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Öz 

 Antoloji niteliğinde olan şiir mecmuaları eski Türk edebiyatı araştırmaları için vazgeçilmez kaynaklardandır. Şiir mecmuaları 
derleyenin şiir zevkini yansıttığı gibi dönemlerin edebi zevk ve eğilimleri hakkında bilgiler verir. Ayrıca şiir mecmuaları sayesinde 
şairler hakkında yeni bilgilere ulaşılır ve divanlarda bulunmayan şiirler gün yüzüne çıkar. Bu özellikleri nedeniyle divan edebiyatının 
gizli hazinesi diyebileceğimiz mecmualar araştırmacılar tarafından belli özelliklere göre tasnif edilmiştir. Bu tasniflerde ortak 
başlıklardan biri nazire mecmualarıdır. Divan şiirinde bir gelenek haline gelen nazirecilik, sanatçıların etkileşimlerini en güzel şekilde 
bizlere gösterir. Bu çalışma İ.B.B Atatürk Kitaplığı K 1565 numarada kayıtlı şiir mecmuasının nazireler kısmı üzerinedir. Çalışmada 
önce mecmua ve nazire geleneği hakkında bilgi verilecek ardından sözü edilen şiir mecmuasının nazireler kısmı incelenecektir. 

 Anahtar Kelimeler: Divan Şiiri, Mecmua, Nazire, Nazire Mecmuaları. 
     

Abstract 

Poem collections having the characteristics of anthology are the necessary resources for searches about Classical Turkish 
Literature. Poem collections both reflect the sense of poem of the compiler and give us informations about the literary trend and sense 
of the terms. Also, thanks to poem collections, new informations are obtained about poets and poems not being in Divans come to light. 
Based on these characteristics, the collections which can be called a hidden treasure of Divan Literature were classified according to 
definite characteristics by the researchers. On these classifications, one of the common titles is the parallel poems collections. Writing 
parallel poems becoming a tradition on Divan Literature shows us the interactions between the writers in the best way. This research is 
about the parallel poem collection recorded in Ataturk Library K 1565 in İstanbul Metropolitan Municipality. In the research, firstly, 
informations about collection and parallel poem tradition will be given, and later parallel poem part of poem collection that is 
mentioned will be studied. 
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Klasik Türk Edebiyatında Mecmua: Tanım, Tasnif ve Önemi: 

Arapça “cemè” kökünden gelen mecmua kelimesi “cemè olunmuş, toplanmış, bir araya getirilmiş 
şey, toplanıp biriktirilmiş, tertip ve tanzim edilmiş şeylerin hepsi, toplanmış, derilmiş” anlamlarına gelir 
(Devellioğlu, 2004: 596; Parlatır, 2011: 1033; Sami, 2009: 1293; Uzun, 2003: 265). Bu eserler için “mecmua”nın 
yanı sıra “mecâmî”, “mecma”, “câmi” gibi aynı kökten türemiş kelimelerle -yalnız Osmanlı Türkçesinde- 
“cüzdan”, “defter” ve “cerîde” isimleri de aynı manada kullanılmıştır. (Uzun, 2003: 265). Farsçada dilenci 
veya dilenci torbası anlamına gelen “keşkûl” kelimesi Arapçada mecmua anlamına gelir. Bunun yanında 
Arapça gemi anlamına gelen sefine kelimesi de şiir mecmuası yerinde kullanılır. Edebiyatımızda “sefine-
cönk” sözleri şiir mecmuası not defteri; keştî de kadeh manasına mecaz olarak kullanılmıştır (Onay, 2004: 
429). 

Mecmua edebiyatta terim olarak defter, çeşitli konuların bir araya getirildiği yazıları ihtiva eden 
kitap, şiir defteri anlamında kullanılmıştır (Kut, 1986: 170). Mecmua başlangıçta, birçok bakımdan benzediği 
cönk gibi âyetler, hadisler, fetvalar, dualar, hutbeler, şiirler, ilâhiler, şarkılar, mektuplar, latifeler, lugaz ve 
muammalarla ilaç tariflerinin ve faydalı bilgilerin (fevâid), notların, tarihî belge ve kayıtların (tevârih) 
derlendiği bir not defteri halinde ortaya çıkmış, zamanla gelişip düzenli bir tertip ve şekle kavuşarak 
türlerine göre bazı farklılıklar gösteren bir kitap veya telif çeşidi özelliği kazanmıştır. Bir telif türü olarak 
gelişimini tamamladıktan sonra genellikle kitap hüviyetindeki teliflerden farklı bir tarafı kalmamıştır (Uzun, 
2003: 265). 

Mecmuaların konuları daha çok edebiyatla ilgilidir. Gazel, kaside, musammat, tarih, mektup vs. 
şekiller ile tevhid, na’t, mersiye vs. türler üzerine oluşturulmuş mecmualar bunlardandır. Ancak fıkıh, kelam 
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gibi dini ilimler; simya, reml, sihir, falcılık gibi eski batıl ilimler; musiki, hat gibi sanat dalları vs. üzerine 
derlenmiş mecmualar da vardır. Bu tür mecmualar bir konu bütünlüğüne sahiptir. Buna karşılık her 
mecmua derleyicisi aynı titizliği göstermeyebilir ve her çeşit hoşa giden yazıyı mecmuasına alabilir. Bir 
gazelden sonra mensur bir latîfe, bir fıkıh kaidesinden sonra bir fal usulü, bir müstehcen fıkradan sonra bir 
öğüt yazılabilir; hatta değişik dillerde pasajlara yer verilebilir (Pala, 2003: 312). 

Mecmualar derleme sınıfına giren eserlerdir. Mecmualar üzerinde yapılan çalışmalarda henüz bir 
model oluşmamıştır. Sürprizlere açık olan bu eserlerden ne çıkacağı ancak içine girilince görülecektir 
(Kurnaz & Aydemir, 2013: 52). 

Mecmuaların gelenek içerisinde bir divan gibi sınırları belli bir formu ve muhtevası oluşmamıştır. 
Bu nedenle karşımıza çok farklı içerikte mecmualar çıkabilir. Mecmuaların üzerine yapılan araştırmaların 
artması ile mecmualar muhteva ve taşıdıkları özellikler noktasından tasnif edilmiştir. 

“Mecmuaların içerisinde türlü alanlara ait metinler bulunsa da daha çok tertip edenin zevk ve eğilimine göre 
divan şiirinden seçilen metinler görürüz. Mecmualar karşımıza şekil ve muhteva yönünden çok farklı tertip 
edilmiş şekilde çıkar. Mecmuaların içeriğinde birçok farklı türde ve biçimde eser bulunduğu gibi, tek bir tür ve 
şekle münhasır mecmualar da bulunmaktadır. Yaptığımız taramalarda pek çok farklı konu etrafında teşekkül 
etmiş mecmualara rastladık. Örneğin, şiir mecmuaları (mecmû’a-i eş’âr), risale mecmuaları (mecmû’atü’r-
resâ’il), hadis mecmuaları (mecmû’atü’l-ehâdîs), fetva mecmuaları (mecmû’a-i fetâvâ), dua mecmuaları 
(mecmû’a-i ed’iye), tarih manzumelerini içeren mecmualar (mecmû’a-i tevârîh), fevâid mecmuaları (mecmû’a-i 
fevâ’id), hutbe mecmuaları (mecmû’atü’l-huteb), tıpla ilgili mecmualar (mecmû’a-i tıb, mecmû’a-i mücerrebât, 
mecmû’a-i mu’âlece), gizli ilimlerden bahseden mecmualar (mecmû’atü’l-havâss, mecmû’a-i cifr ve reml, 
mecmû’a-i ilm-i nücûm, mecmû’a-i tılısmât, mecmû’a-i melâhîm, mecmû’a-i vefk), letaif mecmuaları 
(mecmû’atü’l-letâ’if), zikir ve evrâd mecmuaları (mecmû’a-i zikr ü evrâd), hikâye mecmuaları (mecmû’a-i 
hikâyât), münşe’ât mecmuaları (mecmû’a-i münşe’ât), müzikle ilgili mecmualar (mecmû’a-i beste ve semâ’î, 
mecmû’a-i mûsikî, mecmû’a-i ilâhiyyât, mecmû’a-i sâz u söz), mektup mecmuaları (mecmû’a-i mekâtib), 
müsvedde mecmuaları (mecmû’a-i müsevvedât), ilâm mecmuaları (mecmû’a-i sukûk), söz, deyiş mecmuaları 
(mecmû’a-i makâlât), hadis ve tefsir benzeri kaynaklardan edinilen dinî bilgilerin yer aldığı mecmualar 
(mecmû’a-i menkûlât) bunlardan bazılarıdır. Özellikle klasik şiirimize ait türler ve nazım şekillerine mahsus 
manzumelerin toplandığı mecmualar da bulunmaktadır: Kaside mecmuaları (mecmû’atü’l-kasâ’id), naat 
mecmuaları (mecmû’atü’n-nu’ût), gazel mecmuaları (mecmû’a-i gazeliyât), nazire mecmuaları (mecmû’atü’n-
nezâ’ir), rubai mecmuaları (mecmû’a-i rubâ’iyât), terkîb-i bend mecmuaları (mecmû’a-i terkîb-i bend), tercî-i 
bend mecmuaları (mecmû’a-i tercî-i bend), sadece müstakil beyitler bulunan mecmualar (mecmû’a-i ebyât), 
birden çok şairin divanlarını barındıran mecmualar (mecmû’atü’d-devâvîn) gibi. Ayrıca bazı mecmuaların 
derleyicilerinin adıyla anıldığı (Münşe’ât-ı Ferîdûn, Pervâne Bey Mecmû’ası vb.), bazılarının özel adları 
olduğu (Câmi’u’-n-nezâ’ir vb.) görülmektedir.” (Gıynaş, 2011: 246-247). 
Agâh Sırrı Levend (2008: 67), mecmuaları beş guruba ayırmış ve her gurup için açıklamalar 

yapmıştır. Edebiyat tarihimiz bakımından çok önemli olan mecmualar şöyle ayrılabilir: 
a) Nazire mecmuaları: Bir şairin şiirine başka bir şair tarafından aynı vezin ve kafiyede söylenen 

benzer şiirleri (nazireleri) bir araya toplayan mecmualardır. (Ömer bin Mezîd, Mecmu’atü’n-Nezâir; Eğirdirli 
Hacı Kemâl, Câmi’ü’n-Nezâ’ir; Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir) . 

b) Meraklılarca toplanmış, birer antoloji niteliğinde seçme şiir mecmuaları: 
Bu tür mecmualar antoloji niteliğinde olan mecmualardır. Mecmuanın mürettibinin zevki ve hayat 

görüşü doğrultusunda seçtiği şiirleri bir arada topladığı defterdir. Muhtelif şairlerin divanlarını bir araya 
toplayan divan mecmuaları da bu grupta yer almaktadır. (mecmu’a-ı eş’âr, mecmua-ı devâvîn). 

c) Türlü konulardaki risalelerin bir araya getirilmesiyle meydana gelen mecmu’alar:  
Bu tür mecmualarda, çok çeşitli konularda şiirler bulunmaktadır. Şiirlerin yanında yararlı bilgilerin 

de yer aldığı görülmektedir. Bunlar, manzum ve mensur olabileceği gibi farklı dillerde de olabilmektedir. 
Mecmuayı tertip eden kişi mecmuaya o an önemli gördüğü, beğendiği her şeyi not etmektedir.  

