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BİLİNMEYEN BİR ESER: YÜMNÎ DİVANI 
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ÖZET 

Bu makalede, biyografik kaynaklarda varlığından bahsedilmeyen 
Yümnî Divanı tanıtılarak çeşitli açılardan incelendi. Çalışma iki 

kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda öncelikle kronolojik olarak 

Yümnî mahlaslı divan şairlerinin kısa biyografileri verildi. Ardından 5 
kaside ve 165 gazelden oluşan bu küçük hacimli Divan’ın sahibi olması 

muhtemel Yümnî’ler hakkında eserin kendisi ve kaynaklardan yola 

çıkarak birtakım yorumlarda bulunuldu. İncelemelerimiz neticesinde 
Divan’ın sahibi Yümnî’nin 1604-1644 yılları arasında kaside ve gazeller 

kaleme alan IV. Murad devri şairi olduğu tespit edildi. Ayrıca söz 

konusu şairin Şeyhülislâm Yahyâ’ya övgü niteliğinde kaleme aldığı 

kaside ve gazellerden Şeyhülislâm’ın hayranı olduğu anlaşıldı. İkinci 
kısımda ise esere ait tek yazma nüshanın tavsifi yapılarak, Divan’ın 

şekil ve muhteva özelliklerine dair genel bir inceleme hazırlandı. Bu 

incelemeye göre eserde geçen manzumelerde Şeyhülislâm Yahyâ’nın 
Yümnî üzerinde geniş bir tesirinin olduğu ortaya çıktı. Özellikle 

gazellerinde bir aşk şairi olduğunu hissettiren Yümnî’nin bu yönüyle de 

Şeyhülislam Yahyâ’yı örnek aldığı görüldü.  

Makale boyunca, eserin sahibi Yümnî ile Şeyhülislâm Yahyâ 
arasındaki hem kişisel hem de sanatsal bağa değinildi. Yümnî Divanı’nın 

klasik Türk şiiri açısından üzerinde durulması gereken vasfı, Türk 
edebiyatında Şeyhülislâm Yahyâ’ya duyulan bağlılığı dile getiren 

örneklerden biri olmasıdır. Ayrıca eser, Şeyhülislâm Yahyâ takipçiliğinin 

edebiyatımızda ayrı bir şiir/üslup çizgisi olarak incelenmesi gerektiğini 

de yeniden hatırlatmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Yümnî, Divan, Şeyhülislâm Yahyâ, IV. 

Murad, XVII. Yüzyıl 

 

AN UNKNOWN WORK: YÜMNÎ’S DİVAN 

 

ABSTRACT 

In this article, we will investigate into various aspects of the 
Yümnî’s Divan which have not been mentioned in the biographical 

sources. This study consists of two sections. In the first part, short 

biographies of the poets who use Yümnî as pseudonym has been 
discussed. We have made some observations on Yümnî’s Divan and 

other sources to identify the Yümnîs who may be to the author of this 
short Divan which consists of 5 qasides and 165 ghazels. As a result of 
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our observations we indicated that Yümnî was a divan poet who lived 
and wrote qasides and ghazels between 1604-1644 in Murad IV era. 

Furthermore we understand from the qasides and ghazels that Yümnî 

wrote for Şeyhülislâm Yahyâ as an appraisal, we observed that Yümnî 

was an admirer of him. In the second part of the article, we discussed 
how we analyzed the form and content of the Divan, by introducing the 

only manuscript of the Divan that exists today. We concluded in our 

observation that Şeyhülislâm Yahyâ had an extensive influence on 
Yümnî. Accordingly, Yümnî was influenced by Şeyhülislâm Yahyâ, 

especially because of the sense he evokes as a love poet in his ghazels.  

Throughout the article, the personal and artistic relationships 

between Şeyhülislâm Yahyâ and Yümnî, who is thought to be the 
author of this Divan have been discussed. The important feature of the 

Yümnî’s Divan as an example of classical divan poetry is that the divan 

manifests an example of adherence to Şeyhülislâm Yahyâ. This work 

also reminds us of the fact that it is important to read the works of the 

followers of Şeyhülislâm Yahyâ as a distinctive line of poetry in 

literature. 

Key Words: Yümnî, Divan, Şeyhülislâm Yahyâ, Murad IV, 17th 

Century. 

 

Giriş 

Klasik Türk Ģiirinin sanatsal kıymet açısından en değerli eserlerinin baĢında kuĢkusuz 

divanlar gelir. Kadim medeniyetimizin ortaya koyduğu edebî birikimin ciddi bir bölümünü teĢkil 

eden divanların bugün itibariyle önemli bir kısmı Latin harflerine aktarılarak yeni nesillere 

sunulmuĢtur. Yine bu divanların pek çoğu günümüz insanının istifadesi ve geçmiĢle bağlantı 

kurması için tahlil edilmiĢ, muhtelif açılardan inceleme ve değerlendirmelere tâbi tutulmuĢtur. 

Divanlar üzerine yapılan bu çalıĢmalar, elbette kültür ve edebiyatımız açısından oldukça olumlu 

geliĢmelerdir. Fakat bunların yeterli olduğunu söyleyemeyiz. Nitekim eski biyografik 

kaynaklarımızda iĢaret edilen birçok divana ulaĢabilmiĢ değiliz. Bunun yanı sıra, çeĢitli çalıĢmalar 

vesilesiyle kaynaklarda anılmayan birçok eserin de varlığından çok zaman sonra haberdar 

oluyoruz. Bu anlamda saha çalıĢması yapan araĢtırmacıların mesailerinin büyük bir kısmını 

günümüze kadar bulunamamıĢ, varlığı bilinen veya bilinmeyen bu eserlere tahsis ettiklerinin 

farkındayız. Biz de ulaĢabildiğimiz her yazma eseri bu düĢüncelerle inceliyor; yeni, farklı ve özgün 

bir Ģeyler bulabilir miyiz ümidiyle araĢtırmalarımızı derinleĢtiriyoruz.  

