
 - 147 - 

 

 

Uluslararası Sosyal AraĢtırmalar Dergisi 

The Journal of International Social Research 

Cilt: 9   Sayı: 43          Volume: 9   Issue: 43 

Nisan 2016                   April  2016 

www.sosyalarastirmalar.com     Issn: 1307-9581 

18. YÜZYIL ġAĠRLERĠNDEN KÖMÜRKAYAZÂDE FENNÎ VE DİVANÇE’SĠ 
KÖMÜRKAYAZÂDE FENNÎ FROM THE 18th CENTURY POETS AND HIS DIVANÇE 

        Hacı Ġbrahim DEMĠRKAZIK 
Öz 
Asıl adı ve doğum tarihi bilinmeyen Fennî büyük ihtimalle Rodosçuklu yani bugünkü adıyla Tekirdağlıdır. Divançe‟sindeki 

tarih manzumelerinden anlaĢıldığı kadarıyla Ģair, 18. yüzyılın ikinci yarısında yaĢamıĢtır. Ağalar zümresine mensuptur. Divançe‟de 
çağdaĢı olan Zîver (öl. 1202/1787-88) ve Hasîb‟e (öl. 1199/1784-08) yazılmıĢ çok sayıda nazire bulunmaktadır. Fennî‟nin ne zaman 
öldüğü kesin olarak bilinmemekle birlikte 1193/1779-80 ila 1214/1799-1800 yılları arasında vefat etmiĢ olmalıdır. Fennî‟nin tespit 
edilebildiği kadarıyla elde iki nüshası bulunan Divançe‟sinden baĢka eseri yoktur. Söz konusu Divançe 1193/1779-80 yılında tertip 
edilmiĢtir. Divançe‟de 2 kaside, 14 kıt„a/tarih, 3 murabba, 1 muhammes, 3 müstezad, 245 gazel ve toplam 268 Ģiir yer almaktadır. 
Divançe‟de özellikle vezin kullanımına iliĢkin ciddi problemlerle karĢılaĢılmaktadır. Fennî Ģiirlerinde denizcilik, musiki, ziraat, yeme 
içme, hastalıklar vb. alanlara dair pek çok kelime ve terimi kullanmıĢtır. 
 Anahtar Kelimeler: Klâsik Türk Edebiyatı, Divan ġiiri Kömürkayazâde Fennî, Divançe, 18. Yüzyıl. 
 

Abstract 
Fennî whose real name and date of birth is unknown is most likely from Rodosçuk/Tekirdağ. As understood from his 

chronograms found in his Divançe, the poet lived in the second half of the 18th century. In Divançe there are numerous nazires which was 
written to Zîver (d. 1202/1787-88) and Hasîb‟s (d. 1199/1784-08) poems. Although Fennî's date of death is not known precisely, he 
should have died in a year between 1193/1779-80 and 1214/1799-1800. As far as can be determined there is no other work of Fennî 
obtained except his Divançe. The work has two copies registered and has been arranged in 1193/1779-80. In Divançe there are 2 qasida, 
14 chronogram, 3 murabba, 1 muhammes, 3 mustezad, 245 ghazals and in total 268 poems located. In Divançe, in particular severe 
problems are being encountered on the use of the prosody. In the poetry of Fennî many words and phrases were used regarding to the 
fields such as marine, music, agriculture, eating and drinking, diseases etc. 

Keywords: Classical Turkish Literature, Divan poetry, Kömürkayazâde Fennî, Divançe, 18th Century. 
 

GiriĢ 
 Türk edebiyatının Batı etkisine girdiği döneme değin Türk toplumunda edebiyat kelimesinin 
zihinlerde uyandırdığı çağrıĢım Ģiirdi. Klâsik Türk edebiyatı da önemli oranda bu telakki ekseninde 
ĢekillenmiĢtir. YaklaĢık beĢ yüz yıllık bir dönemi kapsayan Osmanlı edebî ürünlerinin büyük kısmını aruz 
ölçüsü kullanılarak kaleme alınmıĢ, divan ya da divançe adı verilen kitaplarda toplanmıĢ Ģiirler 
oluĢturmaktadır. Ne yazık ki bazı divan Ģairlerinin eserleri günümüze ulaĢamamıĢtır. Günümüze 
ulaĢabilenlerden bazı divanların/divançelerin Ģairleri hakkında da ya çok az bilgi bulunmakta ya da 
herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bu Ģairlerden biri de çalıĢmaya konu olan Kömürkayazâde Fennî‟dir. 
Divançe sahibi olmasının yanında, döneminin pek çok Ģairiyle iletiĢim halinde olduğu Ģiirlerinden anlaĢılan 
Ģairin adının tezkirelerde ve diğer biyografik kaynaklarda geçmemesi bir hayli ilginçtir. Büyük ihtimalle 
Rodosçuklu yani bugünkü adıyla Tekirdağlı olan Fennî‟nin elde Divançe‟sinden baĢka eseri yoktur. ġaire 
iliĢkin bilgilerin neredeyse tamamını bu eserden yola çıkarak elde etmek mümkün olabilmektedir. Bu 
çalıĢma söz konusu Ģair ve bu Ģairin Ģiirleri hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. 

Bu makalede önce Türk edebiyatında Fennî mahlasını taĢıyan diğer Ģairlerden bahsedilecektir. 
Bunun ardından Kömürkayazâde Fennî‟nin hayatı üzerinde durulacak, Divançe‟nin elde olan nüshaları 
tanıtılacaktır. Bunları müteakip Ģairin eserinde zikrettiği ve nazire yazdığı Ģairler ele alınacak; Divançe‟nin dil 
ifade ve içerik özelliklerinden kısaca bahsedilecektir. Bunun ardından Divançe‟deki vezin ve kafiye gibi Ģekil 
unsurları incelenecek ve son olarak eserde bulunan nazım Ģekilleri ve bunlara iliĢkin örneklere yer 
verilecektir. 

Yapılan inceleme esnasında Divançe‟den alınan örnek beyitlerde transkripsiyon alfabesi 
kullanılmazken bütün olarak alınan Ģiirlerde transkripsiyon alfabesinden istifade edilmiĢtir. Ayrıca 
makalede bazı kısaltmalara baĢvurulmuĢtur söz konusu kısaltmalar Ģunlardır: “M.: Milli 
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Kütüphane Tokat Müzesi Yazmaları 60 Mü 193‟te kayıtlı yazma”, “öl.: Ölüm yılı”,  “T.: Topkapı 
Sarayı Müzesi Yazmaları Emanet Hazinesi 1633‟te kayıtlı yazma”, “vr.: Varak numarası”. 

1. Klâsik Türk Edebiyatında Fennî Mahlaslı ġairler1 
1.1. Yûsuf Fennî (öl. 1077/1666) 

Doğum tarihi bilinmeyen Yûsuf Sükûtî Efendi Üsküplüdür. Bir müddet sonra 
Ġstanbul‟a gelen Ģair burada ilim tahsil etmiĢtir. Dönemin ġeyhülislâmı Yahyâ Efendi‟den ders 
almıĢ ve daha sonra Medine ve Mekke kadılığı yapmıĢtır. Kaynaklarda Mevlevî olduğu 
belirtilmiĢtir. 1077/1666 yılında vefat etmiĢtir (Çapan, 2005: 450; Genç, 2000: 428-29). 

1.2. Mehmed Fennî (öl. 1120/1708 ya da 1127/1715) 

Ġstanbullu olan Ģairin asıl adı Mehmed‟dir. Sadrâzam Avlonyalı Ayas PaĢa‟nın 
torunlarından olan Ģair Mevlevîdir. Dönemin padiĢahı IV. Mehmed‟in sohbetlerinde bulunan 
Ģaire cizye kitabeti makamı verilmiĢtir (Genç, 2000: 417; Arslan, 1994: 102). Tarih manzumeleri 
ile meĢhur olan Fennî, musiki ile de meĢgul olmuĢtur (Arslan, 1994: 102; Ayvansarayî, 1281: 
II/255). Divanı olduğuna iliĢkin kaynaklarda bilgi bulunmasına rağmen (Sâlim, 1315: 547; 
Arslan, 1994: 102; Yavuz-Özen, 1972: II/115; Mehmed Süreyyâ, 1308: IV/26) yapılan 
araĢtırmalarda divanına tesadüf edilmemiĢtir. Ölüm tarihi Sâlim‟e göre 1127/1715 (Sâlim, 1315: 
547), diğer kaynaklara göreyse 1120/1708‟dir (Abdülkadiroğlu, 1985: 415; Genç, 2000: 417; 
Arslan, 1994: 102; Ayvansarayî, 1281: II/255; Tuman, 2001: II/786). 

1.3. Mustafa Fennî (öl. 1158/1745-46) 
Ġstanbullu olan Fennî‟nin asıl adı Mustafa‟dır (Erdem, 1994: 241; Ekinci, 2012: 103). 

Doğum tarihine dair elde bilgi yoktur ancak 17. yüzyılın sonlarında doğduğu anlaĢılmaktadır. 
Devrin önemli Ģahsiyetlerinin meclislerinde yetiĢtiğinin kaynaklarda belirtilmiĢ olması iyi bir 
tahsil gördüğüne iĢaret etmektedir. Divan kâtipliği yapan Mustafa Fennî, ölümüne yakın bir 
dönemde hacca gitmiĢ, hacdan döndükten kısa bir süre sonra ise Ġstanbul'da 1158/1745-46 
yılında vefat etmiĢtir (Erdem, 1994: 241-242; Mehmed Süreyya, 1308: IV/26). Mustafa Fennî‟nin 
tek eseri 1148/1735-36'da tertip edilen Divan‟ıdır.2 ġair Divan‟ında yer alan Sahilnâme mesnevisi 
ile tanınmıĢtır.  

1.4. Ârif Fennî (öl. 1223/1808) 

Asıl adı Ârif olan Ģair, Hotin muhafızı Hazergradlı Gazî Ahmed Ġzzet PaĢa‟nın oğludur 
(Fatin, 1271: 331). Bağçe-i Safâ Endûz‟da Ârif Fennî‟nin Hotin‟de doğduğu söylenirken (OğraĢ, 
2001: 210), Tuhfe-i Nâili‟de Halep‟te doğduğu belirtilmiĢtir. Doğum tarihi için Nail Tuman 
1200/1785 tarihini vermektedir (2001: II/787). Ârif Fennî devrin padiĢahı IV. Mustafa‟nın sır 
kâtipliği yapmıĢtır (Mehmed Süreyya, 1308: IV/26). Fatin Tezkiresi‟nde; Sicill-i „Osmânî‟de ve 
Tuhfe-i Nâilî‟de ölüm tarihi 1223/1809 olarak gösterilirken (Fatin, 1271: 331; Mehmed Süreyya, 
1308: IV/26; Tuman, 2001: II/787); Bağçe-i Safâ Endûz‟da 1232/1817 olarak belirtilmiĢtir (OğraĢ, 
2001: 211). 

1.5. Timur Fennî (öl. 1261/1845) 

Erzurumlu olan Timur Mehmed Efendi Türk AĢireti ġeyhlerinden Söylemez‟in 
torunlarından Molla Musa‟nın oğlu (Fatin, 1271: 332; Tuman, 2001: II/788); Edhem Pertev 
PaĢa‟nın babasıdır. Tahsilini Erzurum‟da tamamlamıĢ, 1244/1828‟de Erzurum‟dan ailesi ile 
Trabzon‟a gitmiĢ burada bazı görevlerde bulunmuĢtur (Ġnal, 1999: I/597). Daha sonra 
GümüĢhane, ġebinkarahisar ve Canik‟te vergi tahsildarlığı yapmıĢtır. 1261/1845‟te vefat 
etmiĢtir (Mehmed Süreyya, 1308: IV/26). Timur Fennî‟nin Son Asır Türk Şairleri‟nde müellif 
hattı mürettep divanı olduğu bildirilmesine ve bu eserin torunu Ali Kemâlî PaĢazâde ġefik 
PaĢa‟da olduğu ifade edilmesine karĢın (Ġnal, 1999: I/597-98), yapılan araĢtırmalarda bu esere 
rastlanmamıĢtır. 

 
 
 

                                                           
1 Fennî mahlaslı Ģairlere iliĢkin bilgilerin bir kısmı Ģu eserden faydalanılarak oluĢturulmuĢtur: Hacı Ġbrahim Demirkazık 
(2009). 18. Yüzyıl Şairi Mustafa Fennî, Divan (İnceleme-Metin-Dizin) I-II. Doktora Tezi, Ġstanbul: Marmara Üniversitesi 
Türkiyat AraĢtırmaları Enstitüsü. 
2 Hacı Ġbrahim Demirkazık (2009). 18. Yüzyıl Şairi Mustafa Fennî, Divan (İnceleme-Metin-Dizin) I-II. Doktora Tezi, 
Ġstanbul: Marmara Üniversitesi Türkiyat AraĢtırmaları Enstitüsü. 
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1.6. Mora YeniĢehirli Fennî (öl. 1306/1888-89) 
 YeniĢehirli olan Fennî, Divan‟ında bulunan tarih manzumelerinden de anlaĢılacağı 
üzere 19. yüzyılın ikinci yarısında yaĢamıĢtır.3 Kaynaklarda hayatına iliĢkin çok az bilgi 
bulunmaktadır. BektaĢî olduğu bilinen Ģair hakkında Sadettin Nüzhet Ergun‟un, kendi evinde 
BektaĢî ayini icra eden ve baĢka bir iĢle meĢgul olmayan biri olduğuna dair verdiği bilgi ile 
Fennî‟nin Divan‟ında bulunan nefes türünde yazılmıĢ altı Ģiir bunu tasdik etmektedir.4 Ayrıca 
Ģairin Divan‟ının bulunduğu yazmadaki baĢlıkta “Dîvân-ı Fennî” ibaresinin yanına kurĢun 
kalemle eklenen “Baba” kelimesi de onun Fennî Baba Ģeklinde tanındığına iĢaret etmektedir 
(Dîvân-ı Fennî [yazma] vr. 92a). Ölüm tarihi tahminen 1306/1888-89‟dur (Ergun, 1930: 117; 
Hocaoğlu, 2014: e-yayın). Mora YeniĢehirli Fennî‟nin elde olan yegâne eseri Divan‟ıdır.5 

1.7. Yozgatlı Mehmed Said Fennî (öl. 1336/1918) 

1267/1851 yılında Yozgat‟ta doğan Ģairin asıl adı Said‟dir. Yozgatlı Sadık Efendi‟nin 
oğludur. Demirli medresesinde ilim tahsil etmiĢ, Yozgatlı Âkif PaĢa‟nın yeğeni Ömer Ragıp 
Efendi‟den de Arapça ve Farsça öğrenmiĢtir. 1290/1874‟te Yozgat Ġdare Meclisi BaĢkâtipliğine 
tayin edilmiĢ, sonraki yıllarda ise Ankara Mekteb-i Ġdâdisi‟nde edebiyat ve hat öğretmenliği 
yapmıĢtır. 1336/1918‟de Ankara‟da vefat etmiĢtir (Ġnal, 1999: I/599). Mehmed Said Fennî divan 
Ģairi olmasına karĢın hece ölçüsü ile de Ģiirler yazmıĢtır. Aynı zamanda da hattattır. Divan‟ı 
Yozgat Belediyesi tarafından bastırılmıĢtır.6  

1.8. Ġsmail Fennî Ertuğrul (öl. 1946) 
Asıl adı Ġsmail soyadı Ertuğrul olan Fennî; Tırnavalı Mahmud Bey‟in oğludur. 

1272/1856 yılında Tırnava‟da doğmuĢtur. Tırnava rüĢtiye mektebinden mezun olduktan sonra 
bir müddet cami ve medreselerdeki derslere devam etmiĢ, 1287/1870 Muhasebe Kalemine 
girmiĢtir. 1293/1877‟de Ġstanbul‟a gelen Ģair bu tarihten emekli olduğu 1327/1909 yılına kadar 
devlet dairelerinde muhasebe ile ilgili çeĢitli görevlerde bulunmuĢtur. Ġyi derecede Fransızca ve 
Ġngilizce bilen Ģair, bu dillerden çeĢitli çeviriler yapmıĢtır. Özellikle felsefe ile ilgili eser ve 
çalıĢmaları ile tanınmıĢtır. ġairliğinden ziyade bu yönü ön plâna çıkmıĢtır. 1946 yılında 
Ġstanbul‟da vefat etmiĢtir. 9050 ciltlik kütüphanesini Beyazıt Devlet Kütüphanesine 
bağıĢlamıĢtır (Ġnal, 1999: I/602-5).  

2. Kömürkayazâde Fennî’nin Hayatı (öl. 1193/1779-80 ila 1214/1799-1800 arası) 

ġairin asıl adının ne olduğuna dair elde bir bilgi yoktur. Doğum ve ölüm tarihi kesin 
olarak bilinmeyen Fennî‟nin hayatına iliĢkin maalesef kaynaklarda hiçbir bilgi 
bulunmamaktadır. ġaire iliĢkin bilgilerin önemli bir kısmını Divançe‟nin sonunda müstensih 
tarafından eklenen  

“İşbu dîvânçe sâhibi Rodosçuk‟da zümre-i agavâtdan Kömürkayazâde Fennî 
Efendi dinmekle ma„rûf zât-ı ma„ârif-simât-ı nüktedândandur ki hem-„asrı olan mahrûse-i 
Edirne‟de es-Seyyid Mehmed Kesbî Efendi ile Hayrabolu sâkinlerinden Çorumîzâde es-
Seyyid Mehmed Hasîb Efendi ve sâ„ir gazellerinde mezkûr esâmî-i kesân-ı „urefâ ile 
müşâ„are itdügi gazeliyyâtıdur ki sebt ve kayd olundı 1214/ 1799-1800.”   

 (vr. M.45a/T.46a) 
Ģeklindeki kayıttan elde edebilmektedir. Burada Ģairin Tekirdağlı olduğu veya en azından 
ömrünü Tekirdağ‟da geçirdiği, döneminde Kömürkayazâde Fennî olarak tanındığı, ağalar 
zümresine mensup olduğu bilgileri verilmektedir. Dönemin Ģairlerinden Edirneli Kesbî (öl. 
1213/1798-99 sonrası) ve Hayrabolulu Hasîb (öl. 1199/1784-85) ile tanıĢ oldukları 
belirtilmektedir. Bu kaydın dıĢında Zîver Efendi (öl. 1202/1787-88) tarafından Fennî Efendi‟nin 
divançe tertip etmesi üzerine yazılmıĢ olan ve Divançe‟nin sonunda yer alan tarih 
manzumesinin üzerinde Ģu baĢlık yer almaktadır: “Fennî Efendi merhûmuñ işbu dîvânına Zîver 
Efendi‟nüñ inşâd itdügi târîhi”. Bu baĢlıktan, nüsha istinsah edildiğinde Fennî‟nin hayatta 

                                                           
3 bk. Fennî Efendi‟nin Mahdumı Ali Cezbî Efendi‟nin vefatına söylenen tarih: 1285/1868-69; Osman Bey‟in kerîmesine 
yazılan tarih: 1297/1879-80. Dîvân-ı Fennî, Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Osman Ergin Yazmaları, 
56/4, vr. 150a-150b. 
4 Bayramî-Melâmî ekolü ile BektaĢîliğin iliĢkisi ve bu ekollerin prensipleri ile temsilcileri hakkında bilgi için bk.: 
Bünyamin Ayçiçeği (2014). Hediyyetü'l-Müştak fì Şerhi Mesleki'l-'Uşşâk La'lî-zâde 'Abdülbâkî, Ġstanbul: ATĠ Yayınları. 
5 bk. Kadriye Hocaoğlu (2014). Fennî Dîvânı (İnceleme-Metin), Yüksek Lisans Tezi, Bursa: Uludağ Üniversitesi. 
6 Mehmed Said Fenni Efendi (1996). Fennî Dîvânı, (hzl. Ali ġakir Ergin), Yozgat: Yozgat Belediyesi. 
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olmadığı anlaĢılmaktadır. Nüshanın istinsah tarihi 1214/1799-1800 olduğuna göre Ģair bu 
tarihten önce vefat etmiĢtir. Zîver Efendi‟nin kaleme aldığı tarih manzumesinde geçen 
“Gazellerini bir araya getirdi, bu şekilde garip bir tarz oluşturdu.” Ģeklinde günümüz Türkçesine 
aktarılabilecek aĢağıdaki beyitten Fennî‟nin Divançe‟sini hayattayken bizzat tertip ettiği 
anlaĢılmaktadır.  

Cem„a getürdi gazeliyyâtını 
Eyledi bu vaz„ ile tarz-ı garîb    (vr. M.44b/T.45b) 

Zîver Efendi‟nin yazdığı tarih manzumesine göre Fennî, Divançe‟sini 1193/1779-80 
yılında tertip etmiĢtir. On üç beyitten oluĢan söz konusu manzumenin tarih beyti aĢağıdadır: 

Oldı bu dîvânçe târîhine 
İnne mine‟ş-şi„ri le-sihren nasîb   [Sene 1193]  (vr. M.45a/T.45b) 
( وصیة لسحرا الشعر مه ان ) 

 Yukarıda verilen bilgiler göz önünde bulundurulduğunda Fennî‟nin Divançe‟sini tertip 
ettiği 1193/1779-80 yılı ile Milli Kütüphanede bulunan nüshanın istinsah tarihi olan 1214/1799-
1800 arasında bir yılda vefat etmiĢ olması gerekir. 
 ġaire iliĢkin diğer bilgiler Divançe‟sindeki tarih manzumelerinden yola çıkılarak tespit 
edilebilmektedir. Söz konusu manzumelerden Ģairin Fatıma isminde bir kızı ve 1182/1768-69 
yılında sünnet olan ismini bilmediğimiz bir oğlu olduğu anlaĢılmaktadır.  

Fennî, bir tarih manzumesini Fatıma‟nın dünyaya gelmesi, bir diğerini ise onun vefat 
etmesi üzerine yazmıĢtır. Fatıma‟dan bahseden manzumelerin tarih beyitleri aĢağıda 
verilmiĢtir:7  
 Fatıma‟nın doğumuna yazılan manzumenin tarih beyti: 

Gelüp mevlûdına Fennî didi bir târîh-i zîbâ 
  Görigel Fâtımam dehre kadem basdın safâ-yâb ol  (vr. M.5b/T.6a)  
 (كورى كل فاطمً م دٌري قدم تاصديه صفاياب اول)  
 Fatıma‟nın ölümü sebebiyle yazılan manzumenin tarih beyti: 
  Fenniyâ rûhına bir Fâtiha didüm târîh  
  Fâtıma bülbül-veĢ uçdı fenâdan gitdi   (vr. M.6a/T.6a) 
  ( دى فىادن كتدىچتلثل وش او ًفاطم ) 
 Eserin gazeller bölümünde bulunan bir baĢka tarih manzumesini ise Ģair, oğlunun 
sünnet olması üzerine kaleme almıĢtır. Buna göre sünnet düğünü 1182/1768-69 yılında 
gerçekleĢmiĢtir. Söz konusu manzumenin tarih beyti aĢağıdadır. ġair burada son mısrada 
bulunan “gonça külahın açtı” ibaresi ile tarih düĢmüĢtür. 