Bu, beğendiği bir hikâye, sevdiği bir şairin şiiri, kendisi için önemli olan bir olayın veya o dönemde 
gerçekleşen sosyal bir olayın tarihi, bir hesap, bir mektup, bir ilaç tarifi, yemek tarifi ya da dua 
olabilmektedir. 

d) Aynı konudaki eserlerin bir araya getirilmesiyle meydana gelen mecmualar: 
Mecmu’a-ı edviyye, mecmu’a-ı tevârih, mecmu’a-ı mu’ammeyât, mecmu’a-ı münşe’ât, mecmu’a-ı 

resâîl gibi mecmualar tek bir türü ihtivâ etmeleri bakımından bu gruba girmektedir. 
e) Tanınmış kişilerce hazırlanmış mecmualar:  
Bu mecmuaların yazarları bellidir ve bunlar döneminde tanınmış kişilerdir.  
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Bu tür mecmualarda, küçük risaleler, biyografiler, fıkralar, derleyene ait özel mektuplar yer 
alabilmektedir. Aşçı İbrahim Dede Mecmuası, Fasih Dede Mecmuası gibi mecmualar bu türdendir.  

Bir tasnif denemesi de Günay Kut yapmıştır. Günay Kut ve Agâh Sırrı Levend’in tasnifleri birbirine 
yakındır. Levend’in tasnifine, Kut “Karışık, yani manzum ve mensur veya farklı dillerle yazılmış 
parçalardan oluşan mecmualar” maddesini ekleyerek tasnifi genişletmiştir. Günay Kut’un  (1986: 170-174) 
tasnifi şu şekildedir: 

1-Nazire mecmuaları. 
2-Seçme şiir mecmuaları. 
3-Aynı konu ile ilgili eserlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan mecmualar. 
4-Karışık, yani manzum ve mensur veya farklı dillerle yazılmış parçalardan oluşan mecmualar. 
5-Derleyeni belli mecmualar. 
Mehmet Gürbüz ( 2012: 108-112) ise mecmûaları; şiirlerin şekil özelliğine göre oluşturulan şiir 

mecmûaları, şiirlerin konularına göre oluşturulan (tematik) şiir mecmûaları, nazire mecmûaları, şairlerin 
aidiyeti/mensubiyeti esasına göre hazırlanan mecmûalar, bir mensubiyet ilişkisi gözetmeksizin belirli 
şairlerin dîvânlarını/şiirlerini bir araya getirmeyi amaçlayan mecmûalar, şeklinde tasnif eder. 

Atabey Kılıç, şekil ve muhtevanın yanında mecmuaların cilt ve tertip hususiyetlerini de tasnife 
ekleyerek mecmuaları daha bütüncül bir şekilde ele almıştır.   

Atabey Kılıç (2012: 80-95)’ın tasnif başlıkları şunlardır: 
1-Cilt ve tertip hususiyetleri bakımından 
2-Şekil bakımından  
3-Dil bakımından 
4-Muhteva bakımından  
5-Şahısların tertip ettiği veya şahıslar için tertip edilen mecmualar. 
Mecmualar mürettep bir divan kadar olmasa da hem edebiyat tarihi hem de divan şiiri için çok 

önemli kaynaklardır. Mecmualar, yazıldığı devrin edebi zeminini teşkil eder ve bu zemin anlaşılmadan 
devrin edebi hüviyetini layıkıyla anlamamız mümkün değildir (Tarlan, 1946: 137).  

Mecmualara yalnız edebi bir eser olarak değil, aynı zamanda tarihi bir belge olarak yaklaşmak daha 
doğru olacaktır (Kut, 1986: 170). Şiir mecmûaları, edebiyat tarihi açısından tezkireler ve benzeri eserler 
yanında önemli kaynaklardır.  

Mecmuaların edebiyat ve kültür tarihimize en önemli katkıları derlendiği dönemin şiir zevkini 
yansıtması ve divanı bulunmayan şairlerin divanının oluşturulmasıdır. Ayrıca mecmualar sayesinde 
şairlerin divanlarında olmayan şiirleri gün yüzüne çıkartılmaktadır.1  

Mecmualar, içinde barındırdığı şiir ve şairle dönemin okuyucu zevkini ve şairin okunurluğunu, 
popüleritesini verir. Ali Şîr Nevâyî’nin şiirleri XV. yüzyıldan XX. yüzyıla kadar mecmualarda yer alıyorsa bu 
durum hem okuyucu zevkini hem de şairin uzun süreli etkisini gösterir… Hâdî’nin Saray şehrengizi, 
Behiştî’nin Vize Şehrengizi vs. mecmualardan hareketle gün yüzüne çıkarılmış eserlerdir (Aydemir, 2007: 
123). 

Şairin edebî kişiliğinin tespitinde de mecmuaların önemli ölçüde katkısı vardır. Nazire mecmuaları 
başta olmak üzere, birçok mecmuada benzer şiirler peş peşe sıralanmıştır. Bu şiirlerin nazire olup olmadığı 
mecmuaların bir kısmında belirtilmiş, bir kısmında buna gerek görülmeden benzer şiirler arka arkaya 
verilmiştir. Buradaki bilgilerden hareketle bir şairin üslubunu oluştururken kimlerden etkilendiğini veya 
kimlerin şiirlerini meşk edip egzersiz yaptığını, kimleri etkilediğini tespit mümkün hâle gelmektedir 
(Aydemir, 2007: 125). 

                                                           
1 Mecmualardan hareketle divan oluşturma veya divanlarda olmayan şiirlerin alanın istifadesine sunmaya şu çalışmalar örnek olarak 
verilebilir: Gökalp, Haluk (2013). Seyyid Vehbî’nin Divanında Yer almayan Bir Kasidesi. Turkish Studies/Türkoloji Araştırmaları Dergisi, S. 
8/1, s. 299-314. Demirel, Şener (1999). 16. Yüzyıl Divan Şairlerinden Mânî. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 9/1, s. 25-51. Kesik, 
Beyhan (2012). Bazı Şiir Mecmualarından Hareketle Basılı Divanlarda Bulunmayan Bâkî Mahlaslı Şiirler. Adıyaman Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 9, s. 115-122. Zülfe, Ömer (2006). On Altıncı Yüzyıl Şairi Selîkî ve Şiirleri.  İstanbul: Edebiyât Yayınevi. Kartal, 
Ahmet (2006). Basîrî ve Türkçe Şiirleri. Ankara: Akçağ Yayınları. Çavuşoğlu, Mehmet (1979). Amrî Dîvanı Tenkidli Basım.  İstanbul: İÜEF 
Yayınları. Daha fazla örnek için ise bu konuda yapılmış bibliyografya çalışması olan şu esere bakılabilir: Gıynaş, Kamil Ali (2011), Şiir 
Mecmuaları Hakkında Yapılan Çalışmalar Bibliyografyası. Selçuk Üniversitesi/Edebiyat Fakültesi Dergisi, S. 25, s. 245-260. 
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Açıklamalarda da görüldüğü gibi mecmualar tahlil çalışmalarında, şairlerin birbiri ile etkileşiminde, 
edebiyat tarihi bilgilerinin netleşmesi, düzeltilmesi ve yeni bilgilerin ilave edilmesinde vazgeçilmez 
kaynaklardır. 

Nazire Mecmuaları: 

Arapça  “Bakma, göz atma, düşünme, göz değme, iltifat, itibar, yan bakış” anlamına gelen 
(Devellioğlu, 2004: 811), “nazar” kelimesinden türeyen nazire örnek, karşılık anlamına gelir. Terim olarak 
nazire edebiyatta bir şiirin (genellikle gazel) başka bir şâir tarafından aynı vezin ve kafiye ile yazılmış 
benzerlerine denir (Pala, 2003: 367). Nazirelerin temelinde şairlerin hünerlerini, ustalıklarını gösterme alanı 
olan şiir dünyasında en mükemmeli yakalama kaygısı vardır. Şairler sanatını takdir ettikleri usta şairlerin 
şiirlerine nazire yazarak hem yazdığı şiirden daha güzelini yazmak istemiş hem de bu vesilesi ile sanatçıya 
duyduğu saygıyı göstermiştir. Eski edebiyatımızda gelişme eğitimi yapan genç şairlerin usta şairler ait 
manzumelere nazire yazması da bir gelenektir (Pala, 2003: 367). Nazire mecmuaları, edebiyat tarihimizin 
aydınlatılmasındaki katkıları dolayısıyla son derece önemli eserlerdir. Çeşitli dönemlerde rağbet gören 
şairlerin ve şiirlerinin kimler üzerinde, ne derece etkili oldukları, şairler arasındaki teselsül bağları, devir 
şairlerinin şiir anlayışları, eğilimleri, zevkleri, işledikleri konular, kelime kadroları, kafiye, redif ve vezin 
tercihleri gibi önemli bilgilerin çoğuna, nazire mecmualarını inceleyip değerlendirerek ulaşabiliriz. Ayrıca 
çeşitli sebeplerle şuarâ tezkireleri veya diğer kaynaklara girememiş kimi şairleri, kaynaklarda ismi geçen 
fakat divan tertip edemediği için unutulmuş şairlerin şiirlerini, divanı olan bazı şairlerin de divanında yer 
almayan şiirlerini bu mecmualarda bulabilmek mümkündür (Köksal, 2012: 12).  

Bir şairin şiirine başka bir şair tarafından aynı vezin ve kafiyede yazılan şiire “nazire” nazirenin 
yazıldığı şiire “zemin ya da model” şiir denir. Nazire mecmualarında zemin şiirle aynı vezin ve kafiyede 
olmayan nazirelerle de karşılaşmak mümkündür. Bir şairi nazire yazmaya sevk eden temel sebepleri şöyle 
sıralayabiliriz: 

1. Kendini geliştirmek isteyen genç bir şair, devrinde ve sonraki yüzyıllarda kabul görmüş usta bir 
şairin şiirini beğendiği için nazire yazabilir. Genç şair bu yolla usta bir şairin şiirindeki hayal ve 
mazmunları kullanır. Bunu usta-çırak ilişkisi olarak görebiliriz. 

2. Bir şair sanattaki ustalığını ve hünerini sergilemek, üstünlüğünü ispat için usta bir şairin şiirine 
nazire yazabilir. Böylece nazireler üzerinden, daha güzel ve mükemmeli yakamak için bir şair 
başka bir şairle boy ölçüşür. 