Bu minval üzere Ġstanbul AraĢtırmaları Enstitüsü Kütüphanesi Yazmaları arasında 

dolaĢırken daha önce üzerine herhangi bir çalıĢma yapılmamıĢ bir divanla karĢılaĢtık. Eser, Yümnî 

mahlaslı bir divan Ģairine aittir. Merhum ġevket Rado‟nun yazmaları arasında yer alan bu pek de 

hacimli olmayan Divan‟ı incelemeye değer gördük.  

Makalemizde öncelikle tezkire ve biyografik kaynaklar ıĢığında Yümnî mahlaslı Ģairler 

hakkında bilgiler verilecek ve Divan‟ın müellifi olabilecek Yümnî‟ler hakkında yorumlar 

yapılacaktır. Daha sonra Divan metninden hareketle eserin Ģekil ve muhteva özellikleri üzerinde 

durulacaktır. 
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1. Yümni Mahlaslı Divan Şairleri
1
  

Klasik Türk Ģiiri sahasında çalıĢanların en ciddi problemlerinden biri, aynı mahlası 

kullanan Ģairlerin çoğu zaman birbirinden ayırt edilememesidir. Her ne kadar Ģairlerin büyük bir 

kısmı manzumelerinin baĢka Ģairlerinkilerle karıĢmasını önlemek için ortak mahlaslar 

kullanmaktan çekinmiĢlerse de zaman içinde aynı mahlası kullanan pek çok Ģair ortaya çıkmıĢtır. 

Tezkire ve biyografik eser müelliflerinin bir kısmı bu durumun yarattığı sorunları aĢabilmek için 

birtakım çabalar sarf etmiĢlerdir. Fakat yine de onların sınırlı imkânları meselenin kökünden 

halledilebilmesi için yeterli olmamıĢtır. Bu sebeple edebiyatımızda mahlasdaĢ Ģairler adında bir 

problem baĢ göstermiĢtir.
2
 

Üzerinde çalıĢtığımız Yümnî Divanı için de aynı durum söz konusudur. Yalnızca 

tezkirelerde adı geçen Yümnî mahlaslı 8 Ģair vardır. Bunlara ek olarak diğer biyografik kaynakların 

da bahsettiği Yümnî‟ler bulunmaktadır. Kaynaklar, bu Ģairler hakkında kimi yerlerde ihtilaflı 

bilgiler vermiĢ ve Ģairleri birbirine karıĢtırmıĢtır. Bu problemleri gidermek her ne kadar zor olsa da 

elimizdeki Divan‟ın sahibi Yümnî hakkında sağlıklı bilgilere ulaĢabilmek amacıyla tezkirelerde adı 

geçen Yümnî‟lerden kronolojik olarak bahsetmek istiyoruz: 

a. Mehemmed Yümnî Bey: Ahdî‟nin verdiği bilgilere göre Kanuni Sultan Süleyman 

devri sadrazamlarından Ayas PaĢa‟nın oğludur. Ne zaman doğduğu bilinmemekle birlikte 970/1562 

senesinde Ġstanbul‟da meydana gelen sel felaketine tarih düĢürdüğü ve babasının 1539‟da öldüğü 

göz önünde bulundurulursa bu dönemlerde otuz veya kırklı yaĢlarda olduğu söylenebilir. Sancak 

beyliği yapan Mehemmed Yümnî Beg, Arapça ve Farsçaya hâkimdir. Gazel söylemekte ve tarih 

düĢürmekte mahir olduğu belirtilmektedir (Ahdî 2005, 181-183). 

b. Mehmet Sâlih Yümnî: 17. asrın tezkire sahibi Ģairlerindendir. Hakkında 

tezkirecilerden yalnızca Belîğ bilgi vermiĢtir. Ayrıca Vekayiü’l-Fudalâ ve Mecelletü’n-Nisab’da da 

kendisinden bahsedilmektedir. Ġstanbul‟da doğan Yümnî, Tosyalı Mustafa Efendi‟nin oğlu ve -her 

ikisi de divan Ģairi olan- Rıfkî Mehmet Efendi‟nin küçük kardeĢi; Kadri Efendi‟nin yeğenidir 

(Belîğ 1999, 532). 

ġeyhî‟ye göre Yümnî, ġeyhülislâm Bahâyî Efendi‟den mülâzemetle kadı olmuĢ ve 

Rumeli‟nin Zağrâ-i Atîk kazasında Kili muvakkatiyken 1073/1663 tarihinde vefat etmiĢtir (ġeyhî 

1989a, 719). Mecelletü’n-Nisab, Ģairin ölüm tarihini ġevval 1106/ Mayıs 1695 (Müstakim-zâde 

2000, 444a) olarak göstermektedir ki bizce bu tarih doğru değildir. Nitekim bu tarih, Mehmet Emîn 

Yümnî‟nin ölümüne aittir. 

Sâlih Yümnî, Kafzâde Faizî‟nin bıraktığı tarihden baĢlayarak 1622-1663 yılları arasında 

yaĢamıĢ 29 Ģairin biyografisini içeren antoloji tipi bir tezkire hazırlamıĢtır. Tezkirenin Ģairin ölümü 

dolayısıyla yarım kaldığını belirten ġeyhî, müellifin kendi hattıyla yazdığı nüshayı gördüğünü 

söylemiĢtir.  

c. Mehmet Yümnî: Selânik‟te dünyaya gelen Mehmet Yümnî, maarif ehli, güzel Ģiirler 

söylemeye muktedir bir Ģair olarak tanıtılmaktadır. Ġstanbul‟da mülâzım olan Ģair, Rumeli‟nde bazı 

kasabalarda kadılık yapmıĢ ve 1083/1672-73 senesinde vefat etmiĢtir (Safâyî 2005, 736; Belîğ 

1999, 532; ġeyhî 1989a, 718; Müstakim-zâde 2000, 446a). 

