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Öz 
Ahmed Paşa (ö.1497), kendi çağında “şairlerin sultanı” olarak bilinen bir divan şairidir. 

Bütün tezkireler Ahmed Paşa’nın şiirlerinden takdirle bahsederler. XIX. yüzyılda Ziya Paşa; 
Ahmed Paşa, Necâtî ve Zâtî olmak üzere üç şairi, “Türkî suhana temel komuşlar” diyerek tarif 
etmiş ve Ahmed Paşa’yı “Şeyhî ile Necâtî arasında yetişen şairlerden en büyüğü” olarak kabul 
etmiştir. Şairin ünü Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırlarını aşmış, daha o hayattayken İran, Orta 
Asya ve Hindistan’a kadar ulaşmıştır. Şairin bilinen en önemli eseri Türkçe Divanı’dır.  

Ahmed Paşa Divanı’nın yurtiçi ve yurtdışı kütüphanelerinde birçok yazma nüshası 
mevcuttur. Ahmed Paşa Divanı’nın kapsamlı akademik neşri Ali Nihat Tarlan tarafından yapılmış 
ve Divan pek çok kez basılmıştır. Ahmed Paşa, kendi divanını hayattayken tertip etmiş olmasına 
rağmen, ona ait bazı şiirler farklı divan nüshalarında ya da diğer şiir mecmuaları içinde yer 
alabilmektedir. Bunun bir sonucu olarak da Ahmed Paşa Divanı Latin harfleri ile yayına 
hazırlanırken bazı şiirler, ulaşılamayan nüshalar veya mecmualar içinde kalmış ve yayımlanan 
Divan’a eklenememiştir.  

Çalışmamıza konu olan ve Ahmed Paşa’ya ait olup yayımlanmış Divan’da yer almayan 
şiirler Pervâne bin Abdullah tarafından 1560 yılında derlenen ve Pervane Bey Mecmuası olarak 
bilinen Mecmuâtü’n-Nezâir isimli nazire mecmuasında yer almaktadır. Pervane Bey Mecmuası 627 
varaktan oluşan çok hacimli bir eserdir. Marmara Üniversitesi’nde eser üzerinde hazırlanan 23 adet 
yayımlanmamış yüksek lisans tezi taranmış ve bunun sonucunda Ahmed Paşa’ya ait 7 gazelin 
yayımlanan Divan’da olmadığı tespit edilmiştir. Bu gazeller yeniden değerlendirilerek gerekli 
tashihler yapılmış ve bu çalışma vesilesi ile neşri amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ahmed Paşa, Divan, Gazel, Nazire Mecmuası,  Pervane Bey. 
 
Abstract 
Ahmed Pasha (death 1497) was a divan poet who was known as “the king of poets” in his 

era. All of the authors of tezkires appreciated Ahmed Pasha’s poems. In the XIX. century Ziya 
Pasha told that those three poets, Ahmed Pasha, Necati and Zati, laid the base of the Classical 
Turkish Literature and he acknowledged that Ahmed Pasha was the biggest figure between Şeyhi 
and Necati. His reputation was spread around Iran, Central Asia and India. His well-known and 
important work was Turkish Divan. 

Ahmed Pasha’s Divan has a lot of copies in libraries both in Turkey and abroad. Ahmed 
Pasha’s Divan has been published as an academic and comprehensive publishing just by Ali Nihat 
Tarlan. Although Ahmed Pasha arranged his Divan while he was alive, some of his poems could be 
find in different copies of his divan or other nazeerah macmuas. As a result of this point some of 
Ahmed Pasha’s poems couldn’t take place in his Divan while it was publishing in Latin alphabets.  

This study is about the Ahmed Pasha’s unpublished poems which did not take place in his 
published Divan. These unpublished poems are taken from a nazeerah macmua called Macmua of 
Pervane Bey (Mecmuâtü’n- Nezâir). This macmua is compiled by Pervâne bin Abdullah in 1560. 
The Macmua of Pervane Bey composed of 627 leafs and it is a bulky manuscript. In this work we 
search 23 master thesis which are prepared in Marmara University from 2001 to 2006. After this 
analysis we revealed 7 unpublished ghazels which belong to Ahmed Pasha. These ghazals redacted 
and come into using of science world by means of publishing. 
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GİRİŞ 

Ahmed Paşa (ö.1497), gerek tezkireciler gerekse XIX. yüzyılın ikinci yarısında Ziyâ Paşa 
ve Muallim Nâci tarafından Şeyhî ve Necâtî arasında yetişen şairlerin en büyüğü olarak kabul 
edilmiştir. II. Murad’ın kazaskerlerinden Veliyyüddin Efendi’nin oğludur.  Büyük bir ihtimalle 
Edirne’de dünyaya geldi. Bursalı olarak tanınması; hayatının büyük bir kısmını Bursa’da 
geçirmesi ve orada ölmesi ile açıklanabilir.1 Tahsilini tamamladıktan sonra babasının da nüfuzu 
sayesinde müderris olarak Bursa Muradiye Medresesi’nde ilk vazifesine başladı. Ardından da 
Molla Husrev’in yerine Edirne’ye tayin edildi (1451). Fatih Sultan Mehmed’in tahta 
geçmesinden sonra kısa sürede yükselerek önce kazasker, daha sonra da padişaha musâhib ve 
hoca oldu. Bunda, şiirlerinde padişahı methederek ondan gördüğü ilginin yanında bir devlet 
adamı sıfatıyla gösterdiği başarılı çalışmalarının da rolü vardır. Böylece kısa zamanda vezirlik 
rütbesine yükselmiş ve padişahın danışmanlığını üstlenerek gözdelerinden biri oluvermiştir. 
Hatta Pervane Bey Mecmuası’nda şiir başlıkları verilirken geçen; “Nazîre-i Ahmed Paşa, Sultan 
Mehmed Hân’a Vezîr-i ‘Âzâm Olmışlardur” (Gündoğdu 2002: 90) şeklindeki ifade Ahmed 
Paşa’nın vezîr-i ‘âzâm rütbesine kadar çıktığı yönünde bize bilgi vermektedir. Ancak Fatih’in 
Ahmed Paşa’ya olan kuvvetli teveccühü ve onu âdeta bir gölge gibi yanından ayırmaması pek 
çok kişinin kıskançlığını da beraberinde getirmiştir. (Kut 1989: 111-112). 