3. “Şair-Patron” bağlamında düşünüldüğünde tamamen devlet adamlarına veya hamiye yakınlık 
için devlet büyüklerinin ve koruyucuların şiirlerine nazire yazılabilir2. 

 Nazire mecmuaları ile de devrin edebî eğilim ve şiir anlayışı hakkında fikir sahibi oluruz. 
Bilinmeyen şairlerin ve şiirlerin literatüre kazandırılmasında mecmuaların çok önemli bir yeri vardır. Eski 
Anadolu Türkçesinin ilk örnekleri arasında yer alan Çarhnâme, Eğirdirli Hacı Kemal’in Câmiü’n-Nezâir’i 
vesilesi ile gün yüzüne çıkmıştır. Nazire mecmuaları, nazire geleneğini ve şairler arası etkileşimi örnek 
metinlerle bize gösterirler. Örnek metinler üzerinden şairlerin hayal dünyalarını ve dili kullanma 
kabiliyetlerini mukayese edebiliriz. Bu mecmualar sayesinde belirli redif ve kafiyedeki şiirlerin tarihi seyrini 
izleyebilir ve şiiri ilk defa hangi şairin yazdığını öğrenebiliriz. Örneğin, Edirneli Nazmi’nin nazire 
mecmuasına göre Şeyhî’nin  “hatt” redifli zemin şiirine (gazeline) yirmi tane nazire yazılmıştır (Köksal, 2012: 
1235). Biz bu mecmuadan hareketle “hatt” redifli gazellerin seyrini görebilir ve ilk yazanın Şeyhî olduğunu 
söyleyebiliriz3. Nazire mecmuası derleyicileri; edebiyat ve sanat birikimi olan kültürel ortamın nabzını iyi 
tutabilen şairleri ve şiiri tanıyan kişilerdir.   

Bizim nazire geleneğimiz Ömer bin Mezîd ile başlar. Ömer bin Mezid’den sonra derleyeni belli olan 
veya olmayan birçok nazire mecmuası yazılmıştır: 

1. Bilinen ilk nazire mecmuası, Ömer bin Mezid’in Mecmû’atü’n-Nezâir’inde 84 şairden 397 şiir 
vardır (Canpolat, 1982).  

2. Milli Kütüphane Yz. 8839 numarada kayıtlı 15 yüzyılda derlenen nazire mecmuasını da Ahmet 
Mermer bir makale ile tanıtmıştır (Mermer, 2002).  

                                                           
2 Bu konuda daha fazla bilgi için şu çalışmalara bakılabilir: Köksal, Fatih (2006). Sana Benzer Güzel Olmaz Divan Şiirinde Nazire. Ankara: 
Akçağ Yayınları. Tolasa, Harun (2002). 16. Yüzyılda Edebiyat Araştırma ve Eleştirisi. Ankara: Akçağ Yayınları. Kurnaz, Cemal (2007). 
Osmanlı Şair Okulu. Ankara: Birleşik Yayınevi. 

3 Hatt redifli gazeller üzerine, Çukurova Üniversitesi’nde Prof. Dr. Haluk GÖKALP danışmanlığında yüksek lisans çalışması devam 
etmektedir. 
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3. 16. yüzyılın başlarında derlenen Câmiü’n- Nezâir adlı eserin derleyicisi Eğirdirli Hacı Kemal’dir. 
Mecmuada Eğirdirli Hacı Kemal’in kendi şiirleri de mevcuttur. İncelenen nüsha sonucu 262 
şairden 2848 şiir ortaya konulmuştur (Morkoç, 2003). 

4.  16. yüzyılın ikinci yarısında derleyeni belli olan mecmua ise Edirneli Nazmî’nin Mecmu’u’n-
Nezâir’dir. Eserde 357 şaire ait 5527 şiir mevcuttur (Köksal, 2012). 

5.  16. yüzyıla ait bir nazire mecmuası da Konya Mevlânâ Müzesi Kütüphanesi 2456 numarada 
kayıtlıdır. Bu mecmuayı Hüseyin Ayan tanıtmıştır (Ayan, 1993).  

6. 16. yüzyılda, Kanuni Sultan Süleyman’ın bendelerinden Pervâne Bey tarafından derlenen 
Pervâne Beg mecmuası 641 varaktan oluşmaktadır. Mecmuada 550 şairin 7345 şiirinin yanında 
827 geçiş şiiri vardır (Gıynaş, 2013).  

7. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Nadir Eserler Bölümü 739 numarada kayıtlı derleyeni belli 
olmayan mecmua üzerine Hasan Gültekin çalışmıştır (Gültekin, 200).  

8. 16. yüzyılın sonu ile 17. yüzyılın başlarında derlendiği tahmin edilen Süleymaniye Kütüphanesi 
Hasan Hüsnü Paşa Kitaplığı 1031 numarada kayıtlı nazire mecmuası üzerine iki yüksek lisans 
çalışması yapılmıştır (Yıldırım Demir, 2011 & Özer, 2012).  

9. 17. yüzyılda Budinli Hisalî tarafından derlenen Metâli’ü’n-Nezâir adlı eser iki cilttir. Eserin bu 
ciltleri üzerine iki doktora çalışması yapılmıştır (Kaya, 2003 & Kalyon, 2011). 

10. Erzincan İl Halk Kütüphanesi 1492 numarada kayıtlı nazire mecmuası 15. yüzyıldan 19. yüzyıla 
muhtelif şairlerin şiirlerinden oluşmaktadır. Mecmuada 174 şairin 629 gazeli vardır (Sezgin, 
2015).  

Çalışmanın konusu olan bu nazire mecmuası da 158 zemin şiir, 301 nazire ve 28 gazelle nazire 
mecmualarının arasında yer alır. Özellikle Pervane Beg mecmuası ile kıyaslandığında bazı zemin şiilerin ve 
nazirelerin parelel olması nazire mecmuaları arasındaki ilişkiyi gösterir.  

İ.B.B Atatürk Kitaplığı K 1565 Numarada Kayıtlı Şiir Mecmuası: 
 Üzerinde çalıştığımız şiir mecmuası İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Bel_Yz_ 
K.001565 numarada kayıtlıdır. 195x125 boyutlarındaki mecmua 127 varaktır. İçerisindeki şiirlere 
baktığımızda mecmuanın üç bölümden oluştuğunu görmekteyiz. 10. varağa kadarki bölümde Keşverî, 
Câmî, Hilâlî, Hoca Kemâl, Dihlevî, Nusret gibi şairlere ait Farsça nazire ve şiirler bulunmaktadır. İkinci 
bölüm çalışmamıza konu olan Türkçe nazireler bölümüdür. Üçüncü bölümde ise farklı yüzyıllardan farklı 
şairlere ait şiirler vardır. Bu kısımda Askerî, Cevrî, Rindî, Ubeydî, Şerîfî, Makâlî, Hayretî, Âgehî, Ulvî, Figânî, 
Behiştî, Bâkî, Zihnî gibi birçok şaire ait kaside, tesdis, müseddes, tahmis, kıt’a, terkib-i bend, terci-i bend, 
muaşşer gibi şiirler bulunmaktadır. Mecmuanın sonunda 126b-127b arasında ise “Pend-i Üstâd-ı Hod” 
başlıklı Farsça nesir bir parça bulunmaktadır. Mecmuanın derleyicisi belli değildir. Mecmuanın ilk 
sayfasında: “Doktor Sadi Belger’e bir hatıra olmak üzere takdim. Cevad Sirmen 1962”  ve  “Ragıb Bey’e 
hürmetlerimle Sadi” notu vardır. 
 Çalışmamızın konusu olan Türkçe nazireler kısmı 10a-86b varaklarındadır. Zâtî’ye ait ilk gazel ve 
Atâ’ya ait gazelin bir kısmı 7b’de bulunmaktadır. Başlıkların kırmızı olduğu eser ta’lik hattı ile yazılmıştır. 
Mecmua tertip edilirken elifba sırası takip edilmiştir. Muhtemelen elektronik ortama aktarılırken mecmuada 
oluşan sayfa karışıklığı sıkıntısı, revi harflerinin ve sayfa altlarında yazılan bir sonraki sayfanın ilk 
kelimesinin takibi ile giderilmiştir. Aşağıda mecmuada bulunan şiirlerin revi harfine göre sayıları 
verilmiştir: 
 

 9 ل 2 ض 3 د 55 ا
 16 م 3 ط 4 ذ 23 ب
 59 ن 4 ع 54 ر 18 ت
 3 و 3 غ 23 ز 11 ث
 62 ه 2 ف 4 س 14 ج
ال 14 ق 17 ش 8 ح  4 
 52 ى 11 ك 2 ص 7 خ

   
Mecmuanın nazireler kısmında sadece zemin şiirler ve nazireler yoktur. Sayfa kenarlarında ve 

nazireler arasında nazirelerden bağımsız gazeller de vardır. Mecmuada şairini tespit edemediğimiz gazeller 
hariç 131 şaire ait 158 zemin şiir, 301 nazire ve 28 gazel bulunmaktadır. Mecmuadaki şairler tespit 
edebildiğimiz kadarıyla 15. ve 16. yüzyıldan seçilmiştir. Ancak şairlere ait bilgilerin kısıtlı olması ve farklı 
yüzyıllarda aynı mahlası kullanan şairlerin bulunması nedeniyle bazı şairlerin yaşadığı yüzyıl net olarak 
tespit edilememiştir. Mecmuadaki 28 gazel, sayfa kenarlarında, zemin şiirler veya nazireler arasında zemin 
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şiir ve nazirelerden bağımsız şekilde bulunmaktadır. Bu gazellerin varlığı nazire mecmuasının 
tamamlanmamış olma ihtimalini düşündürmektedir. Sayfa eksikliği nedeni ile Şemèî’ye ait bir gazelin 
sadece maktaè beyti vardır. Bir gazelin ise maktaè beyti bulunmamaktadır. Aşağıda alfabetik sıraya göre 
mecmuada bulunan şairler, şairlerin zemin şiirleri, nazireler ve bağımsız gazeller sayılarıyla verilmiştir: 