ç. Mehmet Emîn Yümnî: Ġstanbul‟da doğan Mehmet Emîn Yümnî, ġeyhülislâm Koca 

Abdurrahim Efendi‟den mülâzım olmuĢ ve kırk akçe ile azledildikten sonra bazı kasabalarda 

kadılık yapmıĢtır. ġevval 1106/Mayıs 1695 senesinde de Zağrâ-i Atik‟te vefat etmiĢtir. Sâlim ve 

                                                 
1  Bu bölümde adı geçen Ģairler tanıtılırken Tuhfe-i Nâilî (Tuman, 2001: 1223-1226) ve Tezkirelere Göre Divan 

Edebiyatı İsimler Sözlüğü‟nün (Ġpekten vd. 1998: 538-539) Yümnî maddelerine de müracaat edilmiĢtir. 
2  Konu hakkında bk.: (Ġsen 1997, 195-208; Yıldırım 2006) 
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ġeyhî‟ye göre Mehmet Emîn Yümnî, Rıfkî Mehmet Efendi‟nin ikinci kardeĢi; Kadri Efendi‟ninse 

hemĢirezâdesidir (Sâlim 2005, 711; ġeyhî 1989b, 247). Bu bilgiler Ģairin, Mehmet Sâlih Yümnî‟nin 

kardeĢi olduğunu ortaya koymaktadır. Fakat kanaatimizce kaynaklardaki bu bilgilerinin yanlıĢ 

olma ihtimali yüksektir. Zira iki kardeĢ Ģairin aynı mahlası kullanması divan Ģiirinde pek görülmüĢ 

bir durum değildir. 

d. Şeyhzâde Süleyman Yümnî: ġeyhzâde Ahmed Efendi‟nin küçük kardeĢidir. 

Ġstanbulludur. 1081-1675 tarihinde doğmuĢtur. Kısmet-i Askeriye Mahkemesinde kâtiplik yapmıĢ; 

1127/ 1715 senesinde vefat etmiĢtir (Sâlim 2005, 712; Belîğ 1999, 532; ġeyhî 1989b, 479; 

Müstakim-zâde 2000, 446a). 

e. Osmanzâde Mehmet Yümnî: Beyazıd Camii Ģeyhi Osman Efendi‟nin oğludur. 

ġeyhzâde diye de tanınmaktadır. Ġstanbulludur. 1119 tarihinde ġeyhülislâm Ebezâde Abdullah 

Efendi‟den mülâzım olduktan sonra YeniĢehirli Abdullah Efendi‟nin mektupçuluğunu yapmıĢtır. 

ÇeĢitli zamanlarda medreselerde müderrisliklerde bulunmuĢ, 1152/1739 senesinde YeniĢehir 

kazasında görevdeyken vefat etmiĢtir. (Safâyî 2005, 738; Sâlim 2005, 709) 

f. Mustafa Yümnî: ġairden, yalnızca Safâyî ve Sâlim bahsetmiĢtir. Üsküdarlıdır. Genç 

yaĢta Ģiire heves etmiĢ güzel yaratılıĢlı, hoĢ tabiatlı bir Ģairdir. (Salim 2005, 711) 

g. Kâtip Süleyman Yümnî: 1217/1802-03 tarihinde Bağdat yakınlarındaki ġehrizur 

eyaletinde doğmuĢtur. Fatin Davud‟a göre talik hatta maharetli, inĢaya kabiliyetli bir Ģairdir. Farsça 

rubailerinin yanı sıra epey miktarda beyit yazmıĢtır. (Çiftçi yy., 449) 

h. Mahmud Yümnî
3
: ġairin ismi yalnızca Mecelletü’n-Nisab‟da geçmektedir. 

Müstakimzade‟ye göre Mahmud Yümnî, IV. Murad devri Ģairlerinden olup Sadrazam Halil PaĢa 

müntesibidir. (Müstakim-zâde 2000, 446a) 

2. Divan’ın Sahibi Yümnî Hakkında Değerlendirmeler 

Elimizdeki Divan‟ın ne metin kısmında ne de sayfa kenarlarında Ģairin mahlası dıĢında 

asıl kimliği ilgili bilgilere tesadüf edemedik. Yine yukarıdaki Yümnî‟lerin kaynaklarda geçen 

manzumelerinin hiçbiri Divan‟dakilerle eĢleĢmemiĢtir. Bunun yanı sıra kaynaklar, bu Ģairlerin 

herhangi bir divan tertip ettiklerine dair bilgi de vermemiĢlerdir. Ayrıca çeĢitli Ģiir mecmualarında 

yaptığımız okumalar sonucunda Yümnî‟lere ait Ģiirlerden de bir ipucuna ulaĢamadık.
4
 Dolayısıyla 

                                                 
3 ġairin adı, tezkirelerde anılmamasına rağmen makalemizin ilerleyen sayfalarında adı geçeceği için onu bu bölümde 

tanıtmayı uygun gördük. 
4 AraĢtırmalarımız esnasında biri doktora, ikisi yüksek lisans çalıĢması olarak hazırlanmıĢ üç Ģiir mecmuası ile Ġstanbul 

AraĢtırmaları Enstitüsü ve Michigan Üniversitesi yazmaları arasında bulunan iki Ģiir mecmuasında Yümnî mahlaslı 

Ģairlere ait 8 Ģiire tesadüf ettik. Bunlardan kısaca bahsedecek olursak: 

Bu Ģiirlerden ilki, Osmanzâde Yümnî tarafından kaside nazım Ģekliyle yazılarak NevĢehirli Dâmat Ġbrâhim PaĢa‟ya 

sunulmuĢtur. ġiirin matla beyti Ģu Ģekildedir: 