 Didi bir ehl-i suhen gonça külâhın açdı   
 Fenniyâ sûr-ı hıtânına o tıfluñ târîh     [Sene 1182]  (vr. M.14a/T.14b) 

 (غىچً كالٌه آچدى )  
 Fennî‟nin eserinde I. Abdülhamid‟in tahta çıkması vesilesi ile yazdığı bir tarih 
manzumesi yer almaktadır. Bilindiği üzere I. Abdülhamid 21 Ocak 1774‟te tahta çıkmıĢtır 
(Aktepe 1988: I/213-214). Ondan önce Osmanlı tahtında olan III Mustafa, I. Abdülhamid‟den 
yaklaĢık 17 yıl önce 30 Ekim 1757‟de hükümdar olmuĢtur (Beydilli, 2006: XXXI/280). Fennî‟nin 
Divançe‟sinde III. Mustafa‟ya iliĢkin hiçbir Ģiir yer almamaktadır. Ayrıca Ģair I. Abdülhamid‟in 
Ģehzadelerinden Süleyman ve kızlarından Rabîa‟nın dünyaya gelmesi sebebiyle de birer tarih 
manzumesi yazmıĢtır. 

Fennî‟nin 1757 yılında tahta çıkan III. Mustafa‟ya dair Divançe‟sinde hiç tarih 
bulunmaması, divan yerine divançesinin olması, divançe tertip etmesine rağmen biyografik 
kaynaklarda isminin zikredilmemesi gibi sebeplerden yola çıkarak Ģairin büyük olasılıkla 
ömrünün büyük bir bölümünü 18. yüzyılın ikinci yarısında geçirdiği ve yine büyük bir 
ihtimalle erken yaĢta vefat ettiği söylenebilir. 

                                                           
7 Tarih manzumelerinin bir kısmında ebced değerleri hesaplandığında makul sonuçlar ortaya çıkmamaktadır. 
Fatıma‟nın doğumu için yazılan manzumenin ebced değeri 1197/1782-83 çıkmaktadır. Bu tarih divan tertip tarihinden 
sonradır. Ölümü için yazılan manzumedeki tarih mısraı vezne uymamakta aynı zamanda ebeced değeri olarak da 1148 
çıkmaktadır ki böyle bir tarihin çıkması imkânsızdır.  
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Tespit edilebildiği kadarıyla Kömürkayazâde Fennî‟nin Divançe‟sinden baĢka eseri 
yoktur. 

3. Divançe’nin Nüshaları 

Kömürkayazâde Fennî‟nin Divançe‟sinin iki nüshası tespit edilebilmiĢtir. Bunlardan ilki 
Topkapı Sarayı Müzesi Yazmaları Emanet Hazinesi 1633 numarada kayıtlı yazma, diğeri ise 
Milli Kütüphane Tokat Müzesi Yazmaları 60 Mü 193 numarada kayıtlı yazmadır. Söz konusu 
yazmalar bir iki küçük fark dıĢında bir birinin aynıdır. Ġki yazmadaki Ģiir sayısı da aynıdır. 
Dolayısıyla yazmaların aynı kaynaktan geldiği ya da birinin diğerinden kopya edildiği 
söylenebilir.  

3.1. Milli Kütüphane Tokat Müzesi Yazmaları 60 Mü 193’te Kayıtlı Yazma 
Bu yazma 46 varaklı ve 220x135–185x90 mm boyutundadır. Divançe, yazmanın 2a-45a 

varakları arasındadır ve 43 varaktan müteĢekkildir. Sırtı bordo renkli bez, kapakları mor kâğıt 
kaplı mukavva ciltlidir. Yazmanın ilk varağı kopuktur. 23 satır ve iki sütün halinde talik hatla 
sarı kâğıt üzerine istinsah edilmiĢtir. Söz baĢları ve cetvellerde kırmızı renkli mürekkep, diğer 
yazılarda ise siyah mürekkep kullanılmıĢtır. Nüshadaki varak numaraları Latin harfli olarak 
sonradan verilmiĢtir. Nüsha 1214/1799-1800‟de istinsah edilmiĢtir. Müstensihin ismi kayıtlı 
değildir. Nüshanın sonunda Divançe‟nin tertip edilmesi vesilesiyle Zîver tarafından kaleme 
alınmıĢ bir tarih manzumesi ile Ģair hakkında müstensih tarafından verilen kısa bir bilgi yer 
almaktadır. 

Ayrıca yazmanın 45b varağında Arap harfli “Tokat‟ta muvakkaten mukîm telgraf ve posta 
idare-i umumiyesi muhasib ve murakıblığından mütekaid Sarracoğlu Mehmed Ali Efendi‟nin 
hediyesidir.” kaydı, bu kaydın altında Latin harfli “Kitapçı Mehmet Ali B. teberru etmiştir 
31.12.1931” ifadesi yer almaktadır. Bu bilgilerden söz konusu yazmanın Mehmet Ali adlı bir 
Ģahıs tarafından Tokat Müzesine 31.12.1931 tarihinde hediye edildiği anlaĢılmaktadır. 

3.2. Topkapı Sarayı Müzesi Yazmaları Emanet Hazinesi 1633’te Kayıtlı Yazma 

Bu nüsha 46 yaprak, 255x145–185x92 mm boyutundadır. Eser yazmanın 1b-45b varakları 
arasında yer almakta ve 44 varaktan oluĢmaktadır. Yazmanın cildi mikleplidir. Cildin kenarları 
bordo renkli deri ve ortası mavi canfes kaplıdır. Deri ve canfes kısmın arası yaldızlıdır. Canfes 
bölümde yaldızlı Ģemse mevcuttur. Serlevha tezhipli, cetveller yaldızlıdır. 23 satır, çift sütun 
Ģeklinde teĢkil edilen yazma talik hatla aharlı sarı kâğıt üzerine siyah mürekkep kullanılarak 
istinsah edilmiĢtir. BaĢlıklarda kırmızı mürekkep kullanılmıĢtır. Varak numaraları Latin harfli 
olarak sonradan verilmiĢtir. Ġstinsah tarihi ve müstensihe iliĢkin herhangi bir bilgi 
bulunmamaktadır. Diğer nüshada olduğu gibi bu yazmanın sonunda da Divançe‟nin tertip 
edilmesi vesilesiyle Zîver tarafından kaleme alınmıĢ bir tarih manzumesi ile Ģair hakkında 
müstensih tarafından verilen kısa bir bilgi yer almaktadır. 

4. Divançe’de Zikredilen ġairler ve Bunlara Yazılan Nazireler 

ÇalıĢmaya konu olan eserde tespit edilebildiği kadarıyla 57 Ģair zikredilmektedir. 
Bunlardan bir kısmı Ģiirlerinin beğenildiğinin belirtilmesi, bir kısmı Fennî‟nin yazdığı zemin 
Ģiirlere nazire istemesi, büyük bir kısmı ise Fennî‟nin bu Ģairlere nazire yazması dolayısıyla 
anılmıĢtır. Fennî‟nin bir sebepten ismini Divançe‟sinde zikrettiği Ģairlerin büyük bir bölümünün 
onun çağdaĢı olduğu anlaĢılmaktadır. Bu Ģairlerin büyük bir kısmının elde divanı olmaması, 
aynı mahlası taĢıyan baĢka Ģairlerin de bulunması sebebiyle tam olarak kimlikleri tespit 
edilememiĢtir.  

Fennî eserinde Osmanlı Ģairlerinden baĢka Ġranlı Ģairlerden Örfî-i ġirâzî (öl. 999/1591) 
ve Sâib-i Tebrîzî‟yi (öl. 1080/1679) anmıĢtır. 

Fennî‟nin Divançe‟sinde adı geçen Ģair mahlasları ve bunların anılma sıklığını gösteren 
tablo aĢağıdadır: 
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DİVANÇE’DE ANILAN ġAĠRLER 

ġair  
Anılma 
Sayısı 

ġair  
Anılma 
Sayısı 

ġair  
Anılma 
Sayısı 

ġair  
Anılma 
Sayısı 

Âkif  1 Fürûgî 1 Nâzım 1 Tevfîk 1 

Ârif 4 Hamdî 1 Nehrî 2 Sabîh 1 

Bâkî 1 Hâmid 2 NeĢ'et 3 Sâbit 1 

Behcet 1 Hasîb 15 Nimet 1 Sabrî 1 

Belîg 1 Hüsnî 1 Örfî 4 Sebzî 1 

Celâlî 9 HâĢim 1 Pertev 1 Seyyid 1 

Cenâb 2 Hâtif 4 Râif 1 Sırrî 6 

Edîb 1 Hayrî 1 Râgıb 2 Sürûrî 1 

Emîn 1 Ġhsân 4 Râmiz 2 ġâirî 1 

Es'ad 4 Kenzî 1 Râsih 1 ġehrî 1 

Fasîh 1 Kesbî 1 Re'fet 2 ġermî 2 

Fâzıl 3 Lezîzî 8 Refî 2 Zîver 22 

Fehmî 4 Lutfî 3 Sâib 1    

Fethî 1 Nâbî 3 Saîd 1    

Fıtnât 2 NâĢid 1 Tabîbî 1    

Yukarıdan da anlaĢılacağı üzere eserde en çok ismi geçen Ģair 22 yerde adı zikredilen 
Ahmed Zîver Efendi‟dir (öl. 1202/1787-88). Ondan sonra ise 15 yerde anılan Hayrabolulu Hasîb 
(öl. 1199/1784-85) gelir. Fennî‟nin bu iki Ģairi anma sebebi büyük oranda onlara yazdığı 
nazirelerdir. Ayrıca Zîver Divanı‟nda da Fennî‟ye yazılmıĢ iki,8 Hasîb Divanı‟nda altı nazire 
bulunmasından9 Fennî‟nin bu iki Ģairle çok sıkı bir iliĢki içerisinde olduğu ve görüĢtüğü 
anlaĢılmaktadır.  

Tespit edilebildiği kadarıyla Fennî; Zîver ve Hasîb‟den baĢka Ģu Ģairlerin Ģiirlerine 
nazire yazmıĢtır:10 „Ârif, Bâkî (öl. 1008/1600), Behcet, Celâlî (öl. 1233/1817-18), Cenâb, Edîb, 
Es‟ad, Fasîh (öl. 1111/1699), Fâzıl (öl. 1225/1810), Fehmî (öl. 1189/1775), Fıtnat (öl. 1194/1780), 
Fürûgî (öl. 1757-1774 arası), Hamdî, Hâmid, Hüsnî, HâĢim, Hâtif (öl. 1239/1823), Hayrî (öl. 
1204/1789-90), Ġhsan/Azîz (öl. 1220/1805-06), Kesbî (öl. 1213 sonrası/1798-99 sonrası), Lezîzî, 
Lutfî, NâĢid (öl.1206/1791-92), Nehrî, NeĢ‟et (öl. 1222/1807), Ni„met (öl. 1185/1771-72), Pertev 
(öl. 1222/1807-08), Râ‟if, Râgıb (öl.1176/1763), Râmiz (öl.1202/1788), Râsih (öl. 1144/1731), 
Re‟fet (öl.1200/1785-86), Refî„, Sa„îd, Tabîbî, Tevfîk (öl. 1205/1791), Sabîh, Sâbit (öl. 1124/1711-
12), Sabrî, Sebzî, Seyyid, Sırrî, Sürûrî, ġehrî, ġermî. 

Fennî, nazirelerinin çoğunu çağdaĢı olan Ģairlere yazmıĢtır. Fennî‟nin yukarıda ismi 
geçen Ģairlerin büyük bir bölümü ile iletiĢim halinde olduğu kanaatindeyiz. Bunların önemli bir 
kısmının müstakil divanları yoktur ve bu sebeple zemin Ģiirlere ulaĢılamamıĢtır. 

Fennî‟nin nazireciliği hakkında bir fikir vermesi açısından Râsih ve Zîver‟e ait iki zemin 
Ģiir ve Fennî‟nin bunlara yazdığı nazireler aĢağıda yer almaktadır:  
 Râsih‟in zemin Ģiiri: 

Fā¤ilātün fā¤ilātün fā¤ilātün fā¤ilün 
1 Süzme çeşmüñ gelmesün müjgān müjgān üstine  
 Urma zaĥmı sìneme peykān peykān üstine 
2 Yārdān mehcūr iken düşdüm diyār-ı ġurbete  
 Dehr gösterdi baña hicrān hicrān üstine 
3 Rìze-i elmās eker her açduġı zaĥma o şūĥ 
 Lušfı var olsun ider iģsān iģsān üstine 
4 Dilde ġam var şimdilik lušf eyle gelme ey sürūr  
 Olamaz bir ĥānede mihmān mihmān üstine 

                                                           
8 Nazire olan Ģiirler için bk. Kerim Sandal (2001). Zîver, Dîvan, Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul: Marmara Üniversitesi 
Türkiyat AraĢtırmaları Enstitüsü, s. 48, 96-97. 
9 Nazire olan Ģiirler için bk. Ramazan Ekinci-Suat Donuk (2015). Hayrabolulu Hasîb Dîvânı, Ġstanbul: Kitap& Cafe 
Serüven, s. 97-98, 108-109, 128, 129, 160-161, 177. 
10 Aynı mahlası taĢıyan pek çok Ģair olması bu Ģairlerden bir kısmının divanın olmaması gibi sebeplerden bazı Ģairlerin 
kimlikleri tam olarak tespit edilememiĢtir. Kimliği tespit edilebilenlerin adlarının yanına ölüm tarihleri konulmuĢtur. 
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5 Hem mey içmez hem güzel sevmez dimişler ģaķķıma  
  Eylemişler Rāsiĥe bühtān bühtān üstine  (Demirel, 1997: 325) 
 Fennî’nin naziresi: 

Fā¤ilātün fā¤ilātün fā¤ilātün fā¤ilün 
1 Ŝunma sāķì meclise fincān fincān üstine  
 Baŝma rinde āteş-i sūzān sūzān üstine 
2 Eyleyüp tebdìl-i cāme sāķiyā bintü’l-¤ineb  
 Giysün ol kāfir ķızı fistān fistān üstine 
3 Feslegen mi perçemüñ şebbūya beñzer kākülüñ 
 Eyledüñ teşmìm-i ĥoş reyģān reyģān üstine 
4 Seyr ķıl çāk-i giribānumda ĥūn-ı eşkümi 
 Zìb-i silk olmış nice mercān mercān üstine 
5 Rāsiĥüñ ķaŝr-ı zemìni yücedür kim Fenniyā 
 Çarĥa çıķmış gūyiyā eyvān eyvān üstine (vr. M.39b/T.40a) 

 Zîver’in zemin şiiri: 
Fā¤ilātün fā¤ilātün fā¤ilātün fā¤ilün 

1 Yār siģr-i çeşm ile ¤uşşāķı tesĥìr eyledi  
 Tele-i füsūn ile murgānı naĥcìr eyledi 
2 Ķıl ķalem kim muŝģaf-ı ruĥsāra yazdı ĥurde ĥašš  
 Mū-be-mū āyāt-i Nūrı şerģ ü tefsìr eyledi 
3 Şūĥ-ı neccāruñ ayaġın baġlayup pìr-i muġān 
 Baķ ĥarābātı iki destiyle ta¤mìr eyledi 
4 Ġonca-i ĥaddi ¤araķ-rìz olsa şebnem ŝanmañuz 
 Gül ŝuyun billūr inbìķ içre taķšìr eyledi 
5 Zìverā deycūr-ı hicrinde beni gördükde yār   
 Şu¤le-i cevvāle-i vaŝl ile tenvìr eyledi  (Sandal, 2001: 102) 

Fennî’nin naziresi: 
Fā¤ilātün fā¤ilātün fā¤ilātün fā¤ilün 

1 Siģr-i sūz-ı āh ile dil yārı tesĥìr eyledi  
 Rūzgār ile hümā-yı çarĥı zencìr eyledi 
2 Ĥamr içün nāzil olan āyet midür ĥaššuñ lebüñ  
 Ģürmeten baķduķça vā¤ıž anı tefsìr eyledi 
3 Her neye ķılsam nažar ruĥsārın ¤arż eyler baña 
 Ķalbüme āyìne-i ĥūrşìdi taŝvìr eyledi 
4 Ķatl idüp ¤uşşāķını rü¢yāda ammā ba¤d-ez-ìn 
 Vuŝlat ile ol mu¤abbir ģüsn-i ta¤bìr eyledi 
5 Fennì-i bìçāre gūyā Zìvere fermūd ider 
 Güfte-i manžūmını zu¤mınca tanžìr eyledi (vr. M.44a/T.45a) 
 

5. Divançe’nin Dil, Ġfade ve Ġçerik Özellikleri 

 Tasavvufî bir nitelik taĢımayan Fennî‟nin Ģiirlerinde çoğunlukla rindâne ve Ģûhâne bir 
söyleyiĢ göze çarpar.  
 Rindâne: 
  Zâhidüñ bintü‟l-„inebdür meyli ammâ sâkiyâ 

   Hacle-gâh-ı meclis-i rindân degül tenhâ çe sûd (vr. M.14b/T.15a) 
Meyi nûĢ eylemek ma„nâda câ‟izdür diyü rinde  

   Bu rü„yâyı hakîkat pek güzel ta„bîr ider vâ„ız (vr. M.28b/T.29a) 
 ġûhâne: 

   ÂgûĢuma alsam n‟ola gâhîce o tıflı  
   Gehvâre-i sînemde gelüp eylese râhat  (vr. M.11a/T.11b) 
   Vakf idüp mescid-i ruhsâruña vir yevmiyye  
   Nakd-i bûs-ı lebüñi eyleme bizden taktî„ (vr. M.29b/T.30a) 
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 ġair bazı Ģiirlerini âĢıkâne üslupla kaleme alınmıĢtır. Öte yandan eserde az da olsa 
toplum ve zamandan Ģikâyet içeren, hikemi hususiyetler gösteren beyitlere de tesadüf 
edilmektedir: 
 ÂĢıkâne: 

   Söyünmez sûziĢ-i  „aĢkum dem-â-dem bâd-ı âhumla  
   Dil-i vîrânemi virdüm Ģerâre herçi bâdâbâd (vr. M.14a/T.14b) 
   Tahrîr idemem sûziĢ-i  „aĢkı ben o yâra  
   Hâmem olup âteĢ tutuĢur safha-i kâgıd  (vr. M.14b/T.15a) 

 Hikemî 
   Bir kavl-i esah yok mı bu „âlemde havâdis  
   Güftâr-ı dürûg oldı o her femde havâdis (vr. M.11b/T.12a) 
   Etrâfı fiten basdı agup gitmede mîzân  
   Halk düĢdi bogaz derdine dirhemde havâdis (vr. M.11b/T.12a) 

 ġair bazı beyitlerde orijinal benzetme ve hayallere baĢvurmuĢ ve bunlarda halk 
dilinden alınmıĢ ifadeleri kullanmaktan çekinmemiĢtir. AĢağıya alınan birkaç beyit buna 
örnektir: 

   Feryâd-ı na„ralarla ne mudhik imiĢ meger 
   Zâhid bezimde oldı dilâ kıtı kıt decâc  (vr. M.12a/T.12b) 
   Raks eyleyerek geldi bu Ģeb meclise sâkî  
   YakmıĢ yine rez-duhteri ayagına hınnâ  (vr. M.9b/T.10a) 
   Setr-i dâmen eyleyüp destinde mînâyı rakîb 
   Kande mey nûĢ eylesem ah yâr ile tenhâ biter (vr. M.21a/T.22a) 

 Fennî, Ģiirlerinde ilginç tasavvurlara da yer vermiĢtir. AĢağıya alınan beyitteki tasavvur 
bunlardan biridir. “O ceylan (sevgilinin) dudağının şarabını hayal ettikçe, ümit şişi ve gönül ateşinde 
âhu çevrilir.” Ģeklinde günümüz Türkçesine aktarılabilecek beyitte Ģair ümidini “ĢiĢ”e, gönlünü 
ateĢe, sevgiliyi ise ĢiĢe takılmıĢ ve ateĢte çevrilen bir ahuya benzetmiĢtir:   

Ol gazâlüñ bâde-i la„lini kıldıkça hayâl 
  Sîh-i ümmîd ile nâr-ı dilde âhû çevrilür  (vr. M.20b/T.21a) 
 AĢağıdaki beyitte ise Ģair mecliste pilavı fazla kaçıran zahidin kabız olup basurunun 
azması, bunun neticesinde bulgur yemeyi bırakmasını Ģiire konu etmektedir: 

   Pilâv-ı nukl-ı meclis zâhidüñ bâsûrın incitmiĢ 
   Gınâ-âver olup ekl eylemez ol Ģimdi bulgurı (vr. M.44a/T.44b) 

Sadelik açısından orta düzeyde olan Fennî‟nin Ģiirlerinde yer yer ağırlaĢan bir dil 
kullanmıĢtır. Özellikle bazı mısralarda zincirleme izafet terkiplerine fazlaca yer vermesinin 
bunda payı büyüktür: 

Sâhil-i bahr-i sefîd-i rahmete seylâb olup 
  Kim olur yek katre-i yem-i siyâh-ı seyyi„ât (vr. M. 11a/T.11b) 
  Derd-i âh-ı „âĢıkândur çîn-i mûy [u] hâl-i yâr 
  Hüsn-i hat ser-nâme-i kırtâs-ı ruhsârında hû (vr. M.37b/T.38a) 

Fennî; baĢta denizcilik terimleri olmak üzere mali terimlerden, Arapça dil terimlerine, 
hastalık isimlerinden, zirai unsurlara, musikiden, yeme içmeye kadar çok farklı alanlara ait 
sözcükleri Ģiirinde kullanmıĢtır. AĢağıdaki beyit denizcilik terimleri üzerine bina edilmiĢtir. 
“FiriĢka” yelkenleri dolduran kuvvetli rüzgâr, “melekse” bir tür gemi (Öztürk, 2009: 85), 
“pupa” ise geminin arka kısmıdır: 
  Açarsa yelkeni kıçdan firiĢka ten suyına 
  Yürüt melekseyi kullan pupa dümen suyına (vr. M.37b/T.38b) 

AĢağıdaki beyit ise Arapça gramer terimleri ekseninde ĢekillendirilmiĢtir. Arapça‟da 
isim cümlelerinde ilk unsur “mübteda” ondan sonra gelen öğe ise “haber”dir. Kaideye göre 
mübteda da haber de merfû yani ötrelidir.  
  Mübtedâdan haber al kâ„ide-i ma„nâyı  
  Nev-tırâĢ [olmıĢ o] yâre dime lafzen merfû „ (vr. M.29a/T.29b) 
 Bu beyitte ise istenmeyen tüylerin temizliği için kullanılan cımbız “cinbistre” 
kelimesine yer verilmiĢ, beyitte Ģairin diĢleri cımbıza benzetilmiĢtir: 
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   Ref„ idüp hattuñı cinbistire-i dendânum  
   Siler âyîne-i ruhsâruñı berbercesine  (vr. M.41b/T.42a) 

 Fennî Ģiirinde deyimlerden de istifade etmiĢtir. “Ağzına bal çalmak, ahı göğe çıkmak, aklını 
almak, alev almak, ayağını denk almak, bağrı delinmek, baştan çıkarmak, dil uzatmak, el çekmek, elinden 
çok çekmek, fırsatı kaçırmamak, gözüne uyku girmemek, kana boyanmak, kanına ekmek doğramak, kulak 
vurmak, ömür çürütmek, yerle bir olmak, yüz bulmak...” bu deyimlerden bazılardır. AĢağıdaki 
beyitte geçen deyim ise “çanına ot tıkamak”tır: 
  Zâhidâ rîĢ-i dırâz ile gelüp bezm içre sen 
  Çañına ot tıkma mînânuñ kelâm-ı ta„nı kes (vr. M.24b/T.25a) 
 ġair, eserde az da olsa atasözü kullanmıĢtır. Bunlardan en dikkat çekici olanı aĢağıdaki 
beyitte geçen “İki gönül bir olunca samanlık seyran olur.” atasözüdür. ġair atasözünü nazım 
özellikleri ile Farsça kelimeler kullanarak söylemiĢtir. 
  Bu meseldür ki dinür dü-dil olınca yek Ģehâ 
  „ÂĢık-ı Ģeydâya ol dem kâhgeh seyrân olur (vr. M.20b/T.21a) 
 Divançe‟de Ġstanbul, Boğaziçi ve baĢta Bebek ile Sadabat olmak üzere Hisar, Gülhane, 
Okmeydanı, Vefa gibi Ġstanbul‟un semtleri anılmıĢtır. Eserde en çok ismi geçen semt Bebek‟tir:  

   Bebekden ahz idüp „azm it Bogaz seyrine ol mâhı 
   Musâdif rûzgâr ile Hisâra herçi bâdâbâd (vr. M.14b/T.15a) 
 

  6. Divançe’nin ġekil Özellikleri 
 6.1. Kafiye ve Redif 
 ġair Ģiirlerde en çok mürdef kafiyeden faydalanmıĢtır. Özellikle “ân” Ģeklinde yani “elif 
 sesleri ile oluĢturulan kafiye eserde sıkça kullanılmıĢtır. Mürdef kafiyeden ”(ن) ve “nûn ”(ا)
sonra Ģair en fazla mücerred kafiyeden yararlanmıĢtır. Fennî bu kafiye türü için en çok “elif (ا(” 
sesinden istifade etmiĢtir. Eserde iki yerde ise iltizam yani kafiye kelimesinde birden fazla 
“revî”nin bulunması söz konusudur.  

KAFĠYE TÜRÜ 

Nazım ġekillerinde 
Kullanım Sıklığı 

Genel 
Toplam 
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Mürdef 2 10 2 1 1 111 127 

Mücerred  3 1  1 103 108 

Müesses   1       26 27 

Mukayyed         1 3 4 

Ġltizam           2 2 

 Fennî, eserinde yer alan 268 Ģiirden 191‟inde redife baĢvurmuĢ, yani Ģair tüm Ģiirlerin 
%71‟inde rediften istifade etmiĢtir. Bunlardan en fazla 58 kullanım ile kelime halindeki redifleri 
tercih etmiĢtir. ġair kaside ve muhammes nazım Ģekillerinde hiç redif kullanmamıĢ, diğer 
taraftan Divançe‟de yer alan üç murabba ve üç müstezadın tamamında rediften yararlanmıĢtır. 
ġair, 245 gazelden 178‟sinde redif kullanırken 67 gazelde ise redifi tercih etmemiĢtir. 

Redif olarak toplam 168 kelime kullanılmıĢtır. Bunların 124‟ü Türkçe, 26‟sı Arapça, 18‟i 
ise Farsça kelimelerdir. AĢağıda redif kullanımına iliĢkin tablo yer almaktadır: 
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REDĠF ġEKLĠ 

Nazım ġekillerindeki 
Kullanım Sıklığı 

Genel 
Toplam 
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Ek  -  5 1 -  1 48 55 

Kelime  -  2 2  - 1 58 63 

Ek + kelime  -  -   - -  1 45 46 

Kelime + kelime -  -   - -  -  18 18 

Ek + kelime + kelime  - -  -  -  -  6 6 

Kelime + kelime + kelime -  -  -    -  1 1 

Kelime + kelime + kelime + kelime  - -   -  - -  2 2 

Redif Kullanılan ġiir Sayısı  - 6 3 -  3 178 191 

Toplam ġiir Sayısı 2 14 3 1 3 245 268 

 
6.2. Vezin Kullanımı 
Ele alınan eserde vezin kullanımına dair ciddi sorunlar bulunmaktadır. Onlarca beyitte 

veznin aksadığı görülmektedir. Bu hataların ne kadarının Ģairden, ne kadarının müstensihten 
kaynaklandığını bilmek olanaksızdır. Ancak vezin kullanımına iliĢkin bu denli fazla ve galiz 
problemlerin bulunması bu hataların büyük bir kısmının Ģair tarafından yapılmadığı eser 
istinsah edilirken müstensihin dikkatsizliği sonucu oluĢtuğu izlenimini vermektedir. Bu 
beyitlerden birkaçı aĢağıya alınmıĢtır. Veznin aksadığı mısralar italik yazılmıĢtır: 

Fe„ilâtün fe„ilâtün fe„ilâtün fe„ilün 
   Feth idüp mu„cizeyi genc-i mutalsam âsâ  
   İki şakk oldı parmaguñ ile mâh-ı tâbân  (vr. M.2a/T.2a) 

Fe„ilâtün fe„ilâtün fe„ilâtün fe„ilün 
Ol bîmâra sürüp çeşmin o tıfl-ı cerrâh 

  Kıldı eczâ-yı visâli ile zehri ıslâh  (vr. M.13a/T.13b) 
Mef„ûlü mefâ„îlü mefâ„îlü fe„ûlün 

  Şekvâ ider „âleme imdâd içün „ankâ 
  Bilmem ne „aceb Kâf-ı kanâ„atde gınâ yok (vr. M.31b/T.32b) 

Bu vezin problemlerinin önemli bir kısmı ek ya da kelime eksikliğinden 
kaynaklanmaktadır. Bunlar uygun Ģekilde tamamlandığında yani metin tamiri yapıldığında 
sorun ortadan kalkmaktadır. AĢağıya buna örnek teĢkil eden iki beyit alınmıĢtır. Tamir edilen 
kısımlar köĢeli ayraç “[ ]” içinde gösterilmiĢtir. 

Fe„ilâtün fe„ilâtün fe„ilâtün fe„ilün 
  Hıfz idüp âteĢ-i ihrâkdan [anı] dâ‟im  
  Bâri göstermeye bu menzil-i pâke ihrâk  (vr. M.6b/T.7a) 

Fâ„ilâtün fâ„ilâtün fâ„ilâtün fâ„ilün 
  Bir gice olmak n‟ola cânâ senüñle sîne sâf  
  Kılma va„d-i vuslatuñ „uĢĢâk[uñ]a lâf u güzâf (vr. M.31a/T.31b) 

Fennî, eserinde 11 farklı aruz kalıbına yer vermiĢtir. ġair en çok “Mefâ„îlün mefâ„îlün 
mefâ„îlün mefâ„îlün” kalıbını tercih etmiĢtir. Bu kalıp 62 Ģiirde kullanılmıĢtır. Fennî yazdığı 14 
kıtanın 8‟inde yine bu kalıbı kullanmıĢ, yine en fazla gazeli de bu kalıptan istifade ederek 
kaleme almıĢtır. ġairin en az tercih ettiği kalıplar ise yalnızca birer Ģiirde kullandığı “Fâ„ilâtün 
fâ„ilâtün fâ„ilâtün fâ„ilâtün”, “Fe„ilâtün mefâ„ilün fe„ilün”, “Mef„ûlü fâ„ilâtün mef„ûlü fâ„ilâtün” 
kalıplarıdır. AĢağıda, eserde kullanılan aruz kalıpları ve bunların kullanıldığı nazım biçimleri 
gösterilmiĢtir. Söz konusu kalıplar kullanılma sıklığına göre sıralanmıĢtır. 
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No VEZĠN KALIBI 

Nazım ġekillerindeki 
Kullanım Sıklığı 
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1 Mefâ„îlün mefâ„îlün mefâ„îlün mefâ„îlün   - 8  - 1  - 53 62 

2 Fâ„ilâtün fâ„ilâtün fâ„ilâtün fâ„ilün  1 1 2  -  - 50 54 

3 Mef„ûlü fâ„ilâtü mefâ„îlü fâ„ilün  -  1  - -  -  49 50 

4 Mef„ûlü mefâ„îlü mefâ„îlü fe„ûlün   -  - -  -  3 39 42 

5 Fe„ilâtün fe„ilâtün fe„ilâtün fe„ilün  1 2 1  - -  35 39 

6 Mefâ„ilün fe„ilâtün mefâ„ilün fe„ilün  -   - -  -  -  13 13 

7 Fe„ilâtün fe„ilâtün fe„ilün   -  - -  -  -  3 3 

8 Müfte„ilün fâ„ilün müfte„ilün fâ„ilün   - 2  - -   -  - 2 

9 Fâ„ilâtün fâ„ilâtün fâ„ilâtün fâ„ilâtün - - - - - 1 1 

10 Fe„ilâtün mefâ„ilün fe„ilün  -   -  - -   - 1 1 

11 Mef„ûlü fâ„ilâtün mef„ûlü fâ„ilâtün - - - - - 1 1 

6.3. Nazım ġekilleri 
Eserde biri mirâciye biri tarih olmak üzere 2 kaside, tarih türünde yazılmıĢ 14 kıt„a, 3 

murabba, 1 muhammes, 3 müstezad ve 245 gazel olmak üzere toplamda 268 Ģiir yer almaktadır. 
Divançe‟de terbî, tahmis, tesdîs, tercibend, terkibbend, müfred, rübai ve benzeri nazım 
Ģekillerine ise yer verilmemiĢtir. 

6.3.1. Kasideler 

 Divançe‟de yukarıda da belirtildiği üzere iki kaside yer almaktadır. Bunlardan ilki 80 
beyitlik bir mirâciyedir (bk.: vr. M.2a-3a/T.1b-3a). Kasidenin ilk yirmi yedi beytinde Hz. 
Muhammed‟i öven Ģair 28. beyitle birlikte mirâcın anlatımına baĢlar. Cebrail‟in gelip Hz. 
Muhammed‟i davet etmesi, Mekke‟den Mescid-i Aksa‟ya intikal etmesi, kendinden önceki 
nebilere imamlık etmesi, Refref‟e binip “kabe kavseyn”e ulaĢması, Allah‟la görüĢmesi gibi 
hususların üzerinde durulduğu bölüm 64. beyitle son bulur. 65. beyitle birlikte dua bölümüne 
geçen Ģair 66. beyitte mahlasını zikretmiĢtir. 

Eserdeki diğer kaside Sultan I. Abdülhamid‟in tahta geçmesi üzerine kaleme alınmıĢ 15 
beyitten müteĢekkil “Târîh-i Cülûs-ı Hümâyûn-ı Hazret-i Sultân „Abdülhamîd Han” baĢlıklı bir 
tarih manzumesidir. Klâsik kaside formunda olmayan bu Ģiirde sadece medhiye ve dua bölümü 
yer almaktadır. 

6.3.2. Kıt‘alar / Tarih Manzumeleri 
 Divançe‟de kıt„a nazım Ģekli ile kaleme alınmıĢ 14 Ģiir bulunmaktadır. Bunların tamamı 
tarih manzumesidir. ġair genel konulu kıt„a yazmamıĢtır. Eserdeki en uzun kıt„a 17 beyit en kısa 
kıt„a ise 2 beyitten oluĢmaktadır.  

Eserde bulunan kıt„a, kaside ve gazel formunda kaleme alınmıĢ 16 tarih manzumesinin 
13‟ünde Fennî, tarih düĢürmek için iĢaret edilen kelime/kelimeler, mısra ya da beyitteki tüm 
harflerin hesaplanması esasına dayanan “târih-i tâm”ı kullanmıĢtır. ġair iki tarih 
manzumesinde bir tarih mısraındaki harflerin sayı değerlerinin toplamının belirtilmek istenen 
tarihten fazla veya eksik olduğu, bunun çözümünün de beyit içinde Ģairce bir Ģekilde ifade 
edildiği ta‟miyeli tarihi (Ġspirli, 2000: 83) tercih etmiĢtir. Fennî, Esma Sultan‟ın havuz yaptırması 
dolayısıyla yazdığı manzumede ise yalnızca noktalı harflerin hesaplandığı mücevher tarih ile 
ta‟miyeli tarihi bir arada kullanmıĢtır. AĢağıya alınan söz konusu manzumede tarih son beytin 
ikinci mısraında düĢülmüĢtür. Burada sonuç yalnızca noktalı harfler hesaplandığında 1188 
çıkmaktadır. Birinci mısradaki “üçler gelüp” ifadesi ile bu tarihe üç eklenilmesi gerektiği Ģairce 
dile getirilmektedir. Dolayısıyla düĢürülmek istenen tarih 1191‟dir. 

Tārìĥ-i Ģavż-ı Esmā Sulšān 
Fā¤ilātün fā¤ilātün fā¤ilātün fā¤ilün 

1 Esma Sulšān-ı celādetlü kerem-kār-ı cihān 
Yapmaġa bu ģavżı sevķ itdi dil-i sitāresi 
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2 Dür-feşān olsa ne ola āb-ı nìsān11 dem-be-dem 
 Baģr-i rìzān olmada ŝan ķašre-i ŝad-pāresi 
3 Gülşen-i vaŝfın tefekkür eyler iken nāgehān 
 Gūş itdi bu ŝadāyı Fennì-i bì-çāresi 
4 Tārìĥin üçler gelüp dir ģarf-i cevherdār ile 
 Cennet içre ¤aynıdur bu kevśerìn fevvāresi    [Sene 1191] (vr. M.4a/T.4a-4b) 
 ( يس عیىیدر تو كوثريه فّواري ايچريجىّت  ) 

Eserde lafzen tarihe hiç yer verilmemiĢtir. Müstensihin eseri istinsah ederken titiz 
davranmaması sonucu unutulan atlanan ya da değiĢtirilen kimi harfler sebebiyle, tarih 
mısraındaki hesaplamalarda makul olmayan sonuçlar çıkmaktadır. Ayrıca diğer bazı eserlerde 
görülen tarih mısraı ya da beytinin yanına düĢülen tarihin rakamla da yazılması ameliyesine 
Fennî Divançe‟sinde yer verilmemesi eserdeki bazı tarih manzumelerinde ortaya çıkan sonuca 
itimat edilmesini güçleĢtirmektedir.  

ġair kıt„a nazım Ģekli dıĢında biri kaside, biri de gazel formunda olmak üzere iki tarih 
manzumesi daha yazmıĢtır. AĢağıda, eserde bulunan tarih manzumelerine dair tablo yer 
almaktadır: 
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TARĠH MANZUMESĠNĠN BAġLIĞI 
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Yazmadaki 
Yeri 

1 Târîh-i Cülûs-ı Hümâyûn-ı Hazret-i Sultân „Abdülhamîd Han 15 Kaside M.3a/T.3a 

2 Târîh-i Vilâdet-i Şehzâde Sultân Süleymân bin Sultân „Abdülhamîd Han 11 Kıt„a M.3b/T.3b 

3 Târîh-i Mevlûd-ı Râbi„a Sultân binti Sultân „Abdülhamîd Han  12 Kıt„a M.3b/T.4a 

4 Târîh-i Havz-ı Esmâ Sultân  4 Kıt„a M.4a/T.4a 

5 Târîh-i Mustafâ Paşa Vâlî-i Bosna  13 Kıt„a M.4a/T.4b 

6 Târîh-i Müftî es-Seyyid Mustafâ Efendi  6 Kıt„a M.4b/T.4b 

7 Târîh-i Zâde-i Müftî-i Mûmâileyh  4 Kıt„a M.4b/T.5a 

8 
Roduscuk Kurbında Hayrabolı Kasabasında Muhammed Hasîb Begüñ 
Oglı Rızâya Târîhdür  

10 Kıt„a M.4b/T.5a 

9 Târîh-i Vilâdet-i Ferzend-i Remzî Efendi  10 Kıt„a M.5a/T.5a 

10 Târîh-i Ferzend-i Râmiz Hasan Efendi  9 Kıt„a M.5a/T.5b 

11 Târîh-i Vilâdet-i Duhter-i Hôd  16 Kıt„a M.5b/T.5b 

12 Fâtıma Mezbûrenüñ Târîh-i Fevti  2 Kıt„a M.5b/T.6a  

13 Târîh-i Tezvîc-i „Alemdâr İsmâ„îl  17 Kıt„a M.6a/T.6a 

14 Târîh-i Kâşâne-i Hamza Paşazâde  10 Kıt„a M.6a/T.6b 

15 Târîh-i Kâşâne-i Seyyid Hasîb Beg Der-Kasaba-i Hayrabolı  12 Kıt„a M.6b/T.7a 

16 BaĢlıksız 5 Gazel M.14a/T.14b  
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6.3.3. Musammatlar 
Fennî yukarıda da belirtildiği üzere üçü murabba biri de muhammes olmak üzere dört 

musammat yazmıĢtır. ġair müseddes, müsebba, müsemmen, mütessa, muaĢĢer, terkibbend ya 
da tercibend yazmamıĢ; ayrıca terbi, tahmis vb. nazım Ģekillerinde de Ģiir kaleme almamıĢtır. 
Murabbalardan ikisi beĢ bentli biri altı bentlidir. Muhammes ise yedi bentlidir. Eserdeki iki 
murabbada kafiyeleniĢ “aaaa, bbba, ccca” Ģeklinde birinde “aaxa, bbba, ccca” Ģeklindedir. 
Muhammesin kafiyeleniĢi ise “aaaaa, bbbba, cccca” biçimindedir. Fennî musammatlarda 
tekrarlanan yani nakarat mısralara baĢvurmamıĢtır. AĢağıda eserden alınan bir murabba 
bulunmaktadır: 

Fā¤ilātün fā¤ilātün fā¤ilātün fā¤ilün 
1 Rā¢iż-i bezmüñ piyāle ġonça-i ra¤nāsıdur  
 Bāde-i la¤l-i leb-i sāķì gül-i ģamrāsıdur 
 Ķulķul-ı cām-ı ŝürāģì bülbül-i şeydāsıdur 
 Şimdi dil bu bezm-gāhuñ šūšì-i gūyāsıdur 

                                                           
11 Eserde “nìsān ābı” şeklinde olan ifade “āb-ı nìsān” şeklinde değiştirilmiştir. 
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2 İmtizāc itmekde yoķ aŝlā kemāli zāhidüñ  
 Dem-be-dem mest-i ĥarāb elde ŝaķalı zāhidüñ 
 Bezm-i ¤işret-gāhda ceng ü cidāli zāhidüñ 
 Gūyiyā bì-hūde segle hirrenüñ ġavġāsıdur 
3 Bāb-ı vaŝlın ŝubģ-dem açup o cānān yatmasun 
 Çìn idüp ebrūsını ¤uşşāķa ġılmān çatmasun 
 Ravża-i ruĥsārına ādem nice cān atmasun 
 ¤Āşıķ-ı şeydāsınuñ ol cennetü’l-me¢vāsıdur 
4 Geşt idüp ŝaģrālara düşsem ¤aceb mi sū-be-sū 
 Ben mecāz-ı ¤aşķı taģķìķ idüp ey şìrìn-rū 
 Ķays-veş mecnūnuñ olmaķ ya nedür derseñ sen o 
 ¤Uķde-i zencìr-i zülf ü šurrenüñ sevdāsıdur 
5 Baģr-i dür-efşān-ı me¢vā-yı suĥen olsa n’ola 
 Nažm-ı üstāda nažìre beyne’l-arżı ve’s-semā 
 Ķašreyem nezdinde billāhi anuñ ben Fenniyā 
 Hātif-i ŝāģib-belāġat ma¤rifet deryāsıdur  (vr. M.7a-7b/T.7b-8a) 

6.3.4. Müstezadlar 

Divançe‟de üç müstezad yer almaktadır. Bunların tamamı aynı vezinle “Mef„ûlü mefâ„îlü 
mefâ„îlü fe„ûlün / Mef„ûlü fe„ûlün” kalıbı ile yazılmıĢtır. Bunlardan ilk ikisi yedi bent sonuncusu 
ise beĢ bentten oluĢmaktadır. AĢağıda bu müstezadların ilki yer almaktadır: 

Mef¤ūlü mefā¤īlü mefā¤īlü fe¤ūlün 
 Mef¤ūlü fe¤ūlün 
1 Ben jende-i pür dāġumı dìbāya degüşmem   
 Ey ĥˇāce-i kālā 
 Bu cāme ile faĥrümi Dārāya degüşmem 
 Pinhān u hüveydā 
2 Cān baĥş ider ol mürde-i maĥmūra ezelden  
 Ŝun sāķì biz’elden 
 La¤l-i lebüñi sāġar-ı ŝahbāya degüşmem 
 Ey šıfl-ı Mesìģā 
3 Ŝan micmer-i sìm içre virür meclise ĥoş-bū 
 Māverd mi nedür bu 
 Zülf-i siyehüñ ¤anber-i sārāya degüşmem 
 Yaķma beni cānā 
4 Dil gitse n’ola çeşmüñe kuģl-i Ŝıfahāna 
 Semt-i Hemedāna 
 İķlìm-i lebüñ ķand-i Buĥāraya degüşmem 
 Dirlerse de şeydā 
5 Pālūde midür vuŝlatuñ ey fāris-i ni¤met 
 Nādìde bu leźźet 
 Ĥˇān-ı keremüñ sükker-i ģelvāya degüşmem 
 Ŝoģbet dime cānā 
6 Pìrāye-i destārum idüp ¤ārif-i źātın 
 Evrāķ-ı nükātın 
 Ŝad deste gül ü sünbül-i ġarrāya degüşmem 
 Bilmem ne bu sevdā 
7 Fennì güher-efşā yem-i šab¤[uñ] ile şi¤rüñ 
 Dür-dāne-i fikrüñ 
 Gencìne-i pür lü¢lü [ü] lālāya degüşmem 
 Ey mevce-i deryā     (vr. M.8a-8b/T.8b-9a) 

6.3.5. Gazeller 
Divançe‟nin büyük bir kısmını gazeller teĢkil etmektedir. Bu bölümde Fennî‟nin zemin 

Ģiirlerinin yanı sıra yukarıda da ele alındığı üzere baĢka Ģairlere yazdığı nazireler de yer 
almaktadır. Tespit edilebildiği kadarıyla Ģair nâtamam bir gazel dıĢında gazellerin tamamında 
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mahlasını kullanmıĢtır. Eserde iki gazelin matla beyti büyük ihtimalle müstensih hatası 
sebebiyle eksiktir. Divançe‟de iki gazelde tecdîd-i matla, beĢ gazelde ise redd-i matla yapılmıĢtır. 

ġair “elif-bâ”nın her harfinden gazel yazmıĢtır. Gazellerin harflere göre dağılımı 
aĢağıda gösterilmiĢtir: 

Harf 
Gazel 
Sayısı 

Harf 
Gazel 
Sayısı 

Harf 
Gazel 
Sayısı 

Harf 
Gazel 
Sayısı 

 11 ك 4 ض 6 د 6 ا

 6 ل 5 ط 4 ذ 4 ب/پ

 10 م 4 ظ 46 ر 5 ت

 11 ن 5 ع 17 ز 4 ث

 4 و 5 غ 5 س 6 ج/چ

 29 ه 6 ف 8 ش 5 ح

 16 ى 5 ق 4 ص 4 خ

T O P L A M 245 

 Yukarıdaki verilen bilgiler ıĢığında Ģairin her harften en az dört gazel yazdığı 
görülmektedir. Fennî en çok gazeli toplamda 46 gazelle “râ (ر)” harfinde yazmıĢtır. Bu gazeller 
bölümünün yaklaĢık beĢte birine tekabül etmektedir. 

Gazellerdeki beyit sayısı tercihleri ise Ģu Ģekildedir: 
Beyit Sayısı Gazel Sayısı 

Dört 9 

BeĢ 127 

Altı 73 

Yedi 28 

Sekiz 4 

Dokuz 3 

On 1 

Verilen bilgilerden de anlaĢılacağı üzere gazellerin beyit sayıları 4 beyit ila 10 beyit 
arasında değiĢmektedir. Bilindiği üzere beĢ beytin altında olan ya da bir Ģekilde eksik kalan 
gazeller nâtamam kabul edilmektedir. ġairin dört beyitten müteĢekkil nâtamam denilebilecek 
dokuz gazelinin bulunması dikkat çekicidir. Nâtamam gazeller bir kenara bırakıldığında beyit 
sayısı arttıkça gazel sayısının düĢtüğü görülmektedir. ġair en fazla beĢ beyitten oluĢan gazel 
kaleme almıĢtır ki bu toplam gazel sayısının yarısından fazlasına tekabül etmektedir. AĢağıda 
Ģairin gazellerinden örnekler yer almaktadır: 

Gazel Örnekleri 
    1 

Fā¤ilātün fā¤ilātün fā¤ilātün fā¤ilün 
1 Ģamd ola Yezdāna baĥtum rūşenā ķıldı baña  
 Mašla¤umdan šāli¤üm şemsü’ē- ēuģā ķıldı baña  
2 Men ¤aref sırrın idüp mir¢āt-ı ķalbümde ¤ıyān  
 Kenzi lā-yüfnāsını lušf u ¤ašā ķıldı baña 
3 Sū-be-sū geşt eyleyüp İskender-āsā ¤ālemi 
 Šab¤uma āb-ı ģayāt[ı] mācerā ķıldı baña 
4 Ĥayli dem vaģdet-nişìn-i vuŝlat-ı dildār olup 
 Ĥāk-i pāyın çeşm-i cānā tūtiyā ķıldı baña 
5 Āb-ı vaŝlın eyleyüp bìmāra terkìb-i devā 
 Şerbet-i la¤lin šabìb-i cān şifā ķıldı baña 
6 Fenniyā ĥayyāš-ı ¤aşķuñ ķıl nažar maŝnū¤ına 
 Penbe-i dāġ-ı vücūdum bir ķabā ķıldı baña  (vr. M.9a-9b/T.9b-10a) 

  2 
Mef¤ūlü mefā¤īlü mefā¤īlü fe¤ūlün 

1 Zāhid idicek meclis-i rindāna teķarrüb  
 Bintü’l-¤inebe eyledi bìgāne teķarrüb 
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2 Bāl açsa n’ola zülfine zenbūr-ŝıfat dil  
 Elbette ider sünbül [ü] reyģāna teķarrüb 
3 Çekmek diler āġūşına ammā seni aġyār 
 Hìç ķušn ide mi āteş-i sūzāna teķarrüb 
4 Tìġ-ı müjeñe sìnesini fetģ iden ¤āşıķ 
 Dìvāne ider ĥançer-i bürrāna teķarrüb 
5 Bu nažm-ı meżāmìn ile ķıl sen daĥı Fennì 
 Lušfì gibi üstād-ı süĥendāna teķarrüb          (vr. M.10a-10b/T.10b-11a) 

3 
Mef¤ūlü fā¤ilātü mefā¤īlü fā¤ilün 

1 Yoķdur derūnuñ içre senüñ zāhid infirāģ  
 Mey içmeyince12 hìç ola mı dilde inşirāģ 
2 Seyr-i Bebekde ŝaf ŝaf olup ceyş-i ġamzesi  
 Çıķmış o kāfir-i müje meydāna pür-silāģ 
3 Ŝarf eyle źihn-i pāküñi ur bir binā aña 
 Maķŝūduñ ¤izz ü rif¤at ise ezber it Merāģ 
4 Ŝaģn-ı felekde burc-ı niyāz ile hāle-veş 
 Āġūşa çeksem ol meh-i tābānı tā ŝabāģ 
5 Ŝayyāda hìç ģarām ola mı šā¢ir-i viŝāl 
 Fennìye murġ-ı būse-i la¤lüñ şehā mübāģ  (vr. M.13a/T.13b) 

    4 
Fe¤ilātün fe¤ilātün fe¤ilātün fe¤ilün 

1 Naķş idüp la¤lüñi sür bu dil-i kāşāneye sürĥ  
 Yaķışur beyt-i siyāh içre o vìrāneye sürĥ 
2 Vaŝf-ı dendānuñ arasında lebüñ źikr it kim  
 Eyle sen anı nişān sübģa-i dür-dāneye sürĥ 
3 Āteş-i ¤aşķuña dil yansa n’ola ¤ālemde 
 Görinür şem¤-i ruĥuñ dìde-i pervāneye sürĥ 
4 Sìm-sifāl içre ķaranfil dir idi anı gören 
 Olsa Saķız şalı başında levendāneye sürĥ 
5 Jende-i ĥūn ile dil olsa n’ola zìbende 
 Fenniyā ĥoş yaķışur bu dil-i dìvāneye sürĥ  (vr. M.13b/T.14a) 

    5 
Fe¤ilātün fe¤ilātün fe¤ilātün fe¤ilün 

1 İnfiŝāl ile idüp cāh-ı viŝālin iķrār  
 Ne çeker zāde-i monlānuñ elinden dil-i zār 
2 La¤li ¤uşşāķına cān baĥş ider ammā ki o meh  
 Ĥulf-ı va¤dinde benüm ķanuma etmek šoġrar 
3 Ŝıķılup pür-¤araķ olsa ne ¤aceb rūy-ı nigār 
 Çekdi sāķì anı inbìķ-i źeķandan tekrār 
4 Nūş idüp bādeyi hem biñ direm[i] aĥź itdi 
 Görmedüm zāhid-i bìgāne gibi bir cerrār 
5 Ĥaš ber-āverde olup şimdi o vech-i ģasenüm 
 Fenniyā gün gibi fāş oldı cihāna esrār   (vr. M.20a/T.20b) 

    6 
Fā¤ilātün fā¤ilātün fā¤ilātün fā¤ilün 

1 ¤Ārıżuñ ĥūy-gerde ŝanma güldür ol şebnem ķapar  
 Öyle nāzükdür ki pus13 olsa havādan nem ķapar 
2 Šurre-i šarrāruña yaķın getirme ey perì  
 Şāne bir çoķ başlı şeydür ķorķaram perçem ķapar 

                                                           
12 Metinde “içmeyince” şeklinde olan ifade vezin gereği “içmeyicek” şeklinde değiştirilmiştir.  
13 Burada “pus” kelimesi “būs” şeklinde de okunabilir. 
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3 La¤lin ¤uşşāķa o meh baĥş eyledükçe šıfl-ı dil 
 Şìşe-i billūrdan ŝan sükkerì bādem14 ķapar 
4 Bu tenüm zaĥmın ķaparsa ey šabìb-i cān yine 
 Āb-ı vaŝl-ı yār ile terkìb olan merhem ķapar 
5 Fenniyā fetģ itse gāhì gülşen-i šab¤ın Ģasìb 
 Daĥı böyle çoķ nühüfte nükte-i gülfem ķapar  (vr. M.21a/T.21b) 

7 
Mefā¤īlün mefā¤īlün mefā¤īlün mefā¤īlün 

1 Ĥayāl-i ba¤de-i la¤lüñle dil maĥmūrdur sensiz  
 Ĥumār-ālūd olanlar sāķiyā mehcūrdur sensiz 
2 ¤Aceb mi fikr-i zülfüñle erişse Çìn [ü] Māçìne  
 Sadā-yı nāle vü zārum tehì faġfūrdur sensiz 
3 Dehānına çalup bir engebìn ezhār-ı vaŝluñdan 
 Šolanur ber-hevā dil-teşne-i zenbūrdur sensiz 
4 Sirişküm mey kebābum mā-ģażar ĥūn-ı ciger puĥte 
 Derūn-ı sūzişüm pür-āteş-i tennūrdur sensiz 
5 Raķìbā bezm-i meyde yār ile maĥfìce ¤işretde 
 Ĥayālüm ¤aks-i dūrbìn ile dūr-ā-dūrdur sensiz 
6 Hezārān ġonça-i üşküfte šab¤[ı] fetģ ider ammā 
 Açılmaz verd-i şi¤rüm Fenniyā mestūrdur sensiz (vr. M.22b/T.23a)  

    8 
Fā¤ilātün fā¤ilātün fā¤ilātün fā¤ilün 

1 Ķulķul-ı mìnā degüldür tekye-i meclisde ses  
 Şeyĥimüz pìr-i muġān eyler bize zāhid nefes 
2 Bülbül-āsā dem-be-dem ben nice feryād itmeyem  
 Üstüĥˇānum oldı tende murġ-ı cāna tel ķafes 
3 Zāhidā rìş-i dırāz ile gelüp bezm içre sen 
 Çañına ot šıķma mìnānuñ kelām-ı ša¤nı kes 
4 Jājĥā-yı hicr ile zāhid[e] eş olma dilā  
 Kārbān[ı] düzd-i dāġìye ĥaber virür ceres 
5 Fenniyā pey-rev olan nažm-ı Faŝìģe gūyiyā 
 Evc-i ¤ālìde hümāya per açar bāl-i meges  (vr. M.24b/T.25a) 
   9 

Mefā¤īlün mefā¤īlün mefā¤īlün mefā¤īlün 
1 Göñül seyl-āb-ı eşkin dìdeye cānā ŝıġındurmış  
 ¤Aceb kim menba¤-ı Ceyģūna ol deryā ŝıġındurmış 
2 Ne ģikmetdür ķamu eşyāyı bir mir¢āta İskender  
 Taĥayyül eyleyüp bi’l-cümle müstevfā ŝıġındurmış 
3 O šıfl-ı tev¢emānı ķıl temāşā ķudret-i Yezdān 
 İki bādāmı ķışr-ı vāģide ģaķķā ŝıġındurmış 
4 Ne nādìde fen ìcād eyleyüp dil ġabġabuñ cānā 
 Zücāc-ı dìde-i tengìne bir elma ŝıġındurmış 
5 İki bistānı şūĥuñ ŝayd idüp maĥfìce bir ¤āşıķ 
 Dü biššìĥi o ibš-ı vāģide ra¤nā ŝıġındurmış 
6 Ezelden sırr-ı Yezdānı temāşā ķıl sen ¤ālemde 
 Nevāt içre Ĥudā naĥl-i ķad-i bālā ŝıġındurmış 
7 Behişt-i dilde Fennì ķadd-i dildārı idüp taŝvìr 
 Secencel içre ol šūbāyı ser-tā-pā ŝıġındurmış  (vr. M.25b/T.26a) 
   10 

Mefā¤īlün mefā¤īlün mefā¤īlün mefā¤īlün 
1 İdüp ģükkām-ı yāra ģüccet-i ¤aşķ-ı dili ma¤rūż  
 Görince naķd-i eşküm ķıldı tecrìm eyleyüp maķbūż 

                                                           
14 Metinde “bādām” şeklinde olan kelime kafiye ve vezin gereği “bādem” şeklinde okunmuştur. 
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2 Beni mecrūģ iden šìġ-i meç-i müjgān-ı Efrencdür  
 Firengì yaralarla oldı cismüm pā u ser memrūż 
3 O šıfl-ı nev-resìdem bāġ-ı dilde ser çeküp seyr it 
 Nihāl-i ķāmetin āb-ı sirişküm eyledi maķbūż  
4 Biz ebrū-yı cemāle meyl idüp sen zāhidā mihre 
 Senüñ ĥaver ise ķıbleñ bize de Ka¤bedür mefrūż 
5 Virür deynin gelince va¤desi medyūn olan Fennì 
 Ezelden çünki naķd-i cān olupdur cümleye maķrūż (vr. M.27b/T.28a) 

11 
Mefā¤īlün mefā¤īlün mefā¤īlün mefā¤īlün 

1 Dilā ser-nāme-veş bālā-nişìn ol ¤izzet isterseñ  
 Tevāżu¤la pes-i imżāda mühr ol raġbet isterseñ 
2 Mey-i ¤aşķ-ı ezelden zāhidā bir cām nūş it kim  
 Nevāl-i süfre-i bezm-i elestden leźźet isterseñ 
3 Sikender-veş cihānı gezme mir¢āt-i taĥayyülde 
 Cem-āsā sāġar-ı billūra meyl it ŝafvet isterseñ 
4 Müheyyādur müşerraģ zaĥm-ı sìnem da¤vì-i ¤aşķa 
 Ģużūr-ı ķāēì-i ģüsnüñde cānā ģüccet isterseñ 
5 Taĥayyül eyle dilde Fenniyā bu ma¤nì-i bikri 
 Zifāf-ı nev-¤arūs-ı nažm-ı pāk-i Fišnaš isterseñ  (vr. M.32b/T.33b) 

    12 
Fe¤ilātün fe¤ilātün fe¤ilün 

1 Sāķiyā cilveñe oldum meftūn  
 Lušf idüp ķılma dü-dìdem Ceyģūn 
2 Zülfüñüñ fikri başumdan aşdı  
 Mevc-i deryā gibi ģadden bìrūn 
3 Bezm-i rindāna gelüp cilve ile 
 Raķŝ it uşşāķ[uñ]a ey pür efsūn 
4 ¤Āşıķuñ ¤aķlın alur reftāruñ 
 Serv ü ¤ar¤ar gibi ķaddi mevzūn 
5 Būs idüp vechüñi ķılsa tezyìn 
 Zer-i nıŝfiyye ile pür-altūn 
6 Saña šavşan diyen olsun rūbāh 
 Žürefā nām gürūh-ı gerdūn 
7 Dem-i ¤Ìsā gibi cān baĥş eyle 
 Mürde-i ¤āşıķa la¤l-i meygūn 
8 Meyl it āġūşına bir kez ey meh 
 Fennì-i zāruñı ķılma maìzûn    (vr. M.37a/T.38a) 

13 
Fā¤ilātün fā¤ilātün fā¤ilātün fā¤ilün 

1 ¤Azm it ol māha bu şeb maĥfìce ey dil ĥavfı ķo  
 Ġūl-i aġyārı görürseñ Āyetelkürsì oķu 
2 Ĥāk-i pāy-ı yāra yüz eşküñ idersen [ger] revān  
 Geh teyemmüm eyleyüp gāh eyle tecdìd-i vużū 
3 Derd-i āh-ı ¤āşıķāndur çìn-i mūy [u] ĥāl-i yār 
 Ģüsn-i ĥaš ser-nāme-i ķıršās-ı ruĥsārında hū 
4 El uzatmış zāhid-i şeydā yine bint-i reze 
 Oldı meclisde bu şeb beyne’l-aģibbā güft ü gū 
5 Ķo götürsün zāhid ābdest ıbrıġın idüp riyā 
 Bezm-i ¤işret-gāhda rindāna lāzımdur sebū 
6 Fenniyā deryāya girmiş ġusl içün ol māhı gör 
 Mū-miyānına şināver bend idüp iki kedū  (vr. M.37b/T.38a) 
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    14 
Mefā¤īlün mefā¤īlün mefā¤īlün mefā¤īlün 

1 Bizümle meclis olsa sāķiyā maĥfì kedersizce  
 O dem bintü’l-¤ineb raķŝ eyleyüp gelse żararsızca 
2 Eger var ise meylüñ ĥānķāh-ı bezm-i rindāna  
 Ķudūmuñla müşerref ķıl buyur lākin pedersizce 
3 Ŝaķın vehm eyleyüp rāh-ı ¤adūdan iģtirāz itme 
 Buyur ba¤de’l-¤işā bì-bāk ü bì-pervā fenersizce 
4 Ĥafìce bāde nūş olduķça zāhid mest olup ol meh 
 Bize teslìm-i vaŝl olsa ¤aceb mi sìm ü zersizce 
5 Ŝoyup bir cāme-ĥˇāb içre felekde hāle-veş Fennì 
 Der-āġūş eyledüm ol māh-ı tābānı kemersizce  (vr. M.41a/T.42a) 

    15 
Mef¤ūlü mefā¤īlü mefā¤īlü fe¤ūlün 

1 Zāhid uzadur nušķını da¤vāya gelince  
 Leb-beste olur ģükmüme ma¤nāya gelince 
2 Āhum yeli ¤aşķı ne ¤aceb eylese taģrìk 
 İžhār ider emvācı o deryāya gelince 
3 Meyl eyleyemem tekye-i ¤aşķ içre ķudūma 
 Baġrum delinür lìk dem-i nāya gelince  
4 Šıfl-ı dile pistānını ŝunduķça o meh-rū 
 Sākin olur efġānı aña dāye gelince 
5 Fennì ne ķadar bilse de zāhid yine ģaķķı 
 İnkār ider ol mürşid-i dānāya gelince   (vr. M.38b/T.39b) 

    16 
Fā¤ilātün fā¤ilātün fā¤ilātün fā¤ilün 

1 Ĥacle-i bezme ¤arūs-ı mey gelince ķız gibi 
 Eyledi zāhid izāle bikrini saķız gibi 
2 Medd iderseñ seyr idüp nā-maģrem-i bint-i rezi  
 Ģüsnini görmek efendi sizlere cā¢iz gibi 
3 Mā-ģażar ķıldum cigerden ben de bir loķma kebāb 
 Sìĥ-ı tennūr-ı dilān-ı ¤āşıķa cızbız gibi 
4 Leyl-i hicrüñde n’ola kevn-i dile itse šulū¤ 
 Dāne-i ĥāl-i sipihr-i šal¤atüñ yıldız gibi 
5 Vuŝlatuñ āyā ki ma¤cūn-ı cevāhir mi senüñ 
 Būse-i la¤lüñ girer terkìbe ol ķırmız gibi 
6 Köhne mażmūn ile ilbās eyleyüp manžūmeñi 
 Šıfl-ı şi¤rüñ ķılma maģzūn cāme-i nevsiz gibi 
7 Fenniyā temyìz içün ¤arż it bu nažmı Zìvere 
 Ol sefìd eyler imiş eş¤ārı çün erziz15 gibi    (vr. M.42b/T.43a-43b) 

 
 Sonuç 

Tezkirelerde ve diğer biyografik eserlerde ismi anılmayan Kömürkayazâde Fennî 18. 
yüzyılda yaĢamıĢtır. Doğum tarihi ve asıl adı bilinmemektedir. ġair yüksek ihtimalle 
Rodosçuklu yani bugünkü adıyla Tekirdağlıdır. Ağalar zümresine mensuptur. Kömürkayazâde 
Fennî, 1193/1779-80 ila 1214/1799-1800 yılları arasında vefat etmiĢtir. Elde olan tek eseri iki 
nüshası bulunan Divançe‟sidir. Söz konusu nüshaların müstensihleri belli değildir. 

Divançe‟de toplamda 268 Ģiir bulunmaktadır; bunun büyük bir kısmını (245 tanesini) 
gazeller teĢkil etmektedir. Fennî “elif-bâ”nın her harfinden gazel yazmıĢtır. ġairin Divançe‟sinde 
çoğu çağdaĢı olan Ģairlere yazılmıĢ çok sayıda nazire bulunmaktadır. Adet olarak gazellerden 
sonra Ģairin en fazla kaleme aldığı nazım Ģekli kıt„adır (14 adet). Kıt„aların tamamı tarih 
manzumesidir. Bu manzumelerden bazılarında tarih beyitlerinde ebced hesabına iliĢkin 

                                                           
15 Asıl şekli “erzìz” olan kelime şairce vezin gereği olarak “erziz”şeklinde kullanılmıştır. 
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problemler vardır. Yani harflerin ebced değeri hesaplandığında makul olmayan sonuçlar ortaya 
çıkmaktadır. Bu sorunun eser istinsah edilirken oluĢma ihtimali bir hayli yüksektir.  

Tasavvufî bir yön bulunmayan Fennî‟nin Ģiirlerinde çoğunlukla rindâne ve Ģûhâne bir 
üslup göze çarpar. Eserde kullanılan dil yer yer zincirleme Farsça izafet terkipleri sebebiyle 
ağırlaĢmakla birlikte genel olarak orta seviyededir. Fennî kimi zaman Ģiirlerinde halk dilinde 
olan sözcüklere ve deyimlere de yer vermiĢtir. Öte yandan çok farklı alanlara ait sözcük ve 
terimlerin divanda kullanılması da dikkat çekicidir.  
 Divançe‟de 11 farklı aruz kalıbı kullanılmıĢtır. Eserde vezin kullanımına dair pek çok 
problemle karĢılaĢılmaktadır. Bu problemlerin büyük bölümünün müstensih hatasından 
kaynakladığı kanaatindeyiz. Fennî, kaleme aldığı 268 Ģiirin 191‟inde rediften faydalanmıĢtır. 
Kelime halindeki rediflerdeki sözcüklerin büyük bir kısmı Türkçedir. ġair Ģiirlerinde en çok 
mürdef ve mücerred kafiyeden istifade etmiĢtir. 
 ġairin adının tezkireler ve diğer kaynaklarda anılmaması, kendisinin çoğu çağdaĢı olan 
pek çok Ģaire nazire yazmasına karĢın çağdaĢlarından sadece ikisinin (Zîver ve Hasîb) ona 
nazire yazmıĢ olmasından Fennî‟nin yaĢadığı dönemde, Ģiirlerinin pek rağbet görmediği 
sonucunu çıkarmak mümkündür.  
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