 
ŞAİR ZEMİN ŞİİR NAZİRE GAZEL 

1. ADLÎ 1   

2. ÂFİTÂBÎ 1   

3. AHDÎ  2  

4. ÂHÎ 6 6  

5. AHMET PAŞA 14 9  

6. AMRÎ 2 1 1 

7. ANDELÎBÎ  1  

8. ÂRİFÎ 1 3  

9. ASKERÎ  1  

10. ÂŞIKÎ  1  

11. AŞKÎ 1 1  

12. ATÂ  2  

13. AYÂNÎ  1  

14. BAHÂRÎ 1 2  

15. BÂKÎ 3 8 1 

16. BEHİŞTÎ 1 5  

17. BEZMÎ 1   

18. CA’FER 2 4  

19. CELÂLÎ  1  

20. CELÎLÎ 1 7  

21. CEM SULTÂN 1 2  

22. CENÂBÎ  1  

23. CİVÂNÎ 1   

24. DERÛNÎ  1  

25. EMÎRÎ 1   

26. EMRÎ 4 6 1 

27. ENVERÎ 1 2 1 

28. FAKÎRÎ 1 4 1 

29. FAZLÎ 1 1  

30. FEDÂYÎ 1   

31. FERÂGÎ  1  

32. FERRUHÎ  1  

33. FEVRÎ 2 1 1 

34. FİGÂNÎ 6 2  

35. FİRÂKÎ 1 2  

36. GUBÂRÎ 1   

37. GURBÎ 1   

38. GÜNÂHÎ  1  

39. HAFÎ 1  2 

40. HAKÎKÎ  1  

41. HALÎLÎ 1   

42. HAMDÎ  1  

43. HÂVERÎ  1 1 

44. HAYÂLÎ 15 21 4 

45. HAYRETÎ 3 6  

46. HAZÂNÎ  1  

47. HECRÎ  1  
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48. HELÂKÎ  1 1 

49. HİLÂLÎ 2 3 2 

50. HUZRÎ  1  

51. IZÂRÎ 1   

52. İBRÂHİM 1   

53. İLMÎ  1  

54. İSHAK 2 8 1 

55. KÂBİLÎ  1  

56. KABÛLÎ  1  

57. KÂDİRÎ 2 1 1 

58. KADRÎ  1  

59. KÂMÎ  2  

60. KARÂRÎ  1  

61. KEMALPAŞAZÂDE  2  

62. KERÎMÎ  1  

63. LÂMİ’Î 2 3  

64. LATÎFÎ 1 4  

65. LEVHÎ   1 

66. LİVÂÎ  1  

67. LUTFÎ  1  

68. MAHVÎ  2  

69. MÂTEMÎ  1  

70. ME’ÂLÎ 2 3  

71. MECDÎ 1   

72. MERDÜMÎ  1  

73. MESÎHÎ 3 3  

74. MEŞREBÎ 1   

75. MEYLÎ  1 1 

76. MİHRÎ 2 1  

77. MU’CİZÎ  2  

78. MU’ÎDÎ  3  

79. MUHİBBÎ 5 4  

80. MÛNİSÎ  1  

81. MURÂDÎ  1  

82. MUSHAFÎ  1  

83. MUSLİHÎ  1  

84. NA’TÎ  1  

85. NAZMÎ  4  

86. NECÂTÎ 13 24 2 

87. NEVÂLÎ  2  

88. NİŞÂNÎ  1  

89. NİZÂMÎ 4 8 1 

90. RAHÎKÎ 2 1 1 

91. RAHÎMÎ  2  

92. RAHMÎ 1 7  

93. RÂYÎ 1   

94. RÂZÎ  2  

95. REFÎ’Î  1  

96. REF’Î  1  

97. REMZÎ 2 3  

98. REVÂNÎ 1 9  

99. RİYÂZÎ 2 1  

100. RIZÂYÎ 1 2  
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101. RÛHÎ  2  

102. SA’DÎ 1 2  

103. SABRÎ  1  

104. SÂDIKÎ 1   

105. SEHÎ  1  

106. SELÎKÎ  2  

107. SELÎMÎ  1  

108. SİVÂSÎ  1  

109. SUBHÎ  2  

110. SUN’Î  2  

111. SURÛRÎ  2  

112. SÛZÎ 1   

113. SÜCÛDÎ  2  

114. SÜFLÎ  1  

115. ŞÂİRÎ  2  

116. ŞÂNÎ 1 1  

117. ŞEM’Î 3 4  

118. ŞEMSÎ 1 2  

119. ŞU’ÛRÎ 1   

120. ŞÛRÎ  1  

121. TÂLİ’Î  2  

122. TÂLİBÎ  1  

123. UBEYDÎ 1 3  

124. USÛLÎ 2 2  

125. VASFÎ  2  

126. VİSÂLÎ   1 

127. YAHYÂ 2 6 1 

128. ZÂRÎ  1  

129. ZÂTÎ 13 12 2 

130. ZEMÎNÎ  1  

131. ZUHÛRÎ  2  

132. ŞAİRİ TESPİT EDİLEMEYEN 
ŞİİR 2 1  
TOPLAM 158 301 28 

 
 Bu çalışmanın kapsamını aşacağı düşüncesi ile sadece zemin şiirlerin matla beyitleri ve parantez “( 
)” içinde gazelin kaç beyit olduğu verilmiştir. Matla beyitlerinden sonra zemin şiire nazire yazan şairin adı 
ve nazirenin kaç beyit olduğu parantez “( )” içinde gösterilmiştir. Metin tamiri yapılan yerler ise köşeli 
parantezle “[ ]” gösterilmiştir:  
Zâtî: 
 Ol elif úadd cevr ider k’itmez taóammül úÀf aña 
 Görmedüm anuñ gibi inãÀfsuz inãÀf añÀ   (7b) 

Nazire yazan: Atâ  (7b) 
Zâtî: 
 Her ne dem kim cÀnumı bir tìrden cÀnÀn aña 
 CÀn atar úarşu çıúar bir oú atım yir cÀn aña  (7b) 
 Nazire yazan: Hayâlî  (7b) 
Me’âlî: 
 Mihr ùÀvÿs işigüñde şaèşaèadur bÀl aña 
 Úumrıdur gÿyÀ felek úavs-i úuzaó óalóÀl aña  (5b) 
  Nazire yazanlar: Karârî (5b), Âhî  (5b) 
Ca’fer: 
 äayılursa èömrden ey dil şeb-i hicrÀn baña 
 Bil ki virmiş Óaú teèÀlÀ èömr-i bì-pÀyÀn baña  (5b) 
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 Nazire yazanlar: Emrî (5b), Hâverî (5b), Hilâlî (5b) 
Zâtî: 
 ŞehsüvÀrum òışm-ı çeşmüñ èayn-ı èizzetdür baña 
 Sìnede naèlüñ nişÀnı dÀl-ı devletdür baña  (5b)  
 Nazire yazanlar: İshak (7b), Celîlî (7b)  
Me’âlî: 
 Ol hümÀ ey şÀh bÀz-ı dil-şikÀr oldı baña 
 Òalúdan pinhÀn olurken ÀşikÀr oldı baña  (7b) 

Nazire yazan: Bahârî (5b) 
Celîlî: 
 Eşk sÀúì Àh muùrib nÀle hem-demdür baña 
 Milket-i èìş u ùarab şÀhÀ müsellemdür baña  (8b) 
 Nazire yazan: Zâtî (7b) 
Zâtî: 
 BÀà-ı cennet dil-rubÀsuz bend ü zindÀndur baña 
 Her serÀy-ı dil-güşÀsı beytü’l-aózÀndur baña (7b) 
 Nazire yazanlar: Celîlî (7b), Mesîhî (7b), Kerîmî (5b), Behiştî (5b),  
Zâtî: 
 Her nişÀn-ı pÀy-ı seg kÿyuñda bir güldür baña 
 Anlaruñ ÀvÀzesi feryÀd-ı bülbüldür baña  (7b) 

Nazire yazan: Yahyâ (7b) 
Zâtî: 
 Şevú ile bir gün eger kim ol úamer ùalèat baña 
 Gösterürse yüzüni yüz gösterür devlet baña  (5b) 
 Nazire yazanlar: Rahmî (5b), Selîkî (5b), Yahyâ (5b), Nazmî (5b) 
Zâtî4: 
 Dört göz ile baúup itlerüñ ey şÀh baña 
 Gördi bir òºÀr ü óaúìrem didi vÀh vÀh baña  (5b) 
 Nazire yazan: Âhî (5b) 
Mihrî5: 
 Gelmişem yüz süriyü ùoàrı úılup rÀh saña 
 Dilerem èarø úılam óÀlümi ey şÀh saña  (5b) 
 Nazire yazanlar: Revânî (5b), Kadrî (5b) 
Bahârî: 
 Ey peri dìvÀneyem tÀ mübtelÀ oldum saña 

Bellü ne bìgÀneyem ne ÀşinÀ oldum saña  (5b) 
Nazire yazan: Mu’îdî (6b) 

Fakîrî: 
Dem-be-dem gökde şafaú derd ile úan aàlar baña 
Sìnemüñ zaòmın görüp çeşm-i cihÀn aàlar baña (5b) 
Nazire yazan: Lâmi’î  (6b) 

Zâtî: 
 Aúdı göñlüm ãu gibi sen serv-i dil-cÿdan yaña 
 Sen de mÀyil ol revÀn ey serv aúar ãudan yaña (7b) 
 Nazire yazanlar: Remzî (7b), Revânî (7b), Rızâyî (7b) 
Zâtî: 
 Yanınca sÀyesi seyr ider ol şÀhuñ hemÀn tenhÀ 
 äalunur sÀye sulùÀnı gör ol serv-i revÀn tenhÀ  (5b) 
Zâtî: 

                                                           
4 Bu gazelin matla beytinin ilk kelimesi mecmuada eksik çıktığından kelime Pervâne Beg Mecmuası’dan tamamlanmıştır (Gıynaş, 2011: 
367). 
5 Bu gazelin matla beytinin ilk kelimesi mecmuada eksik çıktığından kelime Pervâne Beg Mecmusı’ndan tamamlanmıştır (Gıynaş, 2011: 
176). 
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 Seyr ider geymiş bugün ol dil-rübÀ gülgÿn úabÀ 
 Ál ile dil almaà ögretmiş aña gülgÿn úabÀ  (7b) 
 Nazire yazan: Merdümî (7b) 
Hayretî: 
 İçdügüm úandur şarÀb-ı laèl-i cÀnÀndan cüdÀ 
 Yidügüm àamdur müdÀm ol mìve-yi cÀndan cüdÀ  (5b) 
 Nazire yazanlar: Nazmî (5b), Ca’fer (5b),  
Zâtî: 

ŞÀhuñ oldum sidre-i devlet-penÀhından cüdÀ  
Olmasun èÀlemde bende pÀdişÀhından cüdÀ  (7b) 
Nazire yazanlar: Sun’î (7b), İshak (6b), Hayâlî (5b) 

Fevrî:  
 Dehenden Àh u gözden olmadan òÿn-ı ciger peydÀ  
 Derÿnum Àteşinden oldı dÿd-ı pür-şerer peydÀ  (5b) 
 Nazire yazanlar: Şemsî (5b) 
Remzî: 
 Gül yüzüñden sünbülüñ refè eyleseñ ey mÀhtÀb 
 Maóv u nÀ-peydÀ olur şol õerre gibi ÀfitÀb (5b) 
 Nazire yazanlar: Atâ (5b), Zâtî (5b) 
Figânî: 

Hecrinde gördügüñ bu ùokuz ser-nigÿn úıbÀb 
DeryÀ-yı eşküm üzre benüm oldı bir óabÀb  (5b) 
Nazire yazan: Nevâlî (5b), Ahdî (5b), Hilâlî (5b), Remzî (7b),  Zâtî (7b), Emrî (5b), Ubeydî (5b), Latîfî (5b), 