Nuṭḳ-āferin ki ḫāmeye feyż-i revān ider 
Baġ-ı suḫanda bülbül-i ṣad-dāsitān ider  (Hakverdioğlu 2007, 254-257) 

Ġkinci mecmua, Milli Kütüphane koleksiyonunda yer alan 06 Mil Yz A 7301 numaralı yazmadır. Bu yazmada geçen –dan 

ḫālī redifli gazel Michigan‟daki mecmuada da mevcuttur. Gazelin ilk beyti Ģu Ģekildedir: 

Baña yār olmayup yār olmadı aġyārdan ḫālī   
Gül-i gülşen nitekim ey dil olmaz ḫārdan ḫālī (Kıran 2011, 157; Mecmû‘a-yı Eş‘âr Envâ‘-ı Hutût, s. 198) 

Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi‟ndeki 13467 numaralı mecmuada “Yümnī Efendi Ḥażretleriniñ Ġazeli” 
baĢlıklı bir Ģiir bulunmaktadır. ġiirin ilk beyti Ģu Ģekildedir:  

Mest ü medhūş olayım bādeyi ṣun ey sāḳī 
Neme lāzım ki cihān fānī imiş yā bāḳī (Kaya 2007, 314) 

Bir diğer mecmua, Ġstanbul AraĢtırmaları Kütüphanesi ŞR_000089 ‟da kayıtlıdır. Bu yazmada, 16 ve 17. yüzyıl Ģairlerine 

ait Ģiirler bulunmaktadır. Mecmuanın varaklarında Yümnî Çelebi adına kayıtlı iki Ģiir mevcuttur. ġiirlerin matlaları Ģu 

Ģekildedir: 

Ser-i kūyuñda cism-i zerdini şol kim türāb itdi 
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problemin çözümü için yalnızca eserde geçen Ģahıs ve yer isimlerinden yola çıkarak yorum yapmak 

ve bir neticeye varmak durumundayız.  

Divan‟ın müellifi Yümnî, eserinde 5 kaside kaleme almıĢtır. Bu kasidelerin hepsi de 

ġeyhülislâm Yahyâ Efendi‟yi methetmek için yazılmıĢtır. Bu noktadan hareket edersek Ģu genel 

tespiti yapmıĢ oluruz: Bu Ģair, ġeyhülislâm Yahyâ Efendi devrinde yaĢamıĢ, ona karĢı muhabbet 

duyan biridir. Meseleyi biraz daha aydınlatacak olursak kasidelerde geçen beyitlerden yola çıkmak 

gerekir.  

Eserdeki ilk kasidenin 14, 30 ve 33. beyitlerinden anladığımız kadarıyla Ģair, 

ġeyhülislâm‟a ulaĢabilecek bir yakınlıktadır: 

Nice ḳādir olurdum ceyş-i ġamla dā’imā cenge  
Mu‘īn olmasa ger ümmīd-i luṭf-ı Ḥażret-i Monlā (v. 2a) 
 
Ben ol ẕāt-ı şerīfüñ çünki Yümnī bendesi oldum  
‘Aceb mi eylesem aḳrānum içinde şeref da‘vā (v. 2b) 
 
Ḥużūrında neden bu naẓma iḳdām eyledüñ ey dil  
‘Aceb küstāḫlıḳ itdüñ hemān gel eyle isti‘fā (v. 2b) 

Yine üçüncü kasidenin 18, 19 ve 20. beyitlerinde Ģair, ġeyhülislâm‟ın lütfuna mazhar 

olduğunu ifade etmiĢtir: 

Yümnī ḳo gele daḫı murādın idüp ‘aṭā 
Luṭf eyledüñ iḥsānuña lāyıḳ görüp anı (v.4b) 
 
Luṭf ile bu bī-çāreyi ḳurtarduñ elinden  
Pek ṭutmış idi dest-i ġam-ı ‘ālem-i fānī (v. 5a) 
 
Seyyid ḳapusında göricek ‘abd-i ḥaḳīrin  
Lā-büd virür imiş eline pāre-i nānı (v. 5a) 

Nesib kısmı Ģitaiye olan 4. kasidede Yümnî, ġeyhülislâm‟a, içinde bulunduğu sıkıntılı 

durumu, feleğin elinden çektiği dert ve ıstırapları arz etme giriĢiminde bulunmuĢtur. ġair, kasidede 

açıkça ġeyhülislâm‟dan inayet beklemektedir: 

Ġaraż ḥikāyete aḥvāl-i pür-melālümdür  
Budur cenābuñı taṣdī‘e daḫı bā‘iẟ olan  
 
‘İnāyet it diyeyüm ḫāk-i pāye sulṭānum  

                                                                                                                                                    
Felekde menzil-i ḳadrin maḳām-ı āfitāb itdi  (ŞR_000089, v.3b) 

 
Cām-ı şarāb-ı la‘lüñi ṣun mübtelālara 
Doymaz o teşne iken çoḳ cefālara (ŞR_000089, v. 35b) 

Son olarak Michigan Üniversitesi yazmaları arasında bulunan ve dijital katalog kayıtlarına göre “Mecmû„a-yı EĢ„âr ve 

Envâ„-ı Hutût” isimli Ģiir ve hat mecmuasındaki Yümnî mahlaslı Ģairlerin Ģiirlere temas etmek istiyorum. Bu mecmuada 

biri Yümnî Beg, diğer ikisi ise sadece Yümnî adına kayıtlı üç gazel vardır. Gazellerin matlaları Ģu Ģekildedir: 

Derd ile dil vireliden o ḳadi şimşāde 
Āha ṭāḳat ḳomadı ża‘f degül feryāde (Mecmû‘a-yı Eş‘âr ve Envâ‘-ı Hutût, s. 151) 
Ġonca-i la‘lin ḳabā-yı bāġ-ı cāndur lāle-ruḫ 
Gülşen-i ḥüsn içre naḫl-i erguvāndur lāle-ruḫ (age., s. 191) 

 
Serīr-i şāh-ı kişverden bizüm ġam-ḫ

v
ānemüz yegdür 

Belī dīvāne-i ‘aşḳuz bize vīrānemüz yegdür (age., s. 196)  
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Ne çekdügüm ġam-ı derd ü belā-yı dehr ile ben  
 
Başumda derd ü belā tāc u tende cāme elem  
Şarābum eşk-i revān ġamdan ayru nesne yemen 
 
Taḥammül idemez oldum şedā’id-i dehre  
Ne çāre eyleyeyin şöyle ḳalmışum bilmen (v. 6a) 

BeĢinci kasidede diğer kasidelere göre daha kesin bir bilgi mevcuttur. Nitekim Ģair, 

kasidesinin 15. beytinde; 

Yaḥyā Efendi ki şimdi Rūmili ṣadrıdur  
Fażl ile kimse ancılayın muḥterem degül (v. 6b) 

diyerek ġeyhülislâm Yahyâ‟nın Rumeli kazaskeri olduğu tarihe iĢaret etmiĢtir. Yahyâ Efendi 

1012/1604 senesinin ikinci yarısından sonra bu göreve getirilmiĢtir (Müstakim-zâde 1978, 46). 

Dolayısıyla bizim üzerinde durduğumuz Ģair Yümnî, 1604 yılında hayattadır ve ġeyhülislâm‟ın 

kazaskerliğine Ģahitlik etmiĢtir. Bu vesileyle de Yahyâ Efendi‟ye 32 beyitlik bir kaside sunmuĢtur. 

Bu kasidenin dua kısmından önce gelen beyitleri de dördüncü kasidede olduğu gibi arz-ı hal 

niteliğindedir: 

Varup ḥużūrına o melek-manẓarı gören  
Ādem dimez maḳāmına bāġ-ı İrem degül  
 
Ol ṣāḥib-i sa‘ādete bir ‘arż-ı ḥāl yaz  
Tek ṭurma ṣanmasun seni ehl-i ḳalem degül  
 
Di luṭfuñ-ıla Yümnīyi de ser-firāz ḳıl  
Dime ki bār-ı miḥnet ile ḳaddi ḫam degül  
 
Bir ẕerre mihr-i himmetüñe göre maṭlabı  
Deşt-i ‘Irāḳ u ḫıṭṭa-ı Rūm u ‘Acem degül  

 

Luṭf eyle ṭutma ḫaṣmı ber-ā-ber aña şehā  
Her ḳad-keşīde hem-ser-i tūġ-ı ‘alem degül (v. 7a) 

Kasidelerden elde ettiğimiz genel kanılar bunlardır. Belki bu tespitlerin üzerine bir de 

kaside baĢlıklarıyla ilgili değerlendirmeleri ekleyebiliriz. Yümnî, birinci kasidede memduhunun 

Şeyhülislâm ve Müfti’l-enâm olduğunu bizzat belirtmiĢtir. Üçüncü kasidenin baĢlığında bu ibareler 

geçmemesine rağmen kasidenin 10. beytinde geçen müftî-i zamân terkibiyle yine ġeyhülislâm‟ı 

iĢaret etmiĢtir. Yukarıdaki satırlarda da vurguladığımız üzere Divan‟daki sonuncu kaside Yahyâ 

Efendi‟nin Rumeli kazaskeri olduğu döneme iĢaret etmektedir. Dolayısıyla bu kasideler 

ġeyhülislâm Yahyâ Efendi‟nin hayatının farklı dönemlerine göndermelerde bulunmaktadır. Hüküm 

olarak Ģunu söyleyebiliriz ki Yümnî, kasidelerden çıkarabildiğimiz kadarıyla en az 1604-1644 

yılları arasında Ģiirle meĢgul olmuĢ bir Ģairdir. 

Divan‟ın müellifi hakkındaki düĢüncelerimizin ikinci safhasını eserdeki gazellerden yola 

çıkarak kurmak istiyoruz. 

Yümnî, 18. gazelde ġeyhülislâm‟a bağlı olan hiç kimsenin onun cömertliğinden mahrum 

kalmadığını belirtmiĢtir. 74. gazelde ise gönlüne seslenen Ģair, Yahyâ Efendi‟nin ġeyhülislâm 

olduğunu ifade etmiĢ ve onun himmetini herkesin can u gönülden talep ettiğini söylemiĢtir: 
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Cihānda ḳalmadı maḥrūm Şeyḫü’l-islāmuñ  
‘Aṭā vü luṭfı her kim ki oldı ise mürīd  (v. 11a) 
 
Dilā Yaḥyā Efendi ḥażreti kim Şeyḫü’l-islāmdur 
Kim anuñ himmetini cān-ıla dilden mürīd olmaz (v. 22a) 

ġeyhülislâm kelimesinin son kez geçtiği 107. gazelde Yümnî, Yahyâ Efendi‟nin 

hastalıktan kurtulması üzerine duyduğu mutluluğu dile getirmektedir. Allah‟a Ģükrederek Ģiirine 

giriĢ yapan Ģair, meram evinin kapısının açıldığını, elemlerin yok olduğunu, ansızın gam denizine 

gark olan âlemin sevinç sahiline çıktığını, halkın cümlesinin bayram ettiğini anlatmıĢtır. Bu gazel, 

kanaatimizce ġeyhülislâm‟ın yaĢlılık döneminde yazılmıĢtır. Dolayısıyla gazelin Yahyâ Efendi‟nin 

son meĢihat dönemi olan 1634-1644 yılları arasında kaleme alınmıĢ olma ihtimali çok yüksektir. 

Gazelin ilk iki beyti Ģöyledir: 

Ḥamdüli’llāh ki güşād oldı der-i dār-ı merām  
Ḳāṣıd-ı ṭāli‘-i ferḫunde gelüp virdi selām  
 
Bu ne devlet ne sa‘ādet ne ‘ināyetdür kim  
Zā’il oldı elem-i ḥażret-i Şeyḫü’l-islām (v. 29a) 

Divan‟da bu gazellerden baĢka 46. gazelde hazret-i üstad, 52 ve 58. gazellerde mollâ, 

100. gazelde ise müftî-i zamân ifadeleri, bu gazellerde ġeyhülislâm Yahyâ Efendi‟ye 

göndermelerde ve birtakım övgülerde bulunulduğunu ispat etmektedir. 52. gazelde diğerlerine göre 

farklı bir bilgi göze çarpmaktadır. Zira Yümnî, gazelin makta beytinde İstanbul’un farklı farklı 

zevklerinin olduğunu fakat kendisinin yalnızca mollanın lütuf kadehiyle safalandığını söylemiĢtir:    

Sitānbuluñ egerçi gūne gūne ẕevḳı var ammā  
Ṣafā viren velī Yümnīye cām-ı luṭf-ı mollādur (v. 18a) 

Beyitten çıkartabildiğimiz kadarıyla Yümnî, Ġstanbul‟da ġeyhülislâm Yahyâ Efendi‟nin 

yanında bulunan veya onunla birlikte çalıĢan bir Ģairdir.  

Divan‟da ġeyhülislâm‟la birlikte adı anılan bir diğer isim padiĢah IV. Murad‟dır. 

PadiĢahın methedildiği ilk manzume 39. gazeldir. ġair, manzumesinde Sultan Murad‟ın dünyayı 

adaletinin nuruyla gün gibi aydınlattığını, askerlerinin önünde bir aslan gibi baĢı çektiğini, efsanevi 

Ġran Ģahı Kahraman‟ın dahi kendisine köle olduğunu vurgulamıĢtır: 

Dünyāya nūr-ı ‘adl ü dādı gün gibi raḫşān iden  
Ol şāh-ı şāhān-ı cihān Sulṭān Murād Ḫan kendidür  
 
Sulṭān Murād-ı kām-rān kim bendesidür Ḳahramān  
Sekbānı olan bendegān öñinde arslan kendidür (v. 15a) 

Yine Yümnî, 73. gazelde isim belirtmeden padiĢaha değinmiĢtir. ġair, padiĢahı övmek 

için inci ve gevherlerden çok daha güzel, temiz üsluplu nazımlar yazmanın düĢüncesine daldığını; 

misk ve amber kokuları yerine Ģahın atının geçtiği toprağı içine çekmek için yollara düĢtüğünü 

anlatarak padiĢahın pak vücudunun afetlerden korunması için duacı olduğunu söylemiĢtir: 

Pādişāhuñ medḥine dürr [ü] cevāhirden laṭīf  
Pāk edālar naẓmına efkāra düşdi göñlümüz  
 
Ḫāk-i pāy-ı raḫş-ı şāhı misk [ü] ‘anber yerine  
Dā’im istişmām için yollara düşdi göñlümüz  
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Ḥaḳ vücūd-ı pākini ḥıfẓ eylesün āfātdan  
Bu du‘āyı Yümniyā tekrāra düşdi göñlümüz (v. 22a) 

Bunlara ek olarak Ģairin, IV. Murad‟ın Edirne‟ye teĢrifi vesilesiyle kaleme aldığını 

düĢündüğümüz 138. gazeline değinmek gerekir. Bu manzume, Şeyhülislâm Yahyâ Divanı‟nda 

bulunan Edrene redifli iki gazelin ilkine Ģekil ve muhteva açısından oldukça benzemektedir. ġair 

gazeliyle, Yahyâ‟nın Ģiirini taklide varan bir Ģekilde tanzir etmiĢtir desek yanlıĢ olmaz. Nitekim iki 

Ģiir metnini yan yana koyduğumuzda bu durum dikkatten kaçmayacaktır: 

Yümnî Şeyhülislâm Yahyâ 

Gül ruḫuñ cānā ‘araḳ-nāk itdi ḫvāb-ı Edrine 
Şimdi andan kesb ider būyı gül-āb-ı Edrine  
 
Ḫūbdur āb u hevāsı her yeri merġūbdur  
Bir güzel maḥbūbdur gūyā cenāb-ı Edrine  
 
Gülsitānında varup bülbüllerini diñleseñ  
Hep ṣadāsı medḥ-i şāh-ı kām-yāb-ı Edrine   
 
Ḥażret-i Sulṭān Murād ol pādişāh-ı baḥr u berr  
Maḳdemiyle ḫurrem oldı şeyḫ ü şāb-ı Edrine  
 
Ol melek-sīret ṭavāf itmekle şehri gāh gāh  
Beyt-i ma‘mūr oldı her künc-i ḫarāb-ı Edrine  
 
Maḳdem-i şāh ile şol deñlü şeref-yāb oldı kim  
Reşk-i sükkān-ı cinān oldı ḳıbāb-ı Edrine  
 
Çün ḳadem baṣdı bu şehrüñ ḫākine Yümnī o 
şeh  
Müşk ile ‘anberle ṭartılsun türāb-ı Edrine 
 
Ḥaḳ vücūd-ı pāküñi ḥıfẓ eylesün āfātdan  
Aḳduġunca bāġ u bostānında āb-ı Edrine  
(v.35a)  

Gül ruḫuñ būyın ṣabādan aldı āb-ı Edrene  
Ben de bildüm ki olur erzān gül-āb-ı Edrene 
 
Şöyle ma‘mūr oldı ḫūbān-ı Sitānbul ile kim  
Cāydur bir gence her künc-i ḫārāb-ı Edrene 
 
Özge ‘ālem virdi luṭf ile o şehr-i dil-keşe  
‘Ālemün sulṭānı şāh-ı kām-yāb-ı Edrene 
 
Ḥażret-i Sulṭān Murād ol şāh-ı ‘ālī-ḳadr kim  
Pāy-būsıyla mu‘aẓẓamdur cenāb-ı Edrene 
 
Maḳdemiyle şöyle rif‘at buldı ol şehr-i güzīn  
Nüh sipihre ṭa‘n ider şimdi ḳıbāb-ı Edrene 
 
Şemme-i luṭfuñ virüp ḫāṣiyet-i müşk ü gül-āb  
Ḳadr ü ḳıymet bulmada āb ü türāb-ı Edrene 
 
Anı döndermişdi pīr-i köhne-sāle rūzgār  
Hamdü li’llāh yine ‘avd itdi şebāb-ı Edrene 
 
İltifātuñ bir ṣafā baġışladı Yaḥyā’ya kim  
Virmeye bir meste ol ḥāli şarāb-ı Edrene  
(Kavruk, 2001: 335)  

Konumuzun dıĢına çıkacağı düĢüncesiyle, Ģiirlerin mukayesesi yerine Ģimdilik yalnızca 

Ģu bilgileri vermekle yetineceğiz: Yümnî ve ġeyhülislâm Yahyâ‟nın çağdaĢı olan kaside Ģairimiz 

Nef„î de hemen hemen aynı vezin, kafiye ve üslupta bir Edirne gazeli yazmıĢtır (AkkuĢ 1993, 337-

338). Biz, IV. Murad devrinde Edirne gazeli yazma geleneğinin Nef„î tarafından baĢlatıldığını 

düĢünmekteyiz. Zira Sultan Murad 1634‟te Edirne‟ye geldiği sırada Nef„î, affedilmesi için 

padiĢaha bir kaside yazar ve padiĢah da kendisini bağıĢlar. O halde bahsi geçen gazellerin bu 

kasideyle aynı zamanda yazılmıĢ olma ihtimali doğmaktadır. Hâsılı bu gazeller vasıtasıyla Nef‟î 

veya ġeyhülislâm Yahyâ‟nın baĢlattığı bir Edirne gazeli yazma zincirine Yümnî‟nin de dâhil 

olduğunu anlıyoruz.
5
 

                                                 
5  H. Dilek Batislam, Şehir Şiirleri ve Şeyhülislam Yahyâ’nın Edirne Gazelleri baĢlıklı makalesinde, Edirne üzerine 

yazılan gazeller hakkında daha ayrıntılı bilgi vermiĢtir.  Bu sebeple konu hakkında bu kaynağa müracaat edilebilir 

(Batislam 2009, 483-498). 
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ġairin kimliği hakkında Divan üzerine yaptığımız incelemelerden elde edebildiğimiz 

veriler bu Ģekildedir. Bu sonuçları, kaynaklarda adı geçen Yümnî‟lerle iliĢkilendirmemiz gerekiyor. 

Ancak öncelikle Ģiirlerden elde ettiğimiz tespitlerimizi maddeler halinde sıralayalım:   

a. Divan‟ın sahibi olan Yümnî, 1604-1644 yılları arasında kaside ve gazeller kaleme alan 

IV. Murad devri Ģairidir. 

b. Yümnî, ġeyhülislâm Yahyâ Efendi‟nin takipçisi olmuĢ ve onun sürekli çevresinde 

bulunmuĢtur. Ayrıca Yahyâ Efendi‟den ihsan görmüĢ bir mülazım, kadı ya da müderris olma 

ihtimali ise çok yüksektir. 

c. Ġstanbul ve Edirne‟de bulunmuĢ bir Ģairdir. Bu durum da Yümnî‟nin bu bölgelerde 

doğup ölmüĢ olma ihtimalini güçlendirmektedir. 

Saydığımız bu maddeleri ve tarihsel süreçleri göz önünde bulundurduğumuz zaman 

kaynaklarda adı geçen Ģu dört Ģairin bu Divan‟ın sahibi olma ihtimali vardır: 

 Asıl Ad Doğum 

Tarihi  

Ölüm 

Tarihi 

Doğum 

Yeri 

Ölüm 

Yeri  

İlişkiler ve Eserler 

1 Mehmet 

Sâlih Yümnî 

? 1073/1663 Ġstanbul Zağrâ-i 

Atîk Kili 

kasabası 

Kadrî Efendi‟nin 

yeğeni, Rıfkî 

Mehmet Efendi‟nin 

küçük kardeĢi. 

Bahayî Efendi‟den 

mülazım olduğu 

yalnızca ġeyhî‟de 

yazıyor. Tezkire-i 

ġuara sahibi. 

2 Mehmet 

Yümnî 

? 1083/1672-

73 

Selanik ? Ġstanbul‟da mülazım 

olmuĢtur. Kimden 

mülazım olduğu 

belli değildir. 

3 Mehmet 

Emîn Yümnî 

? 1106/ 1694-

95 

Ġstanbul Zağra-i 

Atik 

ġeyhülislâm Koca 

Abdürrahim 

Efendiden mülazım 

olmuĢtur. 

4 Mahmud 

Yümnî 

? ? ? ? Sadrazam Halil PaĢa 

mensubu, IV. Murad 

devri Ģairi. Manzum 

Tercüme-i Kaside-i 

Cennet adında bir 

eseri var. 

Tablodaki bilgilere göre Divan‟ın sahibi hakkında kesin bir Ģey söylemek zordur. Zira 

Ģairlerin üçünün asıl isimlerinin ilki bile aynıdır. Ancak tarihleri göz önünde bulundurarak yorum 

yapabiliriz.  
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1604-1644 tarihlerine en yakın kiĢiler olarak tezkireci Yümnî ve Mahmud Yümnî 

görülmektedir. Tezkireci Yümnî, tezkiresine 1622-1663 yılları arasındaki Ģairleri almıĢtır. Bu bilgi 

Ģairin ġeyhülislâm Yahyâ ile iliĢki içerisinde olabileceğini göstermektedir. Yalnız Vekayiü’l-

Fudalâ‟nın, Ģairin Bahâyî Efendi‟den mülazım olduğunu belirtmesi akıllarda soru iĢareti 

uyandırmaktadır. Kaynaklara göre Mehmet Sâlih Yümnî ile Mehmet Emîn Yümnî‟yi kardeĢ kabul 

etmek gerekecektir ki biz yukarıda anlattığımız sebeplerden dolayı buna pek ihtimal vermiyoruz. 

Mehmet Sâlih Yümnî‟nin akrabalık bağlarının kaynaklarda daha doğru kaydedildiğini 

düĢünüyoruz.
6
 

Mahmud Yümnî‟ye gelecek olursak; hakkında yalnızca Mecelle‟de bilgi bulabiliyoruz. O 

da yukarıda söylediğimiz gibi IV. Murad zamanı sadrazamlarından Halil PaĢa‟ya bağlı olmasıdır. 

Halil PaĢa 1626 yılında Hafız Ahmed PaĢa‟nın azli üzerine sadrazam olmuĢtur (Cezar 2011, 1916). 

Bu tarihte Yahyâ Efendi‟de Ģeyhülislâmlık makamındadır. Bu sebeplerden ötürü Ģairin mezkûr 

Divan‟ı kaleme almıĢ olması ihtimal dâhilindedir. 

Mehmet Yümnî ve Mehmet Emîn Yümnî‟nin de elimizdeki Divan‟ı yazmıĢ olabilir. 

Fakat vefat tarihlerini ve bizim ipuçlarımızı dikkate aldığımızda diğer iki Ģaire nazaran biraz daha 

uzak bir ihtimal olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan baĢka adı sanı duyulmayan bir Yümnî‟nin de 

eserin sahibi olabileceği düĢüncesini göz ardı etmemek gerekir.   

3. Divan’ın Özellikleri 

3.1. Nüsha Tavsifi 

Bulunduğu Yer ve Kayıt Numarası: Ġstanbul AraĢtırmaları Enstitüsü, ġR_000017 

Varak Sayısı: 41 

Müstensih: ? 

Hat Cinsi: Talik hat; baĢlıklar kırmızı, diğer kısımlar siyah mürekkep. 

Cilt ve Yazı Ebadı: 200×130- 155×95 

Başı:  

1b 

Der-Vaṣf-ı Şeyḫü’l-islām u Müfti’l-enām Yaḥyā Efendi Sellemehu’llahü Te‘ālā Fi’d-
dārīn  

Ṣabā kūyuñdan esdükçe açıldı çeşm-i nā-bīnā 
Meger ḫāk-i rehüñ küḥlü’l-cevāhirdür senüñ cānā  
Sonu:  

40b 
Naġmesi hep būselükdür nālesi şehsāzdur  
Diñleseñ nevrūz-ı sulṭānīde Yümnī bülbüli 

3.2. Şekil Özellikleri 

3.2.1.  Nazım Şekilleri 

Yümnî Divanı yalnızca kaside ve gazellerden oluĢmaktadır. Divan‟ın gazeller kısmından 

sonra Mukattaât-Müfredât baĢlığı atılmıĢ fakat bu noktadan ilerisi yazılmamıĢtır. ġimdilik bu 

                                                 
6  Tezkireci Yümnî‟nin kendisi, aile efradı ve tezkiresi hakkında ayrıntılı bilgi edinebilmek için bk.: Sadık Erdem, 

“Mehmet Salih Yümnî Tezkire-i ġu„arâ-yı Yümnî (Ġnceleme-Tenkîdli Metin-Ġndeks)”, Türk Dünyası Araştırmaları 

Dergisi, S.  LV, Ġstanbul 1998, s. 85-112. 
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kısmın hangi sebepten ötürü yazılmadığına dair kesin bir bilgimiz mevcut değildir. Eserin tamamı 

1041 beyittir. Bunların 173‟ü kasidelere, geri kalan 868‟i ise gazellere aittir.  

3.2.1.1. Kasideler 

Divan‟da daha önce de söylediğimiz gibi 5 kaside vardır. Bu kasidelerin beyit sayıları 

sırasıyla 42, 38, 26, 35 ve 32‟dir. Kasidelerin hepsi ġeyhülislâm Yahyâ Efendi için yazılmıĢtır. 

ġimdi sırasıyla bu kasidelerin genel özelliklerine bakalım: 

Divan‟ın ilk kasidesi eserin en uzun manzumesidir. Kasidenin nesip bölümü, bir 

bahariyedir. Nesib bölümü, memduh üzerine kurulmuĢ hayali bir atmosfere dayanmaktadır. ġair, 

sevgilinin köyünden esen rüzgârla körlerin gözlerinin açıldığını, onun yolunun toprağının göze 

sürme olduğunu söyleyerek kasidesine alıĢılagelmiĢ bir giriĢ yapmıĢtır. Ardından güzel bahar 

tasvirleri çizerek ve kendini adeta çıldırmıĢ bir âĢığa benzeterek konuyu ġeyhülislâm Yahyâ‟nın 

övgüsüne getirmiĢtir. ġeyhülislâm‟ın lütfuna umut bağlayan Ģair onu, ümmetin hayırlıları için 

mutluluk bahĢedici ve ashabın yolu için rehber olarak takdim etmiĢtir. Yahyâ Efendi‟yi rahmet 

kaynağına benzeten Yümnî, onun ilim ve irfanından, adalet ve emniyetinden, cömertlik ve 

lütfundan, fetva ve fