri 
mevkilere gelemedikleri için İbrahim Paşa'ya 'kin besle
yen bazı ulema da bunları kışkırtmıştır. tbra!lıim Paşa'nın 
İran' daki karışık durumdan yararlanarak açtığı savaşta 
bazı şehirler geri alınmış ise de 1730'da Tebriz'in yeniden 
işgali İstanbul' da büyük üzüntü yaratmış, İbrahim Pa
şa'nın İran şahına gizli mektup göndererek şehri on
lara terk ettiği dedikoduları çıkmıştır. İran üzerine yürü
mek maksadıyla ordu Üsküdar'da toplandığı halde bii 
türlü sefere çıkılmaması da bu dedikoduları artırmıştır. 
Anadolu'da ise, yer yer isyanlar ç1kmakta, mahalli ida
reler bunlarla baş edememektedir. Kısaca değinilen bu 
sebepler isyanın patlak vermesine sebep olmuştur. Eski 
İstanbul kadısı Arnavut Zülali Efendi ile İbrahim Paşa' 
ya kin besleyen bazı ulemanın kışkırtmasıyla yeniçeri 
ocağının 17. bölüğünden Arnavut Patrona Halil'in on on
beş arkadaşı ile birlikte 15 Rebiülevvel 1 143/ 28 Eylül 
1730' da başlattıkları isyan İbrahim Paşa'ya karşı olan
ların da katılmasıyla genişler. İsyancılar, doğrudan doğ
ruya İbrahim Paşa'yı ve damadan Mustafa ve Mehmet 
Paşaları hedef alarak padişahtan bunları kendilerine tes
lim etmelerini istemişlerdir. Padişah III. Ahmed asilerin 
durdurulamayacağını anlayınca 1.brahim Paşa ile damat
ları Kaptan Mustafa Paşa ve Kethuda Mehmed Paşa'yı 
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boğdurtarak. asilere teslim ederse de kendisi de tahttan 
indirilerek I. Mahmud tahta çıkarılır. Şeyhülislam azl 
edilmiş, İbrahim Paşa'ya yakın bilinen devlet ricalinin 
her birisi bir tarafa sürülmüştür. Bir süre duruma hakim 
olan Patrona Halil ve yandaşları birer birer öldürülerek 
!ki ay kadar sonra, Cumadelahire ayı sonların!da isyan 
tamamen bastırılmıştır. 

İsyan sırasında Nedim'in akıbetinin ne olduğu ve 
nasıl öldüğü hakkında kaynaklarda değişik bilgiler veril· 
miştir. Ramiz Tezkire'sinde (Adab-ı Zurefa, yazılışı : 
1198/1783) Nedim'in isyancıların kendisini de yakalayıp 
öldüreceği korkusuyla yakalandığı illet-i vahimeden (kor
ku lhastalığı) kurtulamayarak isyandan sonra ( Cuma'de
laıhire : Aral.ı'k) öldüğü yazılıdır. Müstakim-zade'nin 
Mecelletü'n-nisab (yazılışı : 1175/1761) 'ında Nedim'in is
yan sırasında kaçarken �vinin damından düşüp öldüğü 
kaydedilmiştir. Kemiksiz-zade Safvet Nuhbetü'l-asar ad
lı tezkiresinde (yazılışı : 1197/1782) 1161/1748'de Se
rez'e gelen bir şairden Nedim'in içki alışkanlığı sebebiyle 
titreme hastalığına tutulmuş olduğunu öğrendiğini kay
deder. Ali Canib Yöntem, Nedim'le ilgili araştırmaları 
sırasında şairin terekesine ait bir mahkeme kararı bul
muştur (Murat Molla Ktp., No : 1115) .  Mahkeme kara
rının tarihi 15 Rebiülahir 1143 (23 Ekim 1730) 'dur. Bu 
tarihten Nedim'in isyan sırasında öldüğü ve Müstakim
zade'nin verdiği bilginin doğru olduğu anlaşılmaktadır. 
Nedim öldüğünde 49 yaşında olduğu hakkında bazı kitap
larda verilen bilginin kaynağı Ebuzziya Tevfik'in yuka
rıda üzerinde durduğumuz ve nereden alındığını bileme
diğimiz için kesin olduğunu söyleyemediğimiz doğum ta
rihidir. Ancak, Nedim Divanı'ndaki şiirler içerisinde 1114 
/1702 tarihli bir kıt'a vardır. Nedim bu kıt'asında Edir
ne'deki Gülşeni Tekkesi'ni ve kendisine !bağlananların içi-
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ni aydınlatan Hazret-i Pir ( İbralıim-i Gülşeni) 'in yüce ma
neviyatını övdükten sonra : 

Recô.-yı feyz ile ben de N edimô. intisab ettim 
Görünce mecma'-i ehl-i ma'ô.rif çün bu eyvanı 

«Ey Nedim bu tekkenin bilgi saıhiplerinin toplandığı 
yer olduğunu görünce feyz ricasiyle Hazret-i Pir'e ben 
de intisab ·ettim» diyerek Gülşeniliğe intisab ettiğini söy
ler ve tekke için «kırklar makamı» sözünü tarih düşürür. 
Tekkenin bilgi sahiplerinin toplandığı yer olma!Sı kendisi
nin de oraya intisabına sebep olmuştur. Şiirindeki ifade
den onun bu kıt'ayı yazdığında er:gin lbir çağda, en az yir
mi beş yaşlarında olabileceği düşünülürse Ebüzziya Tev
fi.k'in kaynağını belirtmeden vermiş olduğu 1681 doğum 
tarihinin doğru olduğu söylen�bilir. 

Ali Canib Yöntem'in bulduğu Nedim'in terekesine 
ait kararda evinin Beşiktaş'ta, Tekerlek Mustafa Çelebi 
Ma:hallesi'nde olduğu yazılıdır. Nedim de : 

Münô.sibdir sana ey tıfl-ı nazım hüccetin al gel 
Beşiktaş' a yakın bir hô.ne-i v1ranımız vardır 

Geçersen semtimizden yolun uğrarsa Beşiktaş'a 
Efendim gel mürüvvet kıl senindir bende vü hane 

<<.Ey nazlı çocuğum! Sana münasip Beşiktaş'a yakın 
viran bir evimiz vardır, gel tapusunu al. 
, . Efendim, yolun Beşiktaş'a uğrar da semtimizden ge

çersen, kulun da, ev de senindir, lutf et gel» beyitlerinde 
evinin yerini kendisi de söylemiştir. Tereke kararma göre 
Nedim aynı mahalleden İbrahim Çelebi bin El-Hac Mus
tafa (Hacı Mustafa oğlu İbraıhim)'in kızı Ümmü Gülsüm' 
le evlenmiş, bu evlilikten Lelbabe adında bir kızı olmuş, 
Nedim'in ölümü üzerine mahkeme çocuğa dedesi İbrahim 
Çelebi'yi vasi tayin etmiş. Tereke kaydına Nedim'in Ruki-
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ye, Hamide ve Ayşe adında üç kız kardeşinin olduğu, malı· 
keme sırasında Ayşe'nin nerede bulunduğunun bilinmedi
ği de kaydedilmiştir. 

Tarihçi Fındıklı İsmet Efendi Şakayık Zeyli'nde Ne
dim'in mezarının Ayaspaşa'da olduğunu yazmışsa da ora
da gömülü olan XVI I. yüzyıl şairlerinden Mehmed Nedim 
Efendi (Nedim-i Kadim) olup Lale Devri şairi Ahmed Ne
dim ile karıştırılmıştır. Ramiz Tezkire'sinde : 

Rahmetmedi kimesne anın ah u zarına 
Ahir götürdü anı da Miskin mezarına 

«Onun ahına ve inlemesine kimse acımayıp sonunda 
bu ah ve inleme onu Miskin mezarına götürdü» beytinde 
belirttiği üzere Nedim, Karacaa:hmet'in Miskinler mezar
lığındadır. Annesi Saliha Hatun da aynı mezarlıkta gö
mülüdür. Saliha Hatun'un mezar taşındaki kitabe Nedim 
tarafından yazılmıştır. (Bk. S. 209) . Nedim'in mezar ta
şında kimin yazdığı bilinmeyen şu kitabe vardır : 

Nedlm Ahmed Efendi karı tedris idi ruz u şeb 
Ulum içre kemale ermiş idi ol safi-meşreb 

Hitab-ı «irci'i» erdikde sem'ine deyip lebbeyk 
Koyup etin u cihanı kıldı kurb-i Bari'yi ımatlab 

Reva ola düşerse fevtine işbu du' a tarih 
Nedim ola nedim-i Şah-ı ·ceyş-i enbiya ya Rab ( 1143) 

«Nedim Ahmed Efendi'nfo. işi gece gündüz hep ders 
verniekti, temiz yaratılışlı Nedim bütün ilimlerde tam 
bilgi sahibiydi. 

(Tanrı'nın) «hana dön» sesini duyunca, baş üstüne 
deyip canı ve cihanı bırakarak Tanrı'ya yakın olmak iste
di. 

Ölümüne bu dua tarih olarak düşerse uygun olur : 
Allahım Nedim peygamberler ordusunun şahına (Hz. Mu
hammed) arkadaş olsun);, 
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Nedim'in mezarı tamir edilirken annesinin mezarı d:ı 
Nedim'in yanına getirilerek her iki mezar demir parmak
lıkla çevrilmiştir. Nedim'in : 

Ey Nedim ey bülbül-i şeydô. niçin hômuşsun 
Sende evvel çok nevalar güft ü gular var idi 

· <<.Ey Nedim, ey çılgın bülbül niçin sustun. Evvelce 
sende çok nağmeler, çok sözler (şiirler) vardı» beyti 
mermer taş üzerine yazılarak parmaklığın önüne kon
muş, ancak bu taş sonradan kaybolmuştur. A. Gölpınar
lı Nedim Divam'nın önsözünde Nedim'in mezar taşının 
Hamzavi tarikatinden olan kimseler için dikilen mezar 
taşı biçiminde olduğunu, Nedim'in bu tarikate girmiş bu
lunduğunu söylüyor. Gölpınarlı Nedim'in, gençliğinde 
Şehit Ali Paşa'ya hoş görünmek için bu tarikate girmiş 
olabileceğini, çünkü Şehit Ali Paşa'nın Hamzavi tarika
tinin büyüklerinden sayıldığını yazmıştır. Gölpınarlı'nın 
da söylediği gibi, Nedim'in şiirlerinde bu tarikate men
sup olduğuna dair hiçbir iz yoktur. Nedim'in rnezartaşı 
hakkında yukarıdaki bilgiyi veren Gölpınarlı, her neden
se Nedim Divanı'nda bulunan onun Gülşeniliğe intisa
bı hakkındaki kıt'ası üzerinde durmamıştır. Nediın'in bu 
kıt'ayı Edirne'deki Gülşeni tdkkesi için yazdığına dair 
bazı yazmalarda «Tarih-i Tekye-i Gülşeni der Edirne» baş
lığı bulunmaktadır. Nedim, medreseye tayini üzerine İb
ralhim Paşa'ya sunduğu kasidesinde şöyle der : 

Diyar-ı ahara gitti/ede hatta ben kulun Tıer dem 
Ederdim dilde pinhan kendi zu'mumca bu da'vdyı 
«Hatta ben kulun başka bir diyara gittiğimde ken-

dimce ( sana hizmet etmeyi düşünerek) bu isteği gönlüm
de saklardım». Nedim'in müderrisliğe tayininden önce !bu
lunduğu ıbu yerin Edirne olduğunu zannediyoruz. Ancak, 
Gülşeni tarikatiyle ilgili olarak da Nedim'in şiirlerinde 
başlkaca hiJç bir iz yoktur. 
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NEDİM'İN ESERLERİ 

1. Divan : Nedim Divam'nın eski harflerle üç, yeni 
harflerle bir baskısı yapılmışıır : 

1. Kahire Bulak Matbaası (tarihsiz) .  

2 İstanbul Vezir Hanı Matbaası, 1291. 

3. Halil Nihat (Boztepe) ,  Nedim Divanı, İkdam 
Matbaası, 1338-1340. 

4. Abdülbaki Gölpınarlı,Nedl.m. Divanı, İnkılap Ki
tabevi, Şaka Matbaası, 1

,
951; 2. baskı : Şenoğlu Matbaa:sı, 

1972. 

Nedim Divanı'nın ilk iki baskısı çok eksiktir. Halil 
Nihat (Boztepe) elyazması nüshalan karşılaştırarak Ne
dim'in hemen bütün şiirlerini , toplamış, yazmalarda Ne
dim'inkilerle karışmış olan Nedim-i Kadim'in şiirlerini 
ayırarak bunları da Divan'ın lügatçe kısmında Nedim-i 
Kadim maddesinde vermiştir. Halil Nihat baskısında bu
lunmayan Gölpınarlı'nın ve benim bazı ufak eklemelerimiz 
olmuşsa da metin bakımından en iyi baskı budur. Diıvan'ın 
başında A. Refik'in Nedinı'in şeceresini tespit ettiği önsö
zü ile F. Köprülü'ı:ıün «Neıdim'in Şiirleri» 'başlılklı yazısı 
bulunmaktadır. 

Gölpınarlı baskısına göre Divan' da 38 kaside, 60 kıt'a 
ve tarih, 1 muhammes, 2 müseddes (birisinde Sultan III. 
Ahmed'in beyti tekrarlanmıştır) 3 tahmis «Neşat!, Razi, 
Tıfli'nin gazellerini ) ,  2 taştir (Nedim-i Kadim ile İzzet 
Ali Paşa'nın gazelini, 1 terkib-i bend, 1 mesnevi, 2 lü-
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gaz, 157 gazel, 2 müstezad gazel, 29 şarkı, 10 rübai, 25 be
yit. Farsça : 1 müseddes (Hafız'ın beytini tazmin) , 1 mü
seddes, 1 mesnevi, 14 gazel, 14 rubai, 2 kıt'a, 1 müfred. 

Arapça : 9 beyitli bir medhiyc, 4 kıt'a. 

2. Saha'ifü'I-ahbar : IV. Mehmed'in m'iineccimlbaşı
sı ıAll:ımed Aşıik el...Mevlevi'nin Cami'ü'd-düvel adlı tariihinin 
tercümesidir. 1 132'de İbrahim Paşa'nın kurduğu ilim he
yetinde bu eserin tercümesi Nedim'e verilir. Nedim çevi
riyi 10 senede tamamlayarak çevirinıin sonundalki : 

Nedim bendene takrir buyurduğun tahrir 
Budaya şükr ki erdi hitama sultanıw 

Kusuru var ise afvinle eyleyip tekmil 
Ne denlü eksik ise tut temama sultanım 

kıt'asıyla Saha'ifü'l-ahbar'ı İbrahim Paşa'ya sunmuştur. 
Saha'lfü'l.ıahbar 128'5'te Matbaa-i amire'de üç cilrt olarak 
(1857 - 722 - 750 sayfa) 1bastınlmıştır. 

3. Bedrüddin Mahmut b. Ahmed el-Ayni ( 1360 -
1451) 'nin Ikdü'l-Cuman fi Tarihi Ehli'z.zaını'.ln çevirisi : 
Ayni Ta:rıfüi adıyla tanınan 24 ciltlik İslam Tariıhi İbrahim 
Paşa'nın kurduğu 45 kişilik ilim heyetine 1138/1725'te 
cüz cüz dağıtılarak tercüme ettirilmiştir. Ayni Tarihi'ni 
çevirenler arasında Neyli. Seyyid Velhlbi, Sahm, Çelelbi-za
de Asım, İzzet Ali Bey ı..Paşa) gibi devrin tanınmış şair
leri de vardır. Nedim, İbrahim Paşa'ya yazdığı bir kıta
sında gözünün ağrıdığından şikayet edip sanatlı bir ifa
de kullanarak çevirisini sunacağını bildirir : 
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Mekarim-pervera çilnkim remed def' oldu aynımdan 
Nala Tarzh-i Aynz i:e gelsem l1ab-ı valaya 



«Ey iıhsanlar bağışlayan! Gözümden ağrı defoldu. Ay
ni Tarihi ile yüce kapına gelsem şaşılır mı?» 

Nedim'in Ayni Tarihi'nden tercüme ettiği kısmın 
bugün nerede olduğu bilinmemektedir. İstanbul kütüp
hanelerinde kayıtlı Ayni Tarihi çevirilerinden bazılarında 
çevirici, adını belirttiği halde lbazılannıda belirtmemiştir. 
Eğer Nedim çevirisinde adını belirtmediyse bunlardan 
birisi Nedim'e ait olabHir. Ancak eldeki nüshalar da ek
sik olup bunlar eserin teımamının çevirisi değildir. (Bk. 
Istanbul Kütüphaneleri Tarih-Coğrafya Yazmaları Kata
loğu 1 .  fasikül) .  

4 .  SafM Tezkiresi Takrizi, Divan, Halil Nihat Boz
tepe baskısı, s. 253. 

5. Şehid Ali Paşa'ya bir dilekçe : Farsça - Arapça bir 
mülemma olan bu dilekçede Ali Paşa' dan medreseye ta
yinini ister (Bk. Kemal Edip Kürkçüoğlu, Fuat Köprülü 
Armağanı, İst. 1953, s .  317-324) 

6. Nigar.ınime : İzzet Ali Paşa'nın Nedim'e şaka yol
lu yazdığı mektuba Nedim'in yine şaka yollu yazdığı men
sur cevap. İçinde manzum parçalar da vardır (Bk. Divan, 
Halil Nihat Boztepe Baskısı, s. 223-227)'. 

7. Mektup : Kime yazdığı belli olmayan, içinde man
zum kısımlar da bulunan, münşiyane üslupla yazılmış 
bir mektuptur (Bk. Nuri, Münşe'at-ı Aziziyye, 1292, s. 64 -
65) . 
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NEDİM'İN EDEBİ ŞAHSİYETİ 

Nedim Divan Edebiyatımızda özel bir edebi kişiliğe 
sahip olan büyük şairleıimizdendif. O, yetiştiği devir, gör
düğü medrese tahsili ve aldığı edebi kültür bakımından 
bir Divan şairidir. Nedim de Divan Edebiyatımızın öteki 
şairleri gibi bu edebiyatın ortak malzemesini kullanarak 
kasideler, gazeller, şarkılar, kıt'alar, rubailer, mesneviler 
v.b. yazmıştır. O, şiirlerinde Arapça, Farsça kelimeleri ve 
tamlamaları, Divan şiirinin belli benzetmelerini, me
cazlarını ve mazmunlarmı kullanmıştır. Ancak, Nedim 
yaşamayı, eğlenmeyi seven neşeli yaratılışı, üstün şairlik 
yeteneği ve yüksek zevk\ ile şiirlerinde öbür Divan şair
lerinde göremediğimiz veya çok az bulabildiğimiz birta
kım değişiklikler göstermiştir. O, yara tılışındaki bu özel
likler dolayısıyla Divan şairlerimizin tabia tı,  insanı 
kalıplaşmış belli !benzetmeler ve mazmunlar arka'Sın
dan seyreden sun'i ve soyut dünyasından olabildiğince ay
rılarak yaşadığı hayatı, tabiatı ve çevresini gerçekteki 
görünüşleriyle verebilmiştir. Nedim bunları yaparken 
onun ufkunu açacak dışarıdan herhangi bir pencere söz 
konusu değildir. O, şair yaratılışının ve şiir zevkinin yar
dımıyla geleneğin dışa b.'!palı ka tı çemberinden çıkmaya 
çalışmıştır. 

Divan Edebiyatının dünya görüşüne ve haya t anla
yışına göre bu dünya fanidir, gelip geçilen bir yerdir. 
Bu geçici dünyanın nimetlerine aldanarak ona bağlan
mamalıdır. İnsan ancak kendisini öbür dünyaya, kalıcı 
(lbaıki) olan aleme hazırlayarak bu kısa mi1safirlik ten ya-
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rarlanabilir. Esasen insan acizdir, Tanrı tarafından be
lirlenen kadere rıza göstermekten, tevekkülle boyun eğ
mekten başka çaresi yoktur. Eski edebiyatımızda dinden 
kaynaklanan bu temel düşünce yanında tasavvufla ve 
kaderiyecilik felsefesiyle az çok bağdaşabilen rindane 
bir hayat görüşü, şairlerin bir dereceye kadar dünyayı 
ve hayatı sevmelerine imkan vermiştir. Mademki bu dün
ya tek varhk olan Tann'nın tecellisinden ibarettir, ma
demki bütün varlıklar gerçekte Tanrı'nın bir parçasıdır 
o halde bu alemi ve onun içindekileri sevmek de bir iba
dettir ve Tanrı'ya yakl2şmaktır. Tanrı'nın takdirini de
ğiştirmek insanın elinde olmadığına göre, hareketlerimiz
den sorumlu olmamalıyız. Bu ve buna benzer düşünceler 
Divan şairleri tarafından çok işlenmış olan rindane bir 
hayat görüşünü meydana getirmiştir. Divan Edebiyatı
mıza hakim olan bu iki dünya görüşü ile şairlerimiz Ne
dim'e gelinceye kadar mükemmel şiirler ortaya koymuş
lardır. XVII. yüzyılın sonu ile XVIII. yüzyılın başında ya
şamış olan Nabi (ölm. 1712) 'nin hayat tecrübelerini akıcı 
bir dille ifade ettiği hikemi şiirde gösterdiği başarıdan 
sonra şairlerin artık yeni ve güzel şiirler ortaya koyma
ları çok güçleşmiştir. Ancak, XVIII. yüzyılın ilk yarısın
da Nedim, ikinci yarısında Şeyh Galib (ölm. 1799) şahsi 
kabiliyetleri sayesinde genel seviyenin üstüne çıkarak 
Divan şiirimizin son iki doruğunu meydana getirmişler
dir. 

Nedim, şair yaratılışı ve hayat anlayışı ile ne dine, 
ne tasavvufa, ne de hikmet-füruşluğa (hikmet göstermek, 
şiirde histen çok düşünceye yer vermek) yönelmeyerek 
eski şiirimizin belli ve kalıplaşmış düşünüş tarzını tekrar· 
lamaktan kendisini kurtı:ı.rmıştır. Nedim Tanrı'nın yarat
tığı bu alemdeki nizama ve yaratılış sırrına hayran olmak
la beraber bu sırrın bilinemeyeceğini, Aristolann, Eflatun
lann sözlerinin zan ve tal1minden ibaret birer kum laf ol-
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duğunu, ancak insanın kendisini ıyice bilmesinin cana 
minnet sayılmasını söyler : 

Zemin ü asuman u mihr ü mahı bilmeden geçtik 
Kişi öz nefsini bir hoşça bilmek cana minnettir 

«Yeri, göğü, güneşi , ayı b�lmekten vaz geçtik, kişi-
nin kendi nefsini bir iyice bilmesi cana minnettir». 

Felsefe yapmak, hikmetler savlırmak Nedim'in mi
zacına uymadığı gibi, dini şiirler yazmayı da yaratılışına 
karşı samimiyetsizlik sa'}mıştır. Çünkü o, dünyaya bağlı, 
yaşamayı eğlenmeyi seven, neşeli bir şairdir. 

Gillelim oynayalım kam alalım düny,adan 

mısraında hayat felsefesini açıklamıştır. Feleğin sanat 
ve hüner sahiplerini ondurmayan ezeli adetinden bütün 
Divan şairleri gibi Nedim de önceleri . yakınmışsa da Da
mat İbrahim Paşa'nın sadrazam oluşu ile on üç yıl kadar 
süren zevk ve eğlenqe devrinde · kendi yaratılışına, en 
uygun ortamı bulmuştur Bu yüzden Lale Devri diye ad
landırılan bu devirde başta padişah ve sadrazam olduğu 
halde devlet erkanının saraylarda, yeni yapılan köşkler
de ve yalılarda, yazın Çerağan sefaları, !kışın helva soh
betleri ve musiki alemleri ile geçen eğlence hayatının en 
neşeli ve coşkun şairi Nedim olmuştur. Bu eğlencelerde 
çok defa devrin tanınmış öteki şairleri de bulunmuş, pa
dişaha ve İbrahim Paşa'ya onlar da kasideler sunmuşlar, 
şarkılar yazmışlar, tarihler düşürmüşlerdir. Bu şairlerin 
şiirleri bugün di'vanlarının sahifelerinden dışarı çıkama
dığı halde, o devrin neşe:sini bize sadece Nedim'in şiirleri 
duyurabilmiştir. Lale Devri İstanbul'unun yapıları, eğlen
ce yerleri, adetleri, kıyafetleri Nedim'in şiirlerinde bütün 
canlılığı ve güzelliği ile yaşamaktadir. Çünkü o, Divan 
şairleri gibi belli mazmunlar, gayri tabii benzetmelerle 
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gerçeği vermeyen soyut tasvirler yapmamış; hayatı, çev
resini, tabiatı yaşadığı ve gördüğü gibi vermiştir. Büyük 
bir samimiyetle çekinmeden dile getirdiği duygularım, İs" 
tanbul şivesinin en zarif ifade biçimiyle ebedileştirmesini 
bilmiştir. 

Nedim, yaratılıışındaki şairlik kabiliyetini, gelmiş 
geçmiş Türık şairlerini, Arap ve İran edebiyatlarını okuya
rak geliştirmiştir. Nedirn'in geniş bir edebi kültürü, yük
sek bir sanat zevki vardır. 15. yüzyılda Doğu Türkçesiyle 
yazmış olan Türk Edebiyatının en büyük şairlerinden 
Ali Şir Nevat'yi okumak için Çağatayca öğrenmiş, ken
disi de Çağatayca bir gazel yazmıştır. Arap ve· İran ede
biyatlarının ünlü şairleri dışında adlan pek tanınmamış 
şairlerini bile okuduğu anlaşılmaktadır. Kendi şairleri
mizden Necati'nin, Fuzuli'nin mısra ve beyitlerini tazmin 
etmiş, gazelde Baki ile Yahya'yı üstad saymıştır. :Bir bey
tinde Baıki'nin şiirinin mirasçısı olduğunu söyler : 

Bana miras kalmıştır benimdir şi'ri Baki'nin 
Aceb mi beytini tazmın edip hiç anmasam ·anı 

«Baki'nin şiiri bana miras kalmıştır, benim sayılır. 
Onun beytini tazmin edip hiç adını anmasam buna şa
şılmaz». 

Nedim'in en beğendiği ve üstad saydığı kaside şairi 
Nef'i'dir. Kasidelerinde Nef'i'nin tesiri altında kalmış, 
onun kasidelerine nazireler yazmıştır. Neşati'nin «bile» 
redifli gazelini tahmis etmesi, Rasih'in «Üstüne» redifli 
gazelini tazmin etmesi, Nedim'in şairlik gücünü isbatla
ması yanında ondaki zevk üstünlüğünü gösterir. Adaşı 
Nedim-i Kadim'in bir gazelini taştir etmiş olması az fa
kat güzel gazeller yazmış olan bu şaire dikkatimizi çeke
rek unutulmamasını sağlamıştır. 
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Nedim'in edebi şahsiyeti hakkında ana çizgileriyle 
vermeye çalıştığımız bu bilgilerden sonra onun geleneğe 
ne ölçüde bağlı kaldığını , Divan şlirine getirdiği yeni ha
vanın neler olduğunu ve onun şair olarak değerini bu 
kitabın hacmi içerisinde inceleim:ye çalışacağız . 

Nedlm'ln Yaşadığı Devir ve Çevresi ile İlgili Şiirleri 
ve Tasvirleri : Nedim mizacının samimiliği, duyıgulıarını 
olduğu gibi serbestçe dile getirmesi yüzünden çevresini, 
devrinin yaşayışını şiirlerine geniş ölçüde yansıtmıştır. 
O, çevresini, gördüğü ve beğendiği şeyleri, sevgililerini 
Divan Edebiyatımızın elverdiği ölçüde oldukları gibi gös
termeye çalışmıştır. Hayatın zevkini çıkarmak isteyen 
samimi şairin ·ilham kaynağı günlük zevkler, saz ve söz 
alemlerinin hazları olmuştur. Bu durum ilhamını divan
lardan alan öteki şairler1e Nedim'in duyguları arasında 
bir ayrılık meydana getirmiştir. Gerçi bu özellik o devir 
şairleri ile Nedim tarzını izleyen daha sonraki şairlerde 
de vardır. Ancak, onların hiç birisi yaşadığı hayatı ve dev
rini Nedim kadar bize duyurmamıştır. Bu yönden Ne
dim'in değeri devrini anlatan bir şair oluşundan değil, 
herkesten çok devrini yaşatan bir şair olmasındandır. 
Nedim, III. Ahmed'e sunduğu ve nesibinde saraydaki 
bayramlaşma merasimini tasvir ettiği kasidesinin met
hiye kısmında padişahı överken bir yolunu bulup İstan
bul'un 'bayram yerlerini, Atmeydanı, Eyüp, Toplhane ve 
Üsküdar'da kurulan bayram yerlerini anlatır : 
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Binip sad izz ü naz ile semend-i şuh-reftara 
Güzeller Atmeydanı'nda alır şimdi meydanı 

Hususa Hazret-i Eyyub ile meydan-ı Tophane 
Birer takrib ile elbette cezb eyler civananı 

Firdz-ı Üsküdar'ın bu'dü vardır gerçi amma kim 
Yine inkar olunmaz hak bu kim anın da seyranı 



Ya Sa'dabad-ı dil-cunun efendim sorma hiç vasfın 
Kulun bir vech ile ta'blre kadir olmazam anı 

.Müferrih gam-züdô. hô.tır-güşa dil-cu vü ruh-efza 
Temaşası muhassal mest ü hayran eyler insanı 

..Biçinmiş bağlar ıydiyye cümle fıstıki atlas 
. Sarınmış başa ııef ti şal her serv-i hırdmdnı 

>Gümüş renginde bir diba biçinmiş cedvel-i simin 
Ve tik in hare gibi m.evci var şeffaf u nurani 

O diba Ab-şarın dahi egninde heman farkı 
Bunun mevci biraz. sık anın ise kaddi tulani 

Yine ıydiyye bahşişler verip fevvdre-i dil-cıl 
Demddem etmede etraf-ı havza sim-efşani 

« Şimdi gi.izeller yüzlerce büyüklük ve naz ile şuh 
:-yürıüyüşlü ata binip Atmeydanı'nda yer aLular. 

Özell:i'kle Hazret-i Eyüp semti ile T'Dphane elibette 

birer bakımdan gençleri kendilerine çekerler. 

Üsküdar yokuşu gerçi uzundur ama doğrusu onun 
. da seyranı inkar olunmaz. 

Efendim hele gönle hoş gelen Saıdaıbaıd'ı hiç sorma, 
·kulun hiç bir şekilde orayı anlatamam. 

Feraıhlatıcı, .gam giderici, iç açıcı, gönül eğlendirici , 
ruh artırıcı. Hasılı, oranın temaşası insanı kendinden 
geçirir. 

Bütün bahçeler fıstıki atlastan bayramlık elbise bi
çinmiş, salınan her servisi başına nefti bir şal sarınmış. 

Cedvel-i Simin gümüş renginde bir diba biçinmiş, 
lakin hareli kumaş gibi şeffaf ve parlak dalgası vardır. 

O diba kumaş, şelalenin de arkasında var, sadece 
farkı bunun dalgası sık, öbürünün (şelalenin) dalgası ise 
uzunluğuna, 
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Gönlün beğendiği fıskiye yine bayramlık !bahşiş
ler verip havuzun etraıfına dalına gümüş saçmakta». 

Bu beyitlerde Nedim İstanbul'un semtlerini gördü
ğü ıgfüi gerçekçi bir ifade He anlatmış, Sada'bad'ı tasvir 
ederken ince, güzel hayaller yaratmıştır. Nedim, şarkıla
rında da İstanbul'un me�irelerini, oralarda bayram gün
lerinin neşesini ve güzelliğini lb'i.iıy'ük bir şevkle anlatır : 

Dil senin sohbetine talib ü ragıbıdır pek 
Şevkımiz tal'at-ı pür-nuruna talibdir pek 
Hele Tophane günü olsa münasibdir pek 
Gel benim kıaşı hilalim bize bir ıyd edelim 

«Gönül senin sohbetini pek çok istemektedir. Arzu
muz nur gibi parlak yüzünü görmektir. Hele Tophane gü
nü olursa pey uygun oJur. Benim hilal kaşlım bize gel 
de bir bayram yapalım» . 

Zannetme ki ra' d u berk'tir etti gulu 
Top şenliğidir Hisar'ın ey sakı bu 

«Ey saki, bu gürültüyü gök gürlemesi ve şimşek 
sesi zannetme. Bu Hisar'daki top şenliğidir». 

Göksu bir na-hoş heva şimdi Çubuklu pek ziham. 
Sevdiğim tenhaca çekdirsek mi Sa' d-abada dek 

«Şimdi Göksu'nun havası hoş değil, Çubuklu da 
çok kalabalık. Sevdiğim gizlice Sa'dabad'a çektirip gitsek 
mi ne dersin?» 

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

«0 peri gİ'bi güzel ile Hisar gezintimiz anlatılmaz, ey 
gönül onu sana olduğu gibi anlatırım zannetme». 
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Ey şuh Ned'i.ma ile bir seyrin işittik 
Gizlice varıp Göksu'ya işret var içinde 

«Ey şuh! Nedim ile gizlice Göksu'ya gittiğini, içip 
eğlendiğini duyduk». 

Yaklaştı şita ı'!br-i siyeh tuttu cihanı 

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

«Kış yaklaştı, kara bulut her tarafı kapladı. Sabah 
rüzgarının gezecek gücü kalmadı. Kurbanın olc·.yım Bo
ğaz' a gezmeye gitme zamanı geçti. Hava soğudu koyun
dan çıkma kuzucağım». 

Yukarıdaki beyitler Tophane'de, Hisarlarda, yapı
lan bayram şenliklerinin Göksu, Çubuklu ve Boğaz ge
zintilerinin Sadabad'ın ıgüzellilklerirı'in neşesini, zeV'kini 
Nedim'in şiirlerinden bütün güzelliği ve canlılığı ile oku
Y'Or, hisseıdiyoruz. Nedim'de İstanlbul'un ve onun tabii gü
zefüklerinin sevgisi çok kuvvetlidir. O İıstanlbul'un yanın
da Isfahan'ın ünlü Çaribağ'ının, Şiraz"daki Rüiknalbad ve 
Musalla mesirelerinin Keşmir'in mehtaplarının adını bile 
anmaz. Onun ıbir taşına !bütün İran'ı feda eder. Nedim İs
tarılbul'u tasvir ederken Divan şiirinin soyut tasvirlerini 
yapmamıştır. İstanlbul kasidesinin nesilbi Divan şiiri an
layışına göre çdk yeni ve ileri bir ta:svirdir. 

Nedim, İbrahim Paşa devrinde Haliç'te yaptırılan 
Hurrem-abad, Şevk-abad, Kasr-ı iNeşat, Kasr-ı Cindn, 
Ferkadan aıdlı kasırlardan sıöz etmiş, özellikle Sadalbad'ın 
adı onun şiirlerinde ebedileşmiştir. 1 134 Şabanı ile Şev
vali (Haziran-Temmuz 1721)  nde Kağıthane deresinin iki 
yanında yaptırılan bu köşkler İbrahim Paşa'nın bizzat 
teftiş ve nezaretiyle tamamlanmış olup İbrahim Paşa 
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Mübarek ola Sultan Ahmed'e devletle Sa'dabad 

tarih mısramı söylemiş, bunu devrin şairlerinin tarihleri$ 
takip etmiştir . .  Devrin şairlerinden Nahifi , Sami, Seyyid1. 
Vehbi de Sadabad'ın inşasının 1bitrnesi üzerine tarihler· 
düşürmüşlerdir. Nedim : 

Çend mah içre bu denlü eser··i vdlanın 
Hele bilmem nice tecviz olunur imkanı 

«Böyle Yüce bir eserin bir kaç ayda yapılması na
sıl mümkün olur bilmem». diyerek bu sür'atli inşaata 
işaret etmiştir. Nedim'in : 

Gidelim serv-i revanım yürü Sa' dahada 

mısraının tekrarlandığı şarkısını Sadabad'ın inşasının. 
tamamlanması üzerine yazdığını . o devirde yazılmış olan, 
Safli Tezkiresi'nden öğreniyoruz. 

III. .A!hı:ned, Nedim'e Sadalbad'ı tarif eden bir ka-· 
side yazmasını emreder. Bunun üzerine Nedim Padişah'a 
nesibinde Sa'dabad'ı tasvir ettiği bir kaside sunar. Bu. 
tasvirler Divan şiirinin gerçek tabiattan uzak, soyut tas
virleri yanında onun realiteye bağlı, gerçekçi, ileri bir 
sanat anlayışına sahip olduğunu gösterir : 
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Ne münasip yere durmuş o Tavanlı Köprü 
Cümle gözden geçirir seyre gelen htlbO.nı 

Pek :,afd kesbedecek tekye hele Hayr-dbad 
Cümle zevk ehli anın zümre-i dervişdnı 

Görmeyen ademe el-hak ne kadar vasfetsem 
Nice tasvir olunur Çağlağan'm seyranı 

Yok bu dünyada hele Kasr-ı Cinan'ın misli 
Bilmezem var ımı cinan içre dahi akranı 



Nedim, realiteye bağlılığı ve duygularının eşya ile 
doğrudan doğruya temasa gelmesi sebebiyle devrinin mo

dasını, kıyafetlerini de şiirlerinde yer yer aksettirmiştir. 
Kerrake, sade, büldari, civan kaşı sarık, kar saçağı sarık, 
fıstıki atlas , yeşil şal; güllü diba, pembe atlasla kaplı sa
mur kürk, mukaddem, çarpare (dört parçalı giysi) , nim
ten (mintan) .gibi giyimle ilgili 'kelimeleri kullanmıştır. 

Surin üstinaedir dik dik gibi şimdi kemerler hep 
Meydn-ı dilberanda bir yeni çıktı kıyafet var 

«Şimdi kemerler dik dik gihi hep kalça üzerindedir. 
Güzeller arasında yeni çıkmış bir kıyafet var». 

Çak etmesin mi came-i sebzin görünce gül 
Bale ol yeşil mukaddeme ol kırmızı fese 

« Gül onun yeşil elbisesini görünce kıskançlıktan 
çatlayıp kendisini parçalamasın mı ? O yeşil poşuya, o kır
mızı fese bak». 

Sinemi deldi .bu gün bir afet-i çarpareli 
Gül yanaklı gülgülı kerrakeli mor hareli 

Bir civan kaşı sarık sarmış efendim başına 
Sürme çekmiş ıtr-ı şahUer sürünmüş kaşına 
Şimdi girmiş dahi tahminimde on beş yaşına 
Gül yanaklı gülgülı kerrakeli mor hareli 

«Bu gün dört parçalı (elbise), gül yanaklı, mor ha
reli, pembe elbiseli bir afet sinemi deldi, 

Efendim başına bir civan kaşı sarık sarmış, gözüne 
sürme çekmiş, kaşına güzel ko'kular sürünmüş, 

Tahminimce daha yeni on beş yaşına girmiş gül ya
naklı, mor dalgalı pembe elibiseli (bir afet) ». 
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Ya o köprünün adı kendisi gi:bi Nev-peyda (yeni 
meydana gelmiş) ,  şüphesiz onun bir ikincisi dünyada 
yok. 

Adı üstünde Ferkadan ( ikıi yıldız adı) denen kasır
ların ikisi de aleme nur saçıyorlar. 

Cisr-i Sürur (neşe köprüsü) Hürrem-abad'a yakın 
olduğu için inleyen gönlü neşelendirip sevindirınede. 

Acaba o yüksek sütun güzellerin boyu mudur ki, 
bütün insanlar onun seyrine hayran oluyorlar ». 

Nedim tabiatla ve çevresi ile ilgili tasvirlerinde ol
duğu gibi, başka tasvirlerinde de realiteyi aynen verir. 
Divan şairlerinin kendi zihinlerinde yarattıkları soyut 
şiir dünyasının gerçeğe uymayan tabiat tasvirlerine Ne
dim rağbet etmemiştir. Onun tasvirlerinde doğrudan 
doğruya realite verilmiş , duygular ifade edilirken ger
çek bozulmamıştır. Ned�m'in tasvirlerinde gerçeği bir 
tablo gibi canlandıran güçlü bir ifade yeteneği vardır. 

Bir nağme olsa kuse-i tanzura sığmayıp 
Mevc ursa kasr önündeki şad-ı revana dek 

« Öyle bir nağme olsa ki, tanhurun içine sığmayıp 
kasrın önündeki şadırvana kadar dalgalanıp yayılsa». 

Bu beyitte Nedim iki duygumuza birden hitap eder. 
Biz bembeyaz kasırlardan taşan nağmeleri duyar, bun
ların serin fıskiyeli havuzlara kadar dalgalanıp yayıldığı
nı tasavvur eder.iz. 

Mıstarlı kağıt üzre yazıp nazmı gı1yiya 
Teşyi' eder eda-yı kalem nerdübana dek 

«Kalem, nazmı çizgili kağl!t üzerine yazıp sanki mer

divene kadar uğurlar». Beytinde köşklerde misafirlerin 
merdivene kadar uğurlanışının zarif tablosunu çizer. 
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Çeşme-i Nur ise .Nur ayetin eyler tefsir 
Cedvel-i S'im ile bulsa nola zib ü şanı 

Guyiya zevk u safa dalımesine kıldı tılısm 
Şah-ı maran'ı aceb ol cesed-i nurani 

Pek güzel mev kiine düştü hele Kasr-ı Neşat 
Gerçi kendi küçük amma ki büyüktür şanı 

Ya o cisrin ki adı kendi gibi N ev-peyda 
Şübhesiz yoktur ana mülk-i cihanda sanı 

Ferkadan' dır adı ü.:;tünde olan kasrların 
Ki ederler ikisi aleme nur-efşani 

Hurrem-abdd'a karib olduğiçün Cisr-i Sürur 
Etmede hurrem ü mesrur dil-i nalanı 

Kadd-i huban mıdır aya o sütun-ı bala 
Ki temaşasının olmakta cihan hayranı 

«Ü Tavanlı Köprü ne uygun yerde duruyor. Gezme
ye gelen güzellerin hepsini birer birer seyreder., 

Hele Hayraıbad pek ferahlık duyulan 'bir tekke. Bü
tün zevk ehli onun dervişleridir. 

Çağlayan'ın safasını görmeyen insana ne kadar an
lat·sam doğrusu tasvir edemem., 

Hele Kasr-ı Cinan'ın bu dünyada benzeri yok. Cen
net köşkleri içinde eşi yar mı bilmiyorum., 

Nur Çeşmesi ise .Nur Ayetini tefsir eder. Cedvel-i 
Sim (kanal) ile süslense ve ün bulsa şaşılmaz., 

O nurdan acayip ';ücut (insan başlı yılan heykeli) 
sanki tılsımla Şahmaranı zevk ve safa lahdine büyüledi., 

Hele Kasr-ı Neşat pek güzel yere düşmüş, gerçi 
kendisi küçük ama ünü büyük. 
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Mu-miyanım pek güzel yakışiı büldari sana 

Pek muvô.fik düştü bu destar-ı hünkarı sana 

Servsin sana yeşil şalı gerektir nim-ten 
Reng-i gülden etime buy-i ydsemenden pirehen 

« Kıl gibi ince hellim, « büldari» sana pek güzel ya
kıştı. Bu şahane sarık pek uygun düştü » .  

« Sen bir seııvrsin sana yeşil şaldan mintan, gül ren
ginden elbise, yasemin kokusundan gömlek gerekir». 

Nedim'in Nazım Şekillerinde Yaptığı Yenilikler : 
Nedim Div.an'ı doğrudan doğruya kasidelerle başlar. Şe
hid Ali Paşa'ya yazdığı üç kasideden sonra çoğu III. Ah
med ve lbrahim Paşa için yazılmış kasideler, kıtalar, mu

sammatlar, mesnev,iler, gazeller, şarkılar, rübai ve beyit
ler vardır. Halil Nihat B oztepe ve Abdülbaki Gölpınarlı 
baskılarına Farsça ve Arapça şiirleri de alınmıştır. Mü
derris ve mahkeme naibi Nedim'in Div:m'ında ne tevhid, 
ne münacat ne. �e na't vardır. Bunun gibi o hiç mersiye 
de yazmamıştır. Mizacının sevkine uyan samimi şair şiir
lerinde yaşadığı hayatı aksettirerek olduğu gibi görün
müş, dini şiirler yazmayı samımı sanat anlayışıyla 
bağdaştırmamıştır. Ned:m'in padişah 111.  Ahmed'in Me
dine şehrinin kadılık derecesini yükseltmesi münasebe
tiyle sunduğu kasidede Hz. Peygamber'den saygı ile söz 
eden beyitler Padişahın hareketinin önemini anlatmak 
için söylenmiştir. 

Nedim Divan Edebiyatımızın nazım şekillerinde, ge
leneğin sıkı şekilcilik kaydına bağlı kalmamıştır. O, bazı 
kasidelerine doğrudan doğruya medhiye ile başlamış, ne
siplerinde tegazzül veya fahriye bulunan kasideler kale
me almış, mesnevi, muhammes şekliyle medhiyeler yaz
mıştır. Önceki şairlerde de bulunan bu özellikleri Ne-
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dim'in üstad olarak tamdığı Nef'l 'nin etkisiyle yaptığı 
söylenebilirse de bunlar asıl onun geleneğin sıkı şe�ilci
lik kaydına bağlı kalmayan sanatkar kişiliğinden kaynak
lanmaktadır. Çünkü Nedim, kasidenin ve diğer nazım şe
killerinin iç ve dış yapısında aşağıda görüleceği üzere 
daha başka değişiklikler ve yenilikler de yapmıştır. Ne
dim yaratılış itibariyle bir gazel şairidir. Ancak, rahat 
yaşayabilmek için bütün Divan şairleri gibi bir koruyucu 
bul ına,k zorundadır. Bunun için. de kasideler yazarak şair
lik gücünü, sanatının hünerlerini göstermes i  lazımdır. 
Ancak, tabiatı ve realiteyi şiirlerinde olduğu gibi veren 
sanatçı kişiliği ile kasidelerinde geleneğe uymayan birta
kım yenilikler ve değişiklikler yapmıştır. Geleneğin ka
side nesiplerindeki gerçeğe uymayan soyut tabiat tasvir
lerine Nedim'in kasidelerinde çok az rastlanır. Nediın'in 
bahariyesi Divan şiirinin bahariyelerine hiç benzemez. 
Nesibde geleneğin soyut bahar tasvirlerini yapmayıp ba
harın kendisinde uyandırdığı duyguları terennüm etmiş
tir. Bahariyenin ifade tarzı da değişikHr. Nedim medhi
ye bölümünde sadrazamla padişahı karşılıklı konuşma 
biçiminde birbirleri�e methettirmesi çok değişi'k bir ifa
de, güzel bir buluştur.

· 
İJbrahim Paşa Nedim'e : 

Mu'ammer ol Ned'ima şd'ir-i mu'ciz-beyanımsın 

«Ey Nedim, çok yaşa, sen benim mucize gibi şiir 
söyleyen şairimsin » derse çok mutlu olacağını söyleye
rek kasideyi bitirir. Kasidenin bu şekilıde bitirilmesi 
gelenekte bulunmayan bir yeniliktir (bk. seçmeler ) .  Ka
sidelerinin nesiplerindeki tabiatla ve gerçek hayatla ilgili 
tasvirler onun ileri bir sanat anlay1şına sahip olduğunu 
gösterir. Ünlü İstanbul kasidesi ile Sadabad kasidesinin 
nesibleri böyledir. III. Ahmed'e yazdığı ıydiyesinin nesi
binde saraydaki bayramlaşma törenini bir tablo gi'bi can
landırır. Rarnazaniyesinm nesibinde ramazanın ilk günü-
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nün tespiti hususunda halkın teııeddütünü ve telaşını anla
tır. Hamma:mi:yesinin nes1bine bir tegazrulle başlayarak: 
hamamda gördüğü bir güzeli tasvir eder. Nedim, kasidele
rinde yaptığı tegazzüllerle asıl sanat gücünü gösterme 
fırsatını kaçırmaz. Kaside girizgahlarındaki zeki buluş
larıyla medhe girer. Medhiyelerinde geleneğin mübala

ğalı benzetmelerini kullanırken zeka oyunlarıı, esprili bu
luşlar yapar. Konuşma dilinin samimi ifadesini kullana
rak medhiyenin ağır başlı havasını yumuşatarak müba
lağalarına samimi ve sevimli bir görünüş verir. Nedim 
çok değişik bir kasideyle İbrahim Paşa'nın sadrazamlı
ğını kudamıştır. Sadece nesilb ve giri21ga'htan ilbareıt olan 
bu kasidede bir kasidede 'bulunması zaruri olan medhiye 
ve dua kısımları yoktur : 

Alessabah ki bdnı1-yı mihr-i fetruh-fô.l 
Kenô.r-ı tarem-i miııadan etti arz-ı cemal 

«Sabahleyin uğurlu güneş hanımı gökyüzünün kena-
rından yüzünün güzelliğini gösterdi » matlaıyla bir sabah 
vakti kendi halinden sfü. açarak kasideye başlar. Güneş 
doğarken kalkmış, hırkasını omuzuna almış, külahını 
yana eğmiş, kedersiz , ferah bir halde oturur. Yanın kal
mış bir iki parça yazısım tamamlamak için uğraşır, son
ra da biraz güzel yazı ( hüsn-i hat) eksersizi yapar. Bir 
iki sayfayı bahtı gibi karaladıktan sonra yorulur. Biraz 
dinleneyim derken gam dedikleri eski düşmanı atını sü
rerek Nedim'in yaratılıs ülkesine hücum etmek için fır
sat bulur. Geçim sıkıntısını ve dostların kıskançlığını 
düşünerek kederi artar. Bu sırada pencereden şimal rüz
garı habercisinin koşarak geldiğini görür. Nedim'in onu 
karşılamak için takati yoktur, gönlü yardımına yetişir. 

«Gel ey nesim-i saba hatt-ı yardan ne haber» 

diyerek onu karşılar. Esenleşip konuşmaya başlarlar. Ne
dim onların konuşmalarına kulak verince kendisini sor-
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duğunu anlar. Haberci hemen Nedim'in yanına gelir. 
Onun sararmış yüzünü görünce bu hal ne hal diye so
rar. O da «Ne olacak, zalim felekie kemal ehlinin ma
cerasını bilmiyor musun ? Ne ise bu feleğin esıki adeti
dir, fakat sana ne oldu da ziyaretimi bu kadar ihmal et
tin» diye şimal rüzgarı habercisine siteme başlar. O da 
«ey sözüyle herkesi büyüleyen şair hele dur, kulunu cevr 
atıan bıöyle çiğnetme, halk sana 'bir müjdem var» di
yerek sevgilisinin Nedim'in mahaliesini aradığını söyler. 

Daha sözünü tamamlamadan kulağina naz ve işve kerva
nının davulunun sesi gelir. Acaba bu ses nedir? de:riken 
kapı çalınır. Nedim koşup kapıyı açar. Bir de ne görsün 
sevgili yarı sarhoş bir hc:ılde elbisı.:-sinin eteğini bir kolu
na atmış, külahını bir yana eğmiş, kemeri gevşemiş, 
elinde al bir gül, baştan aşağı güzellik, naz ve gurur için
de içeri girer. Nedim onun bu lutfuna canını, gönlünü, 
malını, mevkiini, nesi varsa hepsini feda etmeyi az bu
lur. Bir süre karşılıklı ::ıaz ve niyaz merasiminden sonra 
şiir üzerine sohıbete başlarlar. Sevgili eline Enver! Di
vanı'm alarak fal açar. Saşılacak bir açılış (fatiha) ! say
fanın fbaşmdaiki farsça beyiıtlerin anlamı şudur : 

O vezirler ulusu ve emeller kıblesi, uğurlu yıldız, 
kutlu zaman, mutlu gün ve hayırlı talillı He ve
zirlik makamına oturdu». Kaside burada bitmiştir. Ne
dim, şairane bir hayal oyunu ile kendi halini anlattıktan 
sonra İbrahim Paşa'nın sadrazamlığının her yönden uğur
:ıu ve mutlu bir başlangıç olduğunu ifade ederek kasidesi
ni bitirmiştir. Böylece o, gelenekteki kasidenin iç ve dış 
yapısında yaptığı birtakım yeniliklerle kasideyi kendi sa
natçı kişiliğine uygun bir hale getirmiştir. Kasidede esas 
kısım medhiye ve duadır. Klasik tam bir kasidede bulu
nan nesih, tagazzül, fahriye bölümleri bulunmayabilir. 

Fakat medhiye kısmı bulunmayan kaside yoktur. Oysa yu-
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kandaki kaside sadece nesip ve girizgahtan ibarettir. Ne• 
dim , 1ran'la yapılan sulh münasebetiyle İbrahim Paşa'nın 
söylediği : 

B undan a'ld ola mı fevz ü felah 
Gd.libane oluna sulh u salah . . 

beytini tazmin ve tekrar ederek yazdığı muaşşer ( onlu) in 
bütün kıtalarında İbrahim Paşa ile padişah medhedil
miş en sonunda da yapılan sulh için tarih düşürülmüş
tür. Gelenekte medhiyeler kaside, tarihler ise kıta şek
liyle yazıldığı halde Nedim, geleneğin bu şekilperestliği
nin dışına çıkmıştır. Nedim, İbrahim Paşa'nın· Kaptan 
Mustafa Paşa'nın saraym_a gelmesi dolayısıyla bir muham
mes yazarak İbrahim Paşa'yı över :  

Hoş geldin eya hıdıv-i ekrem 
Lutfunla göniiller oldu hurrem 
Şad oldu mekariminle alem 
Her gune me'asirin demadem 
Ard.yiş-i arsa-i cihandır 

«Ey keremli sadrazam, senin lutfunla gönüller ne
şelendi. Yardımlarınla alem sevindi, her türlü eserlerinle 
cihan arsası süsülendi».  Bu muhammes sadece bir övgü 
değil, mısralarında sevincin, şevkin dolup taştığı pırıl 
pırıl bir şiirdir. Bu muhammesin aşağıdaki kıtasında da 
görüldüğü üzere Nedim Sadrazamı överken keyfin ve ne
şenin doruğundadır : 

44 

Buldu bu cilıan-ı köhne yekser 
Cud u kereminle :(i.b ü zıver 
Tahkikini ehl-i fehm anlar 
Bir köhne hikayedir ki derler 
Ca'fer kerem ehlidir füld.ndır 



«Bu köhne cihan senin cömertliğin ve kereminle 
:-SÜS ve parlaklık buldu. Anlayış sahipleri araştırınca anlar
lar ki, kerem sahibi Cafer eski bir hikayede geçen önem

"'5iz bir kişidir». Muhammes şekliyle de medhiye yazıldı
.ğına şairlerin divanları taranırsa belki bir iki örnek çı
kabilir. Fakat muhammes şekliyle Nedim'inki kadar gü-

..zel yazılmış bir mehdiye bulunamaz. Şeyh Galip tardiye
lerinde Nedim'in bu muhammesinden etkilenmiş olmalı
.dır. Nedim'in bazı gazellerinin mahlas beyitlerinde İbra· 
him Paşa'yı veya padişahı övmesi gelenekte de vardır. An
-cak, onun şarkılarında medhiyeye yer vermiş olması ya
dırganacak bir durumdur. Nedim, Revan'ın fethiyle duyu
fan sevincin tadını sevgilisiyle birlikte çıkarmak için bir 
-şarkı yaııdığı gibi, İlbrahim Paşa'nın tıraş olması üzerine : 

Tıraş oldun efendim 4.fiyetler izz ü devletle 

:nakarat mısraının tekrarlandığı bir şarkı yazması onun 
;geleneğin dışına çıkına özelliğinin en çarpıcı örneğidir. 
Nedim'in hece vezniyle de bir şarkı yazmış olması Divan 

.-şairlerinde kendisinden önce rastlamadığımız bir durum
. .dur ve ondaki halk zevkinin bir tezahürüdür. 

Yukarıda da söylediğimiz gibi Nedim asıl gazel şa-
iridir. Nedim, divan tertip etmek düşüncesiyle başka Di-

· van şairleri gibi her harften gazel yazmamıştır. Bundan 
. dolayı Divan'ında doldurma gazel bulunmayıp yazdıkları
nın hepsi duygularının se.mimi bir ifadesidir. Divan Ede
biyatında eskiden beri yazılmış olan murabbaın beste
lenmiş şekli olan şarkı Nedim'in samimi neşeli mizacına 

. çok uygun gelmiştir. Ayrıca yaşadığı devrin hayatı da şa-
irleri şarkılar yazmaya yöneltmiştir. Bundan dolayı La

Je Devri'nde Nedim' den başka şairler de şarkı yazmışlar· 
.dır. Ancak Nedim, neşeli yaratılışı, duygularının samimi
liği, dilinin güzelliği ve sadeliği ile bu nazım şeklinde bü-
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yük bir başarı göstermiş, bu nazım şeklinin en ünlü şairi 
olmuştur. 

Nedim'in Aşk ve Güzellik Anlayışı : Hayatın zevkle
rini yaşamak isteyen Nedim'in şiirlerinin esas konusunu 
aşıkane duygular teşkil eder. Özellikle gazellerinde ve şar
kılarında gönlünün heveslerini terennüm etmiş, ilhamının 
kaynağı hayatta yaşayan ·gerçek insan güzelleri olmuştur. 
Divan Edebiyatında dinin ve tasavvufun etkisi ile gerçek 
aşkın İlahi aşk, yani Tann aşkı olduğu kabul edilir. Be
şeri aşk mecazi olup gerçek aşk değildir. Mecazi aşk in
sanı tlahi aşka götüren bir köprüdür. Mecaz köprüsünü 
aşmak, orada eğlenmemek gerekir. Bu yüzden beşeri aşk 
duygulan çok defa İlahi aşkın mecazlarına bürünerek giz
lenmiştir. Bununla birlikte Divan şairleri içerisinde be
şeri aşkı açıkça terennüm etmiş olanlar da az değildir. 

Divan Edebiyatının sanat anlayışı şairlerin duygula
rını ve düşüncelerini olduğu gibi vermelerini önlemiştir. 
Şair hayatı ve tabiatı nasıl bu edebiyatın sanat anlayışı 
adesesinden süzerek vermişse, aşk duygularının ifadesin
de de durum böyledir. Divan şiirinde beşeri aşk duygula
rının samimi ve yalın olarak ifade edildiği görülürse de 
genellikle birtakım benzetmeler ve mecazlarla ifade edi
lerek tabiilikten ayrılır. Realiteye bağlı olan Nedim 
aşk duygularım da samimi ve serbest bir şekilde ifade et
miştir. 

İnsan şair olunca güzelleri sevmemesi mümkün mü
dür? Nedim, !bu konuıdaki düşüncelerini çekinmeden slöy
ler : 
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Çünkü bülbülsün gönül bir gülsitan lazım sana 
Çünkü dil koymuşlar adın dil-sitan lazım sana 

Çünkü şairsin hayô.l-i tazedir senden murdd 
Pes yeni bir dil-rübô.-yı mu-miyan lazım sana 



«Gönül, madem ki bülbülsün, sana bir gül bahçesi 
lazım. Madem ki adım gönül koymuşlar sana gönül alıcı 
(bir güzel) lazımdır. 

Madem ki şairsin, senden istenen yeni hayaldir, öy
le ise sana kıl gibi ince belli, yeni bir gönül kapıcı ( güzel) 
lazımdır». 

Divan şairlerinin yay (keman) kaşlı, ok kirpikli, 
nokta ağızlı, yılan gibi kıvrım kıvrım uzun saçlı, kıl gibi 
ince belli hayali ve anormal güzeli Nedim'in şiirlerinde 
geçer. Nedim Diıvan şiirinin sevgili ile ilgili bu !benzetme
lerini kullanmakla beraber bunları hayattaki güzellere 
karşı duygularını anlatmak için bir araç olarak kullan
mıştır. Bu türlü benzetmeleri şiir dışında biz de her za

man kullanırız. 

Divan şiirinde boy servi, şimşAd, ar'ar gibi çam cin· 
sinden düzgün ağaçlara benzetilir. Nedim de boy için bu 
kelimeleri kullanır, ancak aşağıdaki beyitte de görüldü
ğü üzere bunlar hayattaki güzelin tasviri için birer vasıta
dan ibarettir : 

Salındın şöyle kim yi/Cti1ı"'beni ey ar'ar-ı azad 
Seni gördükte sandım dilber-i alı-cendbımsın 

«Ey başı yükseklerde olan sorgun ağacı, öyle bir sa
hndın ki, beni yere yıktın seni görünce alicenap sevgilim 
sandım». 

Kad-ı bülend mi ömr-i hezar sal midir 
O ld'l-i nab mı ser-çeşme-i zülal midir 

«Yüksek boy mu, yoksa bin yıl uzun ömür müdür, 
o saf la'l mi, ıtatlı su çeşmesi midir? ('Sevgilinin lböyUDu
nu seyretmek Nedim'i bin yıl ömür yaşamış gibi duygu
landırrnakta saf la'l gibi kırmızı dudağından da tatlı su 
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akan çeşme gibi güzel sözler dökülmektedir». O, Divan şii
rinin bu çeşit belli benzetmelerini, sevgilinin güzellik un-

surlarının kendisinde yaptığı etkinin derinliğini ifade et
mek için kullanmıştır. 

Bir nihanice tebessüm de nıi sığmaz cana 
Söyle billah dehenin ta o kadar teng midir 

«Ey sevgili, Allah için söyle ağzın ta o kadar küçük 
müdür, oraya gizlice bir gülüş de mi sığmaz?» 

Divan şiirinde çok küçük ağız makbuldür. Ağız nok-
ta veya mim harfinin başı kadar küçüktür. Hatta «yok» 
tur veya var olup olmadığı şüpheli (mevhum) dir. Yuka
rıdaki beyitte Nedim bu mazmunla yepyeni bir hayal ya
ratmıştır. 

Seyr et Nedim o kameti kim eylemiş murad 
Bir mısra'-ı resada mezamın-i nazı hep 

«Nedim,· uzun bir mısrada naz mazmunlarının (ma
na) hepsini anlatan o boyu seyr et» . Onun Divan Edebi-
yatı estetiği ile yarattığı ıbu hayali değişik bir buluştur. 

Nedim'in şiirlerinde tasvir ettiği güzeller, hayattak� 
canlı güzellerdir. O sevgili konusunda da realiteyi şiire 
sokmuştur. Divan şiirinde genellikle siyalh saçlı güzel var
dır. Nedim' de ise san saç daha çok geçer : 

Hurşid pençesin mi takınmış cebinine 
O zülf-i zerden dökülen tarlar mıdır 

«Alnına güneş ışıklarını mı takmış, yoksa o san zülf
ten dökülen teller midir». Nedim bu beyitte sarı saçlı bir 
güzeli anlatır; . Sevgilinin yüzü güneşe, san saçları da gü
neşin etrafındaki ışıklara (pençe) 'beruıetilmiştir. Yine : 
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O sırma saçlara birden sarıldı sevdalar 
Emln-i sim-keşana bu yıl göründü zarar 

«0 sırma saçlara sevdalar birden sarılınca gumuş., 

altın tel çekenlere bu yıl zarar göründü (Yani altıh, gü

müş sırma tel artık satılamayacağı için emini (bu işi ya
pan kişi ) zarar edecektir) .  

Aşağıdaki beyitte gri mavi gözlü, ürkek bakışlı bir 

güzelden söz ederek yeni bir benzetme yapar. 

Değil çeşm-i kebud ol ebruvanın zfr-i takında 

l!<i avare kumrudur ki gelmiş aşiyan tutmuş 

«0 mavi göz değildir, kaşların takı altında gelip yu-
va tutmuş iki avare kumrudur». 

Sevgilisinin bir düğün alayında at üstünde duruşu--

nu haraketli bir tablo halindt! verir : 

Mest kendi gülüp altındaki at oynardı 
Gördüm ol afeti dün bir düğün alayında 

«Ü afeti dün bir düğün alayında gördüm, kendisi 
saJ:1hoş ibir halde gülüp, altındaki at da yerinde durmayıp 
oynuyordu». 

Bazan uzun boylu yeşil atlas elbiseli bir afete, ha-
zan güllü diba gitmiş bir güzele tutulur : 

Unutturdu ban,a serv-i revanı dün gülistanda 
Efendim bir uzun boylu yeşil atlaslı' afet var 

Güllü diba giydin amma korkarım azar ed_er 
Nazeninim saye-i har-ı gül-i diba seni 

«Benim nazlı sevgilim! Gül desenli ipek bir elbise· 
giydin ama onun üzerindeki gülün di1keninin 

'
seni incite

ceğinden koı1karım» 
Nedim, içki ve eğlence alemlerinin verdiği keyf ve 

neş'e ile duygularım, çapkınlıklarım çekinmeden -samimi
yetle ifade etmiştir. 
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Nedim, gazellerinde ve şarkılannda rterennüm et
tiği açık saçık duygularına samimiyeti, ince zevki, zarif 
ve esprili söyleyişi ile bir san'at eseri güzelliği vermiş, ba
yağılığa düşmemiştir. Onun : 

Daim arayan bulsa civanım seni bende 

Bir gonce gül olsan da senin gülşenin olsam 

«Civanım, arayan daima seni bende bulsa. Sen bir 
gül goncası olsan, ben de senin gül bahçen olsam » 
beytindeki ince söyleyiş Divan şiirinde binlerce defa kul
lanılmış olan sevgilinin .güle goncaya benzetilmesinde, 
duygusunun derinliği, zarif ifade tarzı ile Divan şiirine 
nasıl yeni bir söyleyiş güzelliği getirdiğini göstermektedir. 

Bilir bdzdrını germ etmenin resmin ne kafirdir 

Gelir hem bezme tenha hem peşiman gösterir kendin 

«Ne kafirdir o bilseniz, (aşk) pazarım kızıştırma 
adetini çok iyi bilir. Meclise hem yalnız gelir, hem de ken
disini geldiğine pişmanmış gibi gösterir». 

Bu beyitte, çap>kın Nedim'in meclise gelen güzelin 
nazını cilvesini yakalayışı, bunu bir resim çizer gibi ifade 
edişi, ondaki söyleyiş ustalığına bir örnektir. 

Bütün şairler sevgilinin vefasızlığından şikayet et
mişlerdir. Nedim bu duyguyu, bu şikayeti ince bir söyle
yişle şiirleştirmiştir : 

Ah kim hercayidir bigane-meşrebdir biraz 
O perinin söz mü vardır yoksa hüsn µ anma 

«ıAh! o peri biraz harcayidir, lakayd yaratılışlıdır. 
Yoksa onun güzelliğine ve alımına hiç söz mü vardır».  

Nedim, eskilerin «perde-birlln» kelimesi ile ifade et
tikleri açık saçık sözlerle duygularını dile getirmekten çe-
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kinmediği şiirlerinde aşkın zevkini ve neş'esini bizzat tat
mak ve yaşamak arzusu yüzünden uçarı, çapkın bir aşık 
durumunda:dır : 

Aşka düştüm can ü dil müft-i civandn oldu hep 
Sabr ü taka.t masraf-ı çdk-i giriban oldu hep 

Açmış oldum sinesin bir kerre dram ü süktın 
Sineden bilmem ne halettir girizan oldu hep 

Ger den inden sinesinden buseler etmişti va' d 
Cümlesinden neyleyim kafir peşimdn oldu hep 

«Aşka düştüm can ve gönül gençler yolunda bedava-
ya gitti. Sabır ve takat d a  yakanın yırtığını dikmek için 
harcandı., 

Göğsünü bir kerecik açmış oldum, nasıl oldu bilmi
yorum göğsümden huzur ve sülkfın hep kaçtı. 

Gerdanından, göğsünden öpücükler vadetmişti. Ney. 
leyim kafir hepsinden pişman oldu., 

Hele ıyd oldu ol gül-gonce handan olduğun gördük 
Dimdğ-ı telh-kamın şekkeristdn olduğun gördük 

O sim-endamı aldık halka-i ağuşa bir kerre 
O elmasın hele zib-i nigindan olduğun gördük 

Niyaz ü naz ü nuş ü bahş ü ibram-ı kinar u bus 
Bu gün mecliste zevkın böyle tufan olduğun gördük 

«Hele bayram oldu da o gül goncesnin güldüğünü 
gördük (kederden) acı ağzımızın şekeristan olduğunu 
gördük (ağzımızın tadı geldi)., 

O gümüş endamlıyı bir kere kucağımıza aldık, o el
masın yüzük halkasını süslediğini gördük (yüzük halkası 
aşığın kolları, o halkayı süsleyen elmas da yüzüğün kaşı 
oluyor) yalıvarma, naz, içme, bağış, öpmeye ve kucaklama
ya zorlama (!bunların hepsi vardı) , bu yüzden ıbu gün 
mecliste zevkin son haddine eriştiğini gördük». 
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Bazılarınca Nedim' in şiirlerinde duygularını ve düşüncele• 
rini açık saçık ifade etmesi yüzünden o sadece beşeri zevk
ler peşinde koşan biri olarak değerlendirilmiştir. Nedim 
aşk duygulan gibi meyhane alemlerini, mey ve saki ile 
ilgili rindane duygularım da büyük bir samimiyetle ve 
açıklıkla dile getirmiştir. O içkiye düşkünlüğünü aşağı
daki beyitte çok güçlü bir ifade ile çekinmeden söyler : 

Desti.de kadehte doyamam görmege bari 
Ey gevher-i şe:ffd.f senin mahze.nin olsam 

«Ey şeffaf cevher, seni testide kadehte görmeye do
yamam, bari senin mahzenin ol1sam» .  Nedim : 

Yazanlar peykerim destimde Kaşı bir sebu yazmış 

« (Ezelde) şeklimi yazanlar elimde çini bir testi ile 
yazmışlar», diyerek rint şairler gilbi o da içki içmesinin 
ezelde takdir edildiği bahanesine sığınır. Divan şairleri 
daima zahitlere çatmaktan hoşlanırlar. Onların gizli gü
nah işleyip günahsız görünmek, cennete gitmek için iba
det etmek suretiyle iki yüzlü hareket etmelerini, bunun 
yanında başkalarına karşı hoşgörüsüz davranmalarını 
yüzlerine vurmuşlardır. Nedim de şiirlerinde bir kaç yer
de zahitlere çatmıştır. Ancak, bunlar diğer rint şairlerde 
olıduğu kadar çoik olmayıp o 1kenıdi alemindedir. 

Neler çeker ramazan içre ıyda dek göresin 
Nedim terk-i mey-i hoş-güvdr edinceye dek 

«Nedim tatlı şarabı bayrama kadar bmakmak ıçın 
ramazan içinde neler çekiyor bir görmelisin» . diyecek ka
dar duygularını açıkça söylemekten çekinmeyen, samimi 
Nedim zahidin, vaizin sözüne aldırmayarak içip, eğlenip 
keyfine bakmıştır. Yeter ki insanın içi temiz olsun bu 
onun için kafidir : 
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Sine sd.f olsun heman reyb ü riyadan zô.hidd. 
Elde tesbihe bedel cam olsa da mani değil 



«Ey zaıhit, göğüs ( ıgönül ) yalandan, iki yüzlüli.i'kten 
temiz olsun da elde tesbfü yerine kadeh de olsa engel de
ğildir» .  Nedim'in tek istediği gönlünce yaşadığı bu zevk 
aleminin sürmesidir : 

Bedr-i temamıma nazarın değmesin felek 
Mecliste ayş ü nCtş bu şeb meşrebimcedir 

« Felek, bu gece mecliste içki ve eğlence istediğim 
gibi. Tam bir dolunay halindeki talih yıldızıma (sevgili 
olarak da düşünülebilir) gözün değmesin. Yukandaki be
yitler aynı zamanda Nedim'in duygularını nasıl güçlü bir 
söyleyişle şiirleştirdiğini gösteren sanat eserleridir. 

Nediın'in Şiirlerindeki Hayaller : Nedim'in şiirleri
nin iç yapısında dikkatimizi çeken en belirgin özellikler
den birisi hayalleridir. Nedim, üstün sanat zevki ile ince 
ve renkli hayaller yaratabilen bir şairlik yeteneğine sa
hiptir. Nedim'in muhayyilesi o kadar verimlidir ki, mu
hayyilesinden bir gül istese muhayyilesi ona gülistan do
lusu gül verir : 

Tab'ım o bciğban-ı giran-dest- mayedir 
Kim bir gül istesem bana bir gülsitan verir 

Her harf-i şuhu bülbül-i şeydaya nazmımın 
Bir gülsitan tebessüm-i gül armağan verir 

«Yaratılışını öyle becerikli bir bahçıvandır ki, on-

dan hir gül istesem bana ibir gül ıbahçesi verir. 

Nazmımın her şuh harfi, çılgın bülbüle bir gülistan 
dolusu gül tebessümünü armağan verir». Nedim, şair ya· 

ratılışının ve muhayyilesinin bu özelliğini Divan'mdaki 

ilk kasidesinin nesibinde Fenkli ve parlak benzetmelerle 

anlattığı gibi «gelir» redifli kasidesinin fahriyesinde de : 
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Her sözüm gülşen-i ına'ıuiya gönül bezminden 
Gül gibi renkli nergis gibi mestane gelir 

Kad-i güftarıma evvel b içilip cdme-i reng 
Sonra fersudesi bdzar-ı bahtırana gelir 

«Her sözüm gönül meclisinden mana gülşenine gül 
gibi renkli, nergis gibi sarhoş gelir (nergis baygın bakan 
göze benzetilir) ., 

Renk elbisesi önce sözümün boyuna biçilip sonra 
eskisi baharlar pazarına gelir» diyerek şiirlerinin renkli
liğini ve tazeliğini yeni hayallerle ifade etmektedir . 

Nedim'in ilham kaynağı tabiat, yaşadığı neşeli ha
yat ve karşılaştığı güzellerdir. Nedim'in hayalleri, şair mi
zacı, hayatı ve tabiatı görüş tarzı ile sıkı sıkıya bağlıdır. 
Bundan dolayı Nedim Divan Edebivatının ortak malzeme
sini kullandığı halde onlarla yepyeni hayaller yaratabil
miştir. 

Etmem enduhte-i �ayre heves çün Perviz 
Açtı Ferlıad-ı hayalim bana bir nev ma'den 

«Başkasının malına heves ·etmem, hayalimin Fer-
had'ı bana yeni bir m<l!den ocağı açftı» diyen Nedim'in ya
rattığı ihayaller onun ileri bir şiir anlayışına sahip oldu
ğunu gösterir. 

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

Buy-ı gül taktır olunmuş nazın işlenmiş ucu 
Biri olmuş hoy birisi destmal olmuş sana 

«Nezaket haddeden geçmiş sana boy bos olmuş, şa
rap şişeden süzülmüş sana al yanak olmuş. 

Gülün kokusu imbikten geçirilmiş, nazın ucu işlen
miş; birisi sana ter, birisi de mendil olmuş». Bu beyitler-
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de Nedim soyut !kelimelerle nakış gibi ince ve renkli bir 
güzel hayali resmetmiştir. 

Gamzen füsun ile !>ühan eyler nezaketi 
Çeşmin nigah şekline kor naz u nahveti 

«Yan bakışın büyü yaparak inceliği (nezaket) söz 
haline getirir. Gözün de nazı ve gururu bakış şekline kor». 

Naz olur dem-beste çeşm-i nım-habından senin 
Şerm eder reng-i tebessüm ld'l-i nahından senin 

«Senin yarı uykulu ,(mahmur) gözünü görünce nazın 
nefesi tutulur (hayret ve kıskançlıktan konuşamaz). Te
lbessümün renıgi senin saf la'l taşı gilbi kırmızı dudağından 
utanır». 

Olurdu reng-i tebessüm şükufte gülbünden 
H enuz olmadan evvel reside gonce-i ter 

«Gül fidanında henüz taze gonca. bitmeden tebessü-
mün rengi açılırdı». 

Sabr u takatsiz çıkıp bir gül dahi peyda .eder 
Hande sığmaz goncenin zira leb-i handanına 

«Goncenin gülden ağzına gülüş sığmadığı için sabır 
ve takati kalmayıp bir gül daha meydana getirir». 

Aceb ne bezmde şeb-zinde-dar-ı sohbet idin 
H enuz nergis-i mestinde buy-ı hab kokar 

Seni meger ki gül-ef sun-ı naz terletmiş 
Ki sib-i gabgabın ey gonce-leb buy-ı hdb kokar 

«Acaba hangi mecliste gece sohbet edip uyumadın, 
sarhoş gözünde (nergis) hala uyku kokusu var. 

E;ı gonca dudaklı, st-ni herhalde nazın gülle yapılmış 
büyüsü terletmiş. Çünkü elmaya benzeyen çenenin altı 
gülsuyu kokuyor». 
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Nedir lebindeki terlik bu tatlılık gCt.ya 
Şeker tebessüm edersin gül-ab söylersin 

«Dudağındaki bu tazelik nedir? Sanki şeker tebes-
süm ediyor, gül suyu söylüyorsun».  

Yukandaki beyitler Nedim'in irice ve renkli hayal
lerinden bir kaç örnektir. Bu hayallerde dikkatimizi çe
ken taraf, Nedim'in soyut mefhumlan somutlaştırmak 
suretiyle değişik bir söyleyiş tarzı göstermesidir. «Tebes
sümün rengi, uyku kokusu, nazın nefesi, naz büyüsü» gi
bi soyut kelimelerin somut kelimelere benzetilmesi yeni 
ve ileri bir söyleyiştir. Bu türlü söyleyişe şiir zevki geliş
miş Divan şairlerimizde ara sıra rastlanırsa da Nedim 
kendi söyleyişi ile bir gülistan gibi verimli olan muhayyi
lesinin yarattığı renkli hayallerle şiirimize yepyeni bir 
ses getirmiştir. 

Nedim, " ��ehr-i nazaba·d » veya «naz şekeristanı, iş
ve suku, dükkan-ı istiğna» gibi benzetmelerle yeni bir ha
yal şehir kurar : 

Dediler şehr-i naz-abad içinde işve sukuııda 
O kafir beççe bir dükkii.n-ı istiğnaya girmiştir 

«O kafir çocuğun naz şehrinde, işve çarşısında bir is-
tiğna dükkanına girdiğini söylediler». 

Aldı bir sudager-i dil-cuy aklım kim henuz 
Şdh-bender nasb olunmuş naz şehristanına 

«Naz şehrine henüz şehbender tayin edilmiş bir tacir 
güzeli aklımı aldı». Nedim'in şiirlerinin en güzel ve ori
jinal yönünü oluşturan lbu türlü hayallerine lbir iki örnek 

daha vererek şiirlerinde önemli bir yer tutan ve onu öte
ki Divan şairlerinden ayııran bu özelliğini daha yakından 
görelim 
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lluda gCı.yti. ki cism-i nazikin etmiş senin ictı.d 
Katıp buy-ı gülü :reng-i şarô.b-ı erguvan üzre 

«Tanrı, senin nazik bedenini sanki gülün kokusunu 
erguvan renkli şaraba katıp da yaratmış». 

Ey şeh-i hubdnım e)'le kadd-i mevzunıma sen 
Reng-i gülden came buy-i yasemenden p'irehen 

«Ey güzeller şahım, düzgün boyuna gül renginden 
elbise, yasemin kokusundan gömlek yap». 

Bari duş olsan yine bir aşka zira kim senin 
Nükhetin suzişle hoştur anber-i sara gibi 

«Bari yine bir aşka düşs:.o:n, çünkü senin kokun (şii
rinin kokusu) saf anber gibi yanarken güzel kokuyor 
(Aşıklık sana daha güzel şiirler yazdırıyor) » . 

Nedim, Divan şiirinin belli benzetme unsurları dışın
da değişik benzetmeler de yaparak yeni hayaller yarat
mıştır : 

Nazı ab etmiş de iJir fevvare resmetmiş hayal 
İşte ol sudur atılmış kametin olmuş senin 

«Hayalim nazı su etmiş de bir fıskiye resmi yapmış, 
senin boyun işte o fıskiyeden yükselen sudur». Bu beyit
te Nedim'in hayali nazı fıskiyeden yükselen latif bir su 

olarak tahayyül etmiş ve sev.gilisinin boynu bu suya ben
zetmiştir. Nedim' in boyu fıskiyeden yükselen bir suya 
benzetmesini şu beyitlerinde de görüyoruz : 

Meğer fevvareden iib-ı letafet sıçramış çıkmış 
O rütbe kamet-i ber-cesten ey şuh-ı cihan vardır 

« Sanki letafet suyu fıskiyeden sıçramış çıkmış. Ey 
dünyanın şuh güzeli! İşte o derece güzel bir boyun var
dır». 
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Sandım olmuş ceste bir fevvare-i ab-ı hayat 
Böyle gösterdi bana ol kadd-i müstesna seni 

«Bir ab-ı hayat ( ölümsüzlük bağışlayan su) fıskiye-
si fışkırmış sandım. O eşsiz boy seni bana böyle gösterdi». 

Vücudu ham gümüşten beyaz gülden nerm 
Boyu henuz yetişmiş nihalden hemvar 

«Vücudu halis gümüşten daıha beyaz, gülden de yu-
muşak, boyu yeni yetişmiş bir fidan dalha düzgün» .  

Kamer hamiresi yahut güneş mürebbası 
Bilur şah mı ya nalıl-i lü'lü'-i şehvar 

«Ay ışığı ile mi yoğrulmuş, yahut güneş ışığında mı 
terbiye edilmiş, o billurdan dal mı yoksa yoksa kıymetli 
incilerle süslenmiş bir fidan dalı mı (nahl, eskiden dü
ğünlerde süslenen dal». 

Bu beyitlerde tasvir ediJen hamamda terlemiş çıplak 
bir güzelin vücududur. Nedim, yeni hayaller yaratmaya, 
değişik benzetmelerle yeni bir söyleyiş özelliği gösterme
ye önem vermiştir. Yukarıda da görüldüğü gibi nezaketi 
söz, nazı bakış veya boyu su olarak tahayyül etmesi onun 
muhayyilesinin oriinal buluşlandır. Tebessümü renıkle ifa
desi de böyle. O yine bir beytinde sesi de renkle ifade 
eder. 

Turfa reng-a-reng aheng eylemiş sahrayı piir 
Kuh ses verdikçe şeyda bülbillün efganına 

«Çılgın bülbülün feryadına dağ ses verdikçe ovayı 
işitilmedik rengarenk ahenk doldurmuş». Nedim'in : 

O bütün fıaneme teşrifini guş etti meğer 
Şevk-i şurideyi gördüm gelir amma ne gelir 

«Meğer o güzelin evimi şereflendirdiğini duymuş, 
çılgın neşeyi gördüm geliyor ama nasıl geliryor». Neşenin 
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fazlalığını ifade etmek için ona çılgın sıfatını vermesi ve 
şevki maddi bir varlık gibi tahayyül .etmesi yepyeni bir 
hayal ve söyleyiştir. Sevinç habercisi (peyk-i neşat) tam
lamasında da sevinç bir haberci olarak canlandırılır : 

Nazmım görünce ruh-ı Zahir iI Sendi.ye 
Peyk-i neşdt müjde-i rahat-resan verir 

«Sevinç habercisi benim nazmımı görünce Zahir ile 
Senai'nin ruhuna rahatlamaları için müjde verir». 

Şöyle pinhan gidesin kuyuna cananın kim 
Rah ola hemdemin amma o da habi.de gerek 

« Sevgilinin mahallesine öyle gizli gidesin ki, arka-
daşın yalnız yol olsun ama onun da uyumuş olması gerek» 
beytinde gece boş olan yolların durumunu «yolun uyu
ması» olarak ifadesi Divan şiiri estetiğini çok aşan, yep
yeni, orijinal bir hayaldir. Yukarıda geçen sırma saçlara 
sevdaların sarılması da Nedim'in ileri bir şiir anlayışına 
sahip olduğunu gösterir. 

Nedim'in Şiirlerlnin Dil, ifade ve Üslup Özelliği : Bir 
eserin iç yapısını oluşturan unsurlar, duygular, düşünce
ler, hayaller sanat eseri olarak ifade edilmedikçe edebi 
bir hüviyet kazanamazlar. En ince duygulara, en yüksek 
düşüncelere sanatkarane bir biçim verilmedikçe sanat 
eseri olamazlar. Divan Edebiyatında vezinli kafiyeli söz
lerin belli nazım şekilleriyle ifadesinin şiir için yeterli ol
madığını Divan şairleri de bilirler. Bundan dolayı Divan 
şairleri edebiyatın ortak malzemesini belli nazım şekille
ri ile ifade ederken yeni v.e güzel bir söyleyişe ulaşmak 
için uğraşmışlar, bu arzularını şiirlerinde de açıkça ifade 
etmişlerdir. Bundan dolayı Divan şiirinde dil ve ifade gü
zelliği, söyleyiş ustalığı çok önemlidir ve şahsi kabiliyete 
bağlıdır. Ancak bu, kişinin yaratılışındaki şairlik yetene-

59 



ğiyle ilgfüdir. Bu özelliklere yeterince sahip olamayanlar 
mazmun bulmak ve kelime oyunlarıyla hüner göstermek
ten ileri gidememişlerdi:r. İyi şairler ise; Divan Edebiya;. 
tının ortak malzemesini şahsi kabiliyetleri ile bir sanat 
eseri halinıde biçimlendirmeyi lbaşannışlardır. 

Daha önce de söylediğimiz gibi Nedim bir Divan şai
ridir. Şiirlerini aruz vezniyle ve Divan Edebiyatı'nın na
zım şekilleriyle yazmış, bütün Divan şairleri gibi, Arapça 
ve Farsça kelimeleri kullanmış, Farsça tamlamalar yap
mıştır. Bunlar daha çok medhiyelerinde bulunur. Bu yüz
den kasidelerinde dil, gazellerine ve şarkılarına göre da
ha ağırdır. Bununla birlikte bütün şiirlerinde olduğu gibi 
kasidelerinde de Türkçe söyleyiş hakimdir. Şiirlerindeki 
özellikle gazelleri ve şarkılarındaki söyleyiş güzelliği ile 

Nedim Türk dilinin en büyük ustalarından biridir. O Türk
çe her türlü söyleyişi aruzla çok kolay ve ahenkli bir şe
kilde ifade etme ustalığını göstermiştir. Şiirlerinde çok 
kullandığı konuşma dilinin canlılığı ve kıvraklığı, Baki ve 

Şeyhülislam Yahya' dan beri gelen İstanbul şivesinin ince 
ve tatlı ifadesi onun şiirlerin� ayrı bir güzellik vermiştir. 

Nedim'in ifadesi ahenkli ve akıcı, şiirlerinin üslubu 
sade ve tabiidir. Şiirlerinde geçen konuşma tarzı, onun 
samimi söyleyişinden gelen .bir üslup özelliğidir. Duygu 
ve düşüncelerini olduğu gibi veren Nedim'in samimi ya
ratılışı dolayısıyla üslubunda sanat yapma özentisi başka 
şairlere göre çok azdır. Bu özentiyi en çok kasidelerinde 

göstermiştir. Bazı beyitlerinde «sebk-i Hindi» denen üs
lup özelliklerini de görüyoruz. Bu üslubun tamlamalar ya

parak yeni hayaller yaratma özelliği dolayısıyla bu türlü 

şiirlerin dili ağır, üslubu sanatlıdır. Bunu şu beyitlerde 
görebiliriz : 
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Zülf-i pü,r-çtninle hem-duş oldu cana kad çekip 
Sünbül-i hab-ı tegafül came-habından senin 

« Ey .sevgili ( sen yataktan kalkınca) aldırmazlık uy
kusunun sünbülü boy atıp kıvrım kıvrım saçınla beraber 
o1du ( Yaıtalktan yeni kalkan sevıgilinin baştan ayağa naz 
içinde bulunduğu anlatılmak isteniyor) » . 

Çeh değil sib-i zenahdanında yer kalmış Ned'i.m 
Zahm-ı engüşt-i nigah-ı intihabından senin 

«Nedim, onun elma gibi çenesindeki çukur değildir. 
Senin bakışının seçme parmağıyla bastırıp açtığı yaranın 
izi kalmıştır». 

Ayine oldu bir nigah-ı hayretinle ab 
Billah ne saht ateş-i sCtzansın ey gönül 

«Ey gönül, bir hayret bakışınla ayna eridi, su haline 
geldi. Billahi nasıl kuvvetli, yakıcı bir ateşsin». 

Nedim, Divan şiirinin süslü ve külfetli üslCı.pçulu
ğuna karşı şiirlerini çok defa mazmun yilkünden hafifle
terek açı1k ve sade bir üslupl a  yazmıştır. 

Nedim'in Türk dilinin her türlü söyleyiş tarzını aruz 
vezniyle ne kadar rahat ve kolay ifade ettiğine, aruz ka
lıplarının sertliğini yumuşatarak onu istediği gibi eğip 
büktüğüne bir iki örnek verelim : 

Gülüm şöyle gülüm böyle demektir yare mu'tadım 
Seni ey gül sever ctnım ki canana hitabımsın 

«Daima sevgiliye gülüm ışöyle gülüm böyle derim. 
Ey gül, sen benim sevgilime hitabım olduğun için seni 
severim».  

Hal kafir zülf ,kafir çeşm kafir el-aman 
Ser-be-ser ikl'i.m-i hüsnün kafiristan oldu hep 
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«Ben kafir (kara) ,  zülf kafir (kara).  göz kafir (ka
ra) aman yarabbi !  Güzelhk ülkesi baştanbaşa hep kafiris
tan oldu». 

Ben sana güzel sevme bade içme mi dedim 
Benden niçin bu gune girlzdnsın ey gönül 

«Ben sana güzel sevme, içki içme mi dedim. Ey gö· 
nül! Benden niçin böyle kaçıyorsun». 

Nedim'in ifadesindeki bu özellik onun bütün şiirle
rinde görülür. İstanbul şivesiyle ince, nazik 1konuşma
sının Nedim'in ifadesine ayrı bir güzellik kattığına da bir 
kaç örnek verelim : 

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

«Sıkılma, meclise gel, yabancı yok; davetlimiz ola-
rak sa:dece Nedim kulun bir de sıon sultanımız vardır. 

Benimdir suç ki vardım bezme verdim sana dil 
nakdin 

Senin yoktur efendim bunda hiç ciirm ü günahın gel 

«Meclise varıp gönlü sana verdiğim için suç be
nimdir. Efendim gel, bunda senin hiç bir .günahın ve ka
bahatin ydk».  

Pek istedi efendimi ıydin ikinci gün 
Lutfeyle gel Nedzm'ine kurbanın olduğum 

«Bayramın ikinci günü efendimi çok istedi. Kurba-
nın olduğun lutf et ·de Nedim'ine gel».  

Nedim'in gözünden hiçbir şey kaçmaz. Çevresine 
olan dikkati, her .türlü hareketi fark eden yakalayışları 
onun çapkın, aynı zamanda zarif bir kişiliği olduğunu 
gösterir. 
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Ayağın sakınarak basma aman · sultanım 
Dökülen mey kırılan şişe-i rindan olsun 

«Aman sultanım, ayağını sakınarak basma. Varsın 
dökülen şarap, kırılan rintlerin şişesi olsun, aldırma.» 

Nedim'in dilinde İstanbul konuşmasının nazik ifa
desi yanında külhanbeyi tarzına yakın, pervasız ifade hu
susiyetlerini de buluruz : 

Bari lutfeyle a zalim biricik yüz süreyim 
Payin olmazsa eğer kuşe-i daman olsun 

«A zalim, eğer ayağın olmazsa eteğinin ucu olsun 
bari lutfeyle de biricik �z süreyim». 

Dest'ide duhter-i rez destte duht-ı ineb 
Kime el verdi begim böyle felek dünyada 

«Testide de elde de üzüm kızı ( şarap) .  Beyim, felek 
dünyada böyle kime el verdi, yardım etti .»  

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

«Yabancılar her gece senin beline sarılarak canları-
na can :katmada. Behey zalim sen insaf et, bizim de canı
mız vardır». 

Döğülmeğe söğülmeğe koğulmağa billah 
Hep kailim amma ki efendim senin olsam 

«Billahi dövülmeye, sövülmeye, kovulmaya hep ra
zıyım, efendim yeter ki senin olayım». 

Nedim'in şiirlerinde yerli unsurlar geniş ölçüde yer 
alır. İstanbul'un eğlence yerlerine, yalılarina vb, yapıla
rına bahçelerine ait tasvirleri, halkın adetleri, giyimleri 
gibi, şiirlerindeki yerli unsurlarla birlikte Türkçe deyim-
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ler, konuşma dilindeki ifade biçimleri Arapça, Farsça ke
limelerin halkın ağzında bozulmuş şekillerini kullanması 
üslCılbunun önemli bir yönü olup onun İ1stan:bul çocuğu 
kara'kterinden ileri gelir. XVIII . yüzyılın bütün şairle
'rinde az çok bulunan bu yerli unsurlar, Nedim'in şiirle
rinde daha fazladır. Bundan dolayı Nedim XV. yüzyıldan 
"beri görülen Divan Edebiyatındaki mahallileşme dediği
miz yerlileşme akımının XVIII. yüzyılda en kuvvetli tem
�ilcisidir. Nedim'in hece vezniyle bir şarkı yazmış olması, 
·onun halk zevkini benimsemiş olmasının bir ifadesidir. 

Buraya kadar üzerinde durduğumuz Nedim'in ede
bi kişiliğini oluşturan özelliklerin topluca bir değerlendir
mesini yapmaya, Nedim'in edebiyatımızdaki yerını ve 
-şairliğinin değerini tespit etmeye çalışalım. Daha önce de 
-söylediğimiz gibi, xvnı. yüzyılın ilk yarısında şiirimiz 
-genel hatlarıyla geleneğin bir devamıdır. Ancak bu yüz-
yılda edebiyatın kendi yapısında geçmiş yüzyıllara gö
re mahalli konular ve tasvirlere daha çok yer verildiğini, 
halik zevkine yaklaşıldığını, konuşma dilinin şiirde geniş 
-ölçüde kullanıldığını görüyoruz. Edebiyatta İran edebi
yatının tesiri artık söz konusu olmayıp bu yüzyılın şair
leri kendilerine geçmiş yüzyılların büyük Türk şairlerini 
-örnek almışlardır. Çünkü bu yüzyıla gelinceye kadar ede
bi türlerin hepsinde mükemmel eserler yazıldığı gibi, şiir
de de gerçek şiirin en güzel örnekleri verilmiştir. Artık 
şairlerin yeni ve daha güzel eserler ortaya koymaları çok 
güçleşmiştir. Bunun sıkıntısını XVIII. yüzyılın hemen bü
tün şairlerinde görüyoruz. Her devirde olduğu gibi Divan 
şairleri de yeninin ve güzelin peşinde koşmuslardcrr. Söz 
gelişi XVIII. yüzyılın en başında yaşamış olan Sabit (ölrn. 
1712) şiirlerinde deyimleri çok kullanmış, deyimlerden 
yararlanarak bir takım sanatlar ve kelime oyunları yap
mış olması dolayısıyla şiirlerinin yeni olduğunu, yeni bir 
çığır açtığını söyler. Bu yüzden Sabit'e « taze-zeban : yeni 

64 



dilli» demişlerdir. Oysa bu XV. yüzyılda Necati'den beri 
yapılagelmiştir. Hemen her şair şiirlerinin yeni olduğunu 
söylemişse de söylenmemiş bir buluş. bir hayal veya bir 
kelime oyunu mahiyetinde olup bu edebiyatın şiir anla· 
yışını değiştirecek mahiyette değildir. Yetiştiği çevre, 
aldığı edebi kültür dolayısıyla bir Divan şairi olan ve bü
tün diğer şairler gibi .şiire yeni bir söyleyiş getirmek ar
zusunu duyan Nedim, bunda herkesten çok başarı sağla
mıştır. Hayata son derece bağlı. dünya zevklerini yaşa
mak isteyen neşeli yaratılışı nedeniyle Divan şiirinin so
yut dünyasından kurtulmuş, yüzünü hayata, realiteye çe
virmiştir. İlhamını hayattan alarak şiirlerinde yaşadığı 
hayatı ve günlük aşk intibalarını anlatmış, devrinin ve 
çevresinin bir çok özelliklerini şiirlerine aksettirmiştir. 
Divan Edebiyatının, şiiri mazmunlar ve belli klişelerle hü
ner gösterme olarak gören sanat anlayışının dışına çıka
rak ruhunun samimi duygularını, sonsuz neşesini ve yaşa
ma sevincini ifade ederken sanat dehası ve üstün zevki sa
yesinde bayağılığa düşmemiştir. Nedim, Divan tertip et
mek düşüncesiyle doldurma gazel de yazmamıştır : 

Sözü az söyle ağır söyle ki ıSühan 
Zer gibi sayılı gevher gibi sendde gerek 

« Sözü az söyle . ağır söyle; çünkü söz altın gibi sayılı, 
mücevher gibi tartılı olmalıdır». 

O, gönül almasını bilen esprili zekası, sonsuz neşesi, 
ifadesindeki İstanbul şivesinin zarif ifadesi ile padi
-şahın ve Sadrazam İbrahim Paşa'nın eğlence meclislerinin 
en gözde şairi olmuştur. Ancak, o devirde üstad şair ola
rak tanınanlar Osman-zade Taib, Neyli, Karni, Seyyid Veh
bi vb. dir. Nitekim padişah Osman-zade Taib'i «reis-i şai
ran» yapmış, Taib de devrin birinci sınıf şairlerinden bah
settiği kasidesine Nedim'i almamıştır. Osman-zade Ta-
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ib'in kendisini iyi şair saymayıp adını kasidesine koyma
dığı için ısanatkar gururu incinen Nedim, ona şu cevabı 
vermiştir : 

Zahirde eğerçi cümleden ednayız 
Erbô.b-ı nazar yanında lik a'Myız. 
Saymaı.sa hisô.ba nola ahbdb bizi 
Biz zümre-i şa'iranda müstesnayız 

«Gerçi görünüşte herkesten daha aşağıyız. Lakin gö
rüş sahipleri yanında yükseğiz. Dostlar bizi hesaba kat
mazsa ne çıkar, biz şairler zümresinde müstesnayız ». Zeki 
Nedim, bu rübfilsi ile Osman-zade'nin görüş sahibi olma
yıp .şiirden anlamadığını, bu sebeple kendisini şairler top-
1 uluğundan saymadığını söyleyerek O<>man-zade'ye hak et
tiği cevabı vermiştir. 

Sanatına büyük bir güveni olan Nedim şiirlerine söz 
söyletmez : 

Laf derlerse eğer işte kalem işte devat 
Her sözüm isbat mümkin hendesi da'va gibi 

« ( Şiirime) söz söyleyenler olursa işte kalem, işte 
'divit. Her söiün'ü geometri prıo'blemi gi!b'i islbat edebi
lirim». 

Osman-zade Taib, Seyyid Vehbi'yi yerine vekil tayin 
ederek öteki .şairleri de onun anlatmasını söyler. Nedim'i 
çok beğenen ve şiirlerine nazireleı yazan Seyyid Vehbi, 
«Vekalet-name» diye tanınan kasidesinin başında her şa
irden önce Nedim'den söz ettiği gibi kendisinden sonra 
da Nedim'i vekil yaparak Nedim'in de şairler hakkındaki 
görüşünü yazmasını ister. İbrahim Paşa'ya sunduğu bu 
kasidesini Nedim : 
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Böyle hamuş olma nakş-ı gonce-i ziba gibi 



Iyd vaktinde şeker bahşayişi mu'tdddır 
Nazmın olsun lezzet-dver kand-i müstasfd gibi 

«Ey güzel sözler söyleyen kalem şakıyan bülbül gibi 
sen de (şiir) söyle. Böyle güzel gonca resmi gibi susma». 

«Bayram vaktidir. (Bayramda) şeker vermek adet
tir. Senin şiirin de halis şeker gibi tad versin». 
beyitleriyle bir süre şiir yazmadığını söyleyerek Paşa'nın 
emri iL: kalemini eline alır. Kaleminin hünerlerini öğ
dükten sonra diğer kasidelerinde yaptığı gibi önce padi
şahı, sonra asıl memduhu İbrahim Paşa'yı parlak benzet
melerle, aşın mübalağalarla öğer. Ara sıra bir iki mısra 
söyleyen İbrahim Paşa'nın şairliğini de medhettikten son
ra fahriyeye geçerek kendisini öğer : 

Beııde11e dersin bıraktın saflıa-i eş' arı sen 
Ta.k-ı nisyan ilzre ser-meşk-i elif ba ta gibi 

Asafa meşhurdur kim söylemez üstad 11.k 
Söyleyince böyle söyler gevher-i yekta gibi 

Bii-husCts ol şairim kim nazmımı Birc'i.s-i çerh 
Name-i sihr-i beyana sebt eder imza gibi 

Tô cihôn-abada vardı Isfahan mülkün geçip 
Rı1m'dan pervaz eden şi'r-i terim ankd gibi 

Nef'i vadi-i kasaiddc: sühan-perddzdır 
Olamaz ammt1 gazr-lde Bakı vü Yahya gibi 

Mesnevi semtinde geçmiştir Atdyi cümleden 
Haleti evc-i rubaide uçar verka gibi 

Hasılı her biri bir vadide bulmuş i'tibdr 
Müstezad ü şarkı vü .ıtahmls-i şevk-efzd gibi 

Hô.me-i mu'ciz-beytinım anların her birine 
Bir cevdb ibraz edip vazıh Y ed-i Beyza gibi 
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Hem dahi Tazi lisan üzre eder kad�ı nazm 
Buhteri vü Ahtel ü Bu-Tayytb ü Bebga gi.bi 

Lehçe-i Tatar'da kalmaz NevO.'ı'den pesin 
· Farisi söylerse söyler Saib fi Rükna ,gibi 

Himmet olursa eğer mümkindir inşa-yı sühan 

Utbl vü Vassaf'ı meşhur eyleyen inşa gibi 

Laf dirlerse .eğer işte kalem ışle devat 
Her sözüm. isbat mümkin hendesi :da'va gibi 

«Ben kuluna, unutmama'k i,çin taıhtaya elif ba ta ya
zıp tekrarlayan çocuklar gibi şiir defterini bıraktın der
sin. 

Ey Asaf! meşhurdm ki üstad her zaman !konuşmaz,. 
lakin konuşunca da böyle kıymetli iri inci giibi (şiir) söy
ler. 

Özellikle ben o şairim ki feleğin Müşteri yıldızı be
nim nazmımı büyüleyici güzel söz kitabına (veya mektu
buna) imza olarak koyar. 

Rum'dan lkaikıp uçan taze şiirim fafaıhan mülkünü 
geçip t! Cih!n-8.b!d'a vardı. 

Nef'i kaside vadisinde parlak sözler söyler ama ga
zelde Baki ve Yahy! gibi olamaz. 

Mesnevi tarzında Atayi herkesi geçmiştir. Rubaide 
Haleti güıvercin gilbi uıçar. 

Velhasıl müstezat, şarkı, şevk verici tahmisler yaza
rak herbiri bir vadide itibar bulmuştur. 

Benim mucize söyleyen kalemim onların her birisi
ne Yed-i Beyzi gibi açık bir cevap verir (Yed-i Beyzi : Hz. 
Musa'nın mucizesidir. Elini açınca avcunun içi nur gibi 
parlamıştır) .  
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(Kalemim) Arap dilinde de Buhteri, Ahtel , Bu-Tay
yib ve Bebga gibi yeni sözler bulur. 

(Kalemim) Tatar lehçesinde Nevai'den geri kalmaz. 
Farsça söylerse Saib ve Rükna gibi söyler (O devirde 
Doğu Türkçesi için Lehçe-i Tatar. Orta Asya Türkleri için 
de Tatar kelimesi kullanılmıştır) . 

Eğer yardım edilirse Utbi ve Vassaf'ı meşhlir eyle
yen inşa ( düz yazı, nesir) gibi söz inşa eder. 

Eğer (şiirime ) söz söylerlerse işte kalem işte divit. 
Geometri problemi gibi her sözümü isbat edebilirim». 

Nedim yukarıda, beğendiği şairler hakkındaki ka
naatini belirttiği gibi asıl maksadı kendi şairlik gücünü 
anlatarak hasımlarına cevap vermektir. 

Nedim'in devrinde üstad şair sayılmaması, onun ge
leneğe uymayan kayıtsızlığı, şiirlerinde açık saçık kelime
leri kullanmaktan çekinmeyen uçarı, çapkın davranışı yü
zündendir. Çünkü üstad şair, şiirlerinde daha bir ağır baş
lı göriinerek geleneğin şiir anlayışını kılı kırk yararcasına 
uygulayan kişidir. Nedim, devrinde üstad sayılmamakla 
birlikte şiirlerindeki zarif, ahenkli ve yeni sesle çağdaşı 
şairlerin dikkatlerini üzerine çekmiştir. Nedim'in kendi
si de : 

Değildir öyle pek üstad şa'ir gerçi amma kim 
Yine eş'drı tab'a huş gelir bilmem ne halettir 

«Gerçi öyle pek üstad şair değildir amma her neden

se bilmiyorum şiirleri insana hoş gelir» diyerek şiirlerinin 

hoşa gittiğini söyler. İbrahim Paşa devrinden önce ölen 

Sabit bile henüz tanınmaya başlayan Nedim'deki yeni se

si fark ederek Nedim'in : 
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Ruy-ı mehtabın ne dem görsem gelir kalbe neşat 
Ta ezelden etmiş ey meh-ru seninle irtibat 

« Ey ay yüzlü, senin ay ışığı gibi parlak yüzünü ne 
vakit görsem gönlüme neşe gelir, gönlüm sana ezelden 
beri bağlıdır» matlalı gazelini tahmıs etmiştir. Seyyid 
Vehbi, Çelebi-zade Asım, Sami, Atıf vb. şairler Nedim'in 
gazellerine nazireler yazmışlardır. Özellikle İzzet Ali Paşa 
Nedim'in tesirinde çok kalmıştır. Bu şairler Nedim'e yaz
dıkları nazirelerinde onun yeni bir dille söyleyişine (taze -
.tebanlık) erişemeyeceklerini belirtmişlerdir. Nitekim Ne
dim 'i.rı ı,:ağdaşı tezkire yazarı ve şaır Kazasker Salim Efen 

di de Tezkiresinde ondan «Nedim-i taze-zeban» diye bah
setın :ştir. Nedim edebiyatımızda çığır açmış bir şairdir. 
Edebiyatımızda Fuzuli elem ve ıstırap şairi olarak nasıl 
ebedileşmiş ise, Nedim de neşenin ve zevkin en coşkun 
şairi olarak adını ebedileştirmiştir. Fuzuli gihi Nedim de 
şiirlerine şahsiyetinin damgasını vurmuştur : 

Ma'lı1mdur benim sühanim mahlas istemez 
Farlc eyler anı şehrimizin nükte-danları 

«Benim sözüm bellidir, mahlas istemez. Şehrimizin 
nüktedanlanı benim şiirimi mahlassız da fark ederler»�· 
Nedim kendisindeki şairlik yeteneğinin ve şiirimize getİl\
diği yeni sesin farkındadır : 

1 ran zemıne tuhf em iz olsun bu nev gazel 
İrgürsün Isfahan'a Sitanbul diyarım 

«İran toprağına bu yeni gazel hediyemiz olsun. İs-
tanibul diyarını lsfahan'a eriştirsin». 

Düşmen ne denli saht ise de şad ol lci ey Nedim 
Seng üzre gösterir zer-i lcamii ayarını 

«Düşman ne kadar sert isede sen sevin. Çünkü ha
lis altın ayarını taş (mihek taşı) üzerinde gösterir». 
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Kilk-i ayyarın aceb na-refte rah açtı N ed'i.m 
Hane-i endişeden gülzar-ı isti'dada dek 

«Nedim, yerinde duramayan kalemin düşünce evin
den istidad gül lba!hçesine kadar kimsenin gitmediği şaşı
lacak bir yol açtı» Onun ·kaleminde gülün resmini bile 
konuşturan bir feyz va:rdır : 

Guyalık ederdi güt i tasvir N edima 
Hamendeki feyz oha eger haıne-i mCtda 

« Ey Nedim, senin kaleminin feyzi eğer kıl kalemde 
olsa, gülün resmini konuştururdu».  

Senin vasfında canıi bir ncşat-iiver gazel gördüm 
Olursa taze eş' ar öyle pak ü ab-dar olsa 

« Ey sevgili, seni anlatan neşeli bir gazel gördüm. 
Şiirler taze olacaksa öyle temiz ve parlak olmalı».  

Edelbiyatımızda «Nedimane tarz» diye geçen Neıdim'
in açtığı çığırın özelliği kısaca şudur : Günlük hayatın in
tibalarını ve gönlünün duygulannı samimi bir dille 
ve zarif bir söyleyiş güzelliği ile ifade etmek; hayatta ya
şayan güzellere karşı duyulan sevgiyi çekinmeden, olduğu 
gibi, yer yer açık saçık bir şekilde ifade etmektir. Şiiri
mize. realiteyi, gerçek insan sevgisini getiren, halk zevkini 
ve Türkçeyi aruzla en tabii ve en güzel bir şekilde ifade 
eden Nedim tarzı, ölümünden sonra da devam etmiş, 
XVIII. yüzyılın ikinci yarısı ile XIX. yüzyılda yetişen Di
van şairleri üzerinde etkili olmuştur. Şeyh Galib Nedim'e 
nazire yazmayı şeyhliğine yakıştıramadığı halde onun te
sirinden uzak kalamamış, ancak onu « sühan-glı» şair say
mamak gibi bir mazeret göstermeye çalışmıştır. Şeyh Ga
lib Nedim'e yazdığı naziresinde : 

Salik-i tavr-ı Nedim oldun bu düşmezdi sana 
Hem-zeban olmaz mısın Galib sühan-gCtlarla sen 
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«Galip, Nedim tarzına gitdn, bu sana düşmezdi. Ger· 
çek şairlerin söyleqiği gibi şiir söyleyemez misin?» 

· XVIII. yüzyılın ikinci yarısında Sünbülzade Vehbi, 
XIX. yüzyılın başında Enderunlu Vasıf Nedim tarzını sür
düren şairlerin başında gelirler. Bunlar Nedimane tarzın 
günlük aşk intibalarını serbestçe söylemek, yerli renkleri, 
halkın zevkini ve konuşma dilini şiire aksettirmekten iba
ret sanmışlar, daha doğrusu Nedim'in yaratılışındaki özel. 
liği , sanatkk dehasını ve üstün zevkini taklit edemedik
leri için kabalığa ve bayağılığa düşmüşlerdir. Nedim Di
van BdeJbiyatına yeni hir ruh ve ses getiren tek şairdir. 
Nedim, Fuzuli, Baki, Nef'l, Naibi, Şeylh Gali!JJ gilbi edelbiya
tımızın doruklarmdandır. Divan şiirinde arayıp da bula
madığımız gerçek hayatın sesini, yaşaıdığı devrin ruhunu, 
Tü�kçe'nin aruzla e nta'bii ve en güzel ifadesini Nedim'in 
şiirlerinde buluyoruz. 
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K A S İ D E L E R  



SADR-1 A'ZAM ŞEHİD ALİ PAŞA'YA 

Vezni : Fe'ilatün Fe'ilatün Fe'ilatün Fe'ilün 

ı. Başlayıp cuşişe tab'ımda mezaya-yı ısühan 
Mevc-hiz oldu yine lücce-i derya-yı Aden 

2. Hüsn-i matla'da ·edip çeşme·i mihri rizan 
Eyledi hükmünü icra yine tab'-ı ruşen 

3. Safha ıbir lahzada Harut-sitan oldu yinıe 
Turfa efsun okudu bu kaleın-i ciidu-fen 

4. Oldu mi'mar-ı hüner şihid-i endişem içün 
Böyle bir ihane-i ayineye bünyad-efgen 

5. Nice şihid ki hırim eylese rMıında durup 
işve vü naz ü niyaz ile çekerler gerden 

6. Payine rihte yüz şerm ile sad ab-ı hayat 
Her ser-i miiyuna avihte bhı Çin ü Huten 

7. Birekallih yine hem-hilet-i mehtib etti 
Hüsn-1 Leyli-i mezimini bu yek-reng peren 

8. Reng reng retti ç.erağındaki pertev bezmi 
Mağz-ı taviistan almış gibi tab'ım revgan 

9. Tiiti-i natıkama nisbet ile Bebginm 
Nağme-i nazmı hem-avaze-i feryad-ı zagan 

10. Şeh-i nev-sik�e-i nazmım :ki benim mülkünıde 
Zer-i hurşid ise de niseredir nakd-i kühen 
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ŞEHİT ALİ PAŞA'YA KASİDE 

1. Yaratılışımda söz meziyetleri coşmaya başlayıp yine 

Aden Deniz.i'nin enginlilkleri dalgalandı. 

Nedim Adem Denizi gibi olan yartılışırun ('OŞarak inciler 
(şiirler! çıkarmaya ba.,aldığ:ını söylüyor. 

2. Parlak yaratılışım ·hüsn-i matla !kaside ve gazelde ilk 

beyitten daha güzel olan ikinci beyit} ,. da güneş çeşmesini akıtıp 

yine hü'kmünü yürüttü. 

3. Sahife yine bir anda Harutistan Cbüyü ülkesi) oldu, 
cadı hünerli kalem yine acaip bir sihir duası okudu. 

4. Hüner miman düşünce güzelim için böyle aynadan bir 

eve temel attı. 

5. Öyle bir güzel }{i, salınarak yürüse cilve , naz, yalvar
ma onun yolunda boyun eğerek saygıya dururlar. 

6. Yüz ölümsüzlük suyu çeşmesi, yüzlerce utanma ile 

onun ayağına dökülmüş, her kılımn ucuna bin Çin ve Huten ül

kesi asılmıştır. 

7. Allaıh mübarek etsin, bu tek renkli üllı:er yıldızı maz

munlar Leylıl.'smm güzelliğini meihtap ile aynı parlakhkta yaptı. 

8. Yaratıhşımın çırası yağını tavusun beyninden almış gibi 

meclise ren!k. renk ışık saçtı. 

9. Sözümün dudu kuşuna nispetle Bebga'nın nazmının nağ

mesiyle kıarganın çığlığı aynıdır. 

Tuti, bebgi her ikisi de papağan veya dudu kuşu dediği
miz, insan konuşmasını taklit eden kuş. Bebgii. aynı zamanda bir 
Arap şairinin adıdır. 

10. Ben nazmın yeni silkke sahibi padişaihıyım. Benim ül
kemde güneş altını geçersiz, eski' bir paradır. 

Güneş rengi ve şekli bakımından altına benzetildiği gibi 
eski kimyada altının Silmbolü güneştir. 

15 



11 .  Benim ol hace-i balhşendıe ki barcetsem olur 
Encüm-i çıerhi güher yirlne malhzen mahzen 

12. Etmem enddhte-i gayre heves çün Perviz 
Açtı Ferhad-ı hayalim bana bir nev ma'den 

13. Nice ma'den ki cehan oldu dem-i kivişte 
Bu şerer-pare ser-i tişe-1 endişemden 

14. Açılıp tab-ı temi'ı.z ile o gül-piri.hen 
Gelmiş agftş-1 glribana şlkM-ı da.men 

15. Yaktı yandırdı bizi micmere-i sim-asa 
Mihr-i ruhsarı olup sinesine pertev-zen 

16. Çehleri tab-ı temi'ı.z eyledi bi-ab amma 
Oldu leb-riz gül-ab-ı der ile çalı-ı zekan 

17. Dökülüp ri'ı.y-i arak-nakine şadab oldu 
Taze sünbül gibi ol kakül�i pür çin ü şiken 

18. Sakiyi\ pertevi camından alırken hurşid 
Çeşmimiz tar ede layık mı şeb-i derd ü mihen 

19. Yok mu bir handeye kurbıfünm olam cay meger 
O kadar teng midir gonce-1 nev-hiz-1 dehen 

20. Okşayıp gabgabın el sevdlglm ins� mıdır 
Aşıkın dağına der kar ola nevk-i nAhen 

2 1 .  Gah ol şf:ııhu gehi tab'ım vasfeylemeden 
Bilirim lmsdıını ibillah Nedima'nın ıben 

22. Olmak ister yine bir tavr-ı nev-ayin üzre 
Vasf-ı Paşa-yı Feridi'ı.n-haşeme tarh-efken 

23. Ma'den-i ci'ı.d ıu kerem ya'ni Ali Paşa kim 
Harc-i yek-ri'ı.zesi mahsi'ı.l-i Bedhaşan ü Aden 

24. Seyf-i mesliı.l-i celalet ki düm-i şemşirl 
Zafere ab-ı beka fitneye berk-ı hı� 

25. Saf-şikaf ü sipeh-ara k'olamaz tas-ı sipihr 
Bir sipahi kulunun farkına hi'ı.d-i ahen 

26. Sadr-ı Cem-kevkebe kim na'lçe eyler bulsa 
Mi'ı:ze-i payine ebrularını Rf:tyin-ten · 

76 



11. Ben o bağışlayıcı, zengin adamım ki, göğün yıldızını 
inci yerine mahzen mahzen harcarım. 

12. Perviz gi'bi ba.ş.lı:asının kazancına heves etmem. Hıa.yaJi

min Ferıhad.'ı bana yeni bir maden ocağı açtı. 
Perviz. biriktirdiği hazinesi ile meşhurdur. Burada Husrev 

ü Şirin hikayesinde Ferhad'm Bisiitun dağını kazma5ma· telmih 
var. 

13. Öyle bir maden ocağı ki, düşünce kazmam orayı ka

zarken ucundan bu kıvılcım parçası sıçradı : 
14. O gül gömlekli CgüzeH temmuz sıcağı ile açılıp eteği

nin yırtığı. yakasının kucağına kadar gelmiş Csıcaıktan eteğinden 
yakasına k&lar açılmış> . 

15. Yüzünün güneşi göğsüne ışık saçınca, gümüş bir bu
hurdan gibi bizi yaktı yandırdı. 

16. Temmuzun sıcağı kuyuları kuruttu aıına onun çene çu
kuru gülsuyu terle doldu. 

1 7. O kıvnm kıvrım kılkül terli yüzüne dökülünce taze sün

bül gibi suya kanıp dirllCli. 

18. Ey saki, güneş ışığını senin kadehinden alırken mihnet 
ve dert gecesinin gözümüzıü karartması ya.kışır mı? 

19. Kurbanın olduğum yeni çıkmış gonca gibi ağzın o ka

dar dar mıdır, orada bir gülüşe de mi yer yok? 

20. Sevdiğim, el çenenin altını okşasın, A.şığın yarasına da 

tırnaık temren.inin ucu işlesin Caşk yarasını tırmalasm> lbu insafa 
sığar mı? 

21. Bazan o güzeli hazan da yaratılışını anlatmaktan bil
lahi Nedim'in maksadını biliyorum. 

22. Yine Feridun haşmetli Paşa'ya yeni tarzda bir şiir söy

lemek istiyor. 

23. Bedahşıan'ın ve Aden'in mahsulü, iyilik ve cömertlik 

maden ocağı Ali Paşa'nın bir günlük harcadığı.dır. 

Aden incisi, Bedahşan da la1i ile tanınmış iki yerdir. 

24. Büyüklüğün yalın kılıcı CAli Paşa'nın) kılıcının ucu za

fere sonsuzluk suyu içirir. Fitneyi de harman'a yıldırım düşmüş 

gibi ydk eder. 
Kılıcın çeliğine su verildiği için daima kılıçla su münasebeti 

düşünülür. Harmanla yıldıNm da hep birlikte kullanılır. 

25. O asker süsleyen, sal yaran öyle bir paşadır ki, gök 
tası onun bir sipahi kulunun başına kleım.ir miğfer bile olamaz. 

26. Rıiyinten, o Cem haşmetli Sadi'azamın çizmesini eğer 

bulsa onun a1tına kaşlarını nal yapar CRuyinten Ali Paşa'nın aya

ğının altını öper demek istiyor) . 
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27. Tak-ı gerdıinuna vAla-yı şafak puşide 
Zevrak-ı haşmetine atlas-ı gerdun yelken 

28. ibn-l Hacib harem-l fazlına derbin-ı kemin 
Mir Sadr'ın serine mevkıf-ı na'll me'men 

29. Asman bister-i ikbaline gôy-i mlcmer 
Meh şebistanına bir şem'a-1 pirôr.e-leğen 

30. Düşse feyz-i nazarı ayine-1 fitlada 
Jeng-i sad-salesi bir demde olur taze çemen 

31. Hilmi siiret-dih-l Arim-ı cihan olsa olur 
Katre-i zeybaka mlr'At-ı kuıi üzre vatan 

32. Satveti kahn eğer eylese fermin-ı mesir 
Mısr'ın ehramın eder kağıd-ı bıid-ı melten 

33. Beçe-i fahte veş zadesi tavk ile doğar 
Görse fermanını hah içre zen..f abisten 

34. Meh-i nev sanma görüp satvetini Behram'ın 
Düştü destindeki zer-diiz keman-ı Behmen 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
35. Gavı inletti belin büktü basit-i arzın 

Zir-i rinındaki pulad bllekli tevsen 
36. Habbeza kOh-i hırAman-ı felek-peyker kim 

Bu kadar cism-i cesiminde salıibet var iken 

37. Başka bir aleme reh-bürde olup gôy-i zemin 
Guşe-i sümmüne hasbide kalur çün erzen 

38. Dunıp amma ki yine raksa ser-Agiz edicek 
Deşt ü hamıun görünür çeşmine nevk-i silzen 

39. o kadar şıih-i sebük-pay ki gönnez izıir 
Na'l ü mih olsa eger şebnem ile berk-i çemen 

40. Vasfı tahmin iledir gerdişin1n cümle hemln 
Var mı yoksa tek ü tiz eyler iken anı gören 
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27. Şafağın ince tülü onun arabasının önüne örtü, felek aıt

lası da onun haşmet gemisine yelkendir. 

28. Dmi. Hacilb onun fazilet ha.rem.inin değersiz bir kapıcısı, 

ayakkabısının durduğu yer de Mir Sa.dr'ın başına sığınacak. yer

dir. 

29. Gök ikbal yatağına yuvarlak. bir buhurdan, ay da gece

sine mavi leğenli bir mumdur. 

30. Onun bir bakışı çelikten ayna. üzerine düşse, çeliğin 

yüz yılhk pası bir anda taze çimen olur� 

31. Onun yumuşaıklığı dünyaya sükünet verse, civa tanesi 

yuvarlak ayna üzerinde durur. 

32. Eğer onun gücünün kaıhn ferman aylese, Mısır'ın eıh
ramı meltem rüzgarının önünde kAğıt gibi sürüklenir. 

33. Hamile kadın onun fermanını uykuda görse, çocuğu 
güvercin yavrusu gibi boynu halka.hı doğar. 

34. Gökte (görüneni) yeni ay sanma. Behram CMerrih yıl

dızı) onun CAli Paşa'nınl satvetini görünce el!inden Behmen':inldne 

benzeyen altın yayı düştü. 

35. Eğerinin altında. çelik bilekli atı, yerin altındaki ökü
zün belini büküp inletti. 

36. CO atı Ne !kadar güzel! Gök kadar yüce, yürüyen bir 

dağ gibi büyük cisminde bu kadar sağlamlık varken, 

37. Yeryüzü yuvarlağı dan tanesi gibi tırnağına gizlenip 

başka bir aleme gider. 

38. Amma. yine durup oynamaya başlayınca ova ve sahra 
gözüne iğnenin ucu gibi küçük görünür. 

39. Öyle hızlı giden şuh bir attır ki, gül yaprağı nal, çiğ 
tanesi çivi olsa ikisi de hiç incinmez. 

40. O atın koşup dolaşmasını anlatmak tahmin iledir. Yok

sa onu koşarken gören yoktur. 
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41. Serde bir dAğ yakıp namım hurşid kodu 
İ'ttraf etti sana aczini gerdiin.-ı kühen 

42. Mihr klın cism-i münevver diyü ta:'rif olunur 
Sana yok nisbeti kim nô.r-1 mücessemsfn sen 

43. Satvetin şöyle zebun eyledi ser-keşleri kim 
Kalmadı kimsede endişe-i mekr-i düşmen 

44. Çıkıp ağuşuna naliv.etle ederler şimdi 
Mader-i şirden Ahu-bereler mass-ı leben 

45. Asafa girmedi hakka ki kef-i eyyama 
Zat·i pakin gibi mecmô:a-i ahlAk-i basen 

46. Şu'ara-yı selef evsafına hasret gideli 
Etti pür meclis-i ervahı sürô:d-i şiven 

47. Ne bilür perveriş-i ebr-i bahar-ı feyzin 
Gül-i v.asfın çemen-ara-yı hahAr eylemeyen 

48. Nice zih-efken olur ya çeıiıen-i medhinle 
Etmeyen kilkini yek-pare zeban-ı sftsen 

49. Yô:sufistan-ı hayal olmayıoak vasfında 
Neyle ma'mU:r ola hatır denilen beyt-i bazen 

50. Lafı koy sen var iken arada billah Nedim 
Baht-ı biçireyi bihftdedir etmek mat'en 

51.  Ahteran ta ki edip ceyş-i zaiam içre hücfun 
Geçire Kahkeşan gerden-i gerddna resen 

52. Ola mAh-ı nev-1 şemşirlne her bar muti' 
Kal'a-i düşmen-i din üzre olan burc u beden 

53. Ola lklim-i ademden dahi sad merhale dftr 
Savt-ı ivbe-i ikbADn ile ceyş-f ftten 

54. Came-i fethe verip kAmet-i azmin revnak 
Gerden-1 hasından ayrılmaya hemvAre kefen 

55. Levm-1 hussaddan Asib-1 nazardan clA'lm 
Eyleye zatını mahfôz HudA-yı zü'l-men 
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41. Başına kızgın bir dağ vurup adını güneş koydu. İhtiyar 
felek sana aczini i:tira.f etti. 

42. Güneş nurlu cisim diye tarif edilir. O sana nasıl benze

tilir, sen cisim halinde bir nursun. 

43. Senin satvetin serkeşleri öile aciz düşürdü ki, kimsede
düşmanlık hilesinin düşiincesi 'kalmadı. 

44. Şimdi ceylan yavruları gururla aslan ananın kucağına, 
çıkıp süt emerler. 

45. Ey Asaf, doğrusu zamanın eline senin temiz şaıhsın gi-
bir bir ahlak mecmuas� geçmedi. 

46. Geçmiş şairler sana hasret gideli ruhlar meclisini ma
tem şarkıları doldurdu. 

47. Onu vasf etme gülü ile bahar çimenliğini süslemeyen 
senin bereketli bahar bulutunun besleyiciliğini ne bilir? 

48. Kalemini yekpare b1r susam dili gibi yapmayan seni. 
övme çimenliğini nasıl süsler? Csusam yaprağı · dile benzetilir> . 

49. Senin medhinde hayal Yusufistanı olmayınca, gönülı 
denen hüzünler evi nasıl mamur olabilir? 

50. Nedim lafı bırak, sen arada varken billahi biçare bahtll 
kınamak !boşunadır. 

51. Yıldızlar karanlığın askerlerine hücum ettikçe, Keh

keşan feleğin boynuna ip geçirdikçe, 

52. Senin CAli Paşa'nınl yeni ay gibi olan ikılicına din düş
manının kala.sının burcu ve bedeni daima itaat etsin. 

53. İkbalinin sesi ile yokluk ülkesinden Cöbür dühyal daM 
fitne askeri yüz merhale uzak olsun. 

54. Azminin boyu fetih elbisesine güzellik verip, kefen düş
manın boynundan hiç ayrılmasın. 

55. İyilik sahibi Tanrı seni hasetçinin . ayıplamasından " e• 
nazarın zararından korusun. 
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SADR-I A'ZıAıM İ\B�HİM ·PAŞA ÖVGÜSÜNDE 
RAMAZANİYYE 

Vezni : Fa'ilatün fa'ilatün fa'ilatün fa'ilün 

1. Bağteten sabit olup gurre flrıişında imam 
Hah içün yatmış iken etti teravthe kıyam 

:2. Baş kaldırmadılar öğleye dek uyhudan 
Yevm-i şek zevkına hazırlanan ahbab-ı kirim 

:3. Serdi-i fasl-ı bahar etmiş iken tab'a eser 
Ataş-ı rôze ana kıldı mükafat tamam 

-4. Şu soğuk günlere bir pare ısındırdı bizi 
Bir gün evvel erişip geldi hele mah-ı sıyam 

:5. Pas-ban verdi kudômiyle cevAb eyleyene 
Ramazan geldi mi AyA diyerek istifham 

'6. Çeşın-1 Zerka-i Y emane'yle mi baktı bilmem 
Nıazar-ı şahide ahsentü zihi dikkat-i tim 

·1. Bilemem ben de ki şahidde mi takvimde mi 
Hele bir kizb var ortada budur sıdk-ı keiam 

'8. Ehl-1 keyfin birisi der ki behey sultanım 
Aydın ay belll hisab olmadı Şa'ban tamim 

9. Bir iki miblağ-i berş ile urup öldürlcek: 
Geldiler eylediler böyle clham sersAm 

10. Olacak oldu heman çiııe ne şimden sonra 
Edelim hükm-i kaza destine teslim.ıJ. zimibn 

1 1 .  Şevkımız şimdi ana düştü ki hışAallah 
Ola sıhhatle selametle meh-i riize tamAm 
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SADRAZAM İBRAHİM PAŞA ÖVGÜSÜNDE RAMAZANİYE 

ı. CRamazanın birinci günü) birden kesinleşince immn · 
uyumak için yatağa yatmışken teravih Cnamazınal kalktı .. 

2. « Yevm-i şek» zevkine hazırlanan sayın dostlar öğleye 

kadar uykudan baş kaldırmadılar CY evm-i şek : Şüpheli gün. Ra
mazanın bir gün evvel veya bir gün sonra başlayacağının kesin
likle tespit edilmemesi) . 

3. BaJ1ıff mevsiminin soğuğu vücudu etkilemişken orucun 

susuzluğu ona tam bir mükafat oldu (Üşüyen insan su içme iste
ği duymayacağı için oruçta su içilmemesi bir mükafat olara!k dü
şünülüyor) . 

4. Hele şükür oruç ayı bir gün önce geldi de şu soğuk 
günlere bizi bir parça ısındırd� (alıştırdı) . 

5. Ramazan geldi mi acaba diye sorana bekçi gelişiyle ce
vap verdi. 

6. Ne kadar güzel tam bir dikkat, ayı gören şaıhidin gö
rüşüne aferin! Bilmiyorum Zerka-i Yemame'nin gözüyle mi baiktl 
CZerka-i Yemame, görüşü çok güçlü bir Arap kadını imiş) . 

7. Sözün doğrusu budur ki ortada bir yalan var ama bu 

bende mi, ayı gören kişide mi, yoksa takvimde mi bilemem. 

B. Ehl-i keyfin birisi «behey sultanım aydın ay, belli he
sap, Şaıban tamam olmadı» der. 

9. Bir iki kaşık afyon ile vurup öldürünce geldiler (ayı gör

dük diyerekl böyle cihanı sersem ettiler. 

10. Olacaık: oldu böylece. Şimdiden sonra kaderin hükmüne 
boyun eğmekten başka çare yok. 

11. Şimdi arzumuz odur ki inşallah Ramazan ayı sıhhat ve 

selametle tamam olur, 
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12. Kıla erbab-ı dili ab-ı hayita sir-8.b 
Erişip Hızr gibi ah mübarek bayrim 

13. İhtida ıyd gün icra-yı merAsimle geçip 
Gecesi dahi olup maslahat-ı hah tamim . 

14. Çün ikinci gün ola böylece ahdeyleinıt.şlm 
Ki ne sabreyleyim ol gün ne direng ü Aram 

15. Çektirip pek seheri doğruca Sa'd-ibad'.a 
Tutayım zinde iken cennet-i a'lada makam 

16. Varayım hak-i tarab-nikine yüzler süreyim 
Bir gün olsun alayım biri felekden bir kam 

17. Havzdan kevser-1 pakizeyl nuş eyleyeyim 
Kasrdan buy-ı Cinim edeyim istlşmAm 

18. Iyd ola fasl-ı bahar ola da Sa'd-abad'ın 
Zevkını eylemeybn sıhhat olur bana haram 

19. Hurrem-abad'a varınca gideyim zevrak ile 
Bi-kusiır eyliyeyim seyr-i kusi'lru itmam 

20. Bir münasibce refik ile girersek kayıja 
Şevk ile kullanırız gayri bizimdir eyyam 

21. Sonra havzın öte yanına çıkıp zevraktan 
Bir dıraht altına ferş eyleyeylm bir ihrim 

22. Geç edip gU:şe-i destanını rindane geçip 
Oturup eyliyeylm bir iki sAat irim 

23. Sonra alıp elime ney-şeker-1 kilk-i teri 
Olayım vasf-ı cihan-cüıver ile şirin-kam 

24. Ya'ni hem-nanM şeref-za-yı Halil İbrahim 
Ki cihan buldu onun lutfu ile ziynet-1 tam 

25. Asman-paye hüına-siye vezir-i a'zam 
Sahih-i seyf ü kalem mallk-i nakz u ihram 

26. Seyfidir bartka-l hırmen-1 aşub-ı fiten 
Kalemi ebr-i bahar-ı çernenistin-ı meram 
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12. Mı mübarek ba.yraım Hızır gibi erişip gelir de gönül 

ehlini Aıb-ı hayata (içkiye) kandırır. C.kb-ı haya.t : Hızır'a ölüm

süzlük veren stil . · 
13. Bayramın ilk günü bayraı:ınl�m.a merasim!i ile geçip, 

gecesi de uyku işi tamamlanır. 
' ·  

14.  Öyle ahdetim ki ikinci gün olunca o gün ne sabrede
yim. ne durup dinleneyim, 

15. Erkenden doğruca Sa'diı:bad'ıa gidip sağken yüce cen
nette oturayım. 

16. Varayım neşeli toprağına yuzumü süreyim. Bari bir 
gün olsun felekten bir murad alayım. 

17. Havuzdan kevser gibi temiz suyu içeyim, köşkten cen
netlerin kokusunu koklayayım CCennetin sekiz kat olması dolayı

sıyla çoğulu da kullanılır) . 

18. Bayram olsun, baıhar da olsun, ben Sa'dabAd'ın zev

kini çıkarmayayım, işte Co .zamanJ sıhhat bana haram olur. 

19. Hurrem-aıba.d'a varıncaya kadar kayıkla giderek kasır

ların hepsini eksiksiz seyredeyim. 

20. Kafa dengi bir arkadaşla kayığa binersek onu şevkle 

nasıl kullanırız! Artık zaman bizim olur. 

21. Sonra kayıktan havuzun öbür tarafına çıkıp bir ağaç 
altına bir örtü yayayım. 

22. Rindane bir biçimde sarığımın kenarını yana eğerek 
geçip oturup bir iki saat dinleneyim. 

23. Sonra elime şeker kamışı gibi taze kalemi alıp cihan 
padişahını vasf eylemenin tadını alayım (zevkini çııkarayıml . 

24. Yani Halil tbraıhim'in şerefini artıran adaşı, cihan onun 
lütfu ile tamamiyle süslendi. 

25. GOk mertebeli, koruduğunu Hümanın gölgesi gibi dev
lete eriştiren Sadrazam. O kılıç ve kalem sahibidir. İstediğini bo
zup dağıtır, istediğini zorla yaptırır. 

26. Kılıcı fitne ve karışıklık harmariını yok eden yıldırım

dır. Kalemi arzu çimenliğinin bahar bulutudur. 
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'Zl. Addeder beççe-i simurgu şikar·ı ligar 
Hınnen-i saha-i tedbirde neşrettiği dıim 

28. Çerhten pençe-i hurşid adını mahvetti 
Pençe buyrultusunun şeş cihete saldığı nam 

29. Çeıfıi kim himmet-i valası temişiya çıkar 
Ta varır fark-ı Simak üzre eder darb-ı hıyam 

30. Ahd-1 lutfwıda kemal ehline göstermede çerh 
Suret·i mihr il vefayı felıek-i ayine-fam 

31. Hoşdur erbab-ı dilln serleri manende-i Cem 
Sifdır sineleri şevk ile manende-i cam 

32. Şöyledir şöhret-1 ihsanı ki şimdi etfal 
ihtida. lutfunu vasf ile eder feth-1 kıelam 

33. Didesi dehşet ile hirelenir çün huffaş 
Peyker-i hançerinin görse dırahşm Behr.im 

34. Derinin beste-kemer çakeridir heft ahter 
Şem'lnin sfıhte pervanesidir nüh ecr.im 

35. İşte geldi der-i iclaline rii-mal ederek 
Rıamaziniyye kasideyle Nedim-1 na-kam 

36. Ger kusuru var ise afv kıl ey kan-ı kerem 
Tizedir nazmı eğer olsa da bi-reng ü nizam 

37. Hoş gelir tıab'a husfasa ramazan ayında 
Bade-i nev ne kadar olsa da na-vuhte vü ham 

38. Hak te'ala ede ikbal ü celalin efzfuı 
Emrine ram ola daim felek-i bi-aram 

39. Gece gündüz geçe asayiş ile evkatm 
Her şebin Kadr senin her günün olsun bayram 
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27. Tedbir sahasının harmanında kurduğu tuzak Anka ku

şunun yavrusunu arık bir av sayar. 

28. Fermanın altı yöne Ca.Ieml saldığı ün Cgöktenl güne
şin pençesini ydk etti (etrafına. ışık salan güneş yuvarlağı pençe
ye, yani açılmış ele benzetilir. Eskiden hü'kümda.rla.r ferınanların 
üzerine kırmızıya boyanmış ellerini basarlarmışl . 

29. Onun yüoe himmeti gökleri seyretmeye çıkarsa Balık 

burcunun tepesine çaıdır kurar. 

30. Lütt'unun zamanında. çerh <bilgili, olgun) ik:işilere gök 
aynasında vefa ve sevgi yüzünü göstermak;tedir. 

31. Cem'inlki gibi gönül sahiplerinin başları hoştur. Göğüs
leri de neş'e ile kadeh g�bi temizdir. 

32. İhsanının öyle şöhreti vardır ki çocuklar ilk kez onun 
lütfunu söyleyerek konuşmaya başlar. 

33. Behram senin hançerinin parıltısını görse dehşetle 
(korku ilel yarasa gibi ışıktan gözü kamaşır. 

34. Yedi gezegen senin kapının hizmet eden kölesidir. Do

kuz felek senin Cmeclisininl mumunun Cetrafında dönerek yan
mış> perva.nesidir. 

35. Muradına. ermeımiş Nedim .işte Ramazaniyye kaside
siyle yüce kapına yüz sürerek geldi. 

36. Ey iyfü'k maden ocağı, eğer kusuru varsa bağışla. Naz
mı renksiz ve düzensiz olsa da tazedir. 

37. Taze şarap ne kadar pişmemiş ve ham olsa da hoşa 

gider. 

38. Yüce Alla!h senin saıadetini ve büyüklüğünü artırsın. 
Huzursuz felek daima senin emrine boyun eğsin. 

39. Va.kitlerin gece gündüz huzur içinde geçsin. Her ge
çen Kadir, her günün bayram olsun. 
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IYDİYYE DER TEŞEKKÜR-! DAMEN-BÜSİ-İ 
PADtŞA.H-1 CİHAN BA-EMRİ-1 HÜMA.YÜN 

Vezni : Mefa'ilün mefa'llün meıfa'ilün mefa'ilün 

1.  SabAh·ı ıyd kim alem olup feyziyle nftrani 
SadA-yı kUs-ı şevket eyledi pür çerh-l devranı 

2. SarAy-ı şehrlyiir-ı Alem oldu maşnk-ı ikbiil 
Gelip hep hiik-bftsa devlet-i ulyanın erkiinı 

3. Kuruldu taht-ı ali-baht tarz-ı dil-pesend üzre 
Döşendi piş-giiha ol murassa' taht-ı hiikani 

4. Hezariin zib ü ziynet sad hezaran ferr ü şevketle 
Cülfts etti çıkıp dehrln şehenşah-ı cihiin-bam 

5. Yesarmda durup şehzadegan izz ü sa'adetle 
Sipl'hr-1 haşmetin her biri oldu mihr-1 tabanı 

6. Denir sahih-kıranın çardır yanında şemşiri 
Görüp şehzAdegıinı anladım bu raz-ı pinhanı 

7. Muammer eylesin yavuz nazardan saklasın Mevlft 
Ki anlardır bina-yı izz ü şiimn çftr erkanı 

8. Yemininde dururdu Hatem-asa Asaf-ı ekrem 
Olup ndr-f mücessem Alemin gftyA nfg1eh-bıinı 

9. Vezir-1 pür himem damad İbrahim Paşa kim 
Eder ibnü'l·Amid'i dergeh-1 cftdunda der-hanı 

10. CenAb-ı .sadr-ı a'zam güyiya tefsiridir anın 
Şehenşih-ı cihan bir nıushaf ammA resm-1 OsmAnl 

11. Erişmiş olsa bu vakte Ali Şir-1 NevAyi ger 
Olurdu ol hıdiv-1 ekretnJn ıbi-şülbhe sek bam 
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CİHAN PADİŞAHININ EMRİYLE BAYRAMLAŞMA 
TÖRENİNE KATILIP PADİŞAHIN ETEGİNİ 

ÖPMESİNE TEŞEKKÜR İÇİN KASİDE 

1. Bayram sabahı alemi nura gark edip şevket ve haşmet 
davulunun sesi dönen çarhı Cgöğül doldurdu Cbayram saba.hı sa
rayda çalınan mehter marşının sesil . 

2. Yüce devletin erkanı yer öpm�k için gelince padişahın 
sarayı ikbal ve saadetin doğduğu yer oldu. 

3. Yüce talihli taht gönlün beğendiği bir tarzda kuruldu. 

Tahtın önüne padişaha ait süslü örtü Cyolluk> yayıldı. 

4. Binlerce süs ve zinetle yüz binlerce ha.,met ve parlak

lıkla cihanı koruyan şahlıar şahı tahta çı'kıp oturdu. 

5. Solunda şehzadeler ululuk ve saadetle durup herbiri 
haşmet göğünün bir güneşi oldu. 

6. Muıtlu paşidahın yanında dört kılıcı vardır denir. Şeb· 
zadeleri görüp bu gizli sırrı anladım (şehzadelerin padişahın so

luna takılmış dört kılıç glbi durınasıl . 

7. Tanrı onları uzun ömürlü etsin, kötü gözden saklasın. 
Çün'kü onlar büyüklük ve şan binasının dört direğidir. 

8. Sağında &.lemi koruyan Sadra.zam cisim halinde bir nur 

olup Hatem gibi dururdu. CHatem, cömertliğiyle tanınmış bir Arap 

beyidir. Kelimenin mühür anlamı da düşünülmüştür> . 

9. İyiliklerle dolu Damat İbrahim Pa_,a cömertlik sa
rayında İbnü'l-Amid'i kapıcı yapar. <Büveyh Oğullan devletinin 
ünlü veziri olup 24 yıl vezirlik yapmıştır. Alim, şair ve yazardır.> 

ıo. Sanki cihan padişahı Osmanlı tarzında yazılmış bir 
Kur'an, Sadrazam da onun tefsiridir. 

11. Eğer Ali Şir Nevayi bu zamana erişmiş olsaydı, şüpde

siz o !keremli sadrazamın köpek bakıcısı olurdu. 
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12. Vezir-i a'zamın da izz ü devletle yemininde 
Dururlardı şehenşah-ı cihan-banın veziram 

13. Durup ol çar destiir-ı giran temkin-i vala-cah 
Ederler hıfz lçün vekf-ı muııabba' şah-ı devranı 

14. Birisi mesned-ari-yı kapudani sa'adetle 
Vçü ol şehriyar-ı ileınin dAmad-ı zi-şam 

J S. Sütur-i niisha-i devlet gibi şahın kafasında 
Durur cümle ağayan-ı harim-i has-ı sultani 

16. Bu daratı temaşa kıldı çünkim bende-i na-çiz 
Celalet pertevinden hirelendi çeşm-i bayram 

17. Mehabet bir taraftan bir taraftan şerm ile haclet 
Gelıip dem-beste vü lal .eylediler tab'-ı nalanı 

18. Sürüp yüz hak-i: paye yek-be-yek erkan-ı izz ü cah 
Kuruldu haşmet ü şevketle divan-ı Süleymani 

19. Duru.p tertib ile yerli yerinde ehl-i mansıb hep 
Tamam oldukta divan-ı felek-ünvanın erkanı 

20. Cenab-ı Şeyhü'lislam-ı şerif-etvar u sa'd-asar 
Ki şagird etmege etmez tene7..zül Mirza Canı 

21. Ulum-i Bu-Hanifeyle derfuı-ı sinesi memlu 
Vera'la vech-i paki subh-ı sadık gibi nurani 

22. Anın ardınca bi'l-cümle sudur-ı asman-paye 
Ki ilm ü fazl ü takva gevherinin her biri kam 

23. Giiruh-ı da'iyan bir bir öpüp daman-ı iclali 
Hele ol devlet-i ulyamn oldum ben de şayanı 

24. Şehenşa.'ha hıdiva şehriyara asman-kadra 
Bu devletle bu abd-i kemte:ıin sabk etti akrim 

25. Sa'adetle hitab ettin ki «geldin cümleden sonra» 
Efendim kıldı ihya nutk.f. can-bahşın dil ü cam 

26. Cemal-i pakini sa'irden artık görmek ister dil 
Aceb mi cümlesinden sonra biis etsem o damanı 
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12. Veziriazamın da sağında cihanı koruyan padişaıhm ve
zirleri ululukla., saadetle dururlardı. 

13. Yüce meV'kili ve temkinli dört vezir zamanın padişahını 

koruyan dört köşeli bir muSka gfüidir. 

14. Birisi kaptanlık makamını saadetle süslemektedir. Üçü 
de o alem padişahının şanlı damatlarıdır. 

15. Padişahın arkasında sa.rayın has harem ağaları devlet 

kitabının satırları gibi duruyordu. 

16. Bu n.Qçiz lkul CNedim) bu debdebeyi seyr edince hay

ran kalan gözüm büyüklük ışığından kamaştı. 

17. Bir tara.fltan heybet, öbür taraftan utanıp sıkılma inle

yen tabiatımı susturup konuşamaz ettiler. 

18. Mevki ve büyü:klük eı•kum birer birer (padişahın) aya

ğının toprağına yüz sürüp Süleyman'ın divanı haşmet ve şevketle 

kuruldu CSüleyman'dan Kanuni Süleyman ile Peygamber ve Pa

dişah Süleyman'ın her ikisi de kastedilmiştir) . 

19. Mevki sahipleri hep yerli yerinde düzenli durup felek 

kadar yüce divanın erkanı tamam olunca Cbayra.rnlaşma başlar) . 

20. <En önde duran> uğurlu ve şerefli şeyhülislam hazret

leri Mirza Can'ı kendisine hizmetçi yapmaya tenezül etmez. 

21. Göğsü Ebü Hanife'nin ilmiyle dolu, ibadetle pAk alnı 
sa;bah vakti gibi nurludur. 

22. Onun arkasından her biri ilim, fazilet ve ibadet incile

rin'in ocağı olan gök mertebeli bütün kazaskerler Cetek öptü> . 

23. <Sonra) hocalar grubu yüce eteği birer birer öpüp he13 

şükür ben de o yüce devlete layık oldum. 

24. Ey şehinşah , ey lııdiv, ey gök değerli (kudretli) padi·

şah, bu kulun bu saadetle akranının önüne geçti . 

25. CBanal herkı:sten sonra geldin diye hitap ettin. Efen

dim can bağışlayan Cbul konuşman canı ve gönlü ihya etti. 

26. Gönül senin temiz yüzünü başkasından çok görmek 
ister. O eteği herkesten sonra öpsem buna şaşılır mı? 
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27. Ne mümkindir kasideyle teşekkür böyle eltafa 
Yerin bulsun deyü hünkiirımın amma ki ferınhı 

28. Bu gfuıe bir kaside söyledi vasf -ı şerifinde 
Nedima benden alıp destine kilk-i dür-efşiim 

29. Eya iklim-i pür-tekıini-i İsliimın nigeh-bam 
Bu kişver görmemiştir sen gibi sultan-ı zi-şii.ıu 

30. Bu dünyada sen ana salis oldun çünki layıktır 
Bununla fahr ede ukbida Sultan Ahmed-i Sani 

31. Şehenşaha bu ıyd eyyamı cümle kullann çünkim 
Şeref-yib oldu pa-bilsunla buldu izzet ü şam 

32. Ya Sa' d-abad dahi çekmede hasret o pa-bftsa 
Anın hakkında da icra kıl ol ltitf-ı firAviinı 

33. Buyur ol cay-ı dil-cuyu ser-efraz eyle Iütfunla 
Hemişe hem-rlkab olsun sana te'yid-i Rabbani 

34. Huda lıemvare mahfiiz eylesin zat-ı hümayunun 
Müsahhar eylesin fermanına iran'ı Turan'ı 
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27. Bu türlü bir kasideyle böyle lütfa teşekkür nasıl müm
kün olur, ama. hürillcarımm fermanı. yerini bulsun d:iye, 

28. Nedim kulun inci saçan kalemi eline alıp senin şerefli 
övgünde bu çeşit bir kaside söyledi. 

29. Ey İslam'ın kerem dolu fükesinin koruyuc�su, bu mem
leket senin gibi şanlı sultan görmemiştir. 

30. Bu dünyada sen ona üçüncü olduğun için II. Sultan 
Ahmed öbür dünyada bununla övünse yeridir. 

31. Ey şahlar şaJıı! bu bayram günleri mademki bütün kul
ların ayağını öpme şerefiyle yücelik ve şan buldu, 

32. Ya S{ı.d{ı.bıld? O da ayağını öpmeye hasret çekmektedir. 
O bol lütfunu onun hakkında da gösıt.er. 

33. Buyur gel, lutfunla o güzel yerin de başını yücelt. Tan
rının desteği daima senin yanında olsun . 

34. Tanrı uğurlu zatını daima koruyup 1ran'ı ve Turan'ı 
fermanına tabi kılsın. 
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TAZMIN-İ «KELAMÜ'L-MÜLÜK MÜLÜKÜ'L-KELAM» 

Vezni : Mefa'ilun mefa'ilün meffl'ilün mefa'ilün 

1.  Gel ey fasl-ı baharin maye-i iram u habımsın 
Enis-i hatırım kam-ı dil-i pür-ıztırabıınsın 

2. Dehan-ı gonceyi baz et zeban-ı si'ıseni ter kıl 
Şikest-i tevbeye dahl edene hazır-cevabımsın 

3. Gülistandan nümayan ol çil ma'na-yı bülend ey serv 
Bu mevzun kadd ile hakka ki beyt-i intfhabımsın 

4. Açıl ey fasl-ı dey sen gülsitanlardan açılsın gül 
Terennüm eyle bülbül mutrlbim çengim rebabımsm 

5. Salındın şöyle kim yıktın beni ey ar'ar-ı azad 
Seni gördükte sandım dilber-i ali-cenabıınsın 

6. Gülüm şöyle gülüm böyle demektir yAre mu'tadım 
Seni ey gül sever camın ki canana hitabımsın 

7. Müdam ey lale-i hatır-güşa dftr olma gülşenden 
Seninle neş'e tahsil eylerim cam-ı şarabımsm 

8. Ne halettir sana baktıkça ey cii. ömrüm eksilmez 
Meğer zencir-bend-i pay-f ömr-i pür-şitabımsın 

9. Bu gün gülşende gördüm kim oturmuş padişah-ı gül 
Durup hidmette bülbül der ki şah-ı kam-yabınısm 

ıo. Senin Ii'ıtfun senin fıeyzinledir hep cümle ikbalim 
Ki ben bir zerreyim sen devlet ile afitabımsın 

1 1 . Nola kişt-i ümidim olsa reşk-i hırmen-i Pervin 
Ki ihsarunla sir-ab eyledin am sehabımsın 
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cPADİŞAHLARIN SÖZÜ SÖZLERİN PADİŞAHIDIR,. 

SULTAN AHMED'İN SÖZÜNÜ TAZMİN 

ı. Ey bahar mevsimi gel! Sen benim uykumun ve dinlen

memin esasısıııı. Zihnimin arkadaşı, ıstırap dolu gönlümün arzu-
zusun. 

2. Goncanın ağzını aç, susamın dilini (yaprağını> tazele. 
tövbeyi "booana karışanlara bunlarla hazır cevabımsın. 

3. Ey servi. yüce mana gibi gülistandan görün. Doğrusu 
bu dü:zıgün boyla seçme beytimsin. 

4. Ey kış mevsimi gülistanlardan açıl git de gül açılsın, 
Bülbül terennüm eyle, sen benim mutribim, çengim, rebabımsın. 

5. Ey başı dik ar'ar Ceski şiirde servi cinsinden boyun ben
zetildiği ağaç) , öyle salındın ki, beni yrktın, seni görünce alicenap 

dilberim sandım. 

6. Sevgiliye gülüm şöyle gülüm böyle demeye ahşıkınım. 
Ey gül, sen sevgiliye hitabım olduğun için seni severim. 

7. Ey gönül açan lale, dalına gülşenden umk olma. Senin

le neşelenirim, sen benim şarap kadehimsin. 

8. Ey dere, sana ba:ktıkça ömrüm eksilmiyor. Meğer sen 
çabuk giden ömrümün ayağınıı bağlayan zincirsin. 

9. Bu gün gül bahçesinde gül padişahının oturduğunu gör

düm. Bülbül saygı ile ayakta durup sen benim arzusuna erişmiş. 
şahımsm diyor. 

ıo. Benim bütün ikbalim senin feyzin, senin lütfunladır. 

Çünkü ben bir zerreyim sen ise benim devletle güneşimsin. 

11. Ümit tarlamı Ülker yıldızının harmanı kıskansa ne 
olur. Çünkü sen ümit tarlamı ihsanınla bol bol sulayan bulutum
sun. 
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12. Cenab-ı Han Ahmed kim anın tuğuna der nusrat 
Ki tiiğ-i şahi-i :bağ-ı du'a-yı müstecabımsın 

13. Hitab edip anın eltafına fasl-ı bahAran der 
Veliyy-i ni'metim sermaye-bahş·ı reng ü tabıınsın 

l4. Görüp eyyam-ı izz ü cahım der nlh-ı tskender 
Ki ben pir olmuşumdur sen benim ahd-i şebabımsın 

15. O sultan-ı kerem-ver kim der İbrahim Paşa'ya 
Ki damadım vezir-i a'zam-ı vala-cenabımsm 

16. Nlzfim-ı taze buldu memleket sa'y-i beliğinle 
Tıraz-ı haşmetim zib-i der-l devlet-me'ahımsın 

17. Cihan içre Melikşah'ın .Nizamülmülk'ü var ise 
Benim de sen nizam-ı devlet-i nıusret-me'abımsın 

18. Cila vermiş ise ayine-i iskender'e Ristu 
Benim sen saykal-i ayine-i re'y·i savabımsın 

l9. Der anın ab-ı şadırvan-ı kasrına gül-1 hurşid 
Seni ben sinem içre perverlş kıldım gül-abımsın 

20. Hıdiv-i Baykara-meclis ki tar-ı zülf-i Nahid'e 
Kemine mutribi der sen benim tar-ı rebabımsın 

21. Yine Sadr-ı mükerrem pay-i tahtın bii:s edip söyler 
Efendimsin veliyy-i ni'metim gerdun-cenabımsın 

22. Cihan durdukça dur ıkbal ile taht-ı sa'adette 
Senin hitfunla dil-şadım her işte feth-i babımsm 

23. Huda ayırmasın biri birinden izz ile da'im 
Du'ıima sii:z-bahş ol ey kalem çeşm-i pür-abımsın 

24. Gelip ıkbal ile devlet desin dergahına her gah 
Penahım melce'im ümmid-gahımsın me'abımsın 

25. Zihi devlet o Sadr-ı muhterem derse eğer bir kez 
Mu'ammer ol Nedima şa'ir-i mu'ciz�heyanımsın 
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12. Zafer, Hım Ahmed hazretlerinin tuğuna sen benim ka
bul olmıuş dua bahçem.in şruha !Ayık tuğu.sun der. 

13. Bahar mevsimi onun iyiliklerine hitap edip der ki, sen 

velinimetim, rengimin ve parla:klığımın sermayesini 'bağışlayansm. 

14. İskender'in ruhu senin uluıluğunun ve mev1kilnin gün

lerini görüp «ben i:htiyarladım, sen benim gençlik zamanımslll» 

der. 

15. O keremli sultan, lbralılın Paşa'ya der ki : Damadım, 

yüce mevkili sadzıazamımsm. 

16. Senin güzel gayretinle · memleket yeni düzen buldu. Sen 
haşmetimin SÜSÜ, devletli kapımın (saray) ziynetisin. 

17. Cihanda Melikşah'ın: Nizamülmülk'ü varsa, benim de 
sen zafer kazanan devletimin nizam.ısın Cdüzenisinl . 

18. Aristo İskender'in aynasını CilBılamışs:a, sen de benim 

doğru düşünce aynamı parlatıa.nsın. 

19. Onun Cİbraihim Paşa'nınl kasrının şaıdırvamnda'ki suya 
güneşin gülü der ki : \Ben seni !koynumda 'besledllıı, sen benim gül
suyumsun. 

20. Baykara meclisli Hıdiv CTur.ahim Pasal 'in en değersiz 
çalgıcısı, Zühre yıldızının saçının teline : Sen 'benim rübabımın 
telisin der (ancak rüba:bırma tel olabilirsin) . 

Zühre mitolojide çalgıcı, zevk ve eğlence yıldızıdır. 

21. Yine keremli sadrazam padişahın tahtının ayağını öpüp 
der ki : Efendimsin, gök '.lmdar yüce mevlkili velinimetimsin. 

22. Mutluluk tahtında ikbal ile cihan durdukça dur. Senin 

lütfunla gönlüm neşe bulur. Her işte !bana kapı açar, yolumu 
gösterirsin. 

23. Allah ikisinin de ululuğunu devamlı yaparak biııbirin
den ayırmasın. Ey kalem, sen benim yaş dolu gözümsün, dU'ama 

yıakıcilik Ctesirl bağışla. 

24. Devlet ile ikbal her zaman dergahına Csarayl gelip de
sin ki : Dayanağım, sığınağım, ümit ye:rıimsin, bannağımsın. 

25. O saygı değer sadrazam eğer bir kez «ey Nedim, öm
rün uzun olsun, sen benim mucize söyleyen şair!-msin» deTSe be· 
nim için ne büyük saadet! 
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SıA'ABAD VASFINDA III.  A!HıMBD'E KASİDE 
Vezni : Fa'ilatün fa'ilatün fa'ilatün fa'ilün 

1. Bak Sltanbul'un şu Sa'd-Abid-ı nev-bünymuna 
Ademin canlar katar Ah u hevA.sı dmna 

2. Ey sabi gördün mü mislin bunca demdir Alemin 
Püşt ü pi urmaktıasm lrin'ına rru.ran•ına 

3. Ey felek lnsAf ey mlhr-1 cihan-Ad amin 
Bir naziri. var ise söylen konulsun yanına 

4. Ben de bllmem böyle ruh-efzalığın aslın meğer 
Hızr tohm-ı Ölm'-i civid ıekti ınahllstamna 

5. Hey ne feyz-1 civldandır ikim olur serv-i sehi 
Sürseler bir katre ibm nivekln peykftnuıa 

6. Şöyledir ısahmndakl cftş u !hurO.ş-i nev�bahlr 
Kim erişmiştir telitum ismin eyvlnma 

7. Hey ıne bilettir iki dftdun siinbül•i sir-ab eder 
Uğrasa bid-ı sabA.sı di\zahın nirftnuıa 

8. Turfa rengAreng Aheng eylemiş sahrlyı pür 
KQh ses verdJkçe şeyda bülbülün efgamna 

9. Sabr u takatsız çıkıp bir gül ıdahl ,ıpeydA eder 
Hande sığmaz goncenln ziri leb-1 handinına 

10. Arşa dek çıkmakta mlnend-i du'l-yı müstecib 
Uğrayan Ab-ı musaffl rah-ı şadırvimna 

11. Sizde böyle müşg olur mu deyü hlklnden biraz 
Ah göndersem sabiyile Huten hlkamna 

12. Cedvel-1 Sim içre Adem binse bir zevr.akçeye 
İstese mümkln varılmak cennetin ti yamna 

13. Olsa Klsralar zaınamnda ya Firdevsi am 

Eylemez miydi şeref Şeh-nime'nfn unvlnma 
14. Olsa ger kasrındaki nakş u nlglra bir şebth 

Anı yazmaz mıydı Gafflıi Nlglrlstln'ına 
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m AHMED'E sA.D.ABAD·ı ANLATAN KASİDE 

ı .  i:stanbul'un şu yeni yapılmış 88.da.'baıd'ına bak. Suyu ve 
havası insanın canına canlar katar. 

2. Ey sabah rüzgan, bunca zamandır dünyanın İran'ını, 
Turan'ını gezip dol�akta.sm, bunun bir benzerini gördün mü? 

3. Ey felek insaf! ey cihanı süsleyen güneş aman! söyle
yin de :bir benzeri varsa yanına konulsun. 

4. Böyle cana can ikatıcılığın aslıru ben de bilmiyorum. 
Meğer Hızır onun fidanlığına ebedi ömrün tohumunu ekmiş. 

5. Hey, nasıl ebedi bir feyz ki onun bir damla suyunu olkun 

ucundaJki demire sürseler, dümdüz bir servi ağacı olur. 

6. İlkba.lıann orada öyle bir coşkunluğu vardır !ki, bu coş
kunluk dalgalar halinde gök kuıbbesine erişmiştir. 

7. Hey, İıasıl 'bir haldir ki CSB.d.8.Md'ml sabah rüzgarı ce
henneme uğrasa, onun ateşinin dumanını taze sünbül yapar. 

8. Dağ çılgın bülbülün feryadına ses verdikçe kırları gö
rülmedik rengaren!k sesler doldurmuştur. 

9. Gülüş, goncenin gülen dudağına sığmadığından gonce 
saıbredemeyerek takatsiz çıkıp bir gül daha meydana getirir. 

10. Onun şadırvanındwı yükselen saf suJ.ıar, kabul olunan 
dualıa.r gibi arşa kadar çılkmaJktadır. 

11. Onıun toprağından biraz aihp •si2'Jde böyle misk olur 
mu?· daye salba'h rüzganyla Hut.en haıka.nına a'h göndersem. 

12. İnsan Cedvel-i Sim Cgümüş cedvel anlamında 88.da.bB.d' 
da bir kanıall içinde bir kayığa binse, eğer isterse cennetin ta 
yanına varabilir. 

13. Kisralar zamanında böyle bir köşk bulunsaydı, Fi.rıdevsi 

onun adını Şeh.n.8.me'nin şeref başlığı yapmaz mıydı? 

14. Onun köŞkündeki nalkış ve süslerin bir benzeri olsaydı 
onu Garrafi Nigaristan adlı kirtaıbınıa almaz mıydı? CMıgB.ristan'ın 
nalkış, süs, .minyatür anlamlanyla da tevriye yapılmıştır> . 
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15. GUş kıl ey ralı-ı Kisrft ey revıhı-ı, Cem işit 
Ben kapılmam ehl-l tArihbı sühan-sencamna 

16. İkiniz de olmamış millk ana aldım haber 
Çerh-i pirin and verdim dinJne imanma 

17. Dersiniz ktm çerh-1 pire yok yere verdin kasem 
Kim o bl-lmAndır anm kim bakar eymAnına 

18. Vaktinizde çerh AmennA ki hl-imin idi 
Ehl-1 dil makrfuı idi endtJ:h-ı bi-pAyAnına 

19. Şimdi am.mA ebl-perverdJr Müselmandır temAM 
Olalı mahkOm SultAn Ahmed'ln fermAnına 

20. Şehrlylr-ı şer' -perver pAdişah-ı dln-penAh 
Kim erişmez dest-:1: Husrev damen-i der-bAnına 

21. Ziir-ı bhft-yı celAdet kuvvet-1 kalb-i 7.afer 
KAfla.r tAkat getirmez hamle-i şiramna 

22. Şüphesiz NdşlrevAn'm ticı başından düşer 
Baksa tik-ı ser-bülend-1 kasr-ı f7.z !Ü şfuıına 

23. AsitAn üzre yümn bir iki def'a ferş edip 
Sonra nıhsat-yAb olur Cem girmeğe divAnına 

24. RtJ:y-:t pik-i en.verin gördükçe ıilh-ı Enveri 
Medh-i Sencer'den utanmaz mı bakıp divAnına 

25. Haşre dek olurdu ser-gerdan )HülAgfı'nun seri 
Dilşse pAy-i rahşmın bir kerrecik çevgAnına 

26. CUmle tAı1h-I selef mazbdt ınAdlrdir bele 
Böyle döşmek taht u efser ehline şayAnına 

27. Müddet-i OsminlyAn içre zamAn-ı devleti 
Benzemiştir nev-baharın mevsfm-i Nismuna 

28. Şehrlyln\ devlet ü lkbAle reşk olsun ki ol 
İntisAb etmiş senin gibi şebin der-bAnına 

29. Sahn-ı Sa'd-abAd'a da sad el-hased sad el-hased 
Oldu çün makbtll dehrin husrev-l zi-şinına 

30. Ldtf ile nutk-ı büınAydnun anı vasfetti çiin 
Khn bakar gayrı Nedim'lıi nazm-ı na-çespmına 
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15. Ey Kisra'nın ruhu dinle, ey Ceriı'in ruhu işit, ben tarih
çilerin şairlerine inanmam. 

16. İhtiyar feleğin dinine imanına yemin ettirip haber al
dım. İkiniz de ona CSadabad'a) malik olmamışsınız. 

17. Dersiniz ki : «İhtiyar feleğe yok yere yemin ettirdin, 
çünkü o imansızdır, onun yeminlerine kim bakar» , 

18. Evet doğru, vaıktinizde felek imansız idi, gönül sahip
leri onun sonsuz kahrına uğramışlardı. 

19. Ama şimdi Sultan Ahmed'in fermanına boyun eğeli, 
tamamıyla Müslüman olup değerli kimseleri korumaktadır. 

20. CSultan Ahmed} şeriatı koruyıan, dinin sığındığı_ bıir pa
dişahtır. Husrevin eli onun kapıcısının eteğine Cbile} erişemez. 

21. O, büyüklüğün kol gücü, zaferin kalp kuvvetidir. Onun 
aslanlarının <askerlerinin) saldırışına Kaf dağları dayanamaz. 

22. Nuşirevan onun şan ve şeref sarayının yüce kemerine 
baksa, şüphesiz tacı başından düşer. 

23. Cem yüzünü 1lir iki defa yere sürdükten sonra onun 
divanına girmek için izin alır. 

24. Enveri'nin ruhu onun temiz yüzünü gördükçe (şiir) di
vanına bakıp Sencer'i övmüş olmaktan dolayı utanmaz mı? 

25. Hülagu'nun başı onun aıtının ayağınıın çevgamna bir 
kere düşse, kıyamete kadar döner dururdu Cçe'V'gan, ucu eğri uzun 
bir sopadır. At üzerinde yıerdeki topa Cgüy) vurularak oynanan 
oyunda kullanılır) . 

26. Tahtın ve tacın böyle ehline ve layığına düşmas'i, geç
miş bütün tarihlerde ender olarak yıazılmıştır. 

27. Osmanlılar devrinde, onun zamanı bahar mevsiminin 
Nisan ayına benzer. 

28. Ey paıdişah, devlet ve ikbal senin gibi bir şahın kapısı
na intisab ettiği CikapılandığıJ için kıslkamlmalıdır. 

29. Dünyanın şanlı padişahı tarafından beğenildiği için 
Sadabact sahasına da yüzlerce hased olsun. 

30. Senin uğurlu sözün lıltf edip onu övdükten sonra ar
tık Nedim'in yakışıksız şiirine kim bakar. 
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31. Hiç ne mümkindir efendim anı .vasfetmek kulun 
Tup-ı meh düşsün mü bir mdrun ham-ı çevganına 

32. Anı vasfetmek senin eltMım vasfetmedlr 
Anın içün ka'il olmam ben anın imkanına 

33. Elde :hamem zabtolunmaz yoksa mümkin mi vusiil 
Layıkmca vasf-ı zat-ı pakinin payAnma 

34. Bir gazel tarlıeyleyiın bBıi ki kalsın yadigar 
Sahn-ı Sa'd-abad'da istanbul'un hf:tbanına 

35. El yusun candan düşenler pençe-i müjganına 
Tel takınsın dftş olanlar kakül4. piçanına 

36. Bir behaneyle şikest olmakta pek benzer hele 
Tevbe-i bt-vakt-i aşık dilberin peymamna 

37. Dll·riibaya bi-vefalık hak bu kim pek aybdır 
Neyleyim güçtür bunu tefhim şehr oğlanına 

38. Aldı bir sudager-1 dil-cf:ty aklım kim henuz 
Şah-bender nasbolumnuş naz şehrlstamna 

39. Mey tamam oldu dlriga sakl-1 gül-çihrenin 
Doymadık sib ü tunınc u gab�b u plstamna 

40. Ah kim hercayidlr bigane-meşrebdir biraz 
Ol perinin söz mü vardır yoksa hüsn ü anma 

41. Ey şehenş8h-ı cihan lö.tfunla Sa'd-abad'ı çün 
Eyleyip teşrif verdin taze revnak şanına 

42. ı.atezann da adiyib şevkı var has:rettedir 
Ol da yüz sürmek diler Hünkanmın damanına 

43. Çünkl Sa'd-abad'ı seyrettin şeihenşaha buyur 
izz ü devletle Çeragan'ın dahi seyranına 

44. Şad-kam olsun safalarla h�mişe hatırın 
Bin sürur amade olsun vaktinin her anma 

45. Gah sahil-hanelerde gah Sa'd-abad'da 
Sen safa kıl düşmenin enduh geçsin canına 

46. Sen otur ıkbal ile taht-ı şehenşahide şad 
Mülkler olsun müsahlar askerin şiranma 
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31. Efendim, kulunun onu <Sadabiı.d'ıl övmesi asla müm
kün değil, ay topu bir karıncanın çengeline düşebilir mi? 

32. Orayı anlatmaik., senin lCıtuflarım anlatmaktır. Bu yüz
den onu vasfetmem mümkün değildir. 

33. Kıalemimi elde durduramıyorum, yoksa senin temiz za
tının V'asfını gereği gibi sona erdirmem mümkün mü? 

34. Bari bir gazel söyleyeyim de Sad.abM sahasında 1sta:n
bul'un güzellerine yadigar '.kalsın : 

35. Onun kirpiıklerinin pençesme düşenler candan el yu
sunlar (canlarından vaz geçsinler) , kıvrım kıvrım kakülüne takı
lanlar tel tailonsınlar Csevinsinlerl . 

36. Aşığın vakitsiz tövbesini bir bahaneyle bozması güzelin 
söz vermesine pek benzer. 

37. Sevgiliye vefasızlık Adeti doğrusu pek a.yıptır. Ne ya
payım ki, bunu şehir oğlanına anlatmak güç. 

38. Naz şehrine henüz şehbender tayin olmuş bir gönül çe
kici tüccar güzeli aklımı aldı. 

40. Ah biraz hercayidir, lakayıt huyludur yoksa o perinin 
güzelliğine ve alımına hiç söz mü vardır. 

41. Ey cihanın şahlar şahı, lütfunla Sadabad'ı şereflendi
rince onun şanına taze parlaklı!k verdin <Şanını artırdım) . 

42. Lale bahçesinin de şaşılacak derecede arzusu var, sana 
hasrettir. O da hünkanmın eteğine yüz sürmek ister. 

43. Ey şahlar şahı madem ki Sad.abad'ı gezdin Çerağan'ın 
gezmesine de yücelikle ve devletle buyur. 

44. Gönlün daima safalarla şenlensin, vaktinin her anına 
bin neşe hazır olsun. 

45. Kah yalılarda, kıllı Sadabad'da sen zevk ve safa sür, 
düşmanın da canına gam işlesin. 

46. Padişahlık tahtında sen ikbal ile neşe içinde otur. As

kerinin aslanlarına ülkeler boyun eğsin. 
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İSTANBUL'U VASF ZIMNINDA SADRAZAM 
İBRAHİM PAŞA'YA KASİDE 

Vezni : !Mef'ulü mefa'ilü mefü'il'ii fa'uliin 

ı. Bu ışehr-i iSitanbul ki bi-misl ü behadır 
Bir sengine yekpare Acem mülkü fedadır 

2. Bir gevher-i yekpare iki bahr arasında 
Hurşid-i cihan-tab ile tartılsa sezadır 

3. Bir kan-ı niamdır ki anın gevheri ikbal 
Bir bağ-ı İreındir ki gülü izz ü aladır 

4. Altında mı üstünde midir cennet-i a'la 
El-hak bu ne halet bu ne hoş ah u havadır 

5. Her bağçesi bir çemenistan-ı let6fet 
Her gi:tşesi bir meclis-i piir feyz ü safadır 

6. İnsaf değildir anı dünyaya değişmek 
Gülzarların cennete teşbih hatadır 

7. Herkes erişir anda muradına anınçün 
Dergahları melce-i erbab-ı recadır 

8. Kalayı ma'arif satılır si:ı.klarında 
Bazar-ı hüner ma' den-i ilın ii ulemadır 

9. Cami'lerinin her biri bir kuh-ı tecelli 
Ebru-yı melek andaki mUırab-ı du'adır 

10. Mescidlerinin her biri bir lücce-1 envar 
Kandilleri meh gibi leb-riz-i ziyadır 

1 1 .  Ser-çeşmeleri olınada msana revan-bahş 
Germabelerl cana safa cisme şifadır , 

12. Hep halkının etvan pesendide vü makbul 
Derler ki biraz dilberi ,bi-mihr ü vefadır 
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İSTANBUL VASFINDA SADRAZAM İBRAHİM 

�AŞA'YA KASİDE 

ı. Bu eşsiz ve paıha biçilmez İstanbul şehrinin bir t�ına 
bütün İran ülkesi fedadır. 

2. O !iki deniz arasında yekpare bir mücevherdir, cihanı ay
dınlatan güneşle 1ıilırtılsa layıktır Celmas, zümrüt, pırlanta gibi 
taşlar yekpare Cte!k parçal olunca ıiıi ve kıymetli 'Olur. Güneş eski 
kimyada altının se:ı;nbolüdür. O dünyayı aydınlatan güneşten daha 
değerlidir l . 

3. O öyle bir n).m�tler maden ocağ�dır ki, o ocağın mücev
heri ikbald!ir. O, gülü ulululk. ıve şereıt' olan .bir İrem bahçesidir. 

4. Yüce cennet . onun altında mı, yoksa üstünde midir? 
Doğrusu bu ne hal, bı.i ne .h?ş su ve havadır. 

5. Her balıçesi bir güz.ellik simerııliği,, her köşesi feyz ve 
zevk dolu blr m<k"listir. 

. 
'· , ·· ·. ' 

6. Onu dünyaya değişmek :insasızlık olur. Gül bahçelerini 
de cennete değişmek hatadır. 

,., ' , ., - . . ' . . . \ 
7. Oraıda herkes muradıiıa erişir. Onun için dergahları di-

lek sahiplerinin sığınağıdır Cdergahın saray, konak, teikke anlam
larının hepsi düşünülnwlD .  

a. Çarşılarında bilgi· kunia$ı satılır, hüner pazarı, ilim ve. 
alimler ocağıdır. , , 

9. Oamilerin:in he.Iibi.rj. Tann'nın nur halinde göründüğü 
bir dağdır, oradaki dı.;ı:a mib.raJbl d.a mel�ği,l?ı . l\ıışıdır. 

10. M�tlerinin�· herbiri bir n,urJıar denizidir . .  Kandilleri 

ay gibi ışıkla do).udµr. " '•' 
11. Çeşmeleri ··� ruh bı:ığışlar. lıaııUı.mlar,ı Cisel cana 

safa, vücuda şifa verir Csaianın hem zevk ve sara. hem de temiz
lik anlamlah kasfudilriıektedrrl .  

.. · .' 
. · 

12. Bütüri hıilltınıiı hareketlei-i beğe�ilir ve güz�ldir. (Amal 

güzeli biraz se�g:t ğös:ternı:ez · ve vefasızdır derler. · 
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13. Şimdi yapılan alem-i nev-resm-i safanın 
Evsafı hele başka kitab olsa sezadır 

14. Namı gibi olmuştur o hem Sa'd hem abacl 
İstanbul'a sermay.e-i fahr olsa revadır 

ıs. Kuhsarlan bağları kasrlan hep 
Guya ki bütün şevk ü tarab zevk ü safadır 

16. İstanbul'un evsMım miimldn mi beyan hiç 
Maksud heman Sadr-ı Irerem-kara senidır 

ı 7. Damad-ı güzin-1 şeh-l zi-şin-ı felek-cih 
Fahrül1-vüzera Asaf-ı ferhunde-llkadır 

18. Hem-nim-ı Halil o�ğıla zat-ı şerifi 
Ahdinde cihan pür ni'am-l cud ü sehadır 

19. Devşirmededlr saçtığı ihsAnı şeb Ü riiz 
Pir-1 feleğin ıanın lçün kaddi dü-tadır 

20. Bim-i ser-l şemşir-i dırahşan güherJnden 
Simi-yı ehali-i sitem kah-nıbadır 

21. Hatem-sıfata tab'u dil ü dest-i kerimin 
Derya-yı hlmem kan-ı kerem ebr-1 atadır 

22. Feyz-i eser-1 sigar-ı dest-i kereminden 
Şahs-ı feleğin çihresl yakut-nümidır 

23. Ey Sadr-ı kıe:rern-kar ki dergah-ı �·.m. 
Erbab-ı dile kıble-i ürnrnid ü recadır 

24. Sensin o clhan-sadr felek-piye ki dA':lm 
DergAhma lkbAI ü şeref perde · güşidır 

25. İydin ola lkbAI ü sa'Adetle rnübArek 
Günden güne ıkballn ola gün gibi zahir 

26. Sadrında seni eyleye Hak da':lm il siblt 
Hep Alemin ettilderl şimdi bu du'Adır 

rı. Ey Sadr-ı cihan-ban ede Hak devletJn efziln 
Kim devletJn erbAb-ı dile liitf-ı Hudadır 

28. Ez-cümle Nedimi kulun ey Asaf-ı devrin 
Müstağrak-ı lutf u kerem ü cO.d ü atadır 
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13. Hele şimdi yapılan yeni usül wvk ve safa alemlerinin 
an1aıtılması ayn bir kitap olsa yeridir. 

14. CSMabtldl iadı g']bi o hem uğurlu hem de bayındır ol
muştur. İstanbul'a övünme sermayesi olsa layıktır. 

15. Dağlan, bahçeleri, köşkleıi hep sanki bütün coşkunluk, 
neşe, z.evık. ve safadır. 

16. İstanbul'un vasıflarını an1atmalk hiç mümkün mü? 
Maksat bu yolla keremli sadrazamı övmektir. 

17. Felek mevlkili, şanlı Padişahın seçkin damadı, vezirlerin 
kendisiyle övündüğü, uğurlu yüzlü Asaf cAsaf hükümdar ve pey
gamber olan Süleynı.an'ın ünlü vezirinin adı olup sadrazamlar 
için kullanılır l . 

18. Şerefli zMı Halil İbrahim Peygamber'in adaşı olduğun
dan zamanında dünya cömertlik nimetleıiyle doludur. 

19. Gece gündüz onun saçtığı ihsanı topladığı için ihtiyar 
feleğin boyu rki kat olmuştur. 

20. Parlaık çe1ikten yapılmış kılıcının ucunun kcrkusun
dan zulüm ehlinin yüzü kehriıbar gibi sararmıştır. 

21. Ey Hatem meziyetli <sadrazamı , yaratılışın gönlün ve 
keremli elin himmetler denizi, kerem ocağı ve bağış bulutudur. 

22. Kerem elindeki kadehin etkisinin feyzi ile felek de
nilen şahsın yüzü yakutun rengi gibi (utancından) !kıpkırmızıdır. 

23. Ey keremli sadrazam, Cyüce sarayın) gönül sahipleri
nin ümit ve rica kılblesidir. 

24. Sen cihan mevkili, felek dereceli öyle bir sadrazam.

sın ki, ildbal ve felelk senin sarayının perdecisidir. 

25. Bayramın ik'baJ. ve saadetle kutlu olsun. İ1JQbalin gün

den güne güneş gibi parlasın. 
26. Allah seni sadraza.mlık maika.mında devamh etsin. 

Şimdi bütün Alemin ettiği bu duadır. 

27. Ey cihanı koruyan Sa.drazaml Allah sa.adetin! artırsın. 
Devletin gönül sahiplerine Tann'nın bir lı.itfudur. 

28. Ey şerefli Asaf! bu gönül sabipleıinden biri olan Ne
dim kulun, senin lütfuna.. iyiliğine, cömertliğine ve ihsanına bo
ğulmuştur. 
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�SİDE·İ IYıDİYYE DER S1TAYİŞ�İ iJBRAHİM PAŞA 

Vezni : Mef'ulü fa'ilatü mefa'ilü fa'ilün 

ı .  Iydin mübarek ıolsun eya Asaf-ı !cihan 
Gelsin edıeble paylni biis etsin asuman 

2. Tutsun cihanı debdebe-i tabl-ı haşmetin 
Olsun felekte devlet ü cabın cihan cihan 

3. Tebrik eylemek .sana ,ıydi mecazdır 
Sen ıyde ıol mübarek eya Ca'fer-i zaman 

4. Teshir edip cihanı kul ettin kapında hep 
İkbal il amı ü devlet ü calu yegan yegan 

5. Aldın o rütbe lutf u keremle cihanda nam 
Medhinde gayrı söz bulamaz oldu şa'iran 

6. Lutf u mürüvvet eyle biraz dahı bizlere 
Mazmun bağışla bari ,efendim aman aman 

7. Feyzinle oldu bezm-i cihan sicn iken beh.işt 
Lutfunla oldu çerh-i feJıek pir iken cüvan ı,, . 

8. Bir çetr kurdu himmet-1 cudun cihanda kim 
Kam aldı sayesiınde cihan u cihAniyftn 

9. Devletle sen o -sadra khn teşrif eyledin 
Bir yana durdu fitne Cihandan heman o an 

ıo'. : Alili bilirdi keridüYf. ımi'zÖ.l çerh�i d()D 
. Devletle ibtldada verlr olduğun zaman 

ı.ı. Vashn miheyyel ,eyledi bu nev kumaş ile 
Nessac-ı kilk-i nadlre-perdaz-ı nükte-dan 
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İBRAHİM PAŞA ÖVGÜSÜNDE BAYRAM KASİDESİ 

1. Ey cihanın Asaf'ı CSadrazamJ 1 Bayramın mübarek olsun. 

Gök, edeple gelsin senin eteğini öpsün. 

2. Haşmet daıvulunun gümbürtüsü c1hanı tutsun. Felekıte 

devletin ve mevkiin cihanlar gibi yüce olsun. 

3. Bayramı tebrik eyleme!k sana. mecazdır. Ey zamanın Ca
fer'i CHarunürşşerid'in vaıiri) , sen bayrama müJbarek ol. 

4. Cihanı fe1Jh edip saadeti, ululuğu, devleti ve mevkü hep 
birer birer kapında kul ettin. 

5. Cihanda lCıtuf ve keremle o derece ün aldın ki, şairler 

övgünde artık söz bulamaz oldular. 

6. Aman efendim bari bizlere de biraz lCı.tuf ve mürüvvet 
eyleyip mazmun bağışla Cyeni manalar söyleme imka.nı ver) . 

7. Dünya meclisi hapishane iken senin feyzinle cennet ol
du. Dönen felek ihtiyar iken senin lCı.tfunla genç oldu. 

8. Cömertlik himmetin cihanda öyle bir çadır kurdu ki, 
onun sayesinde Cgöılgesindel cihan da cihanda.kiler de murat al
dılar. 

9. Sen devletle sadrazamlık maıkamını şereflendirince he· 
men o an cihandan fitne bir yana çeıkildi. 

10. Sen devletle v� olduğun zaman alçalk felek nihayet 
kendisini azledi:lıniş bildi. 

11. Nüktedan ve nadir sözler yazan lk.alem dokumacısı !bu 

yeni kumaşla senin vasfına zeyl yapl;l. CVasfını anlatmaya devam 
ettil Cek ilave anlamındaki zeylden maJcsaıt kasideye eklenen ga
zeldir. Zeylin bir anlamı da eıtek olup tevriyeli ltullantlmıştır.l 
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12. İydlyye camelerle çıkıp seyre dilberan 
Uşşikın ettiler yeniden hAllni yaman 

13. Bir bilse verdi bana ağız mlskidir deyü 
Bir tatlı dilli cana yakın tıfl-ı dll-sitan 

14. Kasr-ı Cinin'a azmedelim sevdiğim dedim 
Ol hdr-veş dedi ne durursun aman hemin 

15. Görmüş mü kimse Cedvel-i Sim'in nazirini 
Dilberler atsa seyrine anın aceb mi cin 

16. Havzın safa.sını edemem hiç sana beyAn 
Düştük bu gün o şii.h ile zevrakta yan-be-yan 

17. Bestlr ki geçti canımıza rilzenin gamı 
Cisr-i Sürdr' dan geçelim ba.ri bir zamin 

18. Ey Sadr-ı muhterem ede Hak iyd her günün 
V asfmda ola böyle NedimA şeker-feşAn 
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12. Güzeller, bayramlık elbiselerle gezmeye çıkıp aşıkların 
halini yeniden yaman ettiler. 

13. Bir tatlı dili, cana yakın, gönül a1an bir çocuk ağız 

miski diye bana bir öpücük verdi. 

14. Sevdiğim Kasr-ı Cinan'a gidelim dedim, o huri gibi 

güzel «ne duruyorsun, aman hemen• dedi. 

15. Cedvel-i Sim Cgüm.üş kanal> 'm benzerini kimse gördü 

mü? güzeller onun seyrine can atsa �ılır mı? 

16. Havuzun sa.fasını sana hiç anlatama.m, Cçünkül o şüh 

{güzell ile bu gün kayıkta yanyana düştük. 

17. Orucun gamı canımıza pek işledi. Bari bir süre Cisr-i 

Sürür CNeşe Köprüsül 'dan geçelim. 

ıs. Ey muhterem Sadrazam! Tanrı her gününü bayram et

sin, Nedim de senin vasfında böyle şekerler saçsın Cştirler yazsın) . 
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DER TA'RiF-i TEŞRİF-İ ŞEB-İ HELVA 

Vezni : Fa'ilatün fa'ilatün fa'ilatün fa'ilün 

1. Şad geldin ey vezir-l a'zam-ı mUır-iştihar 
Yümn-l teşrifln ile oldu bu :ıııesned kfun-kAr 

2. Şöyle pür zib eyledin bu bezmi kim ancak eder 
Gülsltan bezmln kudfun-ı hurrem-i fasl-ı bahir 

3. Hamd Mllah kim yine oldu bu devlet - haneye 
Saye-i lkbai ii cahın tac-ı fark-ı iftihar 

4. Hamd Ullah kim yine çün ebr-i Nisan-ı kerem 
Saha-i ümmide oldu ddmenin gevher-nisar 

5. Hamd Iillah kim yine ey aftab-ı ma'del.et 
Ferr ü tiibın saldı bu me'v:aya niir-ı i'tlbar 

6. Şöyle mesriir eyledin dinıad-ı ali-şanını 
Kim safadan oldu tab'ı tab-dar ayine-var 

7. Oldu teşrifin ona sermaye-i izz ü şeref 
iltifatın kıldı kadrin mihr-1 burc-ı iştihar 

8. Her ne rütbe şad olursa hak bu kim şayestedir 
Her ne gQne fahr ederse hak bu kim ol rütbe var 

9. Kim olup mihman müşerref eyledin kaşanesln 
Sen gibi bir Asaf-ı pür haşmet-1 gerdun-v:ekar 

10. Bir hidiv-i muhterem bir daver-1 ali.Jılmeın 
Bir clhan-dar-ı muazzam bir vezir-1 nam-dar 

11.  Bir vezir-i kinı-ran kim pas-ban-ı dergehi 
Aşinalık etmeje Keyvan-ı çerhe eyler ar 
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İBBAHİM PAŞA'NIN HELVA GECESİNİ 
ŞEREFLENDİRMESİ HAKKINDA 

ı. Ey ünü güneş gtbi herkesçe bilinen Sadrazam! CMehmed 

�aşa'nın sarayın.al neş'e ile geldin. Teşrifinin uğuru ile bu yer 
muradına erdi. 

2. Bu meclisi öyle süsledin ki bu süsü anoalk gülistan mec
lisine baıhar mevsiminin gelişi verebilir. 

3. Alla:h'a hamd olsun ki ikıbal ve meviki gölgen (bu devlet 
haneye iftihar tacı oldu. 

4. Allah'a hamd olsun ki bereketli Nisan bulutu gibi se
nin eteğin ümid sahasına yine inciler saçtı. 

5. Ey adalet güneşi! Allah' a hamdolsun iki senin parlaldı
ğın bu yere itibar nurunu saldı. 

6. Ünü büyük damadını CKethuda Mehmet Paşal öyle se

vinıdWdin ki, onun tabiatı ayna gi'b!i. parladı. 

7. CSarayınıl şeref1endirmen ona yücelik ve şeref serma
yesi oldu. İltifatın onun değerini şöhret burcunun güneşi yaptı. 

8. Doğrusu o ne, derece sevinse la.yıktır. Her ıne tarzda 

öğünse doğrusu yerindedir. 

9. Çünkü senin gibi haşmet ve vakar dolu vm:ir misafir 

olıınak.1ıa onun sarayını şereflendirdin. 

10. O, himmeti yüce, saygı değer, cihana sahip büyük ünlü 

bir ve2lirdir. 

11. CÖylel muradına ermiş bir vezir ki onun sarayının bek

çisi fele.ğin Zuhal yıldızı Cen yüksek gök katında bulunduğu dü

şünülen gezegen> ile arlkaıd.aşlık etmeye utanır. 
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12. Sadr·ı ali gevher-i sir-ab kan-ı izz ü cah 
Mihr·i gerdful-ı meali iftihar-ı rfı.zgar 

13. Kar-ı mülk ü millete her re'yi bir sedd-i sedid 
Her sözü tac-ı isabet üzre dürr-i şMı-var 

14. Asaf-ı gerdun-haşem kim cAme-l lkbMine 
Dest-i eyyam eylemiş medh ü senadan pftd u tar 

15. Ya'ni İbrahim Paşa kim nlgAh-ı re'feti 
Jeng-dar ayineyi eyler dokunsa sebze-zar 

16. Asafa sen sohbet-i helvada şirin-kam olup 
Her şebin kılsın nice şevk u meserretle güzAr 

17. Düşmenin helvası da bumunda koktu galibi 
Zannım oldur kim zamin-ı sayfe dek etmez karar 

18. Hak te'ali devlet ü ikbilln efzOın eyleyip 
Olasın sadr-ı sa'adette hemişe her-karar 

19. Böyle her sil eyleyip teşrif izz ü şAn ile 
Vasfına olsun Nedim'ln him.esi gevher-nlsar 

1 1 4 



12. Yüce sadrazam, değerH inci, ululuk ve mevki maden 
ocağı, yücelikler göğünün güneşi, zamanın övüncü. 

13. Onun her düşüncesi milletin ve memleketin işine sağ-
1am bir koruyucudur. Her sözü doğruluk tacına bir incidir. 

14. Günlerin (zaman> eli gök haşmetli Asaf Csadrw..am>'ın 

ikMl elbisesini övgü ipliğiyle dokumµştur <ta.t- u püd kum.aşın en 
ve boy ipliği) . 

15. Yani �brahim Paşa ki onun yüce bakışı paslı aynaya 
dokunsa aynayı çimenlik yapar Cdem.\rden yapılan aynanın üz.e.. 

rindeki yeşil pas onun bakışı ile çimenlik olur> . 

16 Ey Sadrazam! Sen helva sohbetinin tadını al da her gecen 
nıice keyfler ve sevin<(lerle geçsin. 

17. Düşmanın helvası da galiba burnunda koktu. CÔlümüJ 
sanırım yaza kadar sürmez CBurnuna helvası koikmak deyimi öl
mesi yakın anlamındadır.> 

18. Yüce Allah senin devletinıi ve ikbtlini. artırsın. Mutlu 
sadra.za.mlık makamında daima kalasını. 

19. Böyle her yıl ululuk ve şanla Chelva gecesine> teşrif ey
leyip Nedimi'n kalemi de seni öğmek için inciler CşürlerJ saçsın. 
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DER TA'RlF-1 TEŞRİF-1 ŞEB-1 HELVA 

Vezni : Mefa'ilfuı mefa'ilün mefa'ilün mefa'ilün 

1.  Sa!detle gelip ey Alemin destO.r·ı zi-şAnı 
Nişestin dO.ş-ber-dftş-l sipfhr etti bu eyyamı 

2. Bezendi makdeminçün saha ezhAr Ü fevAldhle 
Unuttu hAtır-ı Azade bostan ü güllstAnı 

3. Hayat-ı cividansm sen ki geldin clsm-1 bimara 
. Baharansm ki kıldın gülşene teşrif erzani 

4. Tabib-i illet-i ıilemsin ey desto.r-ı mülk-Ari 
Bulur her kande varsan illet ü enddh piyam 

5. Açıldı hihr-ı eyyam tefrih·i kudo.munla 
Bahar ettin eyi ebr-1 kerem fasl·ı zemistAnı 

6. Hemin inıidedlr kim Cedye tahvil eyleyip HurŞid 
Bu dem şükrine-i teşrifine kurban ede am 

7. Bu helva bez.minin hakka ki olmaz vasfına kidir 
Nice garri kasideyle sitAylş kılsa HWni 

8. Sen ol sadr-ı muazzamsın ki görse haşmetin Örfi 
Ederdi çün giribin çak vash hin ü Mlinı 

9. Gelip iclil ile sıhr-1 güzin1n eyledin fhyi 
Terakki buldu yümn-i makdeminle devlet ü şAnı 

10. Bu 10.tfun ana verdi ol kadar feyz-1 meserret kim 
Pür oldu handeden minend-i gül ceyb ü gtıibAm 

1 1. Sürur u şevk ile buldu güşiyiş şöyle kim hAla 
Derfinu subh-ı ıyde bahşeder envAr-ı plşAni 

12. Efendim iltifatında aceb te'sir vardır kim 
Eder sir-ib-ı şevk ih-ı hayit lçınişce insAnı 
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İBRAHİM PAŞA'NIN HELVA GECESİNE 
GELİŞİ HAKKINDA 

ı. Ey alemin şanlı veziri! Saadetle gelip oturman bu sarayı 

öyle yüceltti ki onu gökle beraber yaptıı. 

2. Gelişin sebebiyle her yer yemişler ve çiçelklerle süslen

di. CBul kayıtsız gönül bostam, gülisıtan unuttu. 
3. Sen hasta vüouda ebedi hayat bağışla.yansın. Teşrtfinle 

gülşene gelen baharlar gibisin. 

4. Ey ülkeyi süsleyen vezir, sen herıkesin hastalığının dok

torusun. Her nereye vıarsan hastal.ıilr ve keder sona erer. 

5. Ey kerem bulutu! kış mevsimini !bahar yaptın, gelişinin 

ferahlığı ile günlerin CzamanınJ gönlü açılıp şenlendi. 

6. Güneş Oğlak Burcu'na geçip senin gelişinin şülkranesd 

olarak onu kurban etmeye hazırdır. 

7. Ha.kA.ni ne kadar parlak kıasidelerie övse doğrusu bu hel

va meclisini anlatamaz. 

8. Sen öy1e büyük bir sadrazamsın ki Örfi senin haşmetini 

görse hanı ve hakanı övdüğü Ckağıdıl yaka gibi yırtardı. 

9. Ululukla. gelip seçkin akraıbanı Cdamad.ı Mustafa Paşal 
fuyA eyledin. Senin uğurlu gelişinle onun saadeti ve şanı yüceldi. 

10. Bu lütfun Cgelişinl onu o kadar çok sevindirdi ki yakası 

ve cebi gül gibi güh.işlerle doldu. 

11. Sevinçten öyle ferahl.rk duydu ki şiıındi içi bayram sa

bahına parlaik bir alın gibi nurlar bağışlar. 

12. Efendim iltifatında (gönül alınanda) öyle şaş:ıla.calk 

bir tesir var ki insanı abıhayat içmişcesine neş'eye kandırır. 
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13. Aceb ab-ı hayat-ı ehl-perverdir miidam olsun 
Ki ihya eyledi bir reşhasiyle hu dil Ü cam 

1 0. Ubii.diyette ibka eyleyip bu bendeni ya'ni 
Yine şevk u tarabla eyledin pür tab'-ı nalanı 

1 S. Efendim ol kadar memnii.n-ı lutfundur tabiat kim 
Hezaran beyt ile arz eylemek mümkin değU anı 

1 6. Huda hemvare kılsın ömrünü lclallni efzUn 
Şeref-yab eyleye sad sal zAtm sadr-ı divam 

17. Heınişe böyle sair kullannla sıhr-1 zi-şAnm 
Göre sayende mu'tAd olduğu eltM u ihsanı 
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13. İnsan1 yetiştirip ona ölümsüzlük veren Cbul acayip aıbı

hayat devamlı olsun. Çünkü bir damlasıyla bu canı 'Ve gönlü 

diriltti. 

14. Yani bu bendeni CNedim'il kulluktan çıkarmayıp onun 
inleyen vücudunu şevk ve eğlence ile doldurdun. 

15. Efendim lütfundan o kadar memnunum ki bu memnu

niyetimi binlerce beyit ile sana arzetmem müın!kün değildir. 

16. Allah ömrünü, ululuğunu daima arttırsın. Sadrazamlık 

makamı senden yüz yıl şeref alsın. 

17. Başka kullarınla şanlı akraban Cdamadı Mustafa Paşa) 

senin sayende böyle alıştıkları lütufları ve ihsanı daima görsünler. 

1 19 





G A Z E L L E R 



1 

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

2. Buy-ı gül taktir olunmuş nazın işlenmiş ucu 
Biri olmuş hoy birisi dest-mal olmuş sana 

3. Sihr ü efsun ile dolmuştur derunun ey kalem 
Zülfü Hariit'un demek mümkin ki nal olmuş sana 

4. Şöyle gird olmuş Firengistan birikmiş bir yere 
Sonra gelmiş giişe-i ebruda hal olmuş sana 

5. Ol büt-i tersa sana mey nuş eder misin demiş 
El-aman ey dil ne müşkilter sual olmuş sana 

6. Sen ne camın mestisin aya kimin hayranısın 
Kendin aldırdın gönül noldun ne hal olmuş sana 

7. Lehlerin mecruh olur dendan-ı sin-i buseden 
La'lin öptürmek bu haletle muhal olmuş sana 

8. Yok bu şehr içre senin vasfettiğin dilber Nedim 
Bir peri-suret görünmüş bir hayal olmuş sana 

Vezni : Fa'ilatün fü'ilatün fa'Hatün fa'ilün 
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ı. lnoolik, haddeden geçmiş sana boy bos olmuş. Şarap şi
şed.0'11 süzülmüş sana kırmızı yanak olmuş. 

2. Gülün kokusu imbikten geçirilmiş, nazın da ucu işlenmiş, 
sana biri ter, biri mendil olmuş. 

3. Ey kalem, için sihir ve büyü ile dolmuş, HB.rüt'un saçı 
senin kalemine ikıl olmuş denebilir <Harut büyücü. Harut ile MA
rüt iki melek, büyü �le uğr�tıkları için Tanrı cezalandıraraı}{ 
dünraya göndermiş. Babil'de bir kuyu� ayaklarındanbaş �ağı 

asılmışlar. Orada büyü yapmallda uğraşırlarmış. Nal : Kamış k.8.
lemin içindeki kıl gibi ince lif) . 

4. Firengistan şöyle bir yere birikip yuvarlanmış, sonra da 

gelmiş �ının ucunda sana ben olmuş CFirengistan ka.fir, yani 
imanı kararmış olan kimselerin filk.esi. Divan şiirinde saç ve ben 
için siyahlığından dolayı kafir sıfatı kullanılırl . 

s. Ey gönül! O Hıristiyan güzeli sana şarap içer misin de
miş, aman sana ne de, zor soru olmuş. 

6. Gönül! Nasıl bir kadehten sarhoş oldun, aoaba kimin 
hayranısın? Sen kendin aldırdın Cıi.şrk oldun) ne oldun böyle, sa
na ne hıl.l olmuş? 

7. Dudakların buse kelimesinin sin harfinin dişinden bile 

yaralanır. Bu yüzden senin için dudağını öptürmek imkAnsız ol

muş CEski yazıda sin harfinin b�ına üç tane ufak çıkıntı yapı
lır ki ona sinin dişi denirl . 

8. Nedim! Bu şehirde senin anlaıttığın güzel yok. Sen bir 
hayal görmüşsün, sana bir peri yüzlü güzelin hayım görünmüş. 
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il 

1 .  Gör kadd-i yari serv-i çeman söylerim sana 

Bak ol dehana raz-ı nihan söylerim sana 

2. Sonna peyam-ı la'lini peymane duymasın 
Ey dil tehalük etme aman söylerim sana 

3. Beıı şairim o kamet-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 

5. Söylenmez ol peri ile seyr-i Hisir'ımız 
Zannetme ey dil anı heınan söylerim sana 

6. Hamdır dü zülfü zülfe-veş anınla bil heman 
Ey bAd-ı subh işte nişan söylerim sana 

Vezni : Mef'ulü fa'ilatü mefü'ilü fa':iılun 

124 



il 

ı. Sevgilinin boyuna bak, sana <ol salınan servidir diyo

rum. O dudağa bak sana gizli sır söylüyorum CSevgilinin dudağı 

sır gibi gizli olup görünmeyecek kadar küçüktür) . 

2. Ey gönül, onun la'l gibi kırmızı dudağından haber sor

ma kadeh duymasın. Aman Csakınl acele etme, ben sana söyle

rim CSorma kelimesi tevriyelidir. Peya.m ile peymane arasında ci
nas ve zahiri iştikak sanatlan yapılmıştır> . 

3. Ben şairim, o ölçülü düzgün boyu sevmem desem de 

doğrusu sana yalan söylerim. 

4. Huzıirunda sana söyleyecek bir sözüm vardır. Düşman

lar ne vakit uyursa o zaman söylerim. 

5. O peri gibi güzelle Hisar gezmemiz söylenmez (gizlidir) . 

Ey gönül onu sana olduğu gibi anlatırım zannetme. 

6. Onun iki zülfü çengel giıbi kıvrılktır. Ey sabah rüz;gan 

işte bunu sana işaret olarak söylüyorum CZülf : yüzün iki yanına 

dökülen saç, zülfe. püskül, saçak, elif harfinin ucundaki çengel 

anlamlarında olup iştikak ve cinas sanatları yapılmıştır> . 
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111 

1 .  Çünkl bülbiilsün gönül bir gülsitan lazım sana 

Çünki dil koymuşlar adın dll-sitan lamn sana 

2. Nev-civanhk Alemin tA kim getirsin yadına 
Dahi pek par olmadan bir nev-civan liizım sana 

3. Çünki ş8.irsfn hayal-i tazedir senden murad 
Pes yeni bir dil-rüba-yı mUmiyan lazım sana 

4. Bir güzel sev duymasın amma sakın za.l-1 felek 
Gene ola aınmA nihan-ender-nihan liizım sana 

5. Çünki ta'mir etti tali' hane-i viranım 
Gayri zahir bir nünisib mihman ltizım sana 

6. Ahuvan-ı ıına'ni-i nev saydına hep cümleden 
Şimdi bir gistı.-kemend ebru-keman lazım sana 

7. Çünki tir-i becr ile oldun zahim-nilk ey gönül 
Çek çevir kendin ki bir kaşı keman liizım sana 

8. Vasf-ı la'il-1 dilber ise kasdın ey kilk-i beyan 
Terceman olmaklığa şirin-zeban ltizım sana 

9. Kıl meta'ı nazmını arayiş-i suk-ı kemal 
Ey Nedim-i pür hüner zih-i dükan IAzım sana 

V'ezni : Fa'ilatün fa'ilatün fa'ilatün fa'ilün 

126 



ın 

ı. Gönül madem ki bülbülsün sana bir gül bahçesi gereık. 
Madem ki adını gönül :koymuşlar sana bir gönül alıcı (güzel> 

gerek. 

2. Gençlik il.lemini hatırına getirmesi için daha pek ihtiyar 
olmadan sana bir genç Csevgili) gerek. 

3. Madem ki şairsin senden istenen taze hayaldir. Öyle ise 

sana ince belli yeni bir gönül kapıcı CgüzeD gerek. 

4. Bir güzel seıv ama sakın ihtiyar felek duymasın. Genç 
olsun ama. Cbu sevgili! çok gizli olsun Ckimse bilmesin) (gene 
kelimesinin hazine anlamı ile tevriye sanatı yapılmıştır. Buna 
göre sevgili haz.ıine gibi değerli ve gizli olsun anlamı verilir) . 

5. Madem ki ,talih viran ıevini tamir etti artıık: sana uygun 
bir misafir lazımdır. 

6. Yeni ma'na. a.hularını avlaman için her şeyden önce 
şimdi sana bir kement saçlı, yay kaşlı Cgüzell gerek. 

7. Ey gönül madem ki ayrılık okuyla yaralandın, kendini 
çek çevir Ckendine baki ki sana kaşı yay gibi bir güzel gerek. 

8. Ey usta kalem ma;ksadın dilberin la'l gibi kırmıızı duda
ğını anlatmaksa tercüman olmaik için sana bir tatlı dilli CgüzeU 
gerek. 

9. Ey hüner dolu Nedim! Nazım malını olgunluk çarşısının 

süsü yap. Senin dükka.nı süslemen gerek. 
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iV 

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

2. Açmış oldum sinesin bir kerre aram u sükl'.in 
Sineden bilmem ne halettir girizan oldu hep 

3. Hal kafir züH kAfir çeşm kafir el-aman 
Ser-be-ser lldim-i hüsnün ıkaftristan oldu hep 

4. Olmadı tenhaca bir işret çemende yar ile 
Üstüme göz dikti nerldsler nigeh-ban oldu hep 

5. Gerdeninden sinesinden buseler etmişti va'd 
Cümlesinden neyleyim kafir peşiman oldu hep 

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

7. Şive-i güftan hemşiren m1 öğretti sana 

Her sözün şirln-zebamm camına can oldu hep 

8. Sen demişsin kim kiımin dıerdiye giryandır Nedim 
Hep mürüvetsiz senin derdinle giryan oldu hep 

Vezni : Fa'ilatün fa'ilatün fa'Hatün fa'ilün 
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ı. Aşka düştüm, can ve gönül gençlere bedava harcandı. 
'Sabır ve takat hep yaka yırtığına sarf edildi Cya.ka yırtmak üzün

tüden kinayedir. Üzüntüye sabretmek ve dayanmak için ya.kasını 
yırtıyor) . 

2. Göğsünü bir kere açmış oldum. Ne ha.I oldu bilmem 
göğsümden huzur ve sükCın hep kaçtı. 

3. Ben ka.fir Ckaral , saç ka.fir Ckaral , göz kAfir Ckara> . 
Aman Allah'ım güzellik ülken baştan başa ka.firistan Cküfür ül
kesi) oldu Clkafir, Müslüman olmayan, imanı ikara.rmış olandır, 
sıfat o1ara.k kara anlamında kulla.nı.lırl . 

4. Çimenlikte sevgili ile ya1nızca bir işret edemedik. Ner
gisler üstüme gözlerini diktiler, hep gözetledi1er. 

5. Gerdanından, göğsünden öpücükler va'detmişti, Neyle
yim kM'ir tümden pişman oldu hep. 

6. Fesin kenarını bir nezaketle açıp ka.külünü şöyle bir 
gösterdi ki kim gördüyse hep hayran oldu. 

7. Tatlı dilimi Konuşma tarzını kız kıardeşin mi öğretti? 

Her sözün hep canıma can kattı. 

s. Nedim kimin derdiyle ağlıyor demişsin, ah hayırsız hep 
senin derdinle ağladı, hep senin derdinle. 
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1 .  Muradın anlarız ol gamzenin iz'Anınuz vardır 
Beli söz bilmeziz amma binız irfAnımız vardır 

2. O şiilıun sunduğu peymaneyi ıreddıetmeziz .elbet 
Anınla böylece ahdetmişiz peym!nımız vardır 

3. Müııbibdir sana ey tıfl-ı nazını hüccetin al gel 
Beşlktaş'a yakın bir hine-i virAnımız vardır 

4. Elin koy sine-i bfillira rahın et aşıka zira 
Beyiz ıüzre bizim de pen�ber-fermômmız 'Vardır 

5. Güzel sevmekte za.hld müşkilin var ise bizden sor 
Bizim ol fende çok tahkildmiz itkanıınız vanfır 

6. KOCllp her şeb miyamn can�na can katmada ağyar 
Behey zalim sen insaf et bizim de cAnımız vardır 

7. Sıkılma bezme gel bigAne yok da'vetlimiz ancak 
Nediınıa bendeniz var bir jdahi sultinmnz vardır 

Vezni : Mefa'ilün mefa'il'ün mefa'ilün mefa'ilün 
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ı. O süzgün yan bakışın ne demeık istediğini anlarız. O 

kadarcık anlayışımız vardır. Evet güzel söz söylemesini bilmeyiz 

ama söyleneni anlayacak kadar bilgimiz vardır. 

2. O şühun sunduğu kadehi elbette geri çevirmeyiz. Onun

la böylece sözleşmişiz, andımız vardır. 

3. Ey nazlı yavrum., Beşiktaş'a yakın viran bir evim.iz var. 

Sa.na uygundur, gel tapusunu al. 

4. Elini billur gibi parlak göğsüne koy, zira bizim de be
yaz üstünde pençeli bir fermanımız vardır lelini göğsüne koymak 

deyimi vicdanına koy insaf et anlamında mecazlıdır. Pençe fer
manın yazısı üzerine atılan pençe biçiminde imza) . 

5. za.hid! güzel sevmekte bir güçlüğün varsa bizden sor. 

BWim o fende çok incelemem.iz, sağlam bilgimiz varclır. 

6. Başkaları her gece beline sarılıp canlarına can katmakta. 

Behey zalim sen insaf et, bizim de canımız vardır. 

7. Sıkılma meclise gel, yabancı yok, davetllı:niz sadece Ne

dim kulunuz, bir de sen sultanımız vardır. 
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VI 

1. Sabi kl dest ura ol zülfe müşk-i nah kokar 
Açarsa ukde-l pirahenin gül-ah kokar 

2. Ne iberk-i güldür o leh çiğnesem şeker saınınm 

Ne goncedir o dehen koklasam şarab kokar 

3. Aceb ne bezmde şeb-zinde-dir-ı sohbet idin 
Henftz nerkls-i mestinde ht\y-ı hib kokar 

4. Nlkib ile göremezken biz anı va hayfa 
Rakib o gerden-i simini bi-nikab kokar 

5. O ten ki hak ola aşkın güdaz-ı ısfı:zundan 
Biten giyahı dem-i haşre dek kebab kokar 

6. Seni meğer ki gül-dsfuı-i niz terletmiş 
Ki sib-i gabgabm ey gonce-leb gül-ah kokar 

7. Nedim sen yine ıma'ni-şlkAflıkta mısın 

Ki nevk-i tiğ-1 kalem hfuı-ı intibah kokar 

Vezni : Mefa'Mün fe'ilatün mefa'ıilün fc'ilün 
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VI 

1 .  Sabah rüzgarı o saça. elini değdirince Cher tarafta) halis 
misk kokar. Gömleğinin düğmesini açarsa gillsuyu kokar. 

2. O dudak nasıl bir gül yaprağıdır, çiğnesem şeker sanı
rım. O ağız nasıl bir goncadır koklasam şarap kokar. 

3. Acaba hangi mecliste gece sohbet edip uyumadın. Mah· 
mur gözünde hAlA uyku kokusu var. 

4. Biz o gümüş gibi beyaz g·erdanı örtü ile Cdahil göremez
ken eyvılh! Rakib onu örtüsüz kokluyor. 

5. Aşk ateşiyle yanıp yok olan vücudun toprağından biten 
her ot kıyamete kadar kebap kokar. 

6. Ey gonca dudaklı seni meğer gülden yapılmış naz bü· 
yüsü. terletmiş. Çünkü elma gibi olan çenenin altı gül suyu ko

kuyor. 

7. Nedim, sen yine ince manalar bulup çıkarıyorsun. Çün

kü kalem okunun ucu C mılnalarıl seçme kanı kokuyor. 
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VII 

1. Her turrasmda bin şiken-i dil-rübası val' 
Her bir şikenc-i turrada bin mübtelası var 

2. Bir pür-nemek kirişmesi bir tatlı handesi 
Bir şekkerln tekellümü bir hoş edası var 

3. Seyret beyaz feste o zülf-i muanberi 
Şeb-huyu gör ,ki berk-i semenden ilmbası var 

4. Kim vasfını ne ben diyeyim hod ne sen işit 
Amma biraz vefacığı nakıs şurası var 

5. Bir çeşmi var ki bir nice yüz bin lisan bilir 
Bin hem-zebam hem-demi bin aşinası var 

6. Bilsen beğhn ederdi seni eşk bi-karar 
Şhndi Nedim'in öylece bir macerası var 

Vezni : Mef'ulü fa'ilatü mefa'ilü fa'iliın 
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vır 

ı. CAlnına dökülenl her saçında gönül kapan bin kıvrımı 

var. Saçının herıbir !kıvrımında. bin düşkünü Cil.ıjığıJ var. 

2. Çok tuzlu bir cilvesi, tatlı bir gülüşü, şeker gibi ikonu

şuşu, hoş bir edası var Ctuzun tadı acıdır, fakat yemeğe tat verir. 
Sevgilinin cilvesiyle il.ı;ığı azarlaması, üzmesi aşığa tatlı ve hoş

gelir) . 

3. Beyaz feste o anber kokulu saçı seyret. Y asemdn yapra

ğından elbiseSi. olan şebboya bak. 

4. Onun vasfını ne ben söyleleyim, ne de sen işit Canlaıt

makla bitmez) . Ancalk şurası var ki biraz vefası ekS:iktir. 

5. Öyle bir gözü varki yüz binlerce dil bilir. Bin dildaşı 
ve ankada.şı, bin tanıdığı vardır. 

8. Beyim, şimdi Nedim.'in öyle bir macerası var ki bunu 

bilsen gözyaşı Cselin> seni. yerinde durdurmaz, alır götürürdü 

Cma.cera kelimesinin alkan ve ıba.şıta.n geçen olay anlamları teıvri
yeli !lru.llanılmıştır. 
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VIII 

1 .  Kad-l bülend mi ömr-1 hezar-sal midir 
O lA'l-l nah mı ser-çeşme-i zülal midir 

2. Dehen mi nüsha-i hüsnündeki me'al midir 
Miyan lını mısra-ı kaddindeki hayal imidir 

3. İzar ü çeşmlnıe sorsan henuz bilmezler 
Ki reng-i vesme slyeh-riiy ghe al midir 

4. Temam hüsnüne söz yok o afetin amma 
Acep serire-şlniis-ı lisiin-ı hal ımidir 

5. Ya bir nigaha ıdahi tab yok mu çeşminde 
O niiz hastesi .. ta böyle bi-mecal midir 

6. Henl.an murAdı tegafüldür ol bütün yoksa 
Zebanı beste-i naz fse çeşıni lal midir 

7. Kemal-i hüsnünü derk eyledikte dil-darın 
önünde mahv-i vücud etmemek kemal nıtdlr 

8. Fürfiğ-1 ghe mi bllliih ·söyle rfiyunda 
Bu reng ü tab Huda verdiği cemal midir 

9. Leh ü :mlyandan idi bahsiniz ,Nedim ile hep 
Dahi miyinede ey dil o kıyl ü kal midir 

Vezni : Mefa'iılün fe'ilatün mefa''ilün fe'ilün 
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VIII 

ı. Yüce boy mu, bin yıllık ömür müdür? O saf lıl.'l Cduda.ld 

mi an ve tatlı sıu çeşmesi midir. 

2. Güzelliğinin kitabındaki ağız mıdır Cyoksal mAnA. mı

dır? Şiir mısraı gibi boyundaki bel midir Cyoksa> hayıl.l midir? 

3. Onun yanağına ve gözüne sorsan rastığın renginin si

yah, allığın renginin kırmızı olduğunu hAlA bilmezler. 

4. O Afetin bütün güzelliğine söz yok ama acaba ha.! di
liyle konuşmanın <konuşmadan hal ve tavır ile anlatım> gizli 

manMını bilir mi? 

5. Gözünde bir bakışa dahi güç yok mu, o naz hastası tA 
bu kada.r güçsüz müdür? 

6. O güzelin maksadı bilmezlikten gelmektedir. Yoksa dili 
nazdan konuşmuyorsa gözü dilsiz midir? 

7. Sevgilinin güzelliğinin mükemmelliğini anlayınca onun 

önünde varlığı yok etmemek olgunluk mudur.? 

8. A:llah aşkına söyle yüzündeki. allığın parlaklığı mı, yoksa 
bu renk ve parlaklık Tann'nın verdiği güzellik midir? 

9. Nedim ile sohbetiniz hep dudaktan ve belden id!l. Ey gö
nül aranızda. konuşulan hA.IA o IM'lar o sözler midir? 
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IX 

ı. Sakiya hoşum alan zeınzeme-i çeng midir 
Yoksa destindeki peymane-i gül-reng midir 

2. Nağmene tir-i nigeh piş-rev olmakta meger 
Mutnb ebru da kemanınla heııı-aheng midir 

3. La'il-1 handan mı yahud kuçe-i verd-i terde 
Dest-i tarac-ı sabadan çözülen deng midir 

4. Perde-i şermi giderdin ruh-ı pür-tabından 
Kasd o gül-çihreye ey duht-i ineb reng midir 

5. Bir nihamce tebessüm de mi sığmaz cana 
Söyle billfth dehcnin ta o kadar teng midir 

6. Lezzetinden nice ah olmadın ol la'l-i terin 
Meded ey sagar-ı yakut dilin seng midir 

7. Ne bu nev nakş-ı tırazende Nedima söyle 
'ÜstAd-ı kalemin hame-i Erjeng midir 

Vezni : Fe'ilatün fe'ilatıün fe'ilatün fe'ilUn 
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ıx 

ı. Ey sanki! Aıklımı alan çengin nağmesi midir, yoksa elin
deki gül renkli kadeh midir? 

2. Çalgıcı! Balkış okun nağmene peşrev olmaıktadır. Kaç da 
kemarunla aynı ahenkte midir? 

3. Gülen la'l Cdudakl midir, yoiksa ıtaze ,gül sokağİnda yağ
macı sabah rüzgılnnın elinden çözülen denk midir? 

4. Ey üzüm kızı Cşarapl ! Parlak yanağından utanma per
desini giderdin. Maksat gül yanaklıya hile ve oyun mudur? 

5. Ey sevgili! Gizlice bir tebessüm de mi sığmıyor, Allaih aç
kma söyle ağzın ta o kadar dar mıdır? 

6. Ey yakut kadehi Yetiş imdat et, o taze la'lin Cdudak> 
lezzeıtınden nasıl eriyip su olmadın, gönlün taş mıdır? 

7. Ey Nedimi Bu süslü yeni nakış nedir? Yoksa kaleminin 
ustası Erjeng'in kaelmi midir CErjeng veya Erteng ressam ve nak
kaş Mani'nin adıdır) . 
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x 

ı. Tahammül mülkünü yıktın Hülag(t Han mısın kafir 
Aman dünyayı yaktın ateş-1 si'tzan mısın kafir 

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

3. Ne ma'ni gösterir duşundaki ol ateşin atlas 
Ki ya'ni şu'le-i can-silz-ı hüsn ii an mısın kafir 

4. Nedir bu gizli gizli ahlar çAk-ı giribanlar 

Acep bir şuha sen de aşık-ı nalan mısın kafir 

5. Sana kimisi c8.nını kimisi can8.nını deyü söyler 
Nesin sen doğru söyle can mısın canan mısın kafir 

6. Şarab-ı ateşinin keyfi ı-Uyun şu'lelendirmiş 
Bu hAl.etle çerıiğ-ı meclis-i mestan mısın kafir 

7. Niçin sık sık bakarsın böyle mir'at-i mücellaya 
Meğer sen dahi kendi hüsnüne hayran mısın kafir 

8. Nedim-i mn bir kafir esir etmiş işitmiştim 
Sen ol cellid-ı din ol düşmen-1 iman mısın kafir 

Vezni : Mefa'jılün mefa'ilün mefa'ilün mefa'ilün 
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x 

ı. Ta.hammül ülkesini yıktın, HulA.811 Han mum kAfir. 
Aman dünyayı yaktın yakıcı ateş misin kMir? 

2. Nazın kızoğlan nazı, sesin yiğit sesi. BeIA.sın, kız mısın, 
<ığlan mısın ben de bilmiyorum kılfir. 

3. Omuzundaki o a.teş renkli kırmızı atlas ne mana.ya g&

tlyor? Yani güzellillc. ve cazibenin can yalkan alevi misin lkılfir't 

4. Bu gizJ.i gizli ahlar, yaka yırtmalar nedir? Acaba. sen de 

bir şlihun inleyen aşıkı mısın kılfir? 

5. Sana kimisi canım, kimisi cananım diye söyler. Nesin 

.sen doğru söyle can mısın canan Csevgilil mısın kMir? 

6. Ateş renkli şarabın keyfi yüzünü alev alev kızartmış. 
Bu halinle mestler meclisini aydınlatan ışık mı.sın kMir? 

7. Parlak aynaya neden böyle sık sık bakıyorsun? Yoksa 
sen de kendi güzelliğine hayran mısın ka.fir? 

a. Ağlayan Nedim'i bir Mfirin esir ettiğini işitmiştim. O 
din cena.dı, iman düşmanı Cyoksal sen misin ka.fir? 



XJ 

1. Ey şfth-ı kerem-pişe dil-1 zir senindir 
Yok minnetin asli 

2. Ey �ı güher anda ne kim. var senindir 
Pinhan ü hüveyda 

3. Sen kim gelesin meclise bir yer mi bulunmaz 

Baş üzre yerin var 

4. Gül goncesisin giişe-i destar senindir 
Gel ey gül-i ra'na 

5. Neylersen ıedip bir iki gün bftr-ı cefaya 
Sabreyle de sonra 

6. Peyınftne senin hane senin yftr senindir 
Ey dil tek ü tenM 

7. Bir bl'ise-i can-bahşuıa ver nakd-i bayatı 
Ger kMl olursa 

8. Senden yanadır söz yine bazir senindir 
Ey ftşık-ı şeydi 

9. Çeşmftnı siyeh-mest-i sitem kakülü pür ham 
Ebriilan pür çin 

10. Benzer k1 bu dil-dftr-ı cefa-kftr senindir 
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Bi-çftre Nedimi. 

Veıni : Mef'ulü rnefa'ilü mefa'iılü fa'ulün / mef'ulü 
fa'ulün 



XI 

ı. Ey iyilik seven şUh! İnleyen gönül senindir Cbunde.n do

la.yıl a.slıl. minnet duyma. 

2. Ey mücevher ocağı! Gönülde gizli açık ne varsa hepsi 
senindir. 

3. Sen meclise gelirsen sana. bir yer mi bulunmaz. BaJi üze
r.inde yerin vardır. 

4. Ey güzel gül gel! Sen bir gül goncasısın Csenin yerinl 

sanğın kenarıdır. CEskiden gülü yakaya değil sarığın kenarına 

takarlarmış, ra'na sarı kırmızı karışık iki renkli demektir.) 

5. Ey gönül! Ne yapıp yap bir iki gün cefa yüküne sa;br 
eyle de sonra, 

6. Kadeh de senin, ev de senin, yar da tek baJiına senindir. 

7. 8. Ey çılgın Aşık! Eğer razı olursa cana can katan bir 

öpücüğüne bütün hayatını ver. CŞimdil söz de pazar da senindir 
Crazı. etmeye çalış) . 

9. 10. Gözleri zulüm şarabından kör kütük sarhoş, ka

külü kıvrım kıvrım, kaşları çatılmş. Zavallı Nedimi Bu cefacı gü-
zel Cher halde) senin sevgilin olmalı. 

' 
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XII 

1 .  O zAlimde yine ,dJJ-dade-küşlıükten nişan vardır 
Görürsün hançer-1 ebrftsunun nevkinde kan vardır 

2. Ser-a-pa şöyle pürdür naz ü ima vü işaretten 
Sanırsın her ser-i mftyunda çeşm Ü ebruvan vardır 

3. Dimiğım tuttu bfty-ı sünbül ağuşumda döndükçe 
Meger kim dQ.şunun üstünde bir sünbülsitan vardır· 

4. Aman sabr u karanın eyledi yağma o kafirde 
Kırık bir ter zeban her-ceste nutk-ı bi-aman vardır· 

S. Nigahm ehruvamn görmeden evvel inanmazdıın 
Ki derler nazdan hançer tegafülden keman vardır 

6. Meger fevvAreden ah-ı letAfet sıçramış çıkmış 
O rütbe kamet-1 bercesten ey şUh-ı cihan vardır 

7. A<:eb kim nenndir sinen a zAlbn neyleyiın a.mınA 
İçinde senge benzer bir dll-1 na-mJ.hrihan van:lır 

8. NecllmA hançer-! hun-rizine sanlmadım derse 
Açıp gör kim kef -1 destinde zahm.i hun-çekin vardır 

Vemi : MefA'tlün Mefa'ilün Mefa'Uün Mefa'ilün 
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xıı 

ı. O zalimde yine Aşık öldürücülükten iz vardır. Kaşının 

hançerinin ucunda kan bulunduğunu görüyorum. 

2. Baştan aşağı naz, ima. ve işaretle öyle doludur ki, her 
kılının ucunda göz ve kaş vardır sanırsın. 

3. Kucağımda döndükçe dimağımı sünbül kokusu doldur
du. Sanki onun omuzunun üstünde bir sünbülistan vardır. 

4. Aman, saıbnmı ve ka.ranmı yağma etti. O ka.firde çıtı. 
p:rtı dilli bir hazır cevaplık, merhametsiz güzel bir konuşma vardır. 

5. Senin bakışını ve kaşlarını görmeden evvel nazdan ha.n-

çer, bilmemezlikten yay olduğuna. inanmazdım. 

6. Ey dünyanın en şuh güze1il Sanki fJ.Sıkiyeden güzellik 
suyu sıçrayıp çıkmış. Seriin o derece güzel boyun vardır. 

7. A zalim, sinen çok yumuşaiktır ama neıyleyim ki içinde· 

taşa benzer şefika.tsiz bir gönül vardır. 

8. Nedim, kan döken hançerine şarılma.dım derse, elini: 
açıp bak, avucunun içinde kan damlayw yara vardır. 

145-



XIII 

1. Bir dem tegafül ıetmez isek bir dem eyleriz 
tzhar-ı aşkı yare hem ıetmez hem eyleriz 

2. Sen bi-haber hayalin ile gfışelerde biz 
Ta subh olunca her gece ayş ü dem eyleriz 

.3. Nahidi lmsd olunsa ıŞikar ey1emek değil 
Tanbur-ı bezme zülfünü tar u bem eyleriz 

4. Zahid ölür gider gam-ı ha\'Z·ı behiştten 
Biz bir kadeh şarab ile def'·i gam eyleriz 

5. SU.Z-ı ciğerle �evk-i hadengin müzab edip 
Gül-gonca-zar-ı zahın-ı dile şeb-nem eyleriz 

6. Bir ınısra-ı resa deyicek mu miyanına 
Manend-i turre kaddi ham-ender-ham ıeyleriz 

7. Barik şef' nüktele(f cem' edip Nedim 
Nazende şahid-i sühane perçem eyleıiz 

Vezni : Mef'ulü fa'ilatü mefa'ilü fa'ilün 
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XIII 

ı. Bir zaman bilmezlikten gelirsek bir zaman gelmeyiz

YAre aşkı bazen bildirir, bazen bildirmeyiz. 

2. Senin haberin yok, biz hayıllinle !meyhane> köşelerin·· 

de sabah oluncaya kadar içeriz. 

3. Zühre yıldızı avlamak istense, değil avlamaık, onun sa

çını meclisin tanburuna tel yaparız. 

4. Sofu Cennet'teki havuzun gamından ölür gider, biz Cise), 

bir kadeh şarapla gamımızı def ederiz. 

5. Ciğer ateşiyle senin okunun ucundaki temreni eritip

gönül yarasının gül bahçesine şebnem eyleriz .. 

6. Kıl gibi ince belin için yüksek bir mısra söyleyinoeye· 

kadar boyumuz saçın gibi bükülür kalır. 

7. Nedimi İnce ince nükteleri toplayıp nazlı söz güzeli·· 
ne kakül yaparız. 
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XIV 

ı .  Bezm-1 tahkikde can gUş u gönül dide gerek 
Görünen güş u çeşfm meclls-l taklide gerek 

2. Sakiyi bAdeyt sen aşık-ı c1l.şendeye sun 
Ehl-l dil :mecllsine çün .mey-i ctlşide gerek 

3. Şöyle pinhan gidesin kiiyuna cananın kim 
Rab ola hem-demin amma o da habide gerek 

4. Olsa bir bezmde iğmaz edecek şey bisyar 
Öyle bezme varanın bir gözü puşide gerek 

.5. Der-keınindir ısipeh-i hat sakın ey zülf-i dıraz 
Reh-zeni har olaıun dameni ber-çide gerek 

-6. Sözü az söyle ağır söyle Nedima ki sühan 
Zer gibi sayılı gevher gibi sencide gerek 

Vezni : Fe'ilatün fe'ilatün fe'ilatün fe'ilün 
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XIV 

ı. G&rçeği öğrenme meclisinde oarun kulaık, gönlün göz 

olması gerekir. <İnsanda) görünen kulak ve göz taklit meclisi 

için gereklidir. 

2. Ey saki! Sen şarabı coşan 0.şığa sun, çünkü gönül ehli

nin meclisine coşmuş şarap gerek. 

3. Sevgilinin mahallesjne öyle gizli gitmelisin ki, arkada

şın Cyalnızcal yol olsun, onun da uykuda olması gerek {yolun 

uykuda olması, ıssız ve sessiz olmasıdır) . 

4. Bir mecliste ayıpla.nacak şey çok olursa, öyle mecliste 

bulunanın bir gözünün kapalı olması gerekir (yani her şeyi gör

memelidir) . 

5. Ey uzun saç, sakın! Yüzüti,deki ayva tüyleri pusudadır 

{çıkmak üzeredir) . Yolu diken olanın eteğini toplaması gerekir. 

6. Nedim, sözü az söyle , ağır söyle ki, söz altın gibi sa.yı

lı, mücevher gibi tartılı olmalıdır. 
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xv 

1 .  Hele ıyd -0ldu ol gül-gonce handan olduğun gördük 
Dimağ-ı telh-karmn şekkeristim olduğun gördük 

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

3. Meh ü mihrin senin olsun felek biz ıyd-gehlerde 
Hilal-ebruların hurşid-i taban olduğun gördük 

4. O kafir-heççe bir peyınfıne sahba sundu kim alıp 
Denin-ı laleden ateş fürllzan olduğun gördük 

5. Niyaz ü naz ü nôş ü bahş ü ibram-ı kinar u bôs 
Bu gün mecliste zevkın böyle tôfan olduğun gördük 

6. Yalan olmaz o şuhun görmedik mey içtiğin amma 
Gül-ender-gül gülistan-der-gülistan olduğun ,gördük 

7. Gülistan görmedik gül kokmadık amma ruhun 
meyden 

Gül-ender6-gül gülistan-der-gülistan olduğun gördük 

8. Bi-hamdillah yine kilk-i Nedima-yı sühan-sit.zın 
Gazel-perdaz-ı bezm-i Sadr-ı zi-şan olduğun gördük 

Vezni : Mefa'ilün mefa'illiin mefa'ilün mefa'ilün 
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xv 

ı. Hele bayram oldu da o gül goncasının güldüğünü gör

dü Acı (kederli> d.imağımızın şekeristan olduğunu gördük. (sev
gili gülünce ağzımızın tadı geldi) . 

2. O gümüş endamlıyı bir kere kucak halkasına aldıik. O 
,elmasın yüzüğün kaşını süslediğini gördük. Cgümüş endamlı gü

zel, yüzüğün kaşındalki elmasa, aşığın kollan da yüzük halkasına 
benzetiliyor) . 

3. Felek, ayın ve güneşin senin olsun, biz bayram yerle

rinde hilal kaşlıların parlak Cbirerl güneş olduğunu gördük. 

4. O kafir çocuğu Cöylel bir kadeh sundu ki, alıp içince 
lalenin içinden ateş parladığım gördük. 

5. Y alvarıına, naz, içme, sunma, zorlama, kucaklama, öp

me Cheps'i. cvardı> . Bu gün mecliste zıevkin böyle coştuğunu gördük 

6. Yalan olmaz, o şuhun şarap içtiğini görmedik ama, bir 

iki kerecik sarhoşların meclisinde bulunduğunu gördük. 

�ı. Gülistan görmedik, gül koklamadık, ama seılln yüzünün 

şaraptan gül içıinde gül, gülistan içinde gülistan (güllerle dolu 

gül bahçesi) olduğunu gördük. 

8. Allah'a haımdolsun, yine Şair Nedim'in kaleminin şanlı 

Sadrazamın meclisinde gazel söylediğini gördük 
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XVI 

ı.  Düştü müjen hadisi :zeban-ı sinana dek 
Gitti kaşın havAdlsi gitş-ı kemana dek 

2. Bir mutnb olsa bana ki her harfi sinemi 
Ç4k eyleyip zeban komasa el-amana dek 

3. Bir .nağme olsa kase-1 tanbura sığmayıp 
Mevc ursa kasr önündeki şad-ı revana dek 

4. Mıstarlı kAğıd üzre yazıp namııı ıgU.ytya 
Teşyi' eder edayı kalem nerdübana dek 

5. CAm-ı lebiyle :mest edip evvel edalarm 
Mestane sonra gönderir ağiiş-i cana dek 

6. Deste yine t0 iuAy-ı IrAki'yi al Nedim 
Gitsin neva-yı nazm-ı ınevin Isfuhan'a dek 

Vezni : Meıf'ulü :fa'ilMü mefa'i:lü fü'ilün 
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XVI 

ı. Kirpiğinin sözü Coo.hsi> mızrağın ağzına kadar düştü 

(senin kirpiğinin öldürücü tesirinden bahsediyor) . Kaşının hava· 

disi yayın kulağına kadar gitti. 

2. Bir çalgıcı olsa da Cşarkısınınl her harfi göğsümü par· 
çalayıp heni aman yetişin demeye bırakmasa. 

3. CÔylel bir nağme olsa ki, tanburun içine sığmayıp kas
rın önündeki şadırvana kac!ar gitse. 

4. Kalem, nazmı çizgili ikağıt üzerine yazıp sanki edayı 

Cf!aclel merdivene kadar uğurlar. 

5. <Sevgili> önce dudağının kadehiyle sarhoş edip sonra 

edalarını sarhoş halde canın ıkucağına kadar gönderir. 

6. Nedim, eline yine o Iraıki neyi Ckaleml al da yeni naz-. 
mının nağmesi Isfahan'a kadar gitsin Cney, Ira.ki, neva, Isfahan, 
kelimeleriyle musiki .terimlerinden müraat-ı nazir sanatı yapıl· 

mışl . 
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XVII 

ı.  Naz olur dem-beste çeşm-1 nim-babından senin 
Şenn eder reng-i tebessüm la'l-i ınabmdan senin 

2. , Açılır elbet nesim-i nev-bahar essin hele 
Bend-i dil muhkem değil bend-1 nikahından senin 

3. Zahlda ma'zfu- tut cildinde sıklet var biraz 
Gılzetln febm olunur hacm"i kitabından senin 

4. Bezme bir dahi dönüp gelmek değildi niyyetln 
Gittiğin vakt anladım azm-i şitabından senin 

5. Zülf-i pür çininle hem-düş oldu cana kad çeküp 
Sünbül-i Jıah-ı tegafül came-habından senin 

6. Çeh değil sib-i zenahdamnda yer kalmış Nedim 
Zahın-ı engüşt-i nigah-ı intihabından senin 

Vezni : Mef'iılü fa'ilatü meJfa'ilü fa'ilün 

154 



XVII 

ı. Senin yarı uykulu (mahmur) gözünü görünce nazın dili 
tutulur. Gülümsemenin rengi senin saf la'l gibi kırmızı dudağın

dan utanarak kızarır. 

2. Gönül bağı, senin yüzünün örtüsünün bağından da:ha 

sağlam değildir. Hele bir ilkbahar rüzgarı essin elbette açılır. 

3. Ey sofu, kusura bakma Cama) yüzünde biraz ağırlık va.r. 
Kabalığın kitabının kalınlığından anlaşılıyor. 

4. Niyetinin meclise bir daha dönüp gelmemek olduğunu 

gittiğin vakit acele edişinden anladım 

5. Ey sevgili! Bilınezlikten gelme uykusunun sünbülü yata

ğından yükselip kıvrım kıvrım saçlarınla omuz omuza geldi. 

6. Nedim! onun elma gibi çenesindeki çukur değildir. Se

nin seçme bakışının parmağının açtığı yar.anın izidir. 
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XVIII 

1. Estikçe bad-ı subh perişansın ey gönül 
Benzer esir-1 turra-1 canansın ey gönül 

2. Gül mevsiminde tevbe-1 meyden benim gibi 
Zannım budur ki sen de peşimansm ıey gönül 

3. Eşkimde böyle şu'le nedendir meğer ki sen 

Çün sdz ıu tab-ı iglryede pinhansın ey gönül 

4. Ben sana bade içme güzel sevme mi dedim 
Benden niçin bu gii.ne girizansm ey gönül 

5. Biginedtr mu'ameleniz ak.l ü huş ile 
Gôya derun-ı sinede milımansm ey gönül 

6. Ayine oldu bir nigeh-i hayretinle ah 
Billı\h ne saht ateş-1 sfu:ansm ey gönül 

7. Hac yollarında meş'ale-i karban gibl 
Erbab-ı ıaşk içinde nümayansın rey gönül 

8. Feyz aşiyam mihr-i hüner cilve-gahısın 
Subh-1 ıbahar-ı şevka giribansın ıey gönül 

9. Peyınlne-i mahabbeti swıdun Nedim'e çün 
Lfttfeyle alma camı biraz '.kansın ıey gönül 

Vezni : Fa'ilMıün fü'ilatün fü'ilatün fü'ilün 
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XVIII 

ı. Ey gönül! Sabah rüzgarı esdikçe <sevgilinin saçının ko

kusunu getirdiği için) perişansın. esen del s.evgilinin saçına esir 

olmuşa benziyorsun. 

2. Gül mevsiminde benim gibi şaraba tövbe etmekten sa

nınm sen de pişmansın. 

3. Ey gönül! Göz yaşımdaki bu parıltı nedendir. Herhalde· 
sen ateş ve sıcaklık gibi gözyaşında gizlisin. 

4. Ey gönül! Ben sana şarap içme, güzel sevme mi dedim? 

Benden niçin böyle kaçıyorsun? 

5. Ey gönül! Sanki göğsün içinde misafirsin. Akıl ile birbi

rinize yabancı gibi muamele ediyorsunuz. 

6. Ey gönül! Bir hayret bakışınla ayna su gibi eridi. Bil
lahi ne kadar kuvvetli yakıcı ateşmişsin. 

7. Ey gönül! Hac yollarında kervan meş'alesi gi'bi il.şıklar 

arasında görünmektesin. 

8. Ey gönül! Sen feyz yuvası ve hüner güneşinin doğduğu 

yersin. Şevk baharının sabahına yakasın Cufuksun) , Cbahar sa

bahına benzeyen şevk senden doğar.l 

9. Ey gönül! Madem ki muhabbet Csevgil kadehini Ne

dim'e sundun. Lutfet kadehi alma da biraz kansın. 
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xıx 

t. Sen gülersin gül ;gibi ben bülbül-i nalanınam 
Mest-i medhiış-ı temaşa-yı leb-.i handanınam 

2. Bana kul olsun deyü hacet ne ferman etmeğe 
Ben senin çoktan efendim bende-i fermanınam 

3. Har isem de gülşen-i hüsnünde hanın ben hele 
Hak isem de bari hak-i rah-ı müşg-efşfilunaın 

4. Olsam üftade gubar-asa yine pest olmazam 
Çünki ey serv-i bülend üftade-i damanınam 

5. Laleler sagarlarm pür kılmak ister saki.ya 
Ben dahi muhtac-ı lutf u talib-i ihsanınanı 

6. Sen demişsin kim kimin bayramdır bilmem Nedim 
Nazeninim pek bilirsin kim senin hayranınam 

Vezni : Fe'ilatün fe'ilatün fe'ilatün fe'ilün 
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XIX 

1. Sen gül gibi gülersin ben Cise) senin inleyen bülbülü

nüm. Gülen dudağının temaşası ile sarhoş olup aklım başımdan· 
gidiyor CEski edebiyatta dudak şaraba benzetilir, öpücük Aşığı 
sarhoş eder. Burada sevgilinin dudağını seyretmek bile Nedim'in 
Sıklım başından alıyor> . 

2. Bana kul olsun diye ferman etmeye ne hacet var, efen·
dim ben çoktan senin fermanının kuluyum. 

3. Ben diken isem de senin güzellik gül bahçenin dikeni

yim. Toprak isem <değersiz, al.çakl de yine senin misk saçan yo

lunun toprağıyım. 

4. Toz gibi yere düşsem yine alçalmam. Çünkü, ey yüksek 

servi! Ben senin eteğine düşmüşüm (eteğinin tozuyum) . 

s. Ey saki! Laleler Cbilel kadehlerini doldurmak !Ster. Benı 
de senin lütfuna. muhtacım, ihsanını istiyorum. 

6. Sen •Nedim kimin hayranıdır bilmem• demişsin. Naz
lım, pek Ciyil bilirsin ki, senin hayranınım. 
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xx 

ı. Afet-i can dediler gamze-i celladın içün 
Nahl-i gül söylediler kAmet-i şJmşadın içün 

2. Yazdı çün kllk-i kaza fitne vü aştih emrin 
Ara yerini 'açık koydu senin adın içün 

3. Çeşın ü ehrftya kafa-dusın ey zülf-i siyah 
Sen de kafirsin o kafirlere imdadın içün 

4. Sen ki bülbül gül içün ıUlle edersin hi-derd 
Seni gülden ayırır ıUlle vü feryiidm içün 

5. Hey nesin sen ki duyup hamleni kf:th-sArda kebk 
Katı baz lle tahsin okur üstadın içün 

6. Çoktan ey kilk-i Nedimii niçin oldun hiimuş 
Bizi hasrette kodun nazm-ı nev-iciidm içün 

Vezni : Fe'ilatün fe'ilatün fe'ilatün fe'ilün 
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xx 

ı. Cellat gi'bi olan yan bakışına canın Meıti Cbelasıl dedi

ler. Şimşada benzeyen boyun için gül fidanı dediler. 

2. Kaza ve kader kalemi C ezelde> karışıklık çıkarma (dün

yayı birbirine düşürme> emrini yazdığında senin adını koymak 

için ara yerini açık bıraktı. 

3. Ey siyah saç, gözle ve kaşla aynı kafada.sın, o kafirlere 
yardım ettiğin için sen de kafirsin CkafA-d.Ar'ın mecaz anla.

mı aynı düşüncede olan demektir. Saçın göz ve kaş gibi başta bu
lunması dolayısıyla kinaye sanatı vardır. Üçünün de kafir olması 
siyah olmalarındandır l .  

4 .  'Bülbül, sen gül için inlersin. Dertsiz olanlar senin inle
yip feryat etmenden dolayı seni gülden ayırırlar. 

5. Hey sen nasıl gülüyorsun ki, gülüşünü dağda keklik du

yup senin ustan için yüıksek sesle aferin diyor. 

6. Ey Nedim'in !kalem.il niçin çoktandır sustun. Bizi yeni 
sözler icat eden kalem.ine hasret bıraktın. 
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xxı 

1 .  Akıbet gönlüm esir ettin o gisfilarla sen 
Hey ne cAdiisun ki Ateş bağladın mularla sen 

2. Ben ml saki olayım bezme dururken sevdiğim 
Böyle simin saklar blllfu- bAzıilarla sen 

3. Görmeden mecnunların sahrAdaki cem'iyyetin 
Sevdiğim meşk-i nigAh eyler& Ah<Uarla sen 

4. Serv-1 dil-di.yumdan ayn geşt-i gülşen .istemem 
Var yürü istersen ey eşk-1 revan cQlarla sen 

5. Nazdan hamQşsun yoksa zebAnın duymadan 
İstesen bin dAstAn söylersin ebrlilarla sen 

6. ŞUhtur ta şöyle reftann ki farketmez bakan 
Şöyle gitsen serv-i Azadını akan sularla sen 

7. Btl1-aceb ayyAr-ı efsun-gersin ey kilk-1 Nedim 
Çok tabi'at serhoş eylersin bu darolarla sen 

Vezni : Fa'ilatün fa'ilatün fa'Hatün fa.'dlün 
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XXI 

1. O saçlarla soni.!nda gönlümü esir ettin. Hey nasıl caıdı.

sın ki kıllarla ateşi bağlaQ.ın. 

2. Sevdiğim, sende böyle gümüş gibi beyaz kollar, billür 
bazular dururken meclise ben mi saki olayım. 

3. Sevdiğim, mecnunların sahrada ahularla topluluğunu 

görmeden ahulardan bakış öğrenirdin. 

4. Ey akan göz yaşı! Sen derelerle birlikte aık git. Ben 

sevgilim olmadan gül bahçesini dolaşmak istemem. 

5. Nazdan susmuşsun, yoksa dilin duymadan kaşlannle. 

bin destan söylersin. 

6. Ey başı yukarıda servim, yürüyüşün öyle şuhtur ki, şöy

le bir yürüyüp gitsen, baıkan seni uan sulardan ayıramaz. 

7. Ey Nedim'in kalemi! Sen acayip, hilekar bir sihirbazsm. 

CYaptığm> bu ilaçlarla çok insanı sarhoş edip aklını başından 

alırsın. 
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XXII 

1. Bir söz dedi canan ki keramet var içinde 
Dün giceye c.W.r bir işAret var i9inde 

2. MeyhAne mukassi görünür taşradan ammi 
Bir başka ferah başka letafet var içinde 

3. Eyvah o üç çifte kayık aldı kararım 
Şarkı okuyup geçti bir afet var içinde 

4. Olmakta derOnunda heva ateş-i sô:zan 
Naym diyebilmem ki ne halet var içhıde 

5. Ey şfih Nediına ile bir seyrin işittik 
Tenhaca varıp Göksu'ya işret var içinde 

Vezni : Mef'ulü mefa'ilü mefa'ilü fa'U.Hin 



XXII 

ı. SeYgili içinde keramet bulunan bir söz dedi, o sözde dün 

geceye dair bir işaret vardı. 

2. Meyhane dışardan kasYetli göı-ünür ama, içinde bir baş

ka ferahlık, başka güzellik vardır. 

3. EyvAh! O üç çifto kayık kararımı aldı (huzurum kalma
dı) . Çünkü, içinde şarkı okuyup geçen bir afet vardı. 

4. Neyin içinde nasıl bir hal bulunduğunu anlatamam. 

Çünkü bıavıa (nefes) neyin içinde yakıcı ateş olmaktadır. 

5. Ey şuh! Nedim ile bir gezintini işittik. Tenhaca Gök
su'ya gidip işret etmişsiniz. 
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XXllI 

ı. Gamzcn füsun ile sühan eyler nezaketi 
Çeşmin nigah şekllne kor naz ü nahveti 

2. Aldın hadeng-i cevrini sinemde koymadın 
Ey kaşları k:eman kati cevreyl.edin !kati 

3. Geh sürme gah vesme vü gabi piyale çek 
Ey serv-i naz çekme yeter gayri kameti 

4. Derya-yı ıaşka �ün beni baştarda 1eyledi 
Bir dane al fesli Cezayirli afeti 

S. Sinemde aşkını tutalım etmişim nihan 
Amma ki kande saklıyalım ah-ı hasreti 

6. Aldım ıkoçup miyanmı bir tatlı busesin 
Anıına ki yaktı ağzımı sandım harareti 

7. Hep kullarını etti o kan-ı kerem çerağ 
Zannım budur ki geldi Nedim'in de nevbeti 

8. Destilr-ı Cem-şükuh kerem-kar-ı rii.zgar 
Zitlyle buldu sadr-ı şeref zib ü ziyneti 

9. Sadr-ı bülend-rütbe ki ben yalınız değil 
Hik olmadır derinde sipihrln de niyyeti 

10. Lutfuyla ısirim öyle ki her mftyumu benim 
Ettikçe cüst il cu bulunur nan u ni'meti 

1 1. Hakka budur ki gökteki hurşid bulmadı 
Ben ısAyestnde bulduğum ikbal il rlf'ati 

12. Avize kıl du'asım ta arş takma 
Ey ih-ı nim-şeb sana Allah. emaneti 

Vezni : Mef'ulü fa'ilatıü mefa'ilü fü'ilün 
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xxm 

ı. Süzgün yan bakışın nezaketi (incelik> sihir ile söz ha

line getirir. Gözün de nazı ve gururu bakış şekline koyar. 

2. Ey yay kaşlı! Cevrinin okunu göğsümde bırakmayıp al

dığın için bana pek çok zulüm ettin. 

3. Ey naz servisi! Bazan sürme, bazan rastık, fbazan ka,. 
deh çek de artık yeter boy çekme (uzama> . 

4. Dün bir tane al fesli Cezayirli afet, beni aşk denizine 
gemi direği eyledi. 

5. Tutalım ki, aşlkını içimde sakladım. Fakat hasret Mıını 
nerede saklayalım? 

6. Belini kucaklıayıp tatlı bir öpücük aldım, ama harareti 

ağzımı yaktı sandım. 

7. O iyilik ocağı bütün kullarını bir göreve tayin etti. Sa

nırım Nedim'in de sırası geldi. <Çerağ etmek veya olmak kelime

sinin resmi dairede maaşa geçmek anlamına geldiği Tarih De

yimleri Sözlüğü'nde de yazılıdır) . Nedim yine bir beytinde bu 
kelimeyi ,aynı anlamda kull:anır : 

Çerağ ettiın beni dii'im senin de ey Keııimü'ı;-şin 

Çerağın rüşen etsin dide-i mühr-i mücellayı 

«Ey cömertliğiyle tanınmış olan <İıbrahim Paşa> 1 beni Cmü
derrisliğe) tayin. ettin. Senin de çıran (ışığın) parlak sadrazamlık 

mührünün gözünü aydınlatsın,, . 

Bu gazel, gazel-i müzeyyel olup mahlas beytinden sonra 
İbrahim Paşa'yı methetmiş olması da «Çerağ etme» nin bir göre
ve tayin dolayısıyla yazıldığını gösteriyor) .  

8. Zamanın Cem haşmetli, keremli veziri. O sadrazamlık 

maıkamını süs ve zinetle şereflendirdi. 

9. Yüce mertebeli Sadrazam, yalnız ben değil feleğin de 
niyeti senin kapında toprak olmaktır. 

10. Lutfunla öyle tokum ki vücudumun her lkılı tek ıteık 
aransa, onun nimetinin ve ekmeğinin hakkı bulunur. 

ll. Doğrusu budur ki, benim onun sayesinde bulduğum 

yüksekliği ve saadeti gökte güneş bulmamıştır. 

12. Ey gece yarısı çekilen ah. onun duasını tıl arşa as. Bu 

sana Allah emanetidir. 
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xxıv 

1.  Uşşakın olsa nola fedfi. nakd4 canlan 
Seyretmedin mi dünkü fedayi civanları 

2. Şevk ateşine sen de tutuştun mu ey gönül 
Gördün mü dün güreş tutuşan pehlevanları 

3. Ol perçemin ınazirlni hatırda nu gönül 
Görmüş idin geçen sene sünbül zaman4ın 

4. · · Çeng ü çegane zevkı biraz dursun el-�ıan 
Seyredelim bu seyre gelen dil-sitanlan 

5. Ma'lfundur benim sühanim mahlas istemez 
Farkeylıer ıanı şehrimizin nü.kte-d:an1an 

Vezni : Mef'ulü fü'ilatü mefa'ilü fa'ilün 
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xxıv 

ı. Aşıkların. canlarının sermayesi feda olsa ne çıkar, 

Dünkü fedayi Ccanlannı hiçe sayan) gençleri seyretmedin mi? 

2. Ey gönül, şevk Carzul ateşine sen de yanıp tutuştun mu? 

Dün güreş tutuşan pehlivanları gördün mü? 

3. Gönül, hatırında mı? O perçemin benzerini geçen sene 
sünbül zamanlan görmüştün. 

4. Aman yetişir, çalgı, türkü biraz dursun da seyre geloo 
güzelleri seyredelim. 

5. Benim sözüm bellidir. mahlas istemez. Şehrimizin nükte

danları Cşairler, sanattan anlayanlar) onu fark ederler Cbilirlerl . 
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xxv 

ı. Ey kaşı yi yüzün beri dönmez misin dahi 
Ey gurre-i ümid görünmez misin dahi 

2. Billah ne saht ateş imişsin gönül meğer 
Gark oldun eşk-i hfuıa söyünmez misin dahi 

3. Kani o gecelıer o tarablar teraneler 
Ey def anıp o zevkı döğünınez misin dahi 

4. Kafir kızı tükenmedi mi matem-i peder 
Sagar çekip !kızılca .sürünmez ımisin · ıdahi 

5. Dilberle maceram yeter sakladın Nedim 
Nakleyleyip biraz da öğünmez misin dahi 

Vezni : Mef'ulü fü'ilatü mefa'ilü fa�ilün 

170 



L Ey kaşı yay gibi olan (güzell ! Yüzünü bu yana dönmez 

misin? Ey ümit hilali! hala görü:ıımez misin ? 

2. Gönül, Allah için ne dayanıklı ateşmişsin, kanlı göz ya

şına battın hala sönmeyecek misin? 

3. O geceler, o eğlenceler, o nağmeler hani? Ey tef, o zev
ki anıp da dövünmez misin? CTefin dövünmesi, elle vurularak ça

lınmasından kinayedir. Teşhis, kinaye, tenasüp sanatları yapıl

mıştır> . 

4. KAfir kızı, babanın matemi bitmedi mi, şarap içip Cyıl

züne) allık sürünmeyecek misin? hala. 

5. Nedim, O güzelle olan maceranı sakladığın yeter. Bira,z 

anlatıp da övünmez misin? 
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XXVI 

ı .  Bir nim neşve say bu cihanın baharını 
Bir sagar-ı keşideye tut Ialezirım 

2. Bir dem mi var ki ah ederek anmay.a gönül 
Ey serv-kad seninle geçen ri'ızganıu 

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

4. İran-zemine tuhfemiz olsun bu nev gazel 
İrgürsün Isfahan'a Sıtaııbul diyarını 

5. Düşmen ne denlü saht ise şad ol ki ey Ned.im 
Seng :üzre gösterir zer-i kamil ayannı 

Vezni : Mef'ulü fa'ilatü mefa'ilü fa'ilün 
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xxvı 

ı. Bu cihanın baharım bir yanın neşe say. Lale bahçesini 
içilmiş bir kadeh f�. 

2. Ey servi boylu! Gönlün seninle geçen zamanını ah ede
rek anmadığı bir an yok. 

3. Devamlı neşe içinde bulunan Ckişil yarın için verilen 
sözü dinlemez. Cihanda ya.rini Cveya yanru) bugün bulan kişiye 
gıpta. edilir. 

4. Bu yeni gazel İran toprağına armağanımız olsun. İstan
bul diyarın İsfa.han'a. eriştirsin Cbu yeni gazel İsfahan'a lstan
bul'un edabiya.ttaıki üstünlüğünü göstersin) . 

5. Ey Nedimi Düşman ne ikaıdar sert Cgüçlü) olursa sevin, 

Çünkü halis altın, ayarım taş Cmihek taşı) üzerinde gösterir. 
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XXVll 

ı. Bus-ı la'lln şöyle sir-ab-ı zülal eyler beni 
Kim gören ab-ı hayat içmiş hayal eyler beni 

2. Şaire söz bulmağa :ınlıınet ine amma neyleyiım 
Ah kim hayret seni gördükçe lal eyler beni 

3.  Sevdiğim cam-ı meye hacet nıedir la'l-i lehin 
Bir şeker-handeyle mest-i bi-mecal eyler bent 

4. Bağd,a zülf ü ·ruhun andıkça bu kimdir deyü 
Sünbül ü gül birlblrlnden 1su'al eyler ıheni 

5.  Nükhet-i zülfünle geldikçe nesim-i nev-bahar 
Turra-i sünbül-sıfat aşüfte-hal eyler heni 

6. Na-tüvanım şöyle çeşmin hasretinden kim gehi 
Saye-i müjgan-ı ahu pay-mal eyler beni 

7. Gerdişin gördükçe saki-i mülayim-meşrebin 
«Arzu ser-geşte-i fikr-i muhal eyler beni» 

8. Hasret-i çeşminle ben hak-i siyah olsam nola 
Baht ahır sürme-i çeşm-i gazal eyler beni 

9. Arz-ı halim çok efendim ihak-i pay-i devlete 
Lutfun ıamına bi-niyaz-ı aı:-z-ı hal eyler beni 

10. Ben kulun layık değildir vashna ammi yine 
iltifatın arzO.-mend-1 visal eyler beni 

11.  Güldürür ya ağlatır ya lütfeder yahud itah 
HAsıh neylerse ol ruhsar-ı Al eyler bent 

12. Yairldir ol kadd il haddin kim müdaimai bağda 
VAlih-i gül-gonce hayran-ı nihail eyler beni 

13. Guyiya ·bilmez efendim lbende-1 diıinesln 
Kim Nedima bu mudur deyü ısuail ıeyler ben! 

Vezni : Fa�ilatün fa:'H�tün fa'ilatün f!'ilün 
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ı. Dudağının öpücüğü beni tatlı suya öyle kandırır ki, gö
ren A.b-ı hayat içtiğimi hayal eder. 

2. Şairin söz bulmaya minneti yoktur. Ama, ah ne yapa
yım ki seni gördükçe hayretten konuşamam. 

3. Sevdiğim şarap kadehine ne ihtiyaç var. U.'l gibi kırmı
zı dudağın bir tatlı gülüşle beni mocalsiz sarhoş eder. 

4. 'Ba:hçede senin saçınla yüzünü andıkça sünbül ile gül 

:bu kimdir diye birbirinden beni sorarlar. 

5. İlkbahar rüzgarı saçının kokusu ile geldikçe, benim ha

limi sünbülün saçı gibi perişan eder. 

6. Gözünün hasretinden öyle güçsüzüm ki, bazan ahunun 
kirpiklerinin gölgesi Cbile) beni 'ayağının altında ezer. 

7. Yumuşak huylu sakinin döndüğünü gördükçe arzu, ol

mayacak düşüncelerle başımı döndürür. (İkinci mısra Fuzuli'nin
dir) . 

a. Gözlerinin hasretiyle kara toprak olsam da, talih so

nunda beni ahunun gözüne sürme yapar. 

9. Efendim, devletli ayağının toprağına arz edocek
lerim çok ama, lıltfun halimi arzeıtmeye ihtiyaç bırakmıyor. 

10. Ben kulun sana kavuşmaya layık değilim ama, iltifatın 
beni yine kavuşmaya heveslendiriyor. 

11. Beni ya güldürür, ya ağlatın-, ya lıltf eder, yahut da 
azarlar. Velhasıl bana ne ederse o al yanaıklı eder. 

12. Gonca ve fidan sevgilinin yanağı ve boyu ile dost ol
duklarından gonce ile fidan bahçede daima beni hayran bırakıp 
:Şaşkına çevirirler. 

13. Efendim, sanki eski kulunu bilmezmiş gi:bi ·Nıed!im bu 
mudur?• diye beni sorar. 
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XXVIII 

ı. · Mest-i nazmı kim büyüttü böyle hi-perva seni 
Kim yetiştirdi bu gline servden bala seni 

2. Duydan hoş ırengd·en pakizedir nazik tenin 
Beslemiş koynunda güya kim gül-i ra'ni seni 

3. Güllü diba giydin amma korkarım azar eder 
Nazeninim siye-i har-ı gül-i diba seni 

4. Bir elinde gül bir elde dm geldin sa.kıya 
Kangısın alsam gülü yahud ki dmı ya seni 

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

6. Saf iken ayine-i endamdan sinem dirig 
Almadım bir kerrecik agô.şa ser-ta-pa seni 

7. Ben dedikçe böyle kim kıldı Nedim'i na-tüvan 
Gösterir engüşt ile meclisteki mina seni 

Vezni : Fa�ilatün fa'i,latün fa'ilatün fa'ilün 
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1. Naz sarhoşu sevgilim, seni kim böyle pervasızca Cçekm. 

meden) büyüttü. Seni kim bu şekilde servden daha uzun yetiş

tirdi. 

2. Nazik tenin CgüzeU kokudan daha hoş, renkten daha. 
saf ve temizdir. Sanki Csa..>'J. kırmızı karışık) güzel gül, seni koy

nunda beslemiş. 

3. Nazlım, güllü dibadan elbise giydin ama, korkanın ki,. 
dibanın gülündeki dikenin gölgesi seni incitir. C diba, kıymetli,. 

ipekli bir kumaş, güllü diba, gül desenli diba> . 

4. Ey saki, bir elinde gül, bir elinde kadeh geldin. Acaba 

hangisini alsam gülü mü, ka;Cl.ehi mi, yoksa seni mi? 

5. Bir abıhayat fıskiyesi sıçramış sandım. O eşsiz boyun 

seni bana böyle gösterdi. 

6. Göğsün endam aynasından daha saf (temiz) iken ya

zık, seni bir kerecik olsun boylu boyunca kucağıma almadım (en

dam aynası, insanın bütününü gösteren boy aynasıdır) . 

7. Ben cNedim'i böyle kim güçsüz bıraktı?" dedikçe, mec-

listeki şarap şişesi parmağıyla seni gösterir. 



XXIX 

1 .  Sinede evvel ne muhrik irzftlar var idi 
Lebde ser-keş ahlar Ateşli hular var idi 

2. Böyle bi-halet değildi gördüğüm sahra-yı aşk 
Anda mecntin bidler divane cular var idi 

.3. Ben 1bu gün ıbir nev-bahar-ı hüsn ıü mı seyreyledim 
Tarf-ı destarında sünhül gibi mtilar var idi 

4. Sen yine bir :nev-nlyaz aşık ımı peyda eyledin 
Kiıyuna yer yer dökülmüş ab-ı rular var idi 

.s. Ey Neıdim ey bülbül-i şeyda niçin hamuşsun 
Sende evvel çok nevilar güft ü gular var idi 

Vezni : Fa'iılatün fa'ilatün fa''ilatün fa'ilün 
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XIX 

ı. Gönülde evvelce ne yaıkıcı arzular vard. Duda;kta ser
keş Cyükselenl ahlar, ateşli hular vardı <Hü, Allah anlamında 

Arapça «huve :• keUmesidir. Dervişlerin zikirde tekrarladıklan 

kelimelerdendir, burada inleme anlamındadır! . 

2. CEvvelcel gördüğüm aşk sahrası böyle neşesiz değildi. 

Ora.da deli söğütler, divane dereler vardı Cbid-i mecnun, salkım 
söğüt demektir. Beyitte Türkçe sıfat tamlaması yapılarak Leyla.' 

nın sevgilisi Mecnun da kastedilmiştir) .  

3. Ben bu gün bir güzellik ve alımlılılk ba:harı seyrettim. 
Sarığının kenarında sünbül gibi saçlar vardı. 

4. Sen yine yalvarmaya yeni başlayan bir aşrk mı peydaı 

eyledin. Mahallene yer yer dökülmüş yüz suları vardı Cab-ı rıı. 
yüz suyu; mecazen şeref, haysiyet, onur anlamındadır l .  

5. Ey Nedim, ey çılgın bülbül, niçin susuyorsun? Evvelce 

sende çok nağmeler, pek çok sözler Cşiirlerl vardı. 
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Ş A R K I L A R  
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ı. Iyd erişsin ba'is-i şevk-ı cedid olsun da gör 
Seyr-i Sa' d-abad'ı sen bir kerre ıyd olsun da gör 
Guşe gf:ı.şe mihrler mehler bedid olsun da gör 
Seyr-i Sa'd-abad-ı sen bir kerre ıyd olsun da gör 

2. Anda seyret kim ne fursatlar girer cana ele 
Gör ne dil-cular ne meh-rular ne ahU:lar gele 
Tıfl-ı nazım sevdiğim bir i.kJ gün sabret hele 
5eyr-i Sa'd-abad-ı sen bir kerre ıyd olsun da gör 

3. Gerçi kim vardır anın her demde başka zinetf 
RU:ze eyyamın.da da inkar olunmaz haleti 
Şimdi anlanmaz hele bir hoşça kadr ü kıymeti 
Seyr-1 Sa' d-ahad-ı sen bir kerre ıyd olsun da gör 

4. Dur zuhur etsin hele her gftşeden bir dll-rüba 
Kimi gitsin bağa doğru kimi sahradan yana 
Bak nedir dünyada resm-i sohbet-i zevk u safa 
Seyr-1 Sa' d-abad-ı sen bir kerre ıyd olsun da gör 

5. Tıfl-ı nazım cümle gördüm diyü aldatma beni 
Görmedin bir hoşça sen dahi ol dil-cu gülşeni 
Serv-i nazım gel Nedim-i zar gezdirsin seni 
Seyr-1 Sa' d-abad-ı sen bir kerre ıyd olsun da gör 

Vemıi : Fa'ilatün fa'ilatün fa'ilatün fa'ilün 
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ı. Bayram gelsin yeni bir neşeye sebep olsun da gör. Sa'dA.

bAd gezmesini sen bir kere bayram olsun da gör. Her köşeden ay

lar, güneşler çıksın da gör. Sa'dabad gezmesini sen bir kere bay

ram olsun da CöyleJ gör. 

2. Ey sevgili, orada gezince ne fırsatlar ele girer. Bak ne 
güzeller, ne ay yüzlüler, ne ahular gelir. Nazlı yavrum, sevdiğim, 

hele bir iki gün sabret Sa'dabact gezmesini sen bir kere bay

ram olsun da CöyleJ gör. 

3. G€rçi onun C Sa'daJbad'ınl her zaman bir başka süsü var

dır. Oruç günlerinde de onun güzelliği inkılr olunmaz. Şimdi, 

kıymeti iyice anlaşılmaz (amal Sa'dılbad gezmesini sen bir kere 

bayram olsun da Co zamanı gör. 

4. Dur, hele her köşeden gönül kapan bir güzel görünsün. 

Kimi bahçeye doğru, kimisi kırdan yana gitsin. Dünyada zevk ve 

safa. sohibetinin usulü nasıldır bak anla. Sa'dabM gezmesdni sen 

bir kere bayram olsun da Cöylel gör. 

5. Nazlı yavrum, hepsini gördüm diye beni aldatma. O 

gönül çekici gül bahçesini daha bir iyice görmedin. Nazlı servim, 

gel, &eni zavallı Nedim gezdirsin. Sa'dılbad gezmesini bir kere 

bayram olsun da CöyleJ gör. 

183 



il 

1. Giil-zara salın mevsimidir geşt ü güzann 
Ver hükmünü ey serv-1 revan köhre baharın 
Dök zülfünü semımlr giyinsin ko ldrın 
V:er hükmünü ey serv-1 revan köhne baharın 

2. Bülbüllerin ister seni ey gonce-dehen gel 
Gül gittiğini anmayalım gülşene sen gel 
Pamal-1 şita olmadan iklim.i çemen gel 
v,er hükmünü ıey serv-i :revan köhne baharın 

3. Sal hatt-ı siyeh-karın o ruhsare-i ale 
Semmunınu kaplat bu sene kırmızı �ale 
Al deste eğer lale bulunmazsa piyale 
Ver hükmünü ey serv-i ;revan köhne baharın 

4. Cennet gibi alem yine her meyve firavAn 
Sen meyve-! vasfın dahi etmez misin erzin 
Uşşaka birer bftse edip gizlice thsAn 
Ver hükmünü ey serv-1 revan köhne .baharın 

5. Bir mısrıa' işittim yine ey şiih-ı dil-Ara 
Bir hoşca da bilmem ne demek istedi ammA 
Ma'kôl dedi !zannederim anı Nedima 
Ver hükmünü ey ,serv-i revan iköhne ibahann 

Veznii = Mef'ulü mefa'ilü mefa'ilü fa'ulün 
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ı. Gezip dolaşma mevsimidir. Salına salına. gül bahçesine 

git. Ey yürüyen servi sonbaharın zevkini çıkar. Sa.çını dök de bı
rak yanağın samur giyinsin. Ey yürüyen servi sonbaharın zevkini 

çıkar. 

2. Ey gonca ağızlı gel seni bülbüllerin istiyor. Gül bahçe

si.ne sen gel de gülün gittiğini anmayalım. Çemen ülkesi kışın 

ayaklan altında çiğnenmeden gel. Ey yürüyen servi sonbaha.nn 

zevkini çıkar. 

3. O al yanağa siyah ayva tüylerini sal, bu sene samunı

nu Ca.yva tüyleri) kırmızı şalla Cyanağı) kaplat. !Sonbaharda) 

eğer 18.le bulun.ınazs-a sen de ele kadehi al. Ey yürüyen servi son

baharı i'lkbahara dönderip ,zevkini çıkar. 

4. Alem yine cennet gibi, her meyve bol. Sen de vuslat 
meyvesini ucuzlatmaz mısın? Gel aşıklara gizlice birer öpücük 

ihsan et. Ey yürüyen servi son baharın güzelliğinin tadını çıkar. 

5. Ey gönül süsleyen şuh! Yine bir mısra işittim. Ne de

mek istediğini iyice anlamadım ama zannederim onu Nedim ma
kul söyledi : Ey yürüyen servi soll'bahann tadını çıkar. 
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ı. Yetmez mi sana bister ü biilin kucağım 
Seni oldu hevA çıkına koyundan kuzucalun 
Ateşlik eder sana bu sinemdeki dqım . 
Serd ıoldu ıheva çıkma koyundan lruzucağım 

2. Sen böyle soğuk yerde niçin yatar uyursun 
enıw döğer dur hele diyen seni görsün 
Dahl ıküçüceksln yalınız yatma ıüşürsün 
Serd oldu heva çıkma koyundan kuzucağım 

3. Yaklaştı şita\ ebr-i siyeh tuttu cihainı 
Kalmadı sabanın gezecek tab u tüvanı 
Kurbanın ohmı geçti Boğaz seyri zam&u 
Serd ıoldu 1hevil çıkma Jcoyundan kuzuoağmı 

4. Bir c'1n çek ey gonce-dehen def'-i humar et 
Çeşmimde hayailin gibi gel geşt ü güzAr et 
Nakşın gibi Ayine-i sinemde karair et 
Serd ıoldu hevA çıkına ;koyundan kuzucağnn 

5. Der sana Nedima bunu tekrar-b&otekrar 
Bigane ile etme sakın azın-i çemenzar 
Gürgan gibi ağyar kaparlar seni zlnhAr 
Serd ıoldu 1hevA çıkma koyundan .kuzucağım 

Vezni : Mef'ulü mefa'ilü mefa'ilü fa'Cılün 
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ı. Sana yatak ve yastık olarak kucağım yetmez. mi? Hava 
soğudu koyundan çıkma kuzucuğum. Göğsümde,ki yaram sa.na 

ateşlik eder. Hava soğudu koyundan çıkma kuzucuğum Ckoyun 

kelimesi tevriyeli O'lup kucak ve hayvan anlamlarındadır. Kuzu

nun koyundan çıkması kuzu için tehlikelidir. Koyundan ayrılan 

kuz.uyu kurt kapar atasözü vardır. Dağ : Kızgın demir basıla

rak. açılan yara. Rengi, şekli ve acıdan yanması dolayısıyla ate
şe benzetilmiş. Şairin göğsündeki yara aşk yarasıdır. Ateşlik : 

ocak , mangal gibi ateş bulunan yerl . 

2. Sen böyle soğuk yerde niçin yatıp uyuyorsun? Hele dur 

dadın seni görsün billahi döver. Daha küçücüksün, yalnız yatma 

üşürsün. Hava soğudu, koyundan çıkma kuzucuğum. 

3. Kış yaklaştı, kara bulut dünyayı kapladı, rüz.gıırın. ge

zecek gücü kuvveti kalmadı. Kurbanın olayım Boğaz gezintisi za

manı geçti. Hava soğudu koyundan çıkma kuzucuğum. 

4. Ey gonca ağızlı bir kaıdeh çek de içkinin verdiği baş 
ağrısı gitsin. Gel gözümdeki hayalin gibi gez dolaş, aıksin gibi 

göğsümün aynasında dur. Hava soğudu koyundan aynlma kuzu

cuğum CNakş ve kara.r kelimeleri tevriyeli olu,p ihaın-ı tenAsüp 

sanatı yapılmıştır. Nakış, seıvgilinin aynadaki aksinin aynayı 

süslemesi ve musikide bir bestedir. Kara.r bir makam.da durmak

tır> . 

5. Nedim sana bunu tekrar tekrar söyler : Yabancı ile sa-

km çimenliğe gitme. Sa.kın hal Başkaları (rakipler> seni kurtlar 

gibi kaparlar. Ha.va soğudu koyundan çıkma kuzucuğum. 
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1. Yeniden eski mahabbetleri tecdid edelim 
Gel benim kaşı hilAlim bize bir ıyd edelim 
Seni bir cam-ı (musaffa ile hurşid edelim 
Gel benim kaşı hilalim bize bir ıyd edeliim 

2. İşte hfuı oldu dillın gamze-i ayyişm için 
İşte hançerlere düştüm senin ol kaşın için 
Pek reci ederim unutma güzel başın için 
Gel benim kaşı hilalim bize bir ıyd edelinı 

3. Yeter ağlattı ftr� bu dil-1 biınirı 
Yeter ettirdi hayalin bana ah ıü zan 
KAm-kar ıet ıblzi bir gün de efendim bari 
Gel benim kaşı hilalim bize bir ıyd edelim 

4. Dil senin sohbetine talih ü ragıbdır pek 
Şevkımız tal'at-ı pür-nt'.inuıa talibdir pek 
Hele Tophane günü olsa münasibdir pek 
Gel benfm kaşı hilalim bize bir ıyd edelim 

5. Bemıtmiz royun ilıe reşk-i gülistan olsun 
Hamlelerle leb-i la'lin şeker-efşAn olsun 
İ'tizar etme Nedimi sana kurban olsun 
Gel benim kaşı hilalim bize bir ıyd edelim 

Vezni : Fe'ilatün fe'ilatün fe'ilatün fe'ilün 



rv 

ı. Yeniden eski sevgileri tazeleyelim. Benim hilal kaşlım 
bize gel de bir bayram edelim. Seni saf bir kadehle <şarapla> 
güneş yapalım CGüneş gibi parlatalım) .  Benim hilal kaşlım bize 

gel de bir bayram edelim. 

2. Sarhoş yan bakışların için işte gönlüm kan oldu. Senin 
o kaşın için işte hançerlere düştüm. Pek rica ederim unutma gü

zel başın için. Benim hilal kaşlım bize gel de bir bayram edelim. 

3. Ayrılığının bu hasta gönlü ağlattığı yeter. Hayıllinin 

beni ağlatıp inlettiği yeter. Efendim bari bir gün de bizi muradı

mıza erdir. Benim hilal kaşlım bize gel de bir bayram edelim. 

4. Gönül senin sohbetine pek istekli ve düşkündür. Nurlu 

yüzüne arzumuz pek fazladır. Cşevk'in parlaıklık anlamı da kasd 

edilip , şiddetli arzumuz nurlu yüzünden daha üstündür, şiddetli

dir denmektedir> . Benim hilal kaşlım bize gel de bir bayram ede

lim. 

5. Meclisimiz yüzünle gülistan meclisine dönsün, la'l gibi 

kırmızı dudağın gülüşlerle şeker saçsın. ôzür dileme Nedim sana 
kurban olsun. Benim hilal kaşlım bize gel de bir bayram edelim. 
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1. Aceb nazende tıfl-ı dll-sitansm 
Güzelsin tlzesin tersin civansın 
Gözümde nftrsun sinemde cansın 
Heman kıalbhndeki raz-ı nihansm 

2. Neden işkestedir tarf-ı küiahın 
Neden mestiiııedir çeşm-i siyahın 
Niçin kanlar döker tig-i nigahm 
Niçin sen böyle aşuh-ı cihansm 

3. Varıp biganelerle ülfet ettin 
Dil-1 zarım esir-i mihnet ettin 
Beni mehcfu--ı tab il takat ettin 
Yamansın ma-hasal zalim yamansm 

4. Söz açma Hızr ile ab-ı bekAdan 
Efendim sevdiğim ben bildiğim ben 
Bu şekker-hand ile bu kadd ile sen 
Hayat-ı taze ömr-i cavldansın 

Vezni : Mefü'ilün mefü'ilün fa'wün 
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1. Gönül alıcı, nazlı, acayip bir çocuksun, güzelsin. 

na.zlısın, tazesin, civansın, gözümde nursun, göğsüm.de cansın, 

kalbimde öylece saklı sırsın. 

2. Külahın neden bir yana eğiktir, Kara. gözün neden sar
hoştur, Bakış kılıcın neden kanlar döküyor. Niçin sen böyle ci
ha.nı biI'birine katıyorsun? 

3. Gidip yabancılarla dost oldun. İnleyen gönlümü mih

nete esir ettin. Beni aynlığınla güçsüz kuvvetsiz bıraktın. Hül4sa 
yaman.sın zalim, yam.ansın. 

4. lhzırla. ölümsüzlük suyu.ndan söz açma. Efendim, sev
diğim benim bildiğim, bu tatlı gülüş, bu boy bos ile sen taze 

hayat, ebedi ömürsün. 
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t. Erişti nev-bahar eyyamı açıldı gül ü gülşen 
Çerağan vakti geldi lalezarın didesi rO.şen 
Çemenler döndü rO.y-ı yare reng-i lıile vü gülden 
Çerağan vakti geldi lalezarın didesi rO.şen 

2. Açıldı dilberin ruhsan gibi lıileler güller 
Yakıştı zülf-i huban veş uımine saçlı sümbüller 
Neva-saz olmada bin şevk ile Aşüfte bülbüller 
Çerağan vakti geldi lalezarın didesi rO.şen 

3. Gelir diyü cihanın şehriyan ,bezm-i ıgülzam 
Temaşa .etmek için yasemenler çıktı ıdivara· 
Tebessümle dedi gül-gonce gôş-ı ,büJbül-i zara 
Çerağan vakti geldi lalezarın didesi ruşen 

4. Olup gülşen çeragan ile pür şevk ü neşat-efzi 
Zemini lalezarın nurdan tavusdur gCıya 
Hezaran müjde kim açıldı ruy-ı gonce-i ziba 
Çerağan vakti geldi lalezarın didesi rôşen 

5. Sezıidır kim cihanın padişih-ı mekrümet-kıin 
Müşerref ede teşrif-1 hümayôniyle gülzıin 

Nedim'in sazlarla okuna bu taze güftan 

Çerağıan vakti geldi lalezarın didesi rôşen 

Vezni : Mefa'ilün mefa'ilün mefA'ilün mefa'ilün 
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Vl 

1. İlkbahar günleri geldi, gül açıldı, gül bahçesinin tadı 
geldi. Lale bahçesinin gözü ay.dm, Çerağan Csafasının) vakti geldi. 
Çimenler lfılenin ve gülün renginden sevgilinin yüzüne döndü. 
Lale baıhçesinin gözü aydın, Çerağan Csafasımnl vakti geldi. 

2. Güller, laleler güzelin yanağı gibi açıldı. Güzellerin saç
ları gibi saçlı sümbüller gül bahçesine yakıştı. Aşık bülbüller bin
bir şevkle ötmekteler. Lale baıhçesinin gözü aydın, Çerağan Csafa
sınınl zamanı geldi. 

3. Cihan padişahı gül bahçesi meclisine gelir diye yasemin
ler seyretmek için duvara çıktılar. Gül goncası gülerek inleyen 
bülbülün kulağına Cşöylel dedi : Lale bahçesinin gözü aydın: ç&
rağan Csafasınınl zamanı geldi. 

4. Gül bahçesi Çerağan eğlencesi ile şevk ve neşe ile dol
du. Lale bahçesinin zemini sanki nurdan bir tavus oldu. Binlerce 
müjde Cbülbülere müjde) güzel goncanın yüzü açıldı. Çerağan 
<safasınınl zamanı geldi. 

5. Cihanın keremli padişahı uğurlu gelişi ile gül bahçesi
ni şereflendirirse yeridir. Nedim'in 'bu taze sözleri sazlarla�çalın
:sa. uygun olur. · Çerağan Csafasınınl vakti geldi, lale bahÇesinin 
gözü aydın. 
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vıı 

ı .  Bir safi bahşedelim gel şu dil-l na-şada 
Gidelim serv-l revanım yürü Sa'd-abad'a 
İşte üç çifte kayık iskelede ftmide 
Gidelim serv-i revAıııın yürü Sa'd-abad'a 

2. Gülelim oynayalım kAm alalım dünyAdan 
MA'-i tesnim içelim çeşıne-l n�-peydAdan 
Görelim ib-ı hayat aktığın ejderhAdan 
Gidelim serv-1 revAnım yürü Sa'd-Abad'a 

3. Geh vanp havz kenarında hiramin olalım 
Geh gelip Kasr-ı Cinan seyrine hayrin olalım 
Gah şarkı okuyup gah gazel-hmı olalım 
Gidelim serv-i revinım yürü Sa'd-abld'a 

4. tzn alıp cuın'a namazına dlyü maderden 
Bir gün uğnhyahm çedı-1 sitem-perverden 
Dolaşıp iskeleye dop nlhan yollardan 
Gidelim serv-1 revAnııiı yürü Sa'd-Abld'a 

5. Bir sen il ıbir .ben IÜ bir mutnb-ı pAkize-eda 
İznin /olursa eğer bir de Nedim-i şeydi 
Gayri rylrim bu günlük edip �Y şUh fedA 
Gidelim serv-i revaımn yürü Sa'd-AbAd'a 
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VII 

l. Gel şu neşesiz gönüle bir safa Czevkl bağışlayalım. Ser
vi boylum, yürü Sa'dabad.'a gidelim. İşte üç çifte kayık iskelede 
hazır, servi boylum yürü Sa'dabıld'a gidelim. 

2. Gülelim, oynayalım dünyadan muradımızı alalım. Yeni 
yapılmış çeşmeden Ccennettekil Tesnim suyunu içelim. Ejderha
nın ağzından Ab-ı !hayat (ölümsüzlük: veren sul allttıığını görelim. 
Servi boylum, yürü Sa'da'bM'a gidelim. 

3. Kah gidip havuzun kena.rnda dolaşalım, kah gelip Kasr-ı 
Cinan'ı seyrederek hayran olalım. Kah şarkı söyleyip, kah gazel 

okuyalım. Servi boylum, yürü Sa'd&bad'a gidelim. 

4. Cuma namazına diye anneden izin alıp zalim felekten 
bir gün çalalım. İskeleye doğru gizli yollardan dolaşıp yürü 
Sa'diı.bad'a gidelim, haydi servi boylum. 

5. Ey şuh ! Bir sen, bir ben, güzel sesli 1bir çalgıcı, eğer iz
nin olursa bir de çılgın Nedim, başka dostları bu günlük bırakıp 
Sa'dab4d'a gidelim, yüru servi boylum. 
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VIll 

ı. Sinemi deldi bu gün bir afet-l ç&r-pareli 
Gül yanaklı gülgülü kerrakell mor hareli 
Çifte benli sim gerdenll güneş ruhsareli 
Gül yanaklı gülgüli kerrakeli ımor hareli 

2. Bir civan ıkaşı sarık sanmş ,efendim başına 
Sürme çekmiş ıtr-ı şihiler sürünmüş kaşına 
Şimdi girmiş dahi tahminimde on beş yaşına 
Gül yanaklı .gülgüli kerrakeli �or hareli 

3. Şeh-nişinler 7Jlynetl agO.şlar pirayesi 
Dahi bir yıldır yanından ayrılalı dayesi 
Sevdiğim gönlüm sürftnı ömrümün sermayesi 
Gül yanaklı .gülgüli kerrakeli (mor hareli 

4. Şivesi nazı edası handesl pek bi-bedel 
Gerdeni püskürme benli gözleri giyet güzel 
Sırma kakül sim gerden zülf tel tel ince bel 
Gül yanaklı gülgüli kerrakeli ımor hareli 

5. Ol peri-rCiyun cefa-yı çeşm-i celladın demem 
Derd-i aşkıyla Nedim'in Mı ü efganın demem 
Tarz u tavnn .söylesem mini' değil adın demem 
Gül yanaklı gülgüli kerrakeli ımor hareli 

Vezni : Fa'ilatün fa'ilatüıı fü'ilatün fa'ilün 
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VIII 

ı. Bu gün, dört etekli, gül yanaklı, kerr8ıkesi pembe mor 
hareli, çifte berili, gümüş gerdanlı, güneş yüzlü bir Met sinemi 
deldi CKerrake : İnce yün kumaştan yapılmış dar efüise, padişah
larınki sıamur kürkle de kaplanırmış, Hare : dalgalı Ckumas> . Gül
güli : gül gül desenli veya gül renkli olarak düşünülebilir) . 

2. Efendim başına civan kaşı bir sarık sarmış, gözüne sür
me çekmiş , kaşına güzel kokular sürünmüş, tahminimce onbeş 
yaşına daha $itndi girtniş. Gül yanaklı, gülpembe kerrakesi mor 
hareli CCivan kaşı 'sarık : Tarih Deyimleri Sözlüğü'nde sadece 
bez üzerine kaş şeklinde bir aşağı bir yukan yapılan işleme ola
rak tarif edilmiştir. Civan ka-şı sarık, tülbentin fes üzerine kaş 
şeklinde bir aşağı bir yukarı sarılarak yapılinış sarık olduğu an

laşılıyor) . 

3. O balkonlar yaraşığı, kucaklar süsüdür. Dadısı yanından 
ayrılalı daha bir yıl olmuş. Sevdiğim gönlümün neşesi, ömrünün 
sermayesi, gül yanaldı, mor hareli gül pemıbe kerrakeli. 

4. İşvesi, nazı, edası, gülüşü, pek eşsiz, gerdanı püskürme 
benli, gözleri gayet güzel, sırma kaküllü, gümüş gibi beyaz ger
danlı, saçı tel tel, beli ince, gül yanaklı, gülpembe kerrakesi mor 
hareli. 

. 

5. O Peri yüzlünUn. cellad gözünün cefasını söylemem. 
Onun aş.kının derdiyle Nedim'in ahını, figanını söylemem. Halini 
tavnm söyleyebıllbim .  ama adını demem. Gül yanaklı mor hareli 
gülpembe ker.ra.keli. 
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ŞARKILARDAN SEÇMELER 

1.  Dün dil-i zar ile sohbet ederek gitmişsin 
Va'de-i lutfu lkasemler ile berkitmişsin 
Deheninden bize bir buse mi va' detmişsin 
Bizde bir böyle ağız müjdesi var sultamm 

2. Çık levendine dolaş gdşelerin gülzinn 
Meded ey serv-l revan bozma meded reftarın 
Pay-mal olmadır ümmidi Nedim-i zirın 
Ayağın sakınarak basma aman sultiınm 

3. Sakiya meclise gel cismime gelsin cinım 
Ahdler tevbeler ol sagara kurban olsun 
Ayağın sakmar.ak basma aman sultinım 
Dökülen mey kınlan şişe-1 rindin olsun 

4. Kaplatıp gülpembe ışall ferve-i semmıiruna 
Ol siyeh zülfü döküp ol sine-i btllôruna 

Itr-ı şahiler sürüp ol gerden-i kaftiruna 
Iyddtr çık naz tle seyrana kurban olduğum 

Sen ıaçıl gül gibi zar ile he;,;ar olsun Nıedim 
Bend bend olsun ham-ı zülfün şikar olsun Nedim 
Sen salın cana yolunda hak-sar olsun Nedim 
Iyddir çık naz ile seyrana kurban olduğum 
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ŞARKILARDAN SEÇMELER 

ı. Dün inleyen gönü� ile sohbet edip gitmişsin. Lutuf va'dini 

yeminlerle sağla.mlaştırmışsın. Ağzından bize bir öpücük mü 
va.'detmişsin. Bizde böyle bir ağız müj desi var sult{tnım: CAğız 
müjdesi birisinin ağzından verilmiş müjde, öpücük yerinde me· 
cazlı kullanılmıştır) . 

2. Çık gül bahçesinin köşelerini yiğitçe dolaş. Ey yürüyen 

servi! Aman yürüyüşünü bozma. İnleyen Nedim'in ümidi ayak 
altında çiğnenmededir. Aman sultanım ayağını sakına.ra:k basma. 

3. Ey saki meclise gel de canım vücuduma. gelsin. Andlar 
töVbeler o kadehe kurban olsun. Aman sultanım ayağını sakına

rak basma, dökülen şarap, kırılan rintlerin içki şişesi olsun. 

4. Gülpembe şalı samura kaplatıp o siyah saçı billur göğ

sünün (üzerine) dök. Kurbanın olduğıım bayram günüdür, o be
yaz gerdanına kokular sürüp nazlı nazlı gezmeye çık. 

Sen gül gibi açıl, Nedim inleyen bülbülün olsun. Saçla· 

rının büklümü kement olsun da Nedim'i avlasın. Ey sevgili sen 
salınarak yürü de Nedim sana toprak olsun. Kurbanın olduğum 
bayramdır, naz ile gezmeye çık. Cseyr{tn : seyr etmek anlamında 

da kullanılmıştır) . 
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s. Andadur seyr-i nihalistan ıü tarf-ı cuybar 
Andadır gül-geşt-i sahra andadır seyr-i kenar 
İster isen kUhu seyret ister isen biğa var 
Oldu Sa' dabad şimdi sevdiğim dal üstü bağ 

200 

Anda idi dünkü gün hemşire-i sa'd-ahterin 
Sen ıde gel gahice ihali .kalmasın ıcAna yerin 
Suç benim olsun heni döğsün duyarsa maderin 
Oldu Sa' dahad şimdi sevdfiim dağ üstü bağ 



5. Orada fidanlık gezilir, dere seyredilir. Orada kır ve sahil 
dolaş1lır. İstersen dağa git, istersen bahçeye var. Sevdiğim Sa'da

bad şimdi dağ üstü bağ oldu (şenlendi) . 

Dünkü gün talihli hemşiren orada idi. Ey sevgili bazan 
sen de gel de yerin boş kalmasın. Annen duyarsa suç benim ol

sun, beni döğsün. Sevdiğim Sa'dabact şimdi dağ üstü bağ oldu 
Cşenlendil .  
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TÜRKÜ 

1.  Sevdiğim cemalin çünki göremem 
Çıkmasın hayalin dil-1 şeydadan 
Hak-i paye çünki yüzler süremem 
Alayım peyamın bad-ı sabadan 

2. Kehud çeşm-i bi-rahm etti nigabm 
Aşıkların göğe çıkardı ahın 
Sordum gerdeninden zülf -i siyahın 
Bir cevap vermedi aktan karadan 

3. Sevdiğim hendene düşerse hidmet 
Kapında kul olmak canıma minnet 
Göre idhn sende bdy-ı mahabbet 
İstediğim budur sen bi-vefadan 

4. Nedima hüsnüne olmuştur aşık 
Öyle bir aşık klın kavlinde sadık 
Kereme ne kadar değilse layık 
Ar etmez efendim şehler gedadan 

Vezin : Hece 6+5 
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TÜRKÜ 

ı. Sevdiğim, madem ki yüzünü göremiyorum, Cbaril ha
yalin çılgın kalbimden çıkmasın. CMaden kil ayağının toprağına 
yüzler süremiyorum, sabah rüzgarından onun haberini alayım. 

2. Merhametsiz gııi mavi göz bakınca aşıklann il.hını gö
ğe çıkardı. Gerdanından siyah saçını sor'dum, aktan karadan bir 
cevap vermeU (hiçbir şey söylemedii) .  CAk-gerdan, siyas-saç keli

meleriyle düzenli leff ü neşr sanatı yapı!ınıştırl . 

3. Sevdiğim bu bendene hizmet düşerse kapında kul ol
mak canıma minnettir. Senden birazcık C olsunl sevgi göreydim, 

sen vefasızdan istediğim budur. 

4. Nedim güzelliğine aşık olmuştur. Öyle bir aşık ki sözü

ne sadıktır (sözünde durur) . Efendim, senin lutfuna her ne kadar 

!Ayık değilse de padişahlar yoksuldan arlanmazlar (utanmazlar> . 
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KIT'ALAR VE TARİHLER 



1 

İBRAHİM PAŞL.\ KÜTÜPHA:NESİ'NE HAFIZ-I 

KÜTÜB TAY,İNıİ OOLA YI:SIYLA ŞÜKR.AıNtYYE 

ı .  Ey kudsiyan aman bana imdad v.aktidlr 
Bir hayret aldı natıkanın tib u takatin 

2. Billah .kilk-i şuhuına imdı\d .ediın ,biraz 
Vasf eyleyim efendimin ihsan ü himmetin 

3. Lutfun ıne gtine vasf ıedeyim ben ne ısöyleyim 
Bilmem nice eda edeyim şükr ü ni'metin 

4. İ'hslin edip kerem buyurup himmet eyleyip 
Liitf ıetti hendeslne kütüb-hane hidmetin 

5. Ol hidmet-i ,celilin efendim Huda bilir 
Çoktan çekerdi hatır-ı azade hasretin 

6. Allah bilir ki etmiş idim hik·i piyine 
Bir iki def'a arz-ı meram etme niyyetin 

7. Lakin yine te'eddüb ederdim ki denmeye 
Küstah imiş Nedim ki artırdı sıkletin 

8. Vakti ki erdi gtişuma bu müjde eyledim 
İmza efendimin keremin hem kerametin 

9. Ma'liimun olsun imdi efendim ki bendene 
Lutfun miirüvetln keremin !buldu gayetin 

Vezni : Mef'ulü fa'ilatıü mefü'ilü fa'ilün 
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İBBAHİM PAŞA'NIN KÜTÜPHANESİ'NE 
MODOR OLUŞUNA TEŞEKKüR İÇİN 

ı .  Ey kutsal ruhlar! Aman bana yardım ediniz. CÇünkül 

hayretten dillinin (konuşacak) gücü kalmadı, rahat konuşamaz 

oldum. 

2. Allah aşkına şuh kalemime biraz yardım edin de efen

dimin ihsanını, iyiliğini anlatayım. 

3. On.un lütfunu nasıl anlatayım, ben ne söyleyeyim. Onun 

.nimetinin şükrünü nasıl yerine getireyim. 

4. İhsan edip kerem buyurup himmet eyleyip ben kuluna 

kütüphane hizmetini lütf etti everdi) . 

5. Efendim Allah bilir bu kayıtsız gönül o yüce hizmetin 
-çoktandır hasretini çekerdi. 

6. Allah bilir ki bu arzumu ayağının toprağına arz etme

ye bir iki defa niyet etmiştim. 

7. Lakin «Nedim küstahmış Cbizel ağırlığını artırdı Cyük 

olmaya başladı) » denmesin diye çekinirdim. 

8. Bu müjde kulağıma. geldiği vakit efendlımin hem kere

mine Clütuf ve iyiliğine) ;  hem IJ:ı:era.m.eıbi.ne imzamı bastım. 

9. Efendim bilesin ki şimdi bu kuluna lütfun, cömertliğin 
iyiliğin son haddini buldu. 
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208 

2 

Ey gönül sahn-ı çemende leb-i. derya faslın 
Bir sanemle edegör kam alasın dünyadan 
Yoksa bir dişleri dür kameti serv olmayıcak 
Ne biter sahn-ı çemenden ne çıkar deryadan 

3 

Ey gönül duht-ı rezi almak ise maksudun 
Hele bir kerre de var hane-i hanunarda gör 
Taze şah üzre açılmış gülü seyrettin ise 
Bir de gel camı hele dest-i kadeh-karda gör 

4 

Saki duracak zaman değildir 
Fevt etmiyelim dem-i şebabı 
Bir halete koy beni ki olsun 
Diışumdaki sof dahi şarabi 

5 

Niçin bu giıne muhalif cevab söylersin 
Sana kerem sorarım sen itab söylersin 
Nedir lehinde bu terlik bu tatlılık giıya 
Şeker tebessüm edersin gül-ah söylersin 

TARİHLER 
Annesinin Ölümüne 

Ohcak emr-i 'Hudayile Nedim-i zarın 
Mfıder-i ımüşfikası azim-i şeh-rah-ı hıeka 
Gelip iki gözüme y:aş dedim tarihin 
Saliha kadına cay ede behişti Mevla 

( 1 124) 



2. Ey gönül çimenlikte sahil sa.fasını bir güzelle yapmana. 
bak ki dünyadan murad alasın. Yoksa bir inci dişli,  servi boylu 

olmayınca çimenlikten ne ıbiter, deryadan. ne çıkar < İnci ile· der
ya, servi ile boy arasında düzensiz leff ü neşr sanatı bulunduğu 

gibi, ne çıkar, ne biter kelimeleri de tevriyelidir. İnci denizden. 
çıkar, servi çimenlikte biter) . 

3. Ey gönül! Maksadın üzüm kızını (şarap) almak ise he

le bir kere var da onu meyhanecinin evinde gör. Taze dal üzerin

de gülü seyrettinse hele bir gel de kadehi kadeh dağıtıcının elin

de gör. 

4. Saki duracak zaman değildir. Gençlik zamanını elden_ 
kaçırmayalım. 13eni öyle bir hale koy ki arkamdaki yün etbise 

dahi şarabi renk alsın. 

5. Niçin böyle aksi cevap veriyorsun? Ben sana kerem so

ruyorum, sen azarlıyorsun. Dudağındaki bu tazelik, bu tatlılık 
nedir? CSankil şeker tebessüm ediyorsun, gül suyu söylüyorsun. 

ANNESİNİN ÖLÜMÜNE 

İnleyen Nedim'in şef1katli annesi Allah'ın emri ile beka yo

luna gidince iki gözüme yaş gelip tarihini söyledim : «Mevla Sa
liha kadına cenneti sığınak yapsın» (1124) . 



3 

TA:RİH-İ SA:IA FER.RUH-FAL 

Ey Şehinşah-ı hümayun-paye vü Dara-başem 

Eyleye mansiir daim ceyşini Rabb-i mecid 
Mülk-i İran'da ıne denlü şehr var ise anın 

Cami'in tezyin ede elkab-ı pakinle hattb 
Daima kılmak tefe'ül hayr ile mesniiııdur 
Vakıa bu babda gördük nice emr-i acib 
Avn-1 Hak'la sal-i atide olur nice fütiih 
Oldu · zahir bendene ziri ki bir sırr-ı garib 
Hame-i mu'ciz - rakamla eyledim bir bir hlsab 
Geldi bin yüz kırk lafz-ı «nasr» la «fethün karib» 

( 1 140) 

TA:RİH-İ TEKY'E�t GÜLŞENİ DER EDİRNE 

Zihi kaşine-ı nev nıehbıt·ı esrar-ı ruhani 
Verir sahib-dilin-ı •aşka feyz-i ;kasr-ı irfaru 
Hoşa ferhunde-cay-ı feyz-bahşa·yı dil-i aşık 
Derô:nunda olur tahsil-i isti'dad-ı Rabb8ıni 
Gıda-yı rô:h ederler bunda biiy-ı gonce-1 zikri 
Cenab-ı Gülşeni'nin andelibin-ı gülistanı 
Derô:n-ı ehl-i ışevkı rf:ışen eyler Hazret-i Pir'in 
Tecelli etmede zikr-1 celiden sırr-ı pinhanı 
Çerağ-ı kurb-i akdes şem'·i finô:s-i haya olmaz 
Müberradır riyadan ehl-i tevhidin dil ü cAnı 
Reca-yı feyz lle ben de Nedimi intisab ettfın 
Görünce mecma-i ıehl-1 ıma'arif çün ıbu eyvanı 
Sudiir etti lisin-ı mürşld-i ilhamdan tarih 
Bu cay-1 pakde Kırklar Makamı buldu unvanı 

( 1 114)  
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UGURLU YENİ YIL ' TAR1Ht 

Ey mevki'i uğurlu, Dara haşmetli şahlar şahı, Yüce Tann 
askerini daima üstün kılsın. 

İran. ülkesinde ne kadar şehir varsa camilerini hatipler
senin temiz lakapl:arınla süslesin. 

Vakıa bu konuda nice acayip işler gördfil{se de hayırla fal 
açmak daima sünnettir. 

Tanrı'nın yardımı ile gelecek yılda nice fetihler yapılır .. 
Çünki kuluna garip bir sır göründü : 

Mucize rakamlı kalemle bir bir hesab ettim. «nasr» ile cfet-· 
hün karib» sözü bin yüz •kırk tarihini tuttu <Nasrun min Allah ve 
fethun karib : Zafer Allah'tandır ve fetih yakındır A.yetindeki· 
•Iıa.sr• ve ·fethün kaıib• kelimeleri yeni yıl tarihine uygun düş
müştür> . 

EDİBNE'DE GÜLŞEN! TEKKESİ TARiHi: 

Ruhani sırların indiği! yeni bir saray Crteikke) , ne güzel! Gö
nül ehli 9.şıklara irfan sarayının feyzini verir. 

Aşıkların gönlüne feyz bağışlayan ne mübarek yer! 0nu11' 
içinde ilA:hı ru;k yeteneği kazanılır. 

Burada, Gülşeni Hazretlerinin gül bahçesinin bülbülleri zi
kir gonca.sının !kokusunu ruhlarına gıda ederler. 

Hazret-i Pir'in gizli sırrı büyük zikirden tecelli ederek şevk 
ehlinin içini aydınlatır. 

Kutsal yakınlık meş'alesi h aya. fanusuna mum olamaz .. 
Tevhid ehlinin gönlü ve cam iki yüzlülükten annmıştır. 

Ey Nedim! Bu tekkenin bri.lgili kişilerin toplandığı yer ol
duğunu görünce feyz almak ricası ile ben de buraya intisab et-
tim 

İlham mürşidinin dilinden <şu) tarih çıktı : Bu temiz yer 
Kırklar Maıkamı diye meşhur oldu. 
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RUBAİDER 

1 

Saki nigehin tamam kar etti ıbana 
Hayretle cihan yüzünü tar etti /bana 
Sahbaya bahane bulma vallah billah 
N'etdiyse ıo �-i pür humar etti bana 

2 

Rakkas bu halet senin oynunda mıdır 
Aşıklarının günahı boynunda mıdır 
Doymam şeb-i vaslına şeb-i riı.ze gibi 
-Ey sim-beden sabah koynunda mıdır 

3 

Zahirde eğerçi cümleden ednayız 
Erbab-ı nazar yanında lik a'layız 
Saymazsa hisaba nola ahbab bizi 
Biz zümre-i şairanda müstesnayız 

4 

Zaıınetme ki :ra' d lü berktir etti gulu 
Top şenliğidir Hisar'm ey saki hu 
Amihte lul tekerg ile sahbayı 
Sun rind-i :mey-aşama dolu üzre dolu 

:212 



RUBAİLER 

1 

Saki! Bakışın bana çok tesir etti. Hayretle cihanın yüzünü 

bana karanlık eıtti. Vallahi billahi kadehe 'babane bulma. Bana 

ne etti ise o çok baygın Csarhoşl göz etti. 

2 

Oyuncu! Bu etki senin oyununda mıdır? Aşıkların günabı 

boynunda. ımdır? Hamazan gecesi gibi kavuşma gecene doymam. 

Ey gümüş gibi beyaz bedenli, sabah senin 'koynunda mıdır? 

3 

Gerçi görünüşte hevkesten daha aşağıyız. Lakin goruş sa

hipleri yanında yükseğiz. Dostlar bizi hesaıba katmazsa ne çıkar, 

Biz şairler topluluğu içinde müstesnayız. 

4 

Ey saki! Bu gürültüyü gök gürlemesi ve yıldırım sesi sanma. 

Bu ses, Hisa.r'ın top şenliğidir, kaıdehi dolu ile karıştır, şarap içen 

rinde dolu üstüne dolu sun Cdolu kelimesi 'tevriyelidirl . 
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BEYİTLER 



1. Çü ebr-i nev-bahari saye-endaz olmada bi-şek 
Gülistan-ı cemal-i dil-rüba sünbül-hevadır hep 

2. Rah-ı belada eyleyelim cismimiz gubar 
Kuy-ı nigara irgüre şayed. ki rüzgar 

3. Nedim namına bir şa'ir-i cihan var imiş 
Kemend-i zülfüme düşsiin ilahi ol ayyar 

4. Versin dehan ü riıy ü lehin bağ-ı hüsne zib 
Gül faslı Jale mevsimi gülnar vaktidir 

5. Hezan sanmanız habide zir-i bale minkarın 
Hayal-i gonce•i sirabın istişmam için saklar 

6. I..ıebin vasfında bir mazmun demiştim reng u bu 
sanma 

Anı ceybinde güller bülbülün ikram için saklar 

7. Yiğit mi oldun a canım nedir bu kırmızı şal 
Başında dün dahi bağlıydı kırmızı çenber 

8. Ey tıfl-ı naz bir gece mihıniimm ol benim 
Gir came-hab-ı sineme gel camın ol benim 
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ı. Şüphesiz, ilkbahar bulutu gibi gölge salmakta. Gönül ka

:pan sevgilimin güzel yüzünün bahçesi hep sünbül-hevarlır CSün

bül-heva : Bulutlu, kapalı hava, se;vgilimin yüzüne dökülen saçı 

buluta benzetiliyor> . 

2. Bela yolunda vücudumuzu toprak eyleyelim ola ki rüz
_gar toprağımızı yarin mahallesine eriştirir. 

Bu beyit Fuzüli'nin aşağıdaki beytinden etkilenmiştir 

Öyle zail' kıl t.enimi firkatinde kim 

V aslıma mümkin ola yetürınek saba beni 

«Sevgilinin ayrılığında vücudumu öyle zayıf yap ki, rüz

_garla sana kavuşmak mümkün olsun". 

3. Nedim adında bir dünya şairi varmış. O kabına sığma

yan <şair) zülfümün kemendine dü.<jer inşa.ilah. 

4. Ağzın, yüzün ve dudağın güzellik bahçesini süslesin. 
•CÇünkül gül ve lale mevsimi, nar çiçeği vaktidir. 

5. Bülbülü uyumuş sanmayınız, taze goncanın hayalini 

koklamak için kanadını gagasının altına saklamıştır. 

6. Dudağının vasfında bir mazmun Cmana, buluş l . söyle

miştim. Renk ve koku sanmayınız, onu güller bülbüle ikram için 

.saklıyorlar. 

7. A canım, · büyüdün · yiğit .mi oldun. Dal1a dün başında 

kırmızı çember (yemeni) bağlıydı. 

B. Ey nazlı yavru, bu gece benim misarim ol, gel göğsü

mün yatağına gir de canım ol. 
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9. Ey Ziilf-i ham-be-ham ıdökiltüp sinem üstüne 
Zencir-i pay-ı ömr-i şitabamm ol benim 

10. Göstermiyor felek bbe ımihri hu nev bahar 
Sen ey piyale mfhr-i dırahşanım ol benim 

11.  CAm-ı ışerabı gör bize sen şimdilik Nedim 
Fersiidedir dimağ gazelden kasideden 

12. La14 nahın çftşni-senc-i itib etmez µıisin 

Liitfedip kahr ile olsun bir cevab etme% misin 

13. Kametin seyreyle insaf et ıo hali mısra'ı h 
zahidi sen şi'ir olsan intibah etmez IDıısln 

14. Bakıp 10 ışuh ile naz ıu ,niyaza meşk ederiz 
Gülün teJ".eSsümüne bülbülün terinesine 

15. Feza-yı sinede bir yavru J>esledim ahir 
Konuştu eller ile gelmez aşiyanesine 

16. Benim cünl\numa ayi ınice bahane /bulur 
Bakan peri-veşlmin hüsn-i bi-bahaneslne 

ı 7. Gamze pür zehr çıkar çeşm-i tenü:k-huswıdan 
Kişver-i hüsnünün ·ejder . .doğar ahôslmdan 
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9. Ey Cseıvgılimin, iluvnm kıvrım saçı, göğsümün üstüne dö

](.ülüp çaibuık geçen ömııümün ayağına zincir vur Cömrün çabuk 
.geçmesini engelle! . 

10. Bu ilkbaharda felek bize güneş !veya sevgi! göstermi
yor. CBaril Ey kadeh benim parlaık güneşim ol. 

ıı. Nedim, sen bize şarap kadehini ver, gazel ve kaside 

yazmaktan dimağımız uyuştu. 

12. Saf la 'l gibi kırmızı dudağına azarlama tadını tattır

maz mısın, azar da olsa lütf edip bize bir hitap etmez misin? 

13. Ey sofu! onun boyunu seyreyle. lnsaf et, sen şair ol
.san o güzel mısraı seçmez misin? !Güzelin boyu uzun ve ölçülü 

.olduğu için mısraa benzetilmiştir. "Yüksek mısra• dan maksat, 
uzun ve güzBl mısradır) . 

14. Gülün gülümsemesine ve bülbülün nağmesine baıkaraık 

·o şuh He nazlanma ve yalvarma talimi yaparız. 

15. Göğıüs boşluğunda bir yavru besledim ama, sonunda 

yuvasına gelmeyip eUerle konuştu. 

16. Benim peri giibi güzel sevgilimin kusursuz güzelliğini 
gören acaıba benim deli olmama nasıl bahane bulur? 

17. <Sevgilinin) mülayim baıkan gözünden gamze oku Cyan 

baikı.şıl zehir dolu çıkar. Güzellik ülkesinıin Ahılsundan ejderha 

doğmaktadır. CBeyitte leff ü neşr ve tezat sanatları vardır> . 
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