Rûhî (7b), Emrî (5b), Behiştî (5b), Revânî (5b), Tâlibî (5b), Celâlî (5b), Hayâlî (5b) 
Necâtî: 
 Dil àarìp oldıàı içün yüzine baúmaz óabìb 
 Gerçi kim meràÿb olur her nesne kim ola àarìb  (5b) 
 Nazire yazan: Zâtî (5b) 
Hayretî: 
 Muóabbet begleri şÀh-ı cihÀndÀrı nider yÀ Rab 
 Göñül serverleri dergÀh-ı serdÀrı nider yÀ Rab  (5b) 
 Nazire yazan: Aşkî (5b) 
Figânî: 
 RuòsÀrlaruñ zülfüñ içün itdi şehÀdet 
 Bir dìni úaradur ki ider şemse èibÀdet  (5b) 
 Nazire yazanlar: Zâtî (5b), Ayânî (7b) 
Cem Sultan: 
 Çün çekti òaùuñ gül yüzüñ üzre raúam ey dÿst 
 Ol óasret ile iki cihÀnı yaúam ey dÿst   (5b)  
 Nazire yazan: Ahmet Paşa (5b) 
Firâkî: 
 CihÀna şÀh olup şÀhım cihÀn durduúça derdüñ ùut 
 CihÀn mülkinde şeddÀdì binÀ bünyÀdın urduñ ùut  (7b) 
 Nazire yazanlar: Hayretî (7b), Fevrî (5b), Rahmî (9b), Kâmî (9b), İlmî (5b), Âşıkî (8b), Muhibbî (5b), Firâkî 
(5b), Ahdî (6b), Günâhî (7b) 
Ahmet Paşa: 
 èÁşıúuñ göñli ãınuúdur èahd ü peymÀnı dürüst 
 ZÀhidüñ olmaz ãaçuñ küfrinsüz ìmÀnı dürüst  (8b) 
 Nazire yazan: Nizâmî (8b) 
Revânî: 
 Germ olup bu murà-ı dil úılduúça cÀnÀn ile baóå 
 GÿyiyÀ hüdhüd durur eyler SüleymÀn ile baóå  (5b) 
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 Nazire yazanlar: Amrî (5b), Ahmet Paşa (9b), Me’âlî (6b), Ca’fer (6b), Kâmî (6b), Şem’î (7b), Hayretî (7b), 
Behiştî (5b), İshak (5b), Mihrî (5b) 
Fevrî: 
 DilÀ dÀà-ı cefÀdur mihr-i dehr-i pür-fitenden geç 
 MekÀnuñ èÀlem-i èaşú ile bu dehr-i kühenden geç  (7b) 
 Nazire yazanlar: Şûrî (6b), Necâtî (5b) 
 
 
Mihrî: 
 Bir dem ol dilber cemÀlinden ıraà olmaú ne güç 
 Bir nefes cÀnÀnesüz èÀlemde saà olmaú ne güç  (5b) 
 Nazire yazanlar: Ârifî (5b), Hayretî (5b) 
İshak: 
 Derd-i èaşú-ı yÀr ile àÀyet alışmışdur mizÀc 
 Eylemez hergiz ùabìbÀ şerbet ile imtizÀc  (5b) 
 Nazire yazanlar: Revânî (5b), Me’âlî (5b), Zâtî (5b), Livâî (6b), Cem Sultan (6b), Ahmet Paşa (7b), Remzî (7b) 
Hafî: 
 Olmadım görmiyeli sen şehi ben bende feraó 
 áam-ı hicrÀn úomadı õerre úadar bende feraó  (7b) 
 Nazire yazanlar: Zemînî (7b), Zâtî (5b), Celîlî (7b), Necâtî (7b) 
Hafî: 
 Yine baór oldı bÀde mevc urur rÀó 

Úadeó zevraú olupdur sÀúì mellÀó  (5b)   
Zâtî: 

áarú eyleyimez úulzüm-i àuããa bizi aúdÀó 
Zevraúlar olup eyler isek sÀúìyi mellÀó  (5b) 

İshak: 
Gün gibi èarø-ı cemÀl itmez iseñ bize ãabÀó 
Ey güneş yüzlü senüñle ne selÀm u ne ãabÀó  (5b) 

Ca’fer: 
 èÁrıøuñ üstüne kim düşmüş bu kÀkül şÀò şÀò 
 YÀsemìne sÀye ãalmış ãanki sünbül şÀò şÀò  (5b) 
 Nazire yazan: Fakîrî (7b) 
Mesîhî: 
 ÓÀşÀ ki ola óÀl ile ol laèl-i nÀb telò 

Ùatlu olur mevìz ile olmaz òoşÀb telò  (5b) 
Nazire yazanlar:  Zâtî (5b), Celîlî (7b) 

Usûlî: 
 Dürlü úaøÀ ile ùolar ise feøÀ-yı çarò 
 Göster rıøÀñı böyleyimiş iútiøÀ-yı çarò  (6b) 
 Nazire yazan: Behiştî (5b) 
Bâkî: 
 İtdi şikÀr göñlümi bir şÿh-ı şeh-levend 
 MüjgÀn tìr ü úaşı kemÀn ùurrası kemend  (5b) 
 Nazire yazanlar: Şem’î (5b), Selîmî (5b) 
Ahmet Paşa:  
 Oldı turunc àabàabuñ ey sìmber leõìõ 
 Olmaz behişt mìveleri bu úadar leõìõ  (7b) 
 Nazire yazanlar: Ca’fer (5b), Necâtî (8b), Usûlî (5b) 
Visâlî: 
 ÒarÀb itdi göñüller şehrini cÀnÀneler yir yir 
 Muóabbet gencin iôhÀr eylemiş vìrÀneler yir yir  (5b) 
Emrî: 
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 Serv oúur idüm úaddüñe servde reftÀr olsa 
 áonca dirdüm femüñe àoncada güftÀr olsa  (5b) 
 Nazire yazan: Nişânî (5b) 
Ahmet Paşa: 
 Bÿy-ı èanber saña her dem zülf-i pür-çìnden çıúar 
 NÀfe-i misk-i òıtÀdur filmeåel Çìnden çıúar  (5b) 
 Nazire yazan: Nizâmî (5b) 
Kâdirî: 
 Úaçan ol sìm tenim nÀz ile geyse úaralar 
 äanuram ebr-i siyeh yüzini mÀhuñ úaralar  (5b) 
 Nazire yazanlar: Rûhî (5b), Mu’îdî (5b), Nazmî (5b), Tâli’î (5b) 
Zâtî: 
 Dem-be-dem seylÀb-veş eşk-i revÀnum çaàlar 
 Dögünüp ùaşlara aàlar óÀlüme ırmaàlar  (5b) 
 Nazire yazan: Kemalpaşazâde (5b) 
Necâtî: 
 Bir dem iken devlet-i dünyÀyı bir dem ãandılar 
 Bu fenÀ gülzÀrınuñ èayşını èÀlem ãandılar  (7b) 
 Nazire yazan: Şânî (5b) 
Ahmet Paşa: 
 èÁşıú-ı şÿrìdeler èÀlemde şÀhid-bÀz olur 
 Gördügi gibi òırÀmı ãayd idüp şehbÀz olur  (5b) 
 Nazire yazan: Zâtî (5b) 
Ahmet Paşa: 
 BÀd eşigüñ pÀk iderken çeşmime yaş añdurur 
 Her dem Àb-efşÀnlıàı saúúÀya ferrÀş añdurur  (7b) 
 Nazire yazan: Nizâmî (7b) 
Figânî: 
 Yüzüm zerd ü yaşum al oldı dirsem yÀre Àl añlar 
 MiyÀnuñ fikri mÿ úıldı tenüm dirsem òayÀl añlar  (7b) 
 Nazire yazan: Rahmî (7b) 
Necâtî: 
 Ùutalum zenbìl ile gökden iner mehpÀreler 
 A begüm yerden mi çıúdı èÀşıú-ı bì-çÀreler  (5b) 
 Nazire yazanlar: Mu’îdî (5b), Şâirî (5b) 
Necâtî: 
 BÀà-ı èaşúuñda perìşÀnlıú baña sünbül yiter 
 Sìnemüñ üstinde nÀòuñ zaómı berg-i gül yiter  (5b) 
 Nazire yazan: Revânî (5b) 
Helâkî: 

Óaùùuñ àamıyla èÀşıúa zülfüñ belÀ yiter 
Óadden aşurma cevrüñi ey bì-vefÀ yiter (5b) 

Hayâlî: 
ŞÀh-ı èaşúam èaşú-ı bì-pÀyÀn baña leşker yiter 
Hem-demüm vÀh u nedìmem àam belÀ çÀker yiter (7b) 
Nazire yazanlar:  Kâdirî (5b), Bâkî (5b) 

Ahmet Paşa: 
èÁşıúa cennet gerekmez şol ruò-ı zìbÀ yiter 
Óulle-yi sündüs òayÀl-i zülf-i èanber-sÀ yiter  (5b) 
Nazire yazan:  İshak (5b) 

Hayâlî: 
 Başumda mÿy-ı jülìde tenümde taze dÀàum var 
 MelÀmet mülkinüñ sulùÀnıyem tuàum otaàum var  (5b) 
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 Nazire yazan: Yahyâ (5b) 
Gubârî:  
 Ne bilsün èaşúı her mecnÿn sen ol aóvÀli benden ãor 
 Ne bilsün úıããa-ı Şìrìni Óüsrev kÿhkenden ãor  (5b) 
 Nazire yazanlar: Hayâlî (5b), Şâirî (5b) 
Behiştî: 
 Niçün üftÀdeler mülk-i viãÀle varı bilmezler  
 Ayaàına düşüp yÀrüñ meger yalvarı bilmezler  (5b) 

Nazire yazan: Hayâlî (5b) 
Zâtî: 
 Çìn-i zülfüñ Rÿma gelmiş èanber-i sÀrÀ ãatar 
 ÒÀl-i miskìnüñ yañaàuñda gül-i raènÀ ãatar  (7b) 
 Nazire yazan: Lutfî (7b) 
Hayâlî: 
 Gördiler dildÀrı aàzunda zebÀnın gezdürür 
 èÁşıú-ı dil-òasteler kef geçdi cÀnın gezdürür  (5b) 
Hayâlî: 
 Dimek Mecnÿnı fenn-i èaşúı tekmìl itdi kÀmildür 
 Benim yanumda ol dìvÀne bilmez nesne cÀhildür  (5b) 
 Nazire yazan: Bâkî (5b) 
Rahîkî: 
 Úavs-ı felek ki tìr-i úaøÀyı revÀn atar 
 BìçÀre göñlüm anı görüp úarşu cÀn atar  (5b) 

Nazire yazanlar: Mesîhî (5b), Hayretî (5b) 
Yahyâ: 
 áayret-i aúrÀn ile öldüm eyÀ mÀh-ı münìr 
 Eyledüñ èÀşıúlar içünde beni òor ü óaúìr  (6b) 
 Nazire yazan: Askerî (7b) 
Hilâlî: 
 Mecnÿnı gör ki deşt-i belÀ pÀdişÀhıdur 
 Óayme óabÀb-ı eşk[i] èalem dÿd-ı Àhıdur  (5b) 
 Nazire yazan: Hayâlî (6b) 
 Necâtî: 
 ÇınÀruñ úadd-i yÀre nisbeti var 

Eli yufúa velì òoş himmeti var  (5b) 
Nazire yazanlar: Revânî (5b), Sabrî (5b) 

Figânî: 
 Yile virürse bÀd-ı ecel ger àubÀrumuz 
 ÓÀcet-geh-i cihÀn ola seng-i mezÀrumuz  (5b) 
 Nazire yazan: Fakîrî (5b) 
Aşkî: 
 Úaddüñe òurşìd-i èÀlem-tÀb beñzer beñzemez 
 Laèlüñe cÀm-ı şarÀb-ı nÀb beñzer beñzemez  (5b) 
 Nazire yazanlar: Ârifî (5b), Râzî (5b) 
Fazlî: 
 DÀne-i gendüm gibi derd ile zerd oldı beñiz 
 Murà-ı àam ãayd itmede dÀm-ı cihÀnda bir begüz  (5b) 
 Nazire yazanlar: Muslihî (5b), Riyâzî (5b) 
Amrî: 
 CÀmiè-i óüsnüne úarşu nola dil úılsa namÀz 
 Úaşı miórÀbıdurur úıblegeh-i ehl-i niyÀz  (5b) 
Adlî: 
 Sürèat itme ey ecel cismümde àam cÀndur henÿz 
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 áamzeler zaóm[ı] göñül derdine dermÀndur henÿz  (6b) 
 Nazire yazanlar: Cem Sultan (6b), Sa’dî  (11b), Ahmet Paşa (7b), Me’âlî (7b), İshak (6b), Hayâlî (6b) 
Hayâlî: 
 Şu kim evvel bahÀr olsa úadeó nÿş itmez ayıúdur 
 Otursun òÀnede seyr-i çemen aña ne lÀyıúdur  (5b) 
Fedâyî: 
 ÓÀlümi èarø itmege cÀnÀne gelmişlerdenüz 
 Derde dermÀn itmege dermÀne gelmişlerdenüz  (6b) 
 Nazire yazan: Surûrî (7b) 
Necâtî: 
 Gül yüzüñi gördüúçe söze başlaruz biz 
 Bülbüller ile şimdi sebaúdÀşlaruz biz  (7b) 
 Nazire yazanlar: Ca’fer (6b), Lâmi’î (6b) 
Necâtî: 
 Maòmÿr gözler olalı mest-i şarÀb-ı nÀz 
 Her gÿşede benüm gibi var biñ òarÀb-ı nÀz  (5b) 
 Nazire yazan: Mushafî (6) 
Ârifî: 
 Tìr-i àamzeñden úalan peykÀnlar ey ìsÀ nefes 
 Cemè olup dil muràına oldı demürden úafes  (5b) 
 Nazire yazan: Necâtî (7b) 
Ahmet Paşa: 
 Nola olursa göñül zülf ü zenaódÀna heves 
 Ùıfl ola çün kim olur ùïp ile çevgÀna heves  (8b) 
 Nazire yazan: Ârifî (5b) 
Usûlî: 
 Dilde òaylìden òayÀl-i zülf-i dilber var imiş 
 Sìnem içinde yatur biñ başlu ejder var imiş  (6b) 
 Nazire yazanlar: Şemsî (5b), Hayâlî (5b),  Sivasî (5b) 
Necâtî: 
 Benüm serv-i òırÀmÀnum cemÀlüñ tÀze bÀà olmış 
 Ruòuñ güllerinüñ úızılı úızıl aàı aà olmış (5b) 
 Nazire yazan: Huzrî (5b), Bâkî (5b) 
Ahmet Paşa6: 
 Ol ãanem kim leyle-i zülfi girih-gìr eylemiş 
 Raóm idüp mecnÿnına tedbìr-i zencìr eylemiş  (5b) 
 Nazire yazanlar: Usûlî (5b), Emrî (5b), Mûnisî (5b) 
Lâmi’î: 
 äafóa-i óaddüñde zülfüñ kim girihler baàlamış 
 Gerçi Àbìdür velì üstÀd-veş yer baàlamış  (7b) 
 Nazire yazan: Zâtî (5b) 
Kâdirî: 
 CÀdÿ gözüñ ki siór ile egmez cihÀna baş 
 Bozdı ùılsım-ı èaúlı idüp sırr-ı èaşúı fÀş  (5b) 
 Nazire yazanlar: Enverî (6b), Ref’î (5b) 
Fakîrî: 

Mecnÿn ki èaşú-ı Leylì ile bì-úarÀr imiş 
DìvÀneler içinde èaceb iòtiyÀr imiş  (5b) 

Hayâlî: 
 Ey Àh pÀy-ı himmeti bu nüh úıbÀba baã 
 MÀhı müşerref eyle ruò-ı ÀfitÀba baã  (5b) 

                                                           
6 Gazel sayfa kenarında olduğundan mecmuadaki eksik kelimeler divandan tamamlanmıştır (Tarlan, 1992: 182). 
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 Nazire yazan: Necâtî (7b) 
Lâmi’î: 
 Laèl-i dilberden murÀd almaúdurur cÀndan àaraø 
 Ùatlu dirlükdür cihÀnda èaşú-ı cÀnÀndan àaraø  (7b) 
 Nazire yazan: Şem’î (7b) 
Necâtî: 
 El ãundı óüsn dÀmenine ey nigÀr òaù 
 Úoma ki çıúa dÀéireden zinhÀr òaù  (8b) 
Zâtî: 

Sÿz-ı dilden surò ile yazılmadın evrÀúa òaù 
EjdehÀ-veş òÀme od ãaçdı şirÀrıd[ur] nuúaù (5b) 
Nazire yazan:  Ahmet Paşa (5b) 

Necâtî 
 Olalı hicrÀn ile dergÀh-ı dilberden ıraà 
 Áh u efàÀn oldı işüm işidenlerden ıraà  (5b) 
Hayâlî: 
 Òÿn-ı dil bÀde óayÀl-ı dost hem-dem Àh şemè 
 Göñlümi gÀhì şarÀb u şÀhid eyler gÀh şemè (5b) 
 Nazire yazanlar: Muhibbî (5b) 
Emîrî: 

Yaúdıàıçün nÀr-ı èaşúa cismüni her bÀr şemè 
Oldı nÿr-ı dìde-i cemèiyyet-i ebrÀr şemè (5b) 
Nazire yazan: Mu’cizî (7b) 

Nizâmî: 
 Senden ayırdı beni çarò-ı sitemkÀr dirìà 
 Gör ne àadr itdi baña èÀlem-i àaddÀr dirìà  (6b) 
 Nazire yazan: Hamdî (7b)       
Muhibbî: 
 Sìneme dÀàlar urup çekdüm aña yir yir elif 
 äanki bir bÀg içre bitmiş serv ü lÀle muótelif  (5b) 
 Nazire yazan: Andelîbî (5b) 
Âhî: 
 NigÀrÀ çeşm-i fettÀnuñ be-àÀyet àamzekÀr ancaú 
 Cigerde tìr-i müjgÀnuñ geçüp cÀna úıyar ancaú  (5b) 
 Nazire yazanlar: Rızâyî (5b) 
Fevrî: 

Görünen ol deheni mìm úaşı nÿn ancaú 
Lebi àonca yüzi gül úÀmeti mevzÿn ancaú  (5b) 

Âhî: 
 Bir güzel sevdüm yine kim cennetüñ pÀyÀnı yoú 
 CÀnuma cevr ü cefÀsunuñ daòı oranı yoú  (5) 
 Nazire yazan: Necâtî (5b) 
Emrî: 
 HilÀl ü òÀme vü ùÿmÀr ü şemè ü àonca-ı zanbaú 
 Nice bir ola pençeñle düz olmaz elde beş barmaú  (6b) 
 Nazire yazanlar: Nizâmî (5b), Refi’î (5b), Mâtemî (6b) 
Mesîhî: 
 Leb-i laèlüñ gibi bir ùÿùì-i şekker-feşÀnum yoú 
 Ser-i zülf-i siyÀhuñ gibi èömr-i cÀvidÀnum yoú  (5b) 
 Nazire yazan: Enverî (5b) 
Halîlî: 
 CÀn dirìà itme dilÀ yÀr vefÀdÀr olıcaú 
 Ne úadar òÿb ise terk eyle cefÀkÀr olıcaú  (5b) 
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 Nazire yazanlar: Figânî (5b), Zâtî (5b) 
Hilâlî: 
 Çeksün belÀlu bülbülüñ ey dil belÀlaruñ 
 Her òÀre hem-dem ol yürü sürsün sefÀlaruñ  (5b) 
 Nazire yazan: Bâkî (5b) 
Şânî: 
 Çekmemek ister iseñ cevrin eger gerdÿnuñ 
 Úoma elden ayaàın cÀm-ı mey-i gülgÿnuñ  (5b) 
 Nazire yazan: Hayretî (5b) 
Bâkî: 
 CÀm laèlüñdür senüñ Àyine rÿy-ı Enverüñ 
 Adı var cÀm-ı Cem ü Àyìne-i İskenderüñ  (5b) 
Âhî: 
 Ey dil-i dìvÀne kim eylerdi tedbìr senüñ 
 Zülf-i dilber olmasa boynuñda zencìrüñ senüñ  (5b) 
 Nazire yazan: Celîlî (5b) 
Ahmet Paşa: 
 Murà-ı cÀna tìr-i àamzeñden per ü bÀl eyledüñ 
 Óalúa-i zülfüñ òayÀlin oña òalòÀl eyledüñ  (5b) 
 Nazire yazan: Necâtî (6b) 
Râyî7: 
 …zülfüñ ey ahÿ baña misk-i óotenden yeg 
 …óüsn içre bulunmaz hiç senden yeg  (5b) 
 Nazire yazan: İshak (5b) 
Hayâlî: 
 Bir şey mi var cihÀnda ki maòlÿú-ı óak degül 
 İnkÀrına tekellüm iden dil ùuùaú degül  (5b) 
 Nazire yazanlar: Yahyâ (5b), Bâkî (5b)  
Ubeydî: 
 Daàlar ãabr idemez sÿz-i dile baş degül 
 Áteş-i èaşúa demürler döyemez ùaş degül (5b) 
 Nazire yazan: Emrî (5b) 
 
 Hayâlî8: 
 Şuèle-i àam dilde vü cismümde dÀàıçün fetìl 
 ÔÀhir ü bÀùın getürdüm èaşúuña iki delìl  (5b) 
 Nazire yazanlar: Rahmî  (5b), Bâkî (5b) 
Emrî: 
 äanma mihr şaèşaèadur pìr-i felek ey meh-cemÀl 
 Gezdürür kÿyuñda dizmiş bir úabaú üzre hilÀl  (5b)  
Şem’î9: 
 Ruòları èaksin temÀşÀ eyledüm peymÀnede 
 Şemèìyem mehrÿlar ile geçdi devrÀnum benüm 
 Nazire yazanlar: Yahyâ (5b), Necâtî (7b), Nizâmî (6b) 
Meylî: 
 MiyÀnuñ óasretünde mÿ gibi cÀnÀ òayÀl oldum 
 Dögündi ùÀúatüm úalmadı ãabrum bì-mecÀl oldum  (5b) 
Hayâlî: 
 Keşki çeşminde de biñ biñ dìde peydÀ eylesem 
 Her biri lüélü dişüñ hecrinde deryÀ eylesem  (5b) 

                                                           
7 Râyî’ye ait bu gazel sayfa kenarında olduğu için bazı kelimeler eksiktir. Bu nedenle matla beytinin ilk kelimeleri yazılamamıştır. 
8 Hayâlî Bey’in bu gazeli sayfa kenarında olduğundan eksik kelimeler divandan tamamlanmıştır (Tarlan, 1992: 196). 
9 Şem’î’ye ait bu gazelin mecmuada sadece makta beyti vardır. 
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Necâtî: 
 Òırmen-i mÀhı yaúan Àh-ı derÿnumdur benüm 
 Çarò-ı serkeş dÿstlar şimdi zebÿnumdur benüm  (5b) 
 Nazire yazan: Ferrûhî (5b) 
Âhî: 
 Yirde úalmaz Àteş-i Àh-ı seóergÀhum benüm 
 Ùokınur çaròuña bir gün ey felek Àhum benüm  (5b) 
 Nazire yazanlar: Hayâlî (5b), Figânî (5b) 
Şairi tespit edilemeyen gazel10: 
 Áh idersem Àhuma âheng ider ùaàlar benüm 
 Raóm idüp ebr üstüme baş[tan] baş[a] aàlar benüm  (4b) 
 Nazire yazan: Nazmî (5b) 
Şairi tespit edilemeyen gazel: 
 Bu göñlüm şÀhbÀzını ki bir cÀnÀne ùapşurdum 
 BióamdüllÀh ki ol sulùÀn-ı ÀlişÀne ùapşurdum  (7b) 
 Nazire yazanlar: Hayâlî (5b), Şairi tespit edilemeyen nazire (5b) 
Şem’î: 
 Beni menè eyleme zÀhid yüri cÀnÀnumdan 
 Göz göre ayrılayın mı varayın cÀnumdan  (5b) 
 Nazire yazanlar: Tâli’î (5b), İshak (6b), Vasfî (5b), Behiştî (6b), Necâtî (5b), Zâtî (5b), Revânî (5b), Fakîrî 
(5b), Muhibbî (5b), Rahîmî (5b), Rahmî (6b), Mahvî (6b), Bahârî (5b), Subhî (6b), Âhî (5b), Hilâlî (5b), Hayâlî (5b) 
İshak:  
 İsterem zÀd-ı àamuñ dilde firÀvÀn olsun 
 Bu cihÀndan sefer itmek baña ÀsÀn olsun  (5b) 
 Nazire yazan: Mahvî (5b) 
Sa’dî: 
 Begüm sensüz bu dünyÀda baña dirlik óarÀm olsun 
 Ne kim içsem cüdÀ sensüz ùolu zehr ile úan olsun  (5b) 
 Nazire yazan: Celîlî (5b) 
Hayretî: 
 İlÀhì isterem sìnemde dÀéyim tÀze dÀà olsun 
 Münevver eylesün göñlüm evin rÿşen çerÀà olsun  (5b) 
 Nazire yazan: Necâtî (5b) 
Âhî: 
 Ne cenk eyler seg-i kÿyuñ bu cism-i nÀ-tüvÀn içün 
 Ne lÀzım bunca àavàalar bir iki üstüòÀn içün  (5b) 
 Nazire yazan: Latîfî (5b)   
Riyâzî: 
 Yüzüni aàyÀra dek ol mehliúÀ göstermesün 
 Ol güni kÀfirlere ey dil òüdÀ göstermesün  (5b) 
 Nazire yazan: Necâtî (6b) 
Âhî: 
 Sìnede her şuèleler bu Àh-ı Àteş-nÀkdan 
 GÿyiyÀ bir lÀledür kim baş çıúarmuş òÀkdan  (4b) 
 Nazire yazanlar: Râzî (5b), Revânî (5b) 
Hayâlî: 
 Rÿz-i ezelden òÀk-i vücÿdum elenmeden 
 Dil ùıflı daòı ten beşiginde belenmeden  (5b) 
 Nazire yazan: Kemalpaşazâde (5b) 
Nizâmî: 
 Ey göñül feryÀd idüp dÀd umma ol bì-dÀddan 

                                                           
10 Bu gazelin mahlas beyti mecmuada eksiktir. 
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 Óükm-i sulùÀndur ider aããı nedür feryÀddan  (7b) 
 Nazire yazan: Ahmet Paşa (9b) 
Hayâlî: 
 DÀà-ı mihnetle beni öldürse ol gül pìrehen 
 LÀle-veş ãarsun baña èaşú ehli bir úanlu kefen  (5b) 
 Nazire yazanlar: Emrî (5b), Fakîrî (5b), Rahîmî (5b), Nizâmî (7b), Latîfî (5b) 
Muhibbî: 
 Egerçi ôÀhira baúsañ cihÀn mülküne şÀhem ben 
 Naôar-ı maènÀ yüzünden ger úılursañ òÀk-ı rÀhem ben  (6b) 
 Nazire yazan: Hayâlî (7b) 
Bezmî: 
 CÀn virüben vasl umarsun gerçi ey dil yÀrdan 
 Uçurursun kendüñi kendü elüñle yardan (5b) 
 Nazire yazan: Hayâlî (5b) 
Emrî: 
 YÀrsuz bu cihÀnda neylersin 
 Güli yoú gülistÀnda neylersin  (5b) 
 Nazire yazan: Cenâbî (5b) 
Meşrebî: 
 KÀkülüñdür her nefes göñlüm perìşÀn eyleyen 
 Şevú-i laèlüñdür dem-À-dem baàrumı úan eyleyen (6b) 
 Nazire yazanlar: Celîlî (5b), Necâtî (5b) 
Figânî: 
 VÀdì-i àamda benim mecnÿn gibi nÀ-şÀd olan 
 Bì-sütÿn-ı àamda dil ùıflıdurur FerhÀd olan (5b) 
 Nazire yazan: Hayâlî (5b) 
Bâkî: 
 Sìnesün tìrüñe ùutardı siper 
 Göbegin kesdüginde Àhenger  (7b) 
 Nazire yazan: Meylî (7b) 
Hafî: 
 Göz mi bu yÀ nergis-i mestÀne ey sìmìn zeúan 
 Yüz mi bu yÀ lÀle mi yÀ güli yÀ berg-i semen  (6b) 
Yahyâ: 

Uçurdum murà-ı cÀn[ı] ÀşiyÀn-ı èÀlem-i tenden 
ÒalÀã oldum àam-ı hicrÀn ile àavàa-yı düşmenden  (5b),  
Nazire yazan: Hayâlî (5b), Zârî (5b) 

Levhî: 
 Yaramaà isterseñ dilÀ bir ãÿret ile yÀre sen 
 Her demde zecr ü úahr ile boynuña tìà ur yÀre sen (5b) 
Amrî: 
 Bülbüler iñleden gül-i zìbÀ degül misin 
 èÁşıúlar aàladan büt-i raènÀ degül misin  (5b) 
 Nazire yazan: İshak (5b) 
Enverî: 
 Göñül şehrine geldi òaste çeşmüñ ey hilÀl ebrÿ 
 MisÀfir iki merdümdür bu şehr içre gözi baàlu  (5b) 
Hayâlî: 
 AàyÀr Àh idermiş ol gülèiõÀra úarşu 
 Olur ãovuú havÀlar evvel bahÀra úarşu  (5b) 
 Nazire yazan: Necâtî (5b) 
Gurbî: 
 Óüsn cemÀl içinde sen ùÀlièi óuceste 
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 Sen ùÀlièi óuceste ben óÀùırı şikeste  (5b) 
 Nazire yazan: Subhî (5b) 
Rızâyî: 
 Úaşuñ nişÀn-ı mühr SüleymÀn girih girih 
 Oldı berÀt-ı óüsnüñe èunvÀn girih girih  (5b) 
 Nazire yazan: Necâtî (7b) 
Hayâlî: 
 Úavm-i leylì seng-i bì-dÀd atdı mecnÿn üstine 
 Çaró-ı bÀrÀn vefÀ yaàdurdı hÀmÿn üstine (5b) 
 Nazire yazan: Derûnî (5b) 
Bâkî: 
 Düşse zülfinden èaraú ruòsÀr-ı cÀnÀn üstine 
 GÿyiyÀ şebnem döker gül-berg-i òandÀn üstine  (5b) 
 Nazire yazanlar: Hakîkî (6b), Necâtî (6b) 
Nizâmî: 
 Òaù-ı müşgìn kim yazılmış levó-i sìmìn üstine 
 Sünbül-i terdür dökilmiş berg-i nesrìn üstine  (7b) 
 Nazire yazan: Necâtî (7b) 
Remzî: 
 Gözüm yaşın döküp dirdüm bahÀr olsa bahÀr olsa 
 Çiçekler açılur göñlüm açılsa rÿy-i yÀr olsa  (7b) 
 Nazire yazanlar: Hazânî (5b), Âhî (5b), Helâkî (5b), Kabûlî (5b), Kâbilî (5b), Rahmî (5b), Rahîkî (6b) 
 
Hilâlî: 

Bize bir serv-kad raènÀ úıyÀmet dilrubÀ olsa 
NihÀl-i servden úadd-i bülendi müntehÀ olsa (5b) 

Enverî: 
Baña bir àonca leb sìmìn beden serv-i revÀn olsa 
LeùÀfet bÀàı pür-şìve nigÀr-ı kÀmrÀn olsa  (5b) 
Nazire yazan: Ubeydî (5b)  

Nizâmî: 
 Seyr itdüginden ol ãanemüñ her levend ile 
 Maúãÿd[ı] ad[ı] gelmeyicek vÀ vü len dile    (7b) 
 Nazire yazan: Ahmet Paşa (5b) 
Hayâlî: 
 Áyine her gün úoyar dildÀrı tenhÀ úoynına 
 NÀz ile Yÿsuf girür güyÀ ZüleyóÀ úoynına  (5b) 
 Nazire yazan: Bâkî (5b) 
Necâtî: 
 Sìnesine germ olup baútuúça cÀnÀn úoynına 
 Ùoldurubdur dest-i úudret ãanuram cÀn úoynına  (7b) 
 Nazire yazan: Na’tî (7b) 
Âfitâbî: 
 Yine diş yÀresi var sìb-i zenaòdÀnuñda 
 Yine şeftÀlu yimişler gibi bustÀnuñda  (5b) 
 Nazire yazan: Âhî (5b) 
Hayâlî: 
 Rÿy-i yÀr ile naôar iden bu zülf-i serkeşe 
 Beñzedür bir dÿd-ı miskìn ôÀhir itmiş Àteşe  (5b) 
 Nazire yazan: Ferâgî (5b) 
Şemsî: 
 Yelkenle gelür bÀàa levendÀne benefşe 
 Tüller ùaúunur başuna merdÀne benefşe  (5b) 
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 Nazire yazanlar: Hayâlî (5b), Hayâlî (5b), Hayâlî (5b), Surûrî (6b) 
Latîfî: 
 Şöyle virdi cünÿn úatı dil-i maózÿna 
 èAşú taèlìmin iderse yaraşur Mecnÿna  (5b) 
 Nazire yazan: Hayâlî (5b) 
Yahyâ: 
 Nice bir vÀdì-i àamda dil-i maózÿn yerine 
 Baàlamaz ol ãaçı leylì beni Mecnÿn yerine  (5b) 
Sûzî: 
 Serv úaddüñ dikmesidür şÀò-ı gül gülzÀrda 
 Eşkümüñ perverdesidür lÀleler kuhsÀrda  (5b) 
 Nazire yazanlar: Nizâmî (7b), Sa’dî (5b), Sücûdî (5b), Hayâlî (5b) 
Hilâlî: 

Ben zÀr u nÀ-tüvÀnuñ nerd-i àam u belÀda 
Baòtı úapusı baàlu mümkin degül güşÀde  (5b) 

İbrâhim: 
 Seyr-i gülzÀr idelüm serv-i óırÀmÀnlar ile 
 Açalum göñlümüzi àonca-i òandÀnlar ile  (5b) 
 Nazire yazan: Latîfî (5b) 
 
Hâverî: 

Seni gözler bu çeşm-i òÿn-feşÀnum nice demlerle 
Gel ey nÿr-ı baãar merdümlik it demler úademlerle  (5b) 

Amrî: 
 èÁşıúam kÀfirler içre bir gözi mestÀneye 
 Zülf úullÀb çeker ilter beni meyóÀneye  (5b) 
 Nazire yazan: Revânî (5b) 
Rahîkî: 
 Yine ol şÀhin baúışlu şehsuvÀrum nÀz ile 
 Seyre çıúmış murà-ı dil ãayd itmege şehbÀz ile  (5b) 
 Hayâlî: 

Mey ayaàa binmiş gezer òumóÀneden òumóÀneye 
Düşmüş lebüñ sevdÀsına peymÀneden peymÀneye  (5b) 
Nazire yazan: Fazlî (5b)  

Mecdî: 
 Yüzüm zerdiken eşkim el ider ol gözleri ala 
 Baña reng eyleyüp şimdi o merdüm başladı Àla  (5b) 
 Nazire yazan: Süflî (5b) 
Sâdıkî: 
 Lebi şevúi ile göñül baş úoşalı cÀmlara 
 Elden ayaàı úomaz düşdi serencÀmlara  (5b) 
 Nazire yazan: Necâtî (6b) 
Necâtî: 
 Firúat şebine düşmüşem ey mÀh esirge 
 Çıúdı felege Àh-ı seóer-gÀh esirge  (5b) 
 Nazire yazan: Murâdî (5b) 
Şu’ûrî: 
 Ben àarìb oldum yine bir bì-vefÀya mübtelÀ 
 Başdan ayaàa cefÀ vü pür-belÀya mübtelÀ  (5b) 
 Nazire yazan: Sücûdî (5b) 
Necâtî: 
 äaç zülfüñi ruòuñda ki èanber àulÀm ola 
 Aç gün yüzüñi mÀh-ı nev işi tamÀm ola  (6b) 
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 Nazire yazan: Hayretî (5b) 
Ahmet Paşa: 
 CÀndur èale’l-taóúìú èalì cÀn didükleri 
 Yoú yoú cÀn fedÀdur aña cÀnÀn didükleri  (7b) 
 Nazire yazanlar: Mu’cizî (6b), Necâtî (7b), Sehî (5b) 
Riyâzî: 
 LÀle-veş yandı yürek göz yaşı gülgÿn oldı 
 Áh elüñden senüñ ey àonca ciger òÿn oldı  (5b) 
 Nazire yazan: Mesîhî (6b) 
Rahîkî: 

Nice bir úan yudalum óasret ile ey òÿnì 
Berü gel nÿş idelüm cÀm-ı mey-i gülgÿnı  (5b) 
Nazire yazan: Necâtî (7b) 

Ahmet Paşa: 
 KülÀhın ol hilÀl-ebrÿ geyer geh ùoàrı gÀh egri 
 Bu óüsn mÀh-ı nev görse urınmazdı külÀh egri  (8b) 
 Nazire yazan: Necâtî (8b) 
Necâtî: 
 Gel göñülden ey meh-i nÀ-mihribÀn yÀd it beni 
 Hey cefÀkÀr itüñem bir ùaş ile şÀd it beni (5b) 
 Nazire yazan: Ahmet Paşa (7b) 
Civânî: 
 MübtelÀ olalı dil zülfüñe şÀhum ezelì 
 áayra úalmadı naôar gözlemedi her güzeli  (5b) 
 Nazire yazan: Zuhûrî (5b) 
Emrî: 
 Mecnÿn ki mülket-i àam-ı leylìde şÀh idi 
 Áhı duòÀnı üstüne çıúar siyÀh idi  (5b) 
 Nazire yazan: Rahmî (5b) 
Izârî: 
 Muttaãıl sìneye çekmüş úoçar ol sìm teni 
 Nice çÀk itmeyeyüm anı görüp pìreheni  (5b) 
 Nazire yazanlar: Ubeydî (5b), Necâtî (6b) 
Ahmet Paşa: 
 TÀ giriftÀr eyledi şol zülf-i èanber-sÀ beni 
 Mÿ-be-mÿ úıldı perìşÀn-óÀl ü pür-sevdÀ beni  (6b) 
 Nazire yazanlar: Şem’î (5b), Necâtî (6b) 
Mesîhî: 
 YÀre bir tuófe úanı medó ü åenÀdan àayrı 

Aña lÀyıú nem ola òayr duèÀdan àayrı  (5b) 
Nazire yazan: Necâtî (7b) 

Ahmet Paşa: 
 Çün kim yirüm dehr baàında dikendür gül gibi 
 Şiddet-i èaãr ile baàrum úan olupdur mül gibi  (5b) 
 Nazire yazan: Bâkî (5b) 
Hayâlî: 

İtmezem gülzÀr seyrin bülbül-i şeydÀ gibi 
Meskenüm úÀf-ı úanÀèat olalı èanúÀ gibi  (5b) 
Nazire yazan: Selîkî (5b) 

Figânî: 
 ÒÀlüñ àamıyla tÀzeledüm sìne dÀàını 
 Yaúdum dil ehlinüñ o söyünmiş çerÀàını  (5b) 
 Nazire yazanlar: Lâmi’î (5b), Muhibbî (5b) 
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Hayâlî: 
 Pìr-i çaròuñ her seóer mihr alduàıçün yaşını 
 Devr içinde varmadan aúşama virdi başını (5b) 
Ahmet Paşa: 
 Beñzeden úaddüñ ile òaddüñe serv ü çimeni 
 áonca-veş teng oluben úan ile ùolsun deheni  (5b) 
 Nazire yazan: Nevâlî (5b) 
Nizâmî: 
 SÀkiyÀ sÀàar-ı billÿra dök ol yÀkÿtı 
 Ki tenüñ úuvveti durur rÿó-ı revÀnuñ úÿtı  (5b) 
Muhibbî: 
 Jeng-i àamdan diler iseñ ola göñlüñ ãÀfì 
 Úoma elden úoma bir laóôa şarÀb-ı ãÀfì (5b) 
 Nazire yazanlar: Zuhûrî (7b), Firâkî (5b) 
Rahmî: 
 Úaldı ol serv-i òırÀmÀnumla óasret bÀúì 
 Áh eger úalur ise derd ile òasret bÀúì  (5b) 
 Nazire yazanlar: Âhî (5b), Sun’î (5b), Hecrî (5b), Necâtî (6b) 
Muhibbî: 
 ÒÀne-i dilde uran èaşúuñ ezel bünyÀdını 
 Úapusı üzre òarÀb-ÀbÀd yazmış adını  (5b) 
 Nazire yazan: Hayâlî (5b) 
Şem’î: 
 Ne revÀdur ki eyÀ óüsn ilinüñ pÀdişehi 
 Yaúa cÀn milketini ôulm ile èaşkuñ sipehi  (5b) 
 Nazire yazanlar: Nizâmî (6b), Vasfî (5b), Ahmet Paşa (7b) 
Kâdirî: 
 Sevdi biñ cÀn ile dil bir ãanem-i mÀh-veşi 
 Ki ruòı şemèine pervÀne úılubdur güneşi  (5b) 
Muhibbî: 
 MÀl u cÀha àırre olma dime yoúdur ben gibi 
 Sür yüzüñ yire tevÀøuè ehli ol dÀmen gibi  (5b) 

Nazire yazan: Yahyâ (5b)  
 
Sonuç: 
Eski Türk edebiyatının başlıca kaynaklardan biri olan nazire mecmuaları, dönemlerin edebi 

eğilimini yansıtmak, şairler hakkında yeni bilgiler ortaya koymak ve yeni şiirlerin gün yüzüne çıkartılması 
gibi önemli işlevlere sahiptirler. Biz bu çalışmada üç bölümden oluşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Atatürk Kitaplığı K 1565 numarada kayıtlı şiir mecmuasının nazireler kısmını inceledik. Toplam 127 
varaktan oluşan mecmuanın 76 varağını nazireler bölümü oluşturmaktadır. Derleyenin belli olmadığı 
mecmuanın nazire kısmında 158 zemin şiir, 301 nazire ve 28 bağımsız gazel olmak üzere toplam 487 gazel 
bulunmaktadır. Mecmuada şairini tespit edemediklerimiz hariç 131 farklı şaire ait 487 gazelin olması ve 
Ahmet Paşa’nın “À beni” kafiye ve redifli gazeli örneğinde olduğu gibi bazı şiirlerin basılı divanlarda 
olmaması bu nazire mecmuasını kıymetli hale getirmektedir. Nazireler elifba sırasını takip etmektedir. En 
çok kafiye 62 gazelle “he” harfindendir. 39 gazelle en çok şiir Necâtî Bey’e aittir. İlerde daha geniş bir 
çalışma ile mecmuanın divanlarla karşılaştırılmış tam metni tarafımızca yayımlanacaktır.  
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