Sehî, Latîfî, Şakâ‘ik, Hasan Çelebi, Beyânî tezkirelerine göre Fatih'in hizmetkârlarından 
ve gözdelerinden birine laf attığı için; Âşık Çelebi'ye göre ise birkaç fesatçının iftirasına 
uğradığı ve entrikaya kurban gittiği için gazaba gelen padişah tarafından vezaretten azledilmiş 
ve hapse attırılmıştır, hatta öldürülmesi bile gündeme gelmiştir. Yine söylentiye göre Ahmed 
Paşa “kerem” redifli 35 beyitten oluşan ünlü kasidesini padişaha sunmuş ve bu nedenle 
affedilmiştir. Fakat Ali Nihad Tarlan, “kerem kasidesi”nin ölüm korkusu ile yazılabilecek bir 
kaside olmadığını ancak mahiyetini bilmediğimiz bir sebeple teveccüh ve alâkayı kaybeden bir 
insanın onu tekrar kazanmak için yazdığı bir kaside olabileceğini ifade eder (Tarlan 1992: 12). 

Ahmed Paşa her ne kadar padişah tarafından affedilse de saraydan uzaklaştırılmaktan 
kurtulamamıştır. Önce Bursa’da Orhan, Muradiye ve Emir Sultan medreseleri mütevelliliğine 
tayin edilmiş, sonra sırasıyla Sultanönü (Eskişehir), Tire ve Ankara'da sancak beyliği görevine 
atanmıştır. Fatih'in 1481'de ölümünden sonra, II. Bayezid'in zamanında tekrar eski itibarını 
kazanıp Bursa'ya sancak beyi olarak tayin edilmiş; ancak hayatının sonuna kadar, içinde bir 
ukde olmasına rağmen, bir daha saraya çağrılmamıştır. Bu görevde iken 1497 (H. 902) yılında 
Bursa'da ölmüş ve Muradiye Camii yanında kendi yaptırdığı medrese yanındaki türbeye 
defnedilmiştir (Kut 1989: 111-112).  

Ahmed Paşa yaşadığı zamanda devrin en büyük şairi olarak kabul edilmiş ve saygı 
görmüş, kendinden sonra gelen birçok şairi etkilemiştir. Kaynaklar Ahmed Paşa'nın zeki, zarif, 
nüktedan ve hazırcevap bir kişiliği olduğunu belirtirler. Ahmed Paşa hem gazel hem de kaside 
nazım şekillerinde başarılı eserler ortaya koymuş; şarkı ve murabbada da olgun örnekler 
vermiştir. Dizeleri divan şiirinin söz ve anlam özellikleriyle örülüdür. Şiirleri gayet ahenklidir 
ve aruz veznini çok ustaca kullandığı görülür. Kendi çağında “şairlerin sultanı” diye anıldığı 
bilinmektedir. Bütün tezkireciler Ahmed Paşa’nın şiirlerinden takdirle bahsederler. Devrin 
önemli şairlerden Nazmî, Şeyhî, Hayâlî, Kemalpaşa-zâde, Sehi Bey, Ahî, Lami’î, Necâtî, Zâtî ve 
Bâkî ayrıca sultan/şehzâde şairlerinden Muhibbî (Kanunî Sultan Süleyman), Cem Sultan, Adlî 
(Bayezid Han) ona nazireler yazmışlardır. XIX. yüzyılda Ziya Paşa onu Türk şiirine temel 
koyan üç şairden biri olarak saymıştır. Öte yandan Firdevsî, Câfer Çelebi ve Latîfî, Ahmed 
Paşa’yı İran edebiyatının basit bir taklitçisi ve aktarıcısı olarak görmüşlerdir. Ahmed Paşa, İran 
şairlerinden Selmân-ı Sâvecî, Kemâl-i Hucendî ve Kâtîbî’nin etkisinde kalmış ve zaman zaman 

                     
1 Mecmuada şiir başlıkları verilirken Ahmed Paşa ile ilgili olarak “Nazîre-i Ahmed Paşa, Sultan Mehmed Vüzerâsındandır, Mevlidi 
Edrine’dür, Menzilleri Burûsada’dur”, “Nazîre-i Ahmed Paşa, Edrinevî’dür, Burûsa’da Fevt Oldı” (Sevinç, 2001) gibi tabirler bu 
bilgileri desteklemektedir.  
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da onları tercüme etmiştir; ancak aynı zamanda Türk şairlerinden Ahmedî, Melihî, Nizâmî, 
Şeyhî Cem Sultan ve Atâî gibi şairlerden etkilenmiş ve onların şiirlerine nazireler yazmıştır2 
(Tarlan 1992: 12; Kut 1989: 111-112). 

Ahmed Paşa’nın bilinen en önemli eseri Divan’dır. Türkçe yazdığı Divan’ını II. 
Bayezid’in emri üzerine tertip eden Ahmed Paşa’nın Bayezid için yazmış olduğu sekiz kasidesi 
bu eserde yer almaktadır. Ahmed Paşa Divanı’nın yurtiçi ve yurtdışı kütüphanelerinde birçok 
yazma nüshası mevcuttur. Divan üzerine ilk defa 1938 yılında Davut Zeki Pınar edisyon kritik 
çalışması yaparak bir mezuniyet tezi hazırlamıştır. Bu tezde Divan’ın 14 nüshası 
karşılaştırılarak çalışma yapılmış ancak bu yayımlanmamıştır (Kut 1989:111-112). Ahmed Paşa 
Divanı’nın en kapsamlı akademik neşri Ali Nihat Tarlan tarafından yapılmış ve Divan pek çok 
kez basılmıştır.  

Divan Edebiyatı şairlerinin şiirleri, divanlarının çok bilinen nüshaları dışında, farklı 
nüshalarda ve nazire mecmualarında da yer alabilmektedir. Bunun neticesinde şairlere ait bazı 
şiirlerin yayımlanmış divanlarda yer almadığı ve eksik kaldığı görülmektedir (Bahadır 2012: 
921-947).  

Nazire mecmualarında bulunup yayımlanmış divanlarda yer almayan şiirlere örnek 
olarak M. Fatih Köksal’ın üzerinde çalıştığı Kastamonulu İshâk-zâde Fevzî Mecmuası’ndaki 
şiirler verilebilir. Bu mecmuada Muhibbî’ye ait 68, İbn-i Kemâl’e ait 21, Cem Sultana ait 8, 
Zatî’ye ait 6, Hayalî Bey’e ait 4, Ahmed Paşa, Mesihî ve Kemâl-i Zerd’e ait ikişer, Meâlî ve 
Vasfî’ye ait birer gazelin yayımlanmış olan divanlarda bulunmadığı tespit edilmiştir (Köksal 
2010: 449-467).  

