HÂﬁ‹MÎ K‹TAPLI⁄INDA TÜRKÇE B‹R CÖNK
Yrd. Doç.Dr. Bilal KEM‹KL‹*
Kültür tarihimizin önemli kaynaklar›ndan biri olan cönkler üzerinde çok
say›da bilimsel çal›ﬂma yap›lm›ﬂt›r.1 Bu
çal›ﬂmalarda ele al›nd›¤› ﬂekliyle cönk
kelimesinin menﬂe’i hususunda iki farkl› görüﬂ ileri sürülmektedir. Bunlardan
ilki, kelimenin asl›n›n Türkçe oldu¤u,
Türklerden Çinlilere, onlardan Japonlara ve onlardan da Hindliler ve Avrupal›lara geçti¤i ﬂeklindedir.2 ‹kinci görüﬂe
göre ise, kelimenin asl› Cava ve Malaya
dillerinden gelmektedir.3 Her iki görüﬂ
de kelimenin anlam›n›, “gemi’, “Çin yelkenli gemisi’ ve “büyük kalyon gemi’ ﬂeklinde tesbit etmektedirler.
Kelimenin terim manas›, bu konuda bilinen ilk çal›ﬂmay› yapan Mahmud
Mes’ud’a göre ﬂu ﬂekildedir: “Cönk, türkü, mani, destan, koﬂma, ﬂiir, bozlak, hikâye, atalar sözü, darb-› mesel, ferman,
buyrultu, duâ, hutbe, nefes, mersiye gibi
millî, dinî, tasavvufî, felsefî, aﬂkî, manzûm ve gayr-i manzûm eserlerin eski zamanlarda toplan›p yaz›lm›ﬂ oldu¤u mecmu’alara denir ki tulân› aç›l›r defter ﬂeklindedir. Bu tarifte cönklerin iki önemli
özelli¤ine iﬂaret edilmektedir. ‹lkin
cönklerin içeri¤inin “felsefî, aﬂkî, manzûm ve gayr-› manzûm’ metinlerden
oluﬂtu¤una iﬂaret edilmektedir. Bir cönk
içerisinde, halk ve divan ﬂiirinin d›ﬂ›nda,
masal, efsane, hikâye ve halk hekimli¤i-
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ne ait husular› görmek de mümkündür.
Cöng’ün muhtevas›, cöngü yazan kiﬂi veya kiﬂilerin zevkine ve ilgisine göre de¤iﬂebilir.5 Bununla birlikte cönklerde daha
çok halk ﬂiirine yer verilmektedir.
Cönkün, tan›mla ortaya ç›kan ikinci özelli¤i ise, “tulân› aç›l›r bir defter’ olmas›d›r. Tulâni aç›l›r defter, uzunlamas›na dikilerek ciltlenen yapraklardan oluﬂan ve aﬂa¤›dan yukar›ya aç›lan bir defterdir. Adeta s›¤›r dilini and›ran bu ﬂekilsel özellik dolay›s›yla, halk aras›nda,
cönk yerine "s›¤›r dili" ve “dana dili" tabirleri de kullan›lm›ﬂt›r. Bununla birlikte sa¤dan sola ve soldan sa¤a aç›lan
cönklerin oldu¤u da ileri sürülmektedir.6
Konuyla ilgili en geniﬂ araﬂt›rmay› ortaya koyan O. ﬁaik Gökyay, cönk, mecmu’a
ve sefine tabirlerinin, hiçbir ayr›m olmaks›z›n yan yana kullan›ld›klar›n› tan›klar›yla ortaya koymaktad›r. Türkü,
mani, nefes, halk hikayeleri ve atasözleri gibi kültürel de¤eri önemli olan malzemeyi içeriyor olmak bak›m›ndan cönkler,
Türk kültürünün tapusu olarak görülmüﬂtür7. Cönkler, edebiyat ve halk›yat
araﬂt›rmalar›nda bir ﬂiirin kime ait oldu¤u ve eksik bir ﬂiir veya halk hikayesinin tamamlanmas› gibi hususlarda
önemli bir kaynakt›r.
Burada muhtevâ ve ﬂekil özelliklerine k›saca iﬂaret edilen cönklerin iki
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özelli¤inden daha bahsetmek gerekir. Bu
özelliklerden ilki kay›tlarla, ikincisi de
ﬂiirlerin isimlendirilmesiyle alakal›d›r.
Pek çok cönk örne¤inde, cöngü yazan /
tutan kiﬂi veya kiﬂiler ile yaz›l›ﬂ tarihine
iliﬂkin bilgiler bulunmakla birlikte, bir
k›s›m cönklerde bu anlamda bir kayda
rastlanmamaktad›r. Baz› cönklerde ise,
cönkün kime ait oldu¤una iliﬂkin temellük kayd› verilmiﬂtir. Kimi cönklerde ise,
bu kay›t yerine cöngün herhangi bir köﬂesine kaydedilmiﬂ bir isme rastlanmaktad›r. Bu ismin sahib-i cönk olma ihtimali kuvvetle muhtemeldir. Öte yandan
cönklerde yer alan ﬂiirlerin isimlendirilmesi de farkl› biçimlerde yap›lmaktad›r.
Bu meyanda, her hangi bir cönkde ﬂiirin
türü ve ﬂairinin (Gazel-i Vâs›f gibi) ismi
birlikte zikredilebildi¤i gibi, bazen sadece ﬂairinin ismi belirtilmekle yetinilmiﬂ,
kimi zaman da ﬂiirin konusu (Na”t-› Resûl gibi) belirtilerek bir isimlendirilmeye
gidilmiﬂtir. Keza kimi zaman ﬂark› olarak nitelendirilen bir ﬂiir müseddes ya
da koﬂma formunda, semai olarak verilen bir ﬂiir de ilâhî olabilir. Bu nedenle
cönklerde verilen ﬂiir isimlerinin hangi
gerekçelerle verildi¤ine dikkat edilmelidir.
K›saca tan›t›m› yap›lan kültür tarihimizin bu önemli kaynaklar›na yurtiçi
ve yurtd›ﬂ›nda bulunan kütüphanelerin
yazma kolleksiyonlar›nda s›kça rastlamak mümkündür. Özelikle uzunca bir
dönem Türk kültürü ile yak›n iliﬂki içerisinde olan Ortado¤u ve Balkan ülkelerinin kütüphanelerinde önemli oranda
cönk, mecmu’a ve divân›n bulunmas› ihtimal dahilindedir. Buralarda yap›lacak
çal›ﬂmalar kültürümüzün yay›ld›¤› co¤rafyan›n tesbiti bak›m›ndan önemlidir.
Bu düﬂünceden hareketle, daha önce
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araﬂt›rmac› olarak bulundu¤umuz Ürdün Üniversitesi’nin kütüphanesinde inceleme ve araﬂt›rmalar yapm›ﬂ, özellikle
Hâﬂimî ailesinden intikal eden kitaplardan oluﬂan Hâﬂimî Kitapl›¤›’nda bulunan yazmalar aras›nda, Türkçe ﬂiir mecmu’alar› ve cönkler tesbit etmiﬂtik. Bu
çal›ﬂma, sözkonusu inceleme ve araﬂt›rmalar›n yeniden de¤erlendirilmesi sonucunda ortaya ç›km›ﬂt›r.
Bilindi¤i gibi Hâﬂimîler, X. yüzy›ldan XX. yüzy›l›n ilk çe¤re¤ine kadar
Mekke’nin yönetimini elinde bulunduran emîrlerle I. Dünya Savaﬂ›’ndan sonra bir müddet Hicaz, Suriye, Irak ve halen Ürdün’de hüküm süren krallar›n
mensub oldu¤u ailenin ad›d›r. Hz. Hasan’›n soyundan gelen bu aile, Mekke
emirleri olarak tan›nm›ﬂt›r. Emirlik, nakîbü’l-eﬂrâfl›k gibi, yönetimle ilgili bir
müessesedir. Hicâz bölgesinin, emir ailesinin ‹ngilizlerle iﬂbirli¤i neticesinde Osmanl› hâkimiyetinden ç›kmas› üzerine
emirlik müessesi May›s 1919’da Meclis-i
Vükelâ karar›yla kald›r›ld›.8 Hâﬂimî Kitapl›¤›, en son Mekke emiri olan Hüseyin b. Ali ve çocuklar›ndan intikal eden
kitaplarla tesis edilmiﬂtir. Bu aileden
ﬁerif Hüseyin b. Ali ﬁurâ-y› Devlet âzas›
ve Ürdün krall›¤›n›n kurucusu olan o¤lu
Abdullah b. Hüseyin de Meclis-i
Meb’ûsân’da Hicaz temsilcisi olarak
uzunca bir dönem ‹stanbul’da kalm›ﬂlard›r. Dolay›s›yla ailenin Türk kültür ve
edebiyat›na ilgi duymuﬂ olmas› kuvvetle
muhtemeldir. Kitapl›kta bulunan Türkçe ﬂiir mecmu’as› ve cönkler de bu gerçe¤i aç›kça ortaya koymaktad›r. Burada
tesbit etti¤imiz Türkçe ﬂiir mecmu'as› ve
cönkler ﬂunlard›r:
1. ﬁiir Mecmu’as›: Hâﬂimî Kitapl›¤›nda 24 numara ile kay›tl› olan bu mec-
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mu’an›n / cönkün yazar›na ve sahibine
iliﬂkin bir kay›t bulunmamaktad›r. Ancak baﬂtaraf›nda mecmu’an›n medhi sadedinde ﬂu beyitler yaz›lm›ﬂt›r:
Bahr-i irfânda ﬂu mecmu’a›
Old› tâlibde sefîne misâl
K›ymet olur mol sefîneye kim
Ola dürr ü gevheri mâl-â-mâl9
***
Bahr-i nazmiyle bu mecmu’a
Ma’rifet bahrin sefînesidir
Her sahîfe ma’rifetle dolu
Güyâ ehl-i “âﬂk sefînesidir
Cönkü yazana ait oldu¤u kuvvetle
muhtemel olan bu beyitler, seçilen ﬂiirlerin her bir m›sra’›n›n “dürr-i gevher’ oldu¤unu beyan etmenin yan›nda, bütünüyle mecmu’an›n “ma’rifet bahrinin sefinesi’ ve “aﬂk ehlinin defînesi’ oldu¤una
da iﬂaret eder. Mecmu’an›n s›fat› olarak
kullan›lan “ma’rifet bahrinin sefinesi’
(marifet denizinin gemisi) tabiri, cönkün
“sefine’ olarak ta tan›nmas›na tan›kl›k
eder. ‹çi inci ve elmas gibi paha biçilmez
zinet eﬂyalar›yla dolu olarak tavsif edileni bu mecmu”a, Nâz›m Çelebi, ‹bn. Kemâl, Fehim, Nâbi ve Bâki gibi klasik
Türk ﬂiirinin önde gelen ﬂairlerinin ﬂiirlerini içermektedir. Buradan hareketle
mecmu'ay› tutan kiﬂinin klasik ﬂiirden
hoﬂland›¤›n› söylemek mümkündür.
2. ﬁiir Mecmu’as›: Bu mecmu’a /
cönk, Hâﬂimî Kitapl›¤›nda 25 numara ile
kay›tl›d›r. ‹çerik itibariyle Türk halk
edebiyat›n›n ﬂâhikas› olan Kerem ile Asl› hikayesinden bölümleri ihtiva etmekte
olan cönkün, temellük kayd›ndan “Ah-
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med Efendi'ye ait oldu¤unu ö¤renmekteyiz. Hakk›nda bilgimiz olmayan cönkün
sahibi Ahmet Efendi’nin ayn› zamanda
cöngün yaz›c›s› olmas› da ihtimal dahilindedir.
3. Mecmu’atu Egânî: Türkçe ﬂiirlerden oluﬂan bir cönk olan bu eser, Hâﬂimî Kitapl›¤› yazmalar› içerisinde 26
numara ile kay›tl›d›r. Temellük kayd›ndan anlaﬂ›ld›¤›na göre cönk, Ali b. Hüseyin’e aittir.
Bu cönkün sahibi olan Ali b. Hüseyin, ﬁerif Hüseyin’in dört o¤lundan biri
olan Ali olmal›d›r. Bildi¤imiz kadar›yla
ﬁerif Hüseyin’in itilaf devletleriyle anlaﬂarak Türklere karﬂ› baﬂlatt›¤› ayaklanmada o¤ullar› Faysal ve Abdullah önemli rol oynam›ﬂlard›r. I. Dünya savaﬂ›ndan sonra ise, bu iki kardeﬂ itilaf devletleri nezdinde sahip olduklar› itibara binaen Ortado¤u’nun yak›n dönem tarihinde etkili olmuﬂlard›r. Buna mükabil,
ﬁerif’in öteki o¤ullar› Zeyd ve Ali’nin söz
konusu siyasal zemine herhangi bir müdahaleleri bilinmemektedir. Fakat cönkün Ali’ye ait olmas› durumunda, cönk
sahibi olman›n gere¤i olarak, seçici olabilecek bir nitelikte Türk kültür ve edebiyat›na aﬂina olan bir kiﬂili¤in, içinde
yer ald›¤› kültürel dokuya karﬂ›, ‹ngiliz
iﬂbirli¤ine s›cak bakmas›n› düﬂünmek
zor olacakt›r. Nitekim cönkte, aﬂk› ön
plana ç›kartarak dünyan›n geçicili¤i
düﬂüncesini iﬂleyen Türk tasavvuf ﬂiirinden seçmeler vard›r. Bu seçmelerin
sahibi, belki de bu nedenle ﬂairin “‹nanma dünya kavline ki ahdine vefas›zdur”
dedi¤i gibi, ﬁu’râ-y› Devlet ve Meclis-i
Mebûsan’da birlik ve beraberlik yemini
etmiﬂ olan babas› ve iki kardeﬂi nezdinde etkili olamad›¤› için “kûﬂe-i uzlete’ çekilmiﬂtir.
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K›saca iﬂaret etti¤imiz bu cönklerden, siyasi arenada temayüz eden ﬁerif
ailesinin bir üyesi olan Ali b. Hüseyin’e

Beni ﬂâd eyle deyü kimlere feryâd ideyim

ait Mecmu’atu Egâni’nin metnini burada vermemiz, ﬁerif ailesinin Türk kültürü ve edebiyat›na olan ilgisine iﬂaret
etmek bak›m›ndan önemlidir. Bu cönkde
Fâz›l, Vâs›f, Gülﬂenî, Sadrî, Dedeli, Yunus, Emir Sultan, Leylâ Sultan, Hüseynî
Dede, Hâﬂim Baba, Hatayî, Resmî ve
Gevherî’nin ﬂiirleri bulunmaktad›r. ﬁairler nazar-› dikkate al›n›rsa, cönkün, divan, halk ve tasavvuf ﬂiirinden müteﬂekkil oldu¤u ortaya ç›kar. Dolay›s›yla cönkün sahibi olan Ali b. Hüseyin’in, Türk
ﬂiirinin her üç alan›na da ilgi duydu¤u
aç›kt›r.
Bugün bir ça¤daﬂ Arap tarihçisinin
yaﬂad›¤› ülkenin özgün ve vesikaya dayal› gerçek tarihini yazmak için Osmanl› Arﬂiv’lerine muracaat etmesinin gereklili¤i aç›kt›r. Ayn› ﬂekilde yak›n dönem Arap co¤rafyas›na hükmeden iradenin zihinsel durumu ve dönüﬂümünün
tahlilinde, Türk kültürü ve edebiyat›n›n
bir ﬂekilde katk› sa¤layaca¤› gözard›
edilmemelidir. Öteyandan Türk kültür
ve edebiyat›n›n daima edilgen bir evrene
sahip oldu¤u fikri, Balkanlar ve Ortado¤u, hatta ‹ran ve Hint kütüphanelerinde
yap›lan çal›ﬂmalarla restore edilecektir.

Dil-i nâﬂâd›m› bu hâlet ile ﬂâd ideyim

Kime takrîr-i gumûm-› dil-i nâﬂâd ideyim
Dahi kimden taleb-i himmet u imdâd ideyim
Bir yanar yok benim içün ci¤erimden gayr›
Bir ac›r m› bulunur yârelerimden gayr›12
Meded ey feyz-i Hudâ derdime bir çâre meded
Ya e¤er itmez ise derdime bir pâre meded
Ya kim itsün dil-i mihnet-keﬂ u gam-hâra meded
Âteﬂ-i mihnete yand› dil-i bîmâra meded
Bir yanar yok benim içün ci¤erimden gayr›
Bir ac›r m› bulunur yârelerimden gayr›13
Ne arar var ne sorar hâl-i dil-i nâﬂâd›
Âlemin ﬂimdi vefâs›zl›k olup mu’tâd›
Kimseye Fâz›l iﬂitdiremedim feryâd›
Kald› dünyâda hemân merhametin bir ad›
Bir yanar yok benim içün ci¤erimden gayr›
Bir ac›r m› bulunur yârelerimden gayr›14

MÜSEDDES15
Kim olur zor ile maksûduna reh-yâb-› zafer
Gelür elbette zuhûra ne ise hükm-i kader
Hakk’a takvîd-i umûr et ne elem çek ne keder
K›l sözüm ârif isen gûﬂ-› kabûlüne güher16
Mihneti kendine zevk etmedür âlemde hüner
Gam u ﬂâdî-i cihân böyle gelür böyle gider17
Reh-i irfân-› hakîkatte budur de’b u usûl18
Matlab› terk iledür menzil-i maksûda vusûl
Ne iliﬂ kâma nola kat’-› umîd ile melûl19
Yâr ise baﬂ›na akl›n sözümü eyle kabûl
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MECMU’ATU EGÂN‹

Mihneti kendine zevk itmedür âlemde hüner
Gam u ﬂâdî-i cihân böyle gelür böyle gider

MÜSEDDES10
Rahm ider yok bana hiç nâlelerimden gayr›

Tut reh-i aﬂk› iliﬂ menzile bir rehbere uy20
Yola gel rind-i kalender-veﬂ olup pendimi duy

Hiçbir a¤lar bulamam çeﬂm-i terimden gayr›

Câme-i fikr-i sivâdan dil-i dîvâneyi soy

Hemdemim yok benim âh u ﬂerâr›mdan gayr›

Güft u gû-y› gamem kimdür ki sana gûﬂ›na koy

Beni yoklar bulunur mu kederimden gayr›

Mihneti kendine zevk itmedür âlemde hüner

Bir yanar yok benim içün ci¤erimden gayr›

Gam u ﬂâdî-i cihân böyle gelür böyle gider

11

Bir ac›r m› bulunur yârelerimden gayr›
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Seni vâs›l idemez ﬂehr-i merâma bu gidiﬂ21

Senin itdiklerin ey dinsiz imans›z olamaz

Meclis-i aﬂk u mahabbette edeb ö¤ren iliﬂ22
Ko bu bîgâneli¤i mürﬂid-i râh ile biliﬂ

Yüri kassâb-› ecel gamzeleri kan idici
Acebâ var m› virüp cân›n› cânân idici

Yâr için hât›r-› ehl-i dile ﬂekvâ de¤il iﬂ23
Mihneti kendine zevk itmedür âlemde hüner

Seni bu ism u resm-i aﬂk-› mahabbetde kod›

Gam u ﬂâdî-i cihân böyle gelür böyle gider

Dil-i âﬂufteleri Gülﬂenî hayretde kod›
Aç›lup çeﬂm-i siyâh goncam› hasretde kod›

Merd olan sohbet-i âlâm› diline dolamaz24
Dil-i ehl-i dile gam an›n içün yol bulamaz

Yüri kassâb-› ecel gamzeleri kan idici
Acebâ var m› virüp cân›n› cânân idici

Dola dünya gam ile hât›r-› ârif dolamaz
Mihneti kendine zevk itmedür âlemde hüner

MUHAMMES31
Hat›r itmiﬂ bana yâr zencir-i zülfün resenün

Gam u ﬂâdî-i cihân böyle gelür böyle gider

Niçe hâlim kime arz ideyim âh u esenün

Elemi zevke buluﬂdurma kadar zevk olamaz

Seherî gonceyi gördüm henüz açm›ﬂ dehenün
Zâhir-i hâle bakup etme dahîl bir ferdi

Hele gûﬂ eyle gözüm bülbül-i aﬂk›n suhenun

Çekilir çile de¤il çille-i serd-i merdi

Güle bekci mi kodun dürr-i meded de dikenün

Kendi hâlince olur her kiﬂinin bir derdi
Tükenir mi fele¤in mihnet-i germ ü serdi

Gül ile bülbülün arzus›n› hasretde kodun

Mihneti kendine zevk etmedür âlemde hüner

Hâr ile gonca-i hikmeti vuslatda kodun32
Bu garib bülbüle yaz›k ﬂeb-i zulmetde kodun

Gam u ﬂâdî-i cihân böyle gelür böyle gider

Hele gûﬂ eyle gözüm bülbül-i aﬂk›n suhenun
Bir zamân nefha-i ney nâleme nisbet neyidi25
Tâbiﬂ-i mihr-i mahabbetle ya¤›m eridi

Güle bekci mi kodun dürr-i meded de dikenün

Zevki fehmeylememek gamdan o demlerde idi26
Kime gamdan bunâl›p yand›m ise bana dedi

Bana ey yâr senin hüsnin gibi gülﬂen olamaz33
Nice dehrin güzeli derdime dermân olamaz

Mihneti kendine zevk itmedür âlemde hüner

Bu garib Sadrî gibi bülbül-i nâlân olamaz

Gam u ﬂâdî-i cihân böyle gelür böyle gider

Hele gûﬂ eyle gözüm bülbül-i aﬂk›n sühenun
Güle bekci mi kodun dürr-i meded de dikenün

Dinleme bir birini nâs›n abestir fazl›27
Kalmasun jeng-i nedâmetle derûnun pasl›28
Elemin an asl› âlemde emeldir asl›
Vâs›fâ zevka bak yok gam›n asl› vasl›29
Mihneti kendine zevk itmedür âlemde hüner

DÜSTÛR
Ecel desti irince hep tabîbân çaresiz kald›
Uçup ten kafesinden murg-› rûhum lânesiz kald›

Gam u ﬂâdî-i cihân böyle gelür böyle gider
K›r›ld› ﬂîﬂe-i ömrüm iriﬂdi kabza-i kudret
MUHAMMES30
Bu gice gördi gözüm gözleri cevlân idici

Cihândan dâmenüm çekdim serüm-hem-pâresüz
kald›

Nice bin bâﬂ kesici zülfüne çevgân idici
Sana bende olamaz âﬂ›k-› kurbân idici

‹lâhî zât-› pâk›n hürmetine ma¤firet eyle

Yüri kassâb-› ecel gamzeleri kan idici

Meded mecmû’a-i âlem meded ﬂîrâzesüz kald›

Acebâ var m› virüp cân›n› cânân idici
BEYT
Aﬂ›k›n çekdice¤i ahd ü emâns›z olamaz

Kendisi muhtâc-› himmet bir dede

Ne vefâs›z ne sefâs›z ne zamans›z olamaz

Kande kald› gayr›ya imdâd ide
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BEYT

Bülbül olup dost ba¤›nda ötegör

Köhne sâ’at gibidür cism-i zaîf-i pîrân

Eyü “amelleri bugün tuta gör

Ana dârû-y› müdâvât ile kuvvet gelmez

Efendimin kervân›na yite gör
Göçdi kervân kald›k da¤lar baﬂ›nda40

BEYT
Açd›n gözini gördün özini

Yûnus bu dünyâya sen niye geldin

Bildin sözini buldun izini

Gece gündüz Hakk’› zikr etsün dilin
Enbiyâya u¤ramaz ise yolun

GAZEL-‹ DEDEL‹

Göçdi kervân kald›k da¤lar baﬂ›nda41

Gönül gel gitme yabana satu pâzâr bu dükkanda
Sermâyeden zarar itme bulunur kâr bu dükkanda34
Kimi ald› kimi satd› kimisi vahdete yetdi

‹LÂH‹42
Gerçi âﬂ›klara salâ denüldi

Kimi gülüp ferah etdi kimi yanar bu dükkanda

Derdi olan gelsin dermân› buldum43
Âh ile vâh ile cevlân iderken

Ezelden ahd-i peymânum Hak’› bilmekli¤e geldüm

Cân›mun içinde cânân› buldum44

Olur irfân ile tahsîl her eﬂya var bu dükkanda
Âﬂ›klar sâd›klar do¤r› varurlar
Dem-â-dem öyle gafletle bilinmez ehl-i aﬂk zâhid

Anda cem’ olmuﬂlar virüp alurlar

Açup dil-dîde sen seyr it tolu gevher bu dükkanda

Cümle evliyâlar dîvan dururlar
Hakk’a makbûl olan dîvân› buldum45

Bilindi birli¤i birden göründi Musâ’ya Tûr’dan
Bizi de ›rama ordan konan vard›r bu dükkanda35

Aç›lm›ﬂ dükkanlar kurulmuﬂ bâzâr
Cânlar mezâd olmuﬂ dellâlda gezer

Dereli cümle mevcûdât indimde ﬂimdi hat›rda

Oturmuﬂ ümmetin berât›n yazar

Kamû noksan› cem’ itdüm hemân vardur bu dükan-

Cevâhir-bahﬂ olan dükkan› buldum46

da
Akar gözlerümden yaﬂ yerine kan
Zerrece görünmez gözüme cihân
‹LÂH‹-‹ YUNUS36
Nice bir uyursun uyanmaz m›s›n

Deryâlar nûﬂ edüp kanmaz iken cân
Âﬂ›klar kand›ran ummân› buldum47

Göçdi kervân kald›k da¤lar baﬂ›nda
Dellâllar ça¤r›ﬂ›r inanmaz m›s›n

Emir Sultan din ne hoﬂ bâzâr imiﬂ

Göçdi kervân kald›k da¤lar baﬂ›nda37

Âﬂ›klar seyr idüp gezerler imiﬂ
Cümlenin maksûd› ol dîdâr imiﬂ

Emir Hâc(›) göçeli hayli zamand›r

Hakk’a karﬂ› duran dîvân› buldum48

Muhammed cümleye dîndir îmând›r
Delilsiz gidilmez yollar yamand›r
Göçdi kervân kald›k da¤lar baﬂ›nda38

GAZEL-‹ LEYLÂ SULTÂN49
‹ki “âlemde bize reh-nümâ Haydar’dur

Ir›lmad› ﬂu da¤lar›n duman›

Rûz-› mahﬂerde mu’în-i zu’afâ Haydar’dur

Ç›kar gönlündeki ﬂekki güman›
Cümlemize yoldaﬂ eyle îmân›

Nâr-› “aﬂk ile an›n sînemizi çâk idelüm

Göçdi kervân kald›k da¤lar baﬂ›nda39

Merhamet itse nola ﬂâh-› bekâ Haydar’dur
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Bu ne devlet ne ﬂerefdür ola damâd-› Resûl

Niçedür “›ﬂkum sana itdügi fend

Rehber-i ehl-i tarîk-› fukarâ Haydar’dur

“Iﬂk senün “âﬂ›k senün ma’ﬂûk senün55

Didi hem lahmuke lahmî o Resûlü’s-sekaleyn

Mahs-› lütf›n ile ey Kâdir ‹lâh

Beden u câna viren nûr-› ziyâ Haydar’dur

“Âﬂ›kun hâline eyle bir nigâh

Râfizîdür diselerde ne gerek Leylâ’ya

Bir gedâdur Nûrî kulun ey pâd›ﬂâh56
“Iﬂk senün “âﬂ›k senün ma’ﬂûk senün *

Yine evrâd› anun subh u mesâ Haydar’dur

50

NA’T-I LEYLA SULTAN
Bu çeﬂmim âteﬂ-i “aﬂk›nla yansun yâ Resûlallah
Du-çeﬂmüm hâb-› gafletden uyansun yâ Resûlallah51

KIT’A-‹ HÂﬁ‹M BABA57
Râh-› Hak gâyetle ince imiﬂ
Lîk güçlük Hakk’a irince imiﬂ
‹stedi¤ne Hak kolay getürür
Az zamanda murad›na yetirür

Gidüp boynumda zencîrimle ben ol Ravza-i pâke
Görenler hep beni dîvâne sansun yâ Resûlallah
O rütbe a¤layam çöllerde feryâd eyliyem ben kim

HAZRET‹ ﬁAH HATÂYÎ58
ﬁâh-› merdân kullar›yuz kolay›na iﬂ degiliz

Siriﬂk-i dîdem al kana boyansun yâ Resûlallah

Kana’at ile yürürüz illâ tokuz aç degilüz

ﬁu kâfir nefsin elinden bu dil-i bî-çâreyi kurtar

Evliyâ gönlümüz ald› kalbimiz nûr ile doldu

Yeter f›sk u kabâhatden usansun yâ Resûlallah

Gözümüz dîdâr› gördi Cennet’e muhtâc de¤iliz59

Kulun Leylâ’y› mahﬂer ehline sen eyleme rüsvâ

Evvel biziz âhir biziz hemân leyl ü nehâr biziz

Günâh›ndan bu dünyâda utansun yâ Resûlallah

Gül aç›lm›ﬂ bahar biziz yaz olduk biz k›ﬂ de¤iliz

MURABBA52

Bir gönülden k›rklara erdik tarîkat evinde durduk

Ey beni “›ﬂk›n od›na yanduran53
“Iﬂk senün “âﬂ›k senün ma’ﬂûk senün

Yedilerden haber verdik üçlerdeniz hiç de¤iliz60

Hem seven hem sevilen hem sevdüren

ﬁâh Hatâyî’m göçür göçün dünyây› terk itmek içün

“Iﬂk senün “âﬂ›k senün ma’ﬂûk senün

S›zd›k eridik Hak içün altun olduk tunç de¤ilüz61

Yanar ise “›ﬂk ile cân u tenüm
Geçer ise aﬂk ile dün ü günüm

KIT’A62
‹nanma dünya kavline ki ahdine vefas›zdur

Hep senündür arada nem var benüm

Yalan söyler seni aldar ki fânidür vefâs›zdur

“Iﬂk senün “âﬂ›k senün ma’ﬂûk senün54

E¤er zerrîn libâs ile seni zerrîn itse aldanma
Zira bir ton biçilür kim yeni yokdur yakas›zdur

“Âﬂ›kun kalbine k›lsan bir nazar
Mâ-sivâdan anda kalmaz hiç eser

MUHAMMES63

Sana iren cenneti hûri nider

Ne sürem var ne de cân tüketmedi yâre benim64
Yetiﬂür ân›n içün minnetim a¤yâre benim

“Iﬂk senün “âﬂ›k senün ma’ﬂûk senün

Çekemem tî¤ u cefâs›nda ciger yâre benim
Lutf ile ana disen ey derdmend

Sebeb-i mevtim olur kaﬂ› gözi kara benim

Niçe oldun “›ﬂk›mun kayd›na bend

Me¤er Allah’tan ola derdime bir çâre benim
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Kimi aﬂk ehli gibi bir kur› mâtem çekemez65
Âﬂ›k›n çekdi¤ini gayr› bir âdem çekemez

Dolunca severim seni bilmiﬂ ol

Nice Zâlo¤l› gibi sâhib-i Rüstem çekemez

Kiﬂi sevdi¤inden umar vefây›

Sebeb-i mevtim olur kaﬂ› gözi kara benim

Rûz-› K›yâmetde mahﬂer dîvân›

Me¤er Allah’tan ola derdime bir çâre benim

Ölünce severim seni bilmiﬂ ol73

Yoluna koymuﬂ idim sana fedâ cân u teni
Kuru sevdâ ile yakdun yakar Allah da seni
Bu kadar yakma nedir âteﬂ-i hicrâna beni

Gevherî der ki geﬂt itdim cihân›

GAZEL74
Bi-hamdillah selâm ald›m bugün cânân›n a¤z›ndan
Sanurs›n dökülmüﬂ incü leb-i mercân›n a¤z›ndan

Sebeb-i mevtim olur kaﬂ› gözi kara benim
Me¤er Allah’tan ola derdime bir çâre benim

Yürek nâr› harâretden yanar ﬂem’ gibi her ﬂeb
Görenler zannider ateﬂ ç›kar külhân›n a¤z›ndan

Ne kadar hasm u gadab eyledi bir dânesine66
Merhamet eylemeyüp bu dil-i dîvânesine
Kolda kalkan sînemi sitemi bîgâne sine67
Sebeb-i mevtim olur kaﬂ› gözi kara benim
Me¤er Allah’tan ola derdime bir çâre benim

Deli midir ba’z› ahmaklar diline geleni söyler
Ç›kar m› kem kelâm kâmil olan insân›n a¤z›ndan
Rakibler yârimi sormuﬂlar elimden almak isterler
Ne mümkündür ﬂikâr almak kedi arslan›n a¤z›ndan

Resmiyâ eyledi îcâd gazeli
Kimi âﬂ›klara dil-cû ezerler güzeli
Aﬂk-› esrâru’llah’dur ol zâtî temeli
Sebeb-i mevtim olur kaﬂ› gözi kara benim
Me¤er Allah’tan ola derdime bir çâre benim68

KIT’A75
Kiﬂi câhil olur ise ne bilsün kim nedür mezheb
Kemâli kimden ö¤rensün e¤er görmez ise mekteb
Gerek zerrîn “abâ-pûﬂ it gerek la’l-i cevâhir hep
Eﬂek altun külah giyse an›n ad› yine merkeb

KOﬁMA69
Gönül geçmez senden ey kerem kân›
Ölünce severim seni bilmiﬂ ol

BEYT
Eylik gibi sermâye-i la’l ü gevher olamaz
Sabretmek gibi düﬂmâna tî¤ u teber olamaz

Cism-i za’îfimden Azrâil cân›
Al›nca severim seni bilmiﬂ ol
NOTLAR
1
Bu çal›ﬂmalardan baz›lar› ﬂunlard›r: Mahmud

Rahmet kapus›na tutdum yüzümü70
Hak için söylerim herbir sözümü

Mes’ud (Koman), “Cönkî, Adana M›nt›kas› Maarif

Belki musallâda halk namaz›m›

Mecmu’as›, 1(3), 15 Nisan 1928, 3-4; ﬁükrü Elçin,

K›l›nca severim seni bilmiﬂ ol

“Cönkler ve Mecmu’alar Üzerine", Türk Yurdu,
(278), Kas›m 1959; Elçin, “Cönkler ve Mecmu’alar
Üzerine", Halk Edebiyat› Araﬂt›rmalar›, Anka-

ﬁefî’ olsun Resûl hem Ebû Bekir
71

Heryan›mda tesbîh okuyub zikir
Kabrime süâle Münker’le Nekir
Gelince severim seni bilmiﬂ ol

ra,1976, 17-18; Elçin, “Cönkler ve Mecmu’alar Üzerine", Halk Edebiyat›na Giriﬂ, Ankara, 1981, 8-10;
M. ﬁakir Ülkütaﬂ›r, “Halk Edebiyat› Araﬂt›rmalar›nda Cönklerin Yeri", Türk Kültürü, 5(60), Ekim 1967,
905-907; Müjgan Cunbur, “Foklor Araﬂt›rmalar›nda

Cemâlin göreli old› akl›m çâk
Ne hûb yaratm›ﬂ seni yaradan pâk72
Mezar›m içinde gözlerime hâk

34

Cönklerin Yeri", I. Uluslararas› Türk Folklor Semineri Bildirileri, Ankara, 1974, 61-73; Vehbi Cem Aﬂkun, “Yazma, Cönk ve S›¤›r Dili", Sivas Fokloru,
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3(33), Ekim, 1975, 3; Murat Uraz, “Cönkler ve Sefineler", Türk Foklor Araﬂt›rmalar›, 17(337), A¤ustos
1977, 8057-8059; Orhan ﬁaik Gökyay, “Cönkler Üze-

14

Âlemün: herkesün D // Kald› dünyâda: Dünye-

de kald› M
15

Enderunlu Vâs›f’a ait olan bu ﬂiir Haluk ‹pek-

rine", Foklor ve Etno¤rafya Araﬂt›rmalar›, ‹stanbul,

ten’in Enderunlu Vâs›f (Ankara, 1989, 92-95) isimli

1984, 107-173; Gökyay, “Cönkler Üzerine", Eski Ye-

çal›ﬂmas›nda da yay›mlanm›ﬂt›r. Metinde Gazel-i

ni ve Ötesi, I, ‹st. 1995, 73-147; Saim Sakao¤lu,

Vâs›f olarak isimlendirilmiﬂ olmakla birlikte naz›m

“Cönkler Aras›nda", Türk Fokloru, 5(58), May›s

ﬂekli itibariyle bir müseddestir. Burada ‹pek-

1984, 6-8; Sakao¤lu, “Cönklerin Kültür Tarihimizde-

ten(=‹)’in çal›ﬂmas› da esas al›narak mukayeseli

ki Yeri", F›rat Havzas› Yazma Eserler Sempozyumu,

metni verilmiﬂtir.

Elaz›¤, 1987, 219-226; A. Berat Alptekin, “F›rat

16

gûﬂ-› kabûlüne: gûﬂ›na mengûﬂ-› M

Havzas› ve Do¤u Anadolu’da Yaz›lm›ﬂ Cönkler", F›-

17

ﬂâdî-i cihân: ﬂâdî-i felek ‹

rat Havzas› Yazma Eserler Sempozyumu, Elaz›¤,

18

de’b. âb M

1987, 227-232; Do¤an Kaya, “Sivas Kaynakl› Cönk-

19

Kâma nola: kâmile n’ol M

lerde Yer Alan ﬁairler ve ﬁiirleri", Türklük Bilimi

20

Bu bend ‹’de bulunmamaktad›r.

Araﬂt›rmalar›, 43-70; Burhan Paçac›o¤lu, “Bir Cönk

21

ﬂehr-i merâma: ﬂehr-i murâda ‹

‹ncelemesi", Türklük Bilimi Araﬂt›rmalar›, II (Sivas,

22

aﬂk u mahabbet: ehl-i mahabbette M

1996), 187-207;

23

için: olup M

2

Bkz. Mahmud Mes’ud, 3.

24

Bu bend ‹’de bulunmamaktad›r.

3

Gökyay, “Cönkler Üzerine", Eski Yeni ve Ötesi,

25

Nefha-i ney: na¤me-i ney ‹

26

fehmeylememek: fark eylememek M

73.
4

Mahmud Mes’ud, 3.

27

Dinleme bir birini: De¤il mi her birini M

5

Orhan Yavuz, “Türk Edebiyat›nda Cönkler, Hu-

28

Jeng-i nedâmetle: Jeng-i mezelletde M

susiyetleri ve Dili", Türk Dünyas› Araﬂt›rmalar›,

29

Metinde bu beyit “Vâs›fâ zevka vaktine bak

Haziran, 1988, 17.
6

A. Berat Alptekin, 227.

7

Sakao¤lu, “Cönklerin Kültür Tarihimizdeki Ye-

yok gam›n asl› vasl›" ﬂeklindedir; vezin gere¤i “vaktine" kelimesi okunmmam›ﬂt›r.
30

Metinde Gazel-i Gülﬂenî olarak geçen bu ﬂiir,

ri", 220.

naz›m ﬂekli olarak bir muhammes-i mütekerrirdir.

8

Konuyla ilgili bkz. Eyüb Sabri Paﬂa, Mir’âtü’l-

Bilindi¤i gibi Türk ﬂiir tarihi içerisinde en meﬂhur

Haremeyn, I-III, ‹stanbul, 1301; ‹smail Hakk›

iki Gülﬂenî vard›r; Sezâyî-i Gülﬂenî (ﬁahsever Çeli-

Uzunçarﬂ›l›, Mekke-i Mükerreme Emirleri, Anka-

ko¤lu, Sezâyî-i Gülﬂenî Divan›, ‹stanbul, 1985) ve

ra,1972; Zekeriya Kurﬂun, “Hâﬂimîler", D‹A, XVI,

‹brâhim Gülﬂenî. Kezâ ‹brahim Gülﬂenî isimiyle de

412-415.

maruf üç ﬂairimiz daha vard›r. Bunlardan ilki Hal-

9

Metinde dür u gevher, dürr-i güherle ﬂeklinde-

vetiyye’nin Gülﬂeniyye kolunun kurucusu olan ‹brahim Gülﬂenî (ö.1533) (Bkz. Kas›m Kufral›, “Gülﬂe-

dir.
10

Enderunlu Fâz›l’a ait olan bu ﬂiir (Bkz. Divân-

nî", ‹.A., IV, 835-836.), ikincisi Gülﬂenî derviﬂlerin-

› Fâz›l-› Enderunî, Bulak, 1258, 17) metinde Gazel-i

den Edirne do¤umlu ‹brahim Gülﬂenî (ö.1688) ve

Fâz›l olarak isimlendirilmiﬂtir. Naz›m ﬂekli itibariy-

üçüncüsü de hakk›nda pek fazla bilgi sahibi olama-

le müseddes-i mütekerrir olan ﬂiir Divân (=D)’da

d›¤›m›z ‹stanbul do¤umlu ‹brahim Gülﬂenî’dir. Bir

ﬁarkiyyât bölümünde bulunmaktad›r.

de Fatih döneminde yaﬂam›ﬂ ve Makâlât isimli bir

11

Benim âh u: dah› âh-› D.

manzum pendnâme yazm›ﬂ olan Saruhanl› Gülﬂenî

12

Dil-i nâﬂâd›m› bu hâlet ile ﬂâd ideyim: Dil-i nâ-

vard›r. dolay›s›yla bu ﬂiirin hangi ﬂairimize ait oldu-

ﬂâd› bu hâletle nice ﬂâd ideyim D.
13

Bu bendin ilk dört m›sra'› D’de ﬂu ﬂekildedir:

¤u taraf›m›zdan tespit edilememiﬂtir.
31

Metinde Gazel-i Sadrî olarak geçen bu ﬂiir bir

Meded ey feyz-i Hudâ derdime bir çâre meded

muhammes-i mütekerrirdir. Tezkirelerde yedi tane

Âteﬂ-i mihnete yand› dil-i bî-çâre meded

sadrî mahlasl› ﬂair bulunmaktad›r (Bkz. Haluk

Sen e¤er itmez isen lutf ile bir pâre meded

‹pekten ve di¤erleri, Tezkirelere Göre Divan Edebi-

Ya kim itsün dil-i mihnetkeﬂ-i gam-hâra meded

yat› ‹simler Sözlü¤ü, Ankara, 1988, 406-407.); bu itibarla ﬂiirin hangi ﬂaire ait oldu¤u hususu taraf›m›-
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53

“Iﬂk›n od›na: “›ﬂk âteﬂine A

32

Bu m›sr”a›n vezni bozuktur.

54

Cân u: cânum A // dün ü: dünüm A

33

“Senin" kelimesinde vezin bozulmaktad›r.

55

Bu bend M’de yoktur.

34

“Sermâye" kelimesinde vezin bozulmaktad›r.

56

Gedâdur Nûrî: gedâdur M

35

“Irama" kelimesi metinde “ay›rma" ﬂeklinde

* Bu beyit metinde “Bir gedâdur yüz yigirmi se-

z›dan tespit edilememiﬂtir.

daha kolay bir okuyuﬂa sahipse de vezin gere¤i bu
ﬂekilde okunmuﬂtur. Bilindi¤i gibi arkaik bir kelime

kiz kulun ey pâd›ﬂâh" ﬂeklindedir.
57

Hâﬂim Baba Divan›’›n›n Muzaffer Ozak I-154

olan “›ramak", uzaklaﬂmak, ayr›lmak, uzakta kal-

numarada bulunan nüshas›nda bu k›t”a bulunma-

mak ve uzamak anlamlar›na gelmektedir.

maktad›r.

36

Bursal› ¡ﬂ›k Yunus’a ait olan bu ilâhi için bkz.

58

Hatâyî’ye ait olan bu musammat gazel, S.Nüz-

Mustafa Tatç›, Yunus Emre Divân› (¡ﬂ›k Yunus), IV,

het Ergün’ün Hatâyî Divân› ﬁah ‹smâil-i Safevî Ha-

‹stanbul, 1997, 225 (=D).

yat› ve Nefesleri (=E) (‹stanbul, ?, ) isimli çal›ﬂma-

37

Metinde bu son iki m›sra” bulunmamaktad›r.

38

Bu bend D’de üçüncü bend olarak geçmektedir.

Delilsiz: Mürﬂidsiz M.

s›yla karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r.
59

Gözümüz dîdâr›: gözlerimiz dîdâr E.

60

Bir gönülden: Binlerden k›rklara E.
Göçür: ben göçer M.

39

Bu bend D’de bulunmamaktad›r.

61

40

“Amelleri bu gün: “amellerle yükün D // Efen-

62

ﬁairi tespit edilememiﬂtir.

dimin kervân›na yite gör: Dîn-i Muhammed katar›-

63

Metinde “Gazel-i Resmî" baﬂl›¤› ile geçen bu ﬂi-

na yite gör M.

ir bir muhammes-i mütekerrirdir. Tezkirelerde on
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Bu dünyaya sen niye: sen bu dünyâya niçin D.

ayr› Resmî’den bahsedilmektedir (Bkz. Tezkirelere
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Metinde bu ﬂiir “Emir Sultan Hazretleri" baﬂl›-

Göre Divan Edebiyat› ‹simler Sözlü¤ü,280-281). Ay-

¤› ile eksik olarak verilmektedir. H.ﬁinâsi Çoruh’un

n› ﬂekilde Gubârî ve H›zrî’nin ﬂairnâmelerinde de
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Bu iki m›sra” M’de bulunmamaktad›r.
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Cân›mun içinde. cân›m içindeki M
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Bu bend “de ﬂu ﬂekildedir:
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Vezni problemlidir.

Anda cem” oluban virür alurlar
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“Kimi" kelimesi M’de “Kimseler" ﬂeklindedir;

Cümle enbiyâlar dîvân dururlar
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olmuﬂ: olup M
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M’de yok.

dab" ﬂeklinde kullan›lm›ﬂt›r; mana aç›s›ndan bu ﬂe-
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M’de yok.

kilde okunmuﬂtur.
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Bu ﬂiir, XIX.yy. ﬂairlerinden olan Leylâ Ha-
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n›m’a aittir. Krﬂ. Dîvân-› Leylâ Han›m (nﬂr.Mehmed
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Gevherî’ye ait olan (Bkz. Divân, Haz.ﬁükrü El-
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Krﬂ. Dîvân-› Leylâ Han›m (=D), 4.

çin, Ankara, 1984, 164-165 =D) bu ﬂiir metinde “Ga-
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Çeﬂmim: cismim D
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Bu ﬂiir metinde “Gazel-i Hüseynî Dede" baﬂl›¤›
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Rahmet: merhamet M.
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Bu m›sra” D’de “Melekler yan›mda eylesin ziki-
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rî ﬂekildedir.
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Bu m›sra” D’de “Ne de hûb yaratm›ﬂ seni yez-

dân-pâkî ﬂeklindedir.

Bkz. Hüseyin Akkaya, Abdülahad Nurî ve Divan›,
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geﬂt itdim: güﬂte idersem M // vefây›: ihsân› D.

Yay›nlanmam›ﬂ Eser, Sivas, 1998, 253-254. Burada
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Tâc beyti eksik oldu¤u için ﬂairi tespit edilme-

ﬂiir Akkaya (=A)’n›n çal›ﬂmas›ndaki metinle karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r.
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miﬂtir.
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ﬁairi tespit edilememiﬂtir.
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