Hatta bazı şairlere ait divanların nazire mecmuaları taranarak oluşturulduğu 
bilinmektedir. Birçok şairin yayımlanmamış gazellerinin çeşitli çalışmalarla ortaya konulması 
da sözü edilen durumu açıklamaktadır.3 Bahsi geçen çalışmalar gazellerin, divanlar dışında 
nazire mecmuaları gibi farklı eserlerde de bulunabildiğini göstermektedir. Cemal Kurnaz’ın 
tabiriyle divan şiirinin birazda meşk etme, egzersiz yapma üzerine kurulu olduğu düşünülürse 
(2003: 5)  nazire kültürünün ve nazire mecmualarının, dönemin edebiyatı içindeki rolü daha iyi 
anlaşılabilir. Hatta önemli divan şairlerinin şiirleri kendi divanlarına girmeyip sadece nazire 
mecmuaları içinde yer almasının sebebi, şairlerce bazı şiirlerin divanda bulunmasının 
istenmemesi veya şairin bunları unutması olarak özetlenebilir. Örneğin bir şair, birbirine benzer 
iki şiirinden birisini tercih edip divanına alırken, diğer benzer şiiri divana dâhil 
etmeyebilmektedir. 

Nazire mecmuaları, yukarıda değinildiği gibi sadece divanlara girmemiş şiirleri 
barındırmakla kalmaz, günümüz araştırmacılarına daha farklı imkânlar da sunar. Bunları Yaşar 
Aydemir şu şekilde sıralamaktadır: Mecmualar, içindeki şiir ve şairler ile dönemin edebî 
zevkini ve şairin okunurluğunu anlatırlar. Edebiyat tarihinin birinci derece kaynakları olan 
tezkirelerde bulunmayan birçok şair, şiir, tür ve belgede de mecmualar tarihi kaynak 
durumundadır. Bugün üslup çalışmalarının önemli bir bölümünü teşkil eden bazı kavramların, 
unsurların; sevgilinin güzellik unsurları gibi, farklı şairlerden örneklerle mecmualarda yer 
almaktadır. Şairin edebî kişiliğinin tespitinde de mecmuaların katkısı büyüktür. Nazire 
mecmualarında mevcut şiirlerden şairin kimlerden etkilendiği kimlere nazire yazdığı gibi 
sorulara cevap bulunmaktadır (Aydemir 2007: 122-127). 

                     
2 Pervâne Bey Nazire Mecmuası’nda Ahmed Paşa’nın kime nazire yazdığı, kimlerin onun şiirini tanzir ettiği ayrıntılı bir 
şekilde, silsileler halinde ele alınmıştır, Daha geniş bilgi için eserle ilgili yapılmış 23 adet yüksek lisans tezine bakılabilir 
(Bahadır 2006; Başer 2004; Başpınar 2003; Bilgin 2002; Çetinkol 2004; Demirkazık 2002; Eren 2002; Gökyurt 2004; 
Gözükara 2004; Güler 2006; Gündoğdu 2002; Karagöz 2004; Kaya 2002; Keklik 2003; Kula 2004; Öztürkçü 2004; 
Parmaksız 2004; Pehlivan 2004; Sevinç 2001; Sayer 2002; Şener 2002; Taştan 2001; Yılmaz 2001). 
3Bu konuyla ilgili bkz.: Kadir Güler (2010). “Kütahyalı Firâkî ve Bilinmeyen Şiirleri” Turkish Studies C.5, S.1, s. 1037-1066; 
Özer Şenödeyici (2012). “Nâilî’nin Bilinmeyen Şiirleri ve Onlar Hakkında Bazı Mülâhazalar”  Turkish Studies C.7, S.1, 
s.1925-1939; Savaşkan Cem Bahadır (2012). “Hayâlî Bey’in Bilinmeyen Gazelleri” Turkish Studies, C.7, S.1, 2012, s.921-
946;  Savaşkan Cem Bahadır (2013). “Bâkî’nin Pervane Bey Mecmuası’nda Yer Alan Yayımlanmamış Gazelleri” Turkish 
Studies C. 8 S.1Kış, s.187-213. 
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Çalışmamızda ele alınacak olan gazeller yukarıda bahsedildiği gibi bir nazire 
mecmuası içinde yer almaktadır. Bu nazire mecmuası, Pervâne Bey Mecmuası olarak da 
bilinen Mecmuâtü’n-Nezâir’dir. Pervâne Bey Mecmuası, Pervâne bin Abdullah tarafından 1560 
yılında derlenmiştir. Mecmua; içinde 520’den fazla şairi, 7500’e yakın şiiri barındırmaktadır. 
Eser 14. yüzyıl sonundan yazıldığı döneme kadar yaklaşık iki buçuk asırlık bir dönemin şiir 
zevkini bizlere yansıtmaktadır. Bu eserin bilinen tek nüshası Topkapı Sarayı Kütüphanesi 
Bağdat Köşkü 406 numarada kayıtlı bulunmaktadır. Oldukça hacimli olan eser 627 varaktan 
oluşmaktadır. Eserin başta ve ortada birkaç yerde bir-iki varaklık eksiklikleri olabileceği veya 
bazı varakların yanlış ciltlendiği tahmin edilmektedir (Sevinç 2001; Gündoğdu 2002). Pervâne 
Bey Mecmuası; nesih hatla, altın cetvelli sayfalara Mehmed bin Ramazan tarafından I. Ahmed 
devrinde istinsah edilmiştir. Pervâne Bey Mecmuası üzerinde Marmara Üniversitesi’nde 2001- 
2006 yılları arasında 23 adet yüksek lisans tezi yaptırılmıştır (Bahadır 2006; Başer 2004; 
Başpınar 2003; Bilgin 2002; Çetinkol  2004; Demirkazık 2002; Eren 2002; Gökyurt 2004; 
Gözükara 2004; Güler 2006; Gündoğdu 2002; Karagöz 2004; Kaya 2002; Keklik 2003; Kula 2004; 
Öztürkçü 2004; Parmaksız 2004; Pehlivan 2004; Sevinç 2001; Sayer 2002; Şener 2002; Taştan 
2001; Yılmaz 2001). Bu çalışmalar çok farklı kişiler tarafından yapıldığı ve yaptırıldığı için 
tezler arasında sistematik bazı farklar ve kopukluklar görülebilmektedir. Bu büyük eserin bir 
proje kapsamında yeniden gözden geçirilip tek bir elden hem matbu hem de dijital ortamda 
yayınının yapılması çok faydalı bir çalışma olacak hem de birçok araştırmaya kapı 
aralayacaktır. Nihayet son aylarda sevindirici haber Yozgat Bozok Üniversitesi’nden gelmiş, 
eser müstakil bir doktora çalışması olarak tamamlanmıştır (Gıynaş 2013). Ümit ederiz ki 
çalışma kısa sürede yayımlanır. 

Bizim çalışmamız ise, Pervâne Bey Mecmuası olarak da bilinen Mecmuâtü’n-Nezâir 
üzerinde yapılmış olan yüksek lisans tezlerinin taranması ve yeniden gözden geçirilerek 
konumuzla ilgili varsa eksik ve hataların tespit edilmesinin ardından hazırlanmıştır. Pervâne 
Bey Mecmuası içinde Ahmed Paşa’ya ait toplam 120 adet gazel tespit edilmiştir. Bu gazellerin 
110 adedi yayımlanmış Ahmed Paşa Divanı’nda varken 10 tanesi ise Divan’da yer almamıştır. 
Ancak 3 gazelde sehivler ve şüpheler olduğundan sonuç itibarıyla 7 gazelin Ahmed Paşa’ya ait 
olduğu kesinlik kazanmıştır. 

Pervane Bey Mecmuası ve dönemin tezkireleri incelendiğinde, Ahmed mahlasını 
kullanan birkaç şair daha olduğunu görüyoruz. Ahmed-i Dâ‘î ve Ahmedî’yi saymazsak 
(Çünkü karışma ihtimali yok, mahlasları: Dâ‘î ve Ahmedî) diğerlerinden Dukakinzâde Ahmed 
Bey (Ahmed), Gonce Ahmed Çelebi (mahlas kullanmıyor), Ahmed-i Cânî Nakkaş (Ahmed-i 
Cânî) gibi isimlere rastlıyoruz. Bunlardan sadece Ahmed Bey “Ahmed” mahlasını kullanıyorsa 
da Pervane Bey Mecmuası’nda Ahmed Paşa’ya ait şiirler başlık kayıtlarında doğrudan Ahmed 
Paşa; Ahmed Bey’e ait şiirler Ahmed Bey başlığıyla verildiğinden bahse konu şiirlerin Ahmed 
Paşa’ya ait olduğu noktasında şüpheye yer kalmamaktadır. Nadiren birkaç şiirde sehivler 
tespit edilmiştir. Bunun yanında Mecmua’da bulunan şiirlerde yer alan; “Nazire-i Ahmed Paşa, 
Sultan Mehmed Vüzerâsındandır, Mevlidi Edrine’dür, Menzilleri Burûsada’dur”, “Nazire-i 
Ahmed Paşa, Edrinevî’dür, Burûsa’da Fevt Oldı”, “Nazire-i Veliyyüddin-zâde Ahmed Paşa”, 
“Nazire-i Ahmed Paşa, Sultan Mehmed Hân’a Vezîr-i Âzâm Olmışlardur”, “Ez-ân Ahmed 
Paşa” (Sevinç 2001; Gündoğdu 2002) gibi şairin bilinen künyesini veren başlıklar da şiirlerin 
Ahmed Paşa’ya ait olduğu noktasında destek sağlamaktadır.  

Ayrıca tespit edilen gazellerden bazılarının Ahmed Paşa Divanı’nda benzer redif ve 
kafiyelerle yer alması; şiirlerindeki şekil ve muhteva ve dil özelliklerinin benzerliklerinden 
hareketle kurulan bağlar bu şiirlerin Ahmed Paşa’ya ait olduğu fikrini desteklemektedir. 

Her ne kadar çeşitli yöntemlerle bu şiirler değerlendirilmeye çalışılsa da gerek 
Mecmua’da gerekse üzerine yapılan çalışmalarda yapılan bazı sehivlere rastlıyoruz. Bazı 
gazeller kafiye, konu ve vezin bakımından birbirine çok yakındır ve bundan dolayı da 
karıştırılmıştır. Örneğin aşağıda yer alan “-âr” kafiyeli gazel ile “îm” kafiyeli gazel Ahmed 
Paşa’ya ait gibi gösterilmiştir. Bu gazeller Divan’da bulunmamakla beraber, aynı nev’ide 
(kafiyede) verilmiş şaire ait 2 diğer gazel (Bilgin 2002: 199; Şener 2002: 117) Ahmed Paşa 
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Divanı’nda yer alır (Tarlan 1992: 149, 218). Ancak bu iki gazel Pervane Bey Mecmuası’nda 
açıkça Ahmet Paşa’ya ait gösterilirken diğer divanlar incelendiğinde birinci gazelin Lamiî 
Divanı’nda (Gıynaş 2013:1332), ikinci gazelin ise Dukakinzâde Ahmed Bey Divanı’nda da 
(Gıynaş 2013:1332) yer aldığını görüyoruz. Muhtemelen bu gazeller sehven Ahmed Paşa’ya 
atfedilmişti.  

    
GAZEL GAZEL GAZEL GAZEL 4 
FÀ‘ilÀtün fÀ‘ilÀtün fÀ‘ilÀtün fÀ‘ilün  
———— *  *  *  * ————    ———— /  /  /  / ———— *  *  *  * ————    ———— /  /  /  / ———— *  *  *  * ————    ———— / / / /———— *  *  *  * ————        

1 Göñlümi òÿn itdi tìrüñ iy kemÀn-ebrÿ nigÀr  
Úaldı bir úanlu òadengüñ dil yirine yÀdigÀr 

 
2 Úaşlaruñ bÀzÀrına òarc itdi naúd-i cÀnı hep  
 Dil ùolaşdı zülfüñe şimdi ‘aceb sevdÀsı var 
 
3 Virürem cÀn u cihÀnı dil àamın terk eylemez  
 İy feraó bize ne virdüñ alımazsın yüri var 
 
4 HusrevÀ genc-i àam-ı Şìrìn'i dilde hıfz ider  
 Olmaya FerhÀd cÀnı gibi bir ùaşdan óiãÀr 
    
5555    Aómed’ün rÿóından istimdÀd idüpdür LÀmi'ì  
 Ùañ mıdur şi‘ri bugün olur ise mu‘ciz-şi‘Àr 
        
    GAZEL GAZEL GAZEL GAZEL 5555 

FÀ‘ilÀtün fÀ‘ilÀtün fÀ‘ilÀtün fÀ‘ilün  
———— *  *  *  * ————    ———— /  /  /  / ———— *  *  *  * ————    ———— /  /  /  / ———— *  *  *  * ————    ———— / / / /———— *  *  *  * ————        

1 Çün ùarìú-ı ‘ışú-ı cÀnÀndur ãırÀtü'l-müstaúìm  
 Ol ùarìúa varmayın gümrÀh şeyùÀni’r-racìm 
 
2 Muãóaf-ı Óaú'dur yüzüñ vü çeşm ü ebruñ sÿreler  
 Úamet ü zülf ü dehÀnuñ hem elif lÀm oldı mìm 
 
3 Selsebìl ü Kevser ü cÀm-ı muãaffÀdur lebüñ  
 äÿretüñdür dilberÀ ‘uşşÀúa cennÀtü'n-na‘ìm 
 
4 PÀdişÀh-ı mülk-i óüsn ü ‘Àlemüñ sulùÀnısın 
 Devletüñ pÀyende cÀnÀ yÀrıcuñ olsun Úadìm 
 
5 Kÿy-ı cÀnÀndan yaàarsa başuma tìà ile tìr        
 Yüzümi döndürmeyem estaàfir-u’llÀhi’l-aôìm 
  
6 Ay yüzüñ gördüm cemÀlüñ ‘ìdine úurbÀn olam  
 Çekmeyem başumı bismillÀhi’r-raómÀni’r-raóìm 

                     
4 161bh; NaôìreNaôìreNaôìreNaôìre----i Aómed Paşai Aómed Paşai Aómed Paşai Aómed Paşa (Bilgin 2002: 215) 
Kayıtlara göre bu gazel; Hafì’nin gazeline nazire olarak yazılmıştır. Gazelde Ahmed mahlası yanında Lami‘î mahlası da geçmekle 
birlikte bu gazel Ahmed Paşa’ya ait olarak kaydedilmiş ancak Lami’î’ye ait olduğu anlaşılmıştır. 
5 410ah; NaôìreNaôìreNaôìreNaôìre----i Aómed Paşai Aómed Paşai Aómed Paşai Aómed Paşa (Şener 2002: 118-119) 
Kayıtlara göre bu gazel; Ahmedì’nin gazeline nazire olarak yazılmış ve Ahmed Paşa’ya ait olarak gösterilmiş ancak Dukakinzade 
Ahmed Bey’e ait olduğu anlaşılmıştır.  
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7 Öldürürseñ Aómed'i öldür begüm luùf eyle kim  

‘Áşıú u dìvÀnedür olmaz didüm bì-havf u bìm 
 

Aşağıdaki gazel ise mahlası itibarıyla “Ahmed”e  ait görünse de başlığında diğerleri 
gibi doğrudan Ahmed Paşa ibaresi yoktur. Bu gazele ihtiyatla yaklaşılması gerektiğini 
düşündüğümüzden çalışmamıza dâhil etmedik. Belki ileride bu şiirle ilgili yeni bilgiler ortaya 
çıkabilecektir. 

 
GAZEL GAZEL GAZEL GAZEL 6    
 
MefÀ‘ìlün mefÀ‘ìlün mefÀ‘ìlün mefÀ‘ìlün 
* * * * ————    ————    ———— / *  / *  / *  / * ————    ————    ———— / *  / *  / *  / * ————    ————    ———— / *  / *  / *  / * ————    ————    ————    
    

1 Dile[güm] bu durur Óaú’dan murÀda irmesün engel    
 CihÀnda şÀdlıú yüzin nedür hìç bilmesün engel    
    
2 TemennÀyı du‘a ile niyÀz eyledügüm Óaú’dan    

HezÀrÀn derdlere yÀ Rab düşüp úurtulmasun engel7    
    
3 Çü úaù‘ itmek durur úaãdı beni gül yüzlü yÀrümden     
 İlÀhì yÀrine her-giz müãÀóib olmasun engel    
    
4 Dilersen ger kendü yÀrünle olasın dünyÀda hem-dem     
 Elin úaldur du‘À eyle úırılsun úalmasun engel    
    
5 Sen Aómed naúd-i cÀn òarc it nigÀrın yolına her dem    

Kim istersen bu ‘Àlemde ebed hìç gelmesün engel 

                     
6 277b; Nev‘Nev‘Nev‘Nev‘----i Dìgeri Dìgeri Dìgeri Dìger; (Bahadır 2006: 175) 
Bu gazel diğer bir nev’ (başlangıç) olarak verilmiş ve arkasından nazire diyebileceğimiz ZülÀlì’nin benzer gazeli kaydedilmiş; ancak 
onun için de nazire başlığı kullanılmamıştır. Bu gazelde “Ahmed” mahlası geçmekle birlikte başlıkta diğerleri gibi net bir ifade ile 
“Ahmed Paşa”, “Ahmed Beg” gibi bir ibare yazılmamıştır. Ancak başka bir Ahmed’e ait olup olmadığı kesinlik kazanmadığından 
bu gazele ihtiyatla yaklaşmak gerekir. 

277b;  Nev‘-i Dìger (ÕülÀlì) 
* * * * ————    ————    ———— / *  / *  / *  / * ————    ————    ———— / *  / *  / *  / * ————    ————    ———— / *  / *  / *  / * ————    ————    ————    

    
1 Dilerün kim bu ‘Àlemde murÀdın bulmasun engel     

Geçürsün ‘ömrini giryÀn olup hìç gelmesün engel    
    
2 CihÀnda ‘ıyş ü ‘işretden òaberdÀr olmasun her-gìz     
  NeşÀù ehlinüñ esrÀrını hìç bilmesün engel    
    
3 Çü úaù‘-ı sohbet ü mÀşÿú u ‘Àşıú oldı ol kÀfir     
  Mü‘ebbed kendü yÀr ile muãÀóib olmasun engel    
    
4 Gel ey yÀr ile olmaú dileyen kişi dünyÀda    
  NiyÀz eyle te‘Àliden úırılsun úalmasun engel    
    
5 Gel ‘ömrüm hem-dem ol bu dem ÕülÀlì derd-mend ki     
  Raúìb görmesün bizi hem anda gelmesün engel    
 

7 2.beyit:  Çalışmada “her erÀn” olarak okunan ibarenin “hezÀrÀn” şeklinde okunması anlam ve vezne göre daha uygun olacağından 
bunu tercih ettik.  
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Ahmed Paşa’ya Ait Yayımlanmamış Gazeller 

Aşağıda Ahmed Paşa’ya ait şu ana kadar yayımlanmamış 7 adet gazel yer almaktadır. 
Bu gazellerden 3 tanesi nazire gazel, 4 tanesi ise metinde “ez-ân” diye tabir edilen 
(başlangıç/kaynak/zemin gazeli) üzerine nazire yapılan (tanzir edilen) gazellerdir. Bu 
gazellerin yarısından çoğunun tanzir edilen gazeller olması Ahmed Paşa’nın sevilen ve takip 
edilen bir şair olduğunu göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Mecmuada yer alan 
yayımlanmış şiirleri (110 adet) içinde de; şairin tanzir edilen şiir sayısı (zemin gazeli) fazladır.  

Çalışmamıza konu olan 7 adet gazel Mecmua’daki sıraya göre verilmiştir. Başlığa 
düşülen dipnotlarda Pervâne Bey Mecmuası’ndaki gazelin bulunduğu varak numarası ve 
hemen yanında da gazelin bulunduğu ilgili yüksek lisans çalışmasının künyesi ve gazelin o 
çalışmada yer aldığı sayfa numarası gösterilmiştir. Altta verilen başlıklar ise şiirlerin orijinal 
mecmuada yer alan başlıklarıdır. Ayrıca şairler arası etkileşim takibi yapmak açısından gazel; 
zemin gazeli ise kimler tarafından tanzir edildiği, nazire gazel ise kime karşı nazire yapıldığı 
bilgileri de dipnotta belirtilmiş, şairin tanzir ettiği gazeller de dipnotta verilmiştir. 

    
GAZEL 1GAZEL 1GAZEL 1GAZEL 18 
FÀ‘ilÀtün fÀ‘ilÀtün fÀ‘ilÀtün fÀ‘ilün  
———— *  *  *  * ————    ———— /  /  /  / ———— *  *  *  * ————    ———— /  /  /  / ———— *  *  *  * ————    ———— / / / /———— *  *  *  * ————        

1 Gül yüzine ãaçdı ‘anber kÀkül-i müşgìn-i dost 
İtdi cÀn bÿyın mu‘aùùar kÀkül-i müşgìn-i dost 

 
2 ‘Anberìne daúmak içün bir perìnüñ boynına  

Baàlamış miskìn girihler kÀkül-i müşgìn-i dost 
 
3 TÀr-ı ruòsÀrında ol servüñ sürer ‘ömr-i dırÀz  

Beñzer olmışdur semender kÀkül-i müşgìn-i dost 
 

                     
8 86a; NazìreNazìreNazìreNazìre----i Ahmed Paşai Ahmed Paşai Ahmed Paşai Ahmed Paşa (Demirkazık 2002: 127) 
Kayıtlara göre bu gazel; NizÀmi’nin aşağıdaki gazeline nazire olarak yazılmıştır. Ahmed Paşa’dan başka  RevÀnì, Fakìrì, Cem 
Sultan, Muhibbì (Kanunì Sultan Süleyman), Mu’idì, Subÿtì, HilÀlì, SabÀyì, Kasım Paşa, HelÀkì, Nazmì ve LÀmi’ì de aynı gazeli 
tanzir etmişlerdir. 

 
85b: Ez-Àn NiôÀmì Çelebi, ÚaramÀnìdür 

———— *  *  *  * ————    ———— /  /  /  / ———— *  *  *  * ————    ———— /  /  /  / ———— *  *  *  * ————    ———— / / / /———— *  *  *  * ————        
    
1    äaçdı kÀfur üzre ‘anber kÀkül-i müşgìn-i dost   

Ùutdı cÀn mülkin ser-À-ser kÀkül-i müşgìn-i dost 
 
2 Örtmeyeydi ôulmet-i küfr ile ìmÀn nÿrını 

Gerd gelmiş sıdı [?] kÀfer kÀkül-i müşgìn-i dost  
 

3 Ìrişürdi iy göñül ser-rişte-i maúãÿda el 
Olsa el virmek müyesser kÀkül-i müşgìn-i dost 

 
4 Çıúsa zülfi gibi başından ‘aceb olmaya kim 

Boynına ãalınmaú ister kÀkül-i müşgìn-i dost 
 

5 Zülfi-y-ile çıkduàı-y-çün başa ‘ilm-i fitnede 
Oldı mülk-i óüsne server kÀkül-i müşgìn-i dost 

 
6 MüntehÀ úaddinün üstinde NiôÀmì NiôÀmì NiôÀmì NiôÀmì rÀstì 

Sidre ùÀvÿsına beñzer kÀkül-i müşgìn-i dost  
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4 SÀye-bÀn-ı ebr-i raómetdür k'ider gül-zÀrda  
ÁfitÀba sÀye-perver kÀkül-i müşgìn-i dost 

  
5 Óüsn Firdevs'inde ãalınmaàa ÙÿbÀ úaddine  

Óulle geydürmiş mu‘anber kÀkül-i müşgìn-i dost 
 
6 El uzatmış zülfine yÀruñ ãabÀ meşşÀùa-vÀr  

äanasın müşg itdi yekser kÀkül-i müşgìn-i dost 
 
7 KÀküli vaãfında Aómed Aómed Aómed Aómed lÀle-veş úan aàla kim  

La‘l ü dürden bula zìver kÀkül-i müşgìn-i dost 
  

 
GAZEL 2GAZEL 2GAZEL 2GAZEL 29 
MefÀ‘ìlün mefÀ‘ìlün fe‘ÿlün 
* * * * ————    ————    ———— / *  / *  / *  / * ————    ————    ———— / *  / *  / *  / * ————    ————        

1 Göñül mülkine ‘uşşÀkuñ ãaldı bünyÀd10  
Didi bu şehri vìrÀn ide ol bÀd 

 
2 Apardı göñlümi bir òÿb-peyker  

Beşer-ãÿret melek-sìmÀ perì-zÀd 
 
3 ‘Acebdür ÒusrevÀ Şìrìnlük içre  

İder Leylì ãaçuñ Mecnÿn’ı FerhÀd 
 
4 Saña ãïfì yüri şeyòün ùarìúi  

Beni pìr-i òarÀbÀt itdi irşÀd 
 
5 DehÀnuñ àoncesini òande gördi  

İder yoú yire bülbül Àh u feryÀd 
 
                     
9 110 ah; NaôìreNaôìreNaôìreNaôìre----i Aómed Paşai Aómed Paşai Aómed Paşai Aómed Paşa (Yılmaz 2001: 75) 
Kayıtlara göre bu gazel; ÚÀdirì’nin aşağıdaki gazeline nazire olarak yazılmıştır. Ahmed Paşa’dan başka  Amrì, Hayretì, Şìrì, Sehi 
Beg, Sebzì, Zihni Beg, ZÀtì, Hayretì, Ahdì, BÀkì (2), HelÀkì, Zuhÿrì KÀdì, SelmÀn KÀdì (2), Hasan Çelebì Efendi, SühÀyì, RiyÀzì, 
Ahmedì-i Selef, Sürÿrì Çelebì, Cem Sultan, NizÀmì Çelebì, MeÀlì, Halìlì, Şem’ì Dede, Refìkì (2), Nazmì, Muhibbì (2), RevÀnì de 
aynı gazeli tanzir etmişlerdir. 

110 a:  Ez-Àn ÚÀdirì Çelebì 
* * * * ————    ————    ———— / *  / *  / *  / * ————    ————    ———— / *  / *  / *  / * ————    ————        

1 Benem ‘ışk ehline ‘Àlemde üstÀd  
Ne mecnÿndur benüm yanumda FerhÀd 

 
2 BeúÀ-yı ‘ömrüñ içün her seher gül  

Açup eczÀ oúur bülbüller evrÀd 
 

3 Bu fürúatden ben öldüm iy mu‘allim  
Daòı úılmaz mısın ol servi ÀzÀd 

 
4 Yüri sïfì ki bir dem ãoóbetüñden  

Bu yıúıú göñlümüz olmadı ÀbÀd 
 

5 Yiter cevrüm dimişsin ÚÀdirì’ye             
Elüñden hey vefÀsuz dÀd ü feryÀd 

 
10 Vezin bu dizede aksamaktadır. 
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6 CihÀn òalúın úul idüp úadd-i dilber  
Ne òïş baàından itdi servi ÀzÀd 
 

7 Güzel sevmek senüñ óaúúuñdur Aómed Aómed Aómed Aómed  
Kim olduñ miónet ü derd ile mu‘tÀd 

   
GAZEL 3GAZEL 3GAZEL 3GAZEL 311 
FÀ‘ilÀtün fÀ‘ilÀtün fÀ‘ilÀtün fÀ‘ilün  
———— *  *  *  * ————    ———— /  /  /  / ———— *  *  *  * ————    ———— /  /  /  / ———— *  *  *  * ————    ———— / / / /———— *  *  *  * ————        

1 ‘Áşıú-ı şÿrìdeler ‘Àlemde şÀhed-bÀz olur                                                            
 Gördügi kebk-i òırÀmı ãayd ider şehbÀz olur 
 
2 Hey meded sÀúì cihÀnda ‘Àşıkuñ eglencesi                                                                    
 SÀde-rÿ maóbÿb-ıla cÀm u şarÀb u sÀz olur 
 
3 ‘Áşıkı dil-şÀd iden dÀyim àıdÀ-yı rÿódur          
 Dostlar dil-keş-nevÀlarla bülend ÀvÀz olur 
 
4 Gülşen-i Cennet'de nÀlem gÿş idüp ol àonca-leb           
 Gül gibi geldi didi Àh itme keşf-i rÀz olur 
 
5 Gördügün maóbÿba AómedAómedAómedAómed aldanup dil virme kim                    
 Dil-rübÀlar içre lÀ-büd pÀk-dÀmÀn az olur 
  

GAZEL 4GAZEL 4GAZEL 4GAZEL 412121212    

                     
11 141b;    EzEzEzEz----Àn Aómed PaşaÀn Aómed PaşaÀn Aómed PaşaÀn Aómed Paşa    (Bilgin 2002: 71) 
Kayıtlara göre bu gazel nazireler için başlangıç gazelidir (ez-Àn). Bu gazeli;    Mesìhì Beg, 'Ata-i Üskübì, ZÀtì, Ca'fer Çelebì, RevÀnì, 
LÀmi'ì, Sun'ì, Firakì Va'iz, İshÀk Çelebì tanzir etmişlerdir. 
12 150b;150b;150b;150b;    NaôìreNaôìreNaôìreNaôìre----i Aómed Paşai Aómed Paşai Aómed Paşai Aómed Paşa (Bilgin 2002: 137) 
Kayıtlara göre bu gazel; NizÀmì’nin aşağıdaki gazeline nazire olarak yazılmıştır. Ahmed Paşa’dan başka  ZÀtì, HelÀkì, KemÀlpaşa-
zÀde, NikÀbì, Sebzì, KÀbilì, Karìbì de aynı gazeli tanzir etmişlerdir. Yeni bir nev’e geçmekle birlikte NizÀmì’nin başlangıç gazeline 
(“ez-Àn” denilmesi gerekirken) yanlışlıkla nazìre denilmiştir. 

150a:  Naôìre-i    NiôÀmì Çelebi 
———— *  *  *  * ————    ———— /  /  /  / ———— *  *  *  * ————    ———— /  /  /  / ———— *  *  *  * ————    ———— / / / /———— *  *  *  * ————        

 1 Her nesìm-i cÀn-fezÀ k'ol zülf-i pür-çìnden çıúar  
  Şerm-sÀr eyler úoòusı müşki kim Çin'den çıúar 
 
 2 Sögdügüñle çıúmadı dilden òayÀli zülfüñüñ 
  Gerçi dirler yaòşı söz-ile ılan inden çıúar 
 
 3 Çün yüzüñ dìndür n'ola òaùùuña kÀfir dir-isem  
  Şübhesüz kÀfir durur şol kimse kim dìnden çıúar 
 
 4 YÀrı benden yÀra teg gitmez òayÀli sìneden  
  Dìni yoú kÀfir degüldür Dÿzaò içinden çıúar 
 
 5 Dìdeden çıúsa leb ü dendÀnı yÀruñ hecr-ile 

La‘l ü dürri ‘Àlemüñ çeşm-i cihÀn-bìnden çıúar 
 
 6 RÀh-ı vaãl añdı mı ‘Àşıú çıúdı la‘linden cevÀb  
  Ya‘nì dir ‘Àşıú bu yolda cÀn-ı şìrìnden çıúar 
 
 7 İy NiôÀmìNiôÀmìNiôÀmìNiôÀmì umma yÀruñ çìn-i zülfinden òalÀã  
  Kim görüpdür beççeyi kim çeng-i şÀhìnden çıúar 
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FÀ‘ilÀtün fÀ‘ilÀtün fÀ‘ilÀtün fÀ‘ilün  
———— *  *  *  * ————    ———— /  /  /  / ———— *  *  *  * ————    ———— /  /  /  / ———— *  *  *  * ————    ———— / / / /———— *  *  *  * ————        

1 Bÿy-ı ‘anber-sÀ ki her dem zülf-i pür-çìnden çıúar  
NÀfe-i müşk-i ÒıtÀ'dur fi'l-meåel Çìn'den çıúar 

 
2 Çıúmadı düşnÀm-ıla dilden òayÀl-i zülf-i dost  
 Gerçi dirler yaòşı söz-ile ılan inden çıúar 
 
3 ‘Asker-i küffÀr-ıla baş úoşdı Rÿm'a úaãd idüp  
 Òaùù-ı dilber nice kÀfirdür görüñ dìnden çıúar 
 
4 Sìnem üzre lÀleler beñzer şehìd-i ‘ışúa kim  
 Óaşr olup úanlu kefen geymiş gelür sìnden çıúar 
 
5 Yile virmiş nergisüñ tÀcın alup AómedAómedAómedAómed ãabÀ  
 Bu cihÀnda nice şehler tÀc-ı zerrìnden çıúar 

 
GAZEL GAZEL GAZEL GAZEL 555513131313 
FÀ‘ilÀtün fÀ‘ilÀtün fÀ‘ilÀtün fÀ‘ilün  
———— *  *  *  * ————    ———— /  /  /  / ———— *  *  *  * ————    ———— /  /  /  / ———— *  *  *  * ————    ———— / / / /———— *  *  *  * ————        

1 Çün vefÀ gelmez bilürsin merdüm-i mekkÀrdan  
Pes neden yüz döndürem ben ol vefÀsuz yÀrdan 

 
2 Manôar olalı gözüme şol vefÀsuz gözlerüñ  

Göñlüm ü gözüm anuñla ùoludur envÀrdan 
 
3 Nergisì gözler henüz siórine ÀàÀz itmeden  

Mest ü óayrÀn oldı cÀn ol fitnelü ‘ayyÀrdan 
 
4 Şimdi Mecnÿn olmışam der ‘ışú baórinde anuñ  

Leylì'den artuú görinmez gözüme deyyÀrdan 
 
5 Bì-vefÀluú raómını ger gösterürse dem-be-dem  

Sen ümìdüñ kesme Aómed vuãlat-ı dildÀrdan 
 

GAZEL GAZEL GAZEL GAZEL 666614    
Mef‘ÿlü fÀ‘ilÀtü mefÀ‘ìlü fÀ‘ilün  
————    ———— * /  * /  * /  * / ———— *  *  *  * ———— * / *  * / *  * / *  * / * ————    ———— */ */ */ */———— *  *  *  * ————        

1 Aç alnuñı ki gün yüzüñe meh àulÀm ola   
 Çöz zülfüñi ki òil'at-i óüsnüñ tamÀm ola 
 
2 Firúat gününde derd ile tenhÀ vü zÀr idüm   
 Òoş hem-dem oldı nÀr-ı àamuñ müstedÀm ola 
 
3 Bakduñ baña diyu gözümü àarú-ı òÿn ider   

                     
13 442b; EzEzEzEz----Àn Aómed PaşaÀn Aómed PaşaÀn Aómed PaşaÀn Aómed Paşa    (Pehlivan 2004: 23) 
Kayıtlara göre bu gazel nazireler için başlangıç gazelidir. Bu gazeli; Hafì-i Edrinevi (2) Sa’dì, SıfÀtì, Zeynep Hatun, mahlassız, 
Sürÿrì, Nesìmì, HayÀlì (2), CÀmi’ì, Mesìhì, RÀzì, Celìlì, ŞÀmì(2), KemÀlpaşa-zÀde, HevÀyì Dede, Refìkì    tanzir etmişlerdir. 
14 562a-562b; EzEzEzEz----Àn  Àn  Àn  Àn  VeliyüddinVeliyüddinVeliyüddinVeliyüddin----zÀdezÀdezÀdezÀde Aómed Paşa Aómed Paşa Aómed Paşa Aómed Paşa    (Başer 2004: 48) 
Kayıtlara göre bu gazel nazireler için başlangıç gazelidir. Bu gazeli; Mesìhì ve NecÀtì Beg    tanzir etmişlerdir. 
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 İnsana bundan özge nice intiúÀm ola 
 
4 Zülfüñ òayÀli cÀnumı yaúsa ‘Àceb degül 
 ‘Ádet dürür ki şem‘i yaúarlar çü şÀm ola 
 
5 Ter ‘anber ile la‘line mühr urdı òaùùı kim  
 CÀm-ı raóìúa müşg-i Òutenden òitÀm ola 
 
6 Kim buldı düzd-i dil gibi õevú ol zeúÀnda kim  
 ZindÀnı sìm ü silsilesi müşg-i òÀm ola 
 
7 Úaddüñ úıyÀmetin görüben cÀn virenlere  
 ÙÿbÀ budÀàı gölgelerinde maúÀm ola 
 
8 Ey hÿr bir selÀm ile alduñ çü AómedAómedAómedAómed’i 
 Darü’l-İslÀm’dan saña biñ biñ selÀm ola 
 
    GAZEL GAZEL GAZEL GAZEL 777715 

Fe‘ilÀtün fe‘ilÀtün fe‘ilÀtün fe‘ilün  
* * * * * * * * ————    ———— / * *  / * *  / * *  / * * ————    ———— / * *  / * *  / * *  / * * ————    ———— /* *  /* *  /* *  /* * ————        

1 Áh kim yÀr bozup úÀide-i yÀrlıàı  
 Yine resm eyledi bünyÀd-ı cefÀkÀrlıàı 
 
2 Gözi cÀzÿlıà ile fitneler uyarmaà içün  
 Vardı nÀz uyòusına gözle bu seóóÀrlıàı 
 
3 Baór-i eşkümde gözüm zevraúı bulmazdı necÀt  
 Yetişüb Òızr-ı òaùuñ eylemese yÀrlıàı 
 
4 Birez eàlen bizi òÀk eyleme ey àam ki nigÀr  
 Dem ola bir gün aña eski hevÀ-dÀrlıàı 
 
5 Öykünürüm dir ise àonca lebüñe ne ‘aceb  
 Söyledür aàzına ne gelse göñül ùÀrlıàı 
 
6 Gelüñ ÀvÀze-i ney ü cengle mey nÿş idelüm  
 äalalum ‘Àleme ÀvÀze-i mey-òïrlıàı 
 
7 AómedAómedAómedAómed incitme dil-i dilberi nÀleyle ãaúın  
 Úoma ger ‘Àrif iseñ rÀh-ı kem-ÀzÀrlıàı 

 

SONUÇ 

Hazırlanan bu çalışma nazire mecmualarının içlerinde barındırdıkları zenginliği ve 
mecmuaların önemini tekrar vurgulamaktadır. Nazire mecmuaları, içinde barındırdığı şiirler 
ve şairler ile gerek derleyenin gerekse okuyanın edebî zevklerini ve bu vesileyle yazıldıkları 
dönemin edebi karakterini araştırmacılara anlatması yönüyle de önemlidir. Mecmualarda 

                     
15 574a; EzEzEzEz----Àn Aómed PaşaÀn Aómed PaşaÀn Aómed PaşaÀn Aómed Paşa    (Başer 2004: 154) 
Kayıtlara göre bu gazel nazireler için başlangıç gazelidir. Bu gazeli; ; ; ; Necatì  Beg, ZÀtì, HÀlim Çelebì, BÀkì, Rahmì Çelebì, Ulvì, 
AtÀyì, Ca‘fer Çelebì, Muhibbì (Kanunì Sultan Süleyman), ŞÀhìdì, Hıdrì, Nazmì, Sihrì, Cedìdì tanzir etmişlerdir. 
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divanı olmadığı için adı duyulmamış şairlerin şiirleri olduğu gibi ünlü şairlerin de bir sebeple 
divanlarına girmemiş, bilinmeyen şiirleri yer alabilmektedir. Yapılan çalışmalar, nazire 
mecmualarının içinde bazı şairlerin bazı sebeplerle divanlarında yer almayan şiirlerin 
bulunduğunu kesin bir şekilde göstermektedir. Bundan dolayı nazire mecmualarının 
incelenmesi ayrı bir önem taşımaktadır. Ayrıca bu çalışma, mecmuaların toplanıp tek elde 
birleştirilmesi, dijital ortamlara aktarılması ve bilim âleminin istifadesine sunulması ile ilgili 
tüm çalışmaların ve projelerin bir an önce hayata geçirilmesinin zaruretini bir kez daha ortaya 
koymuştur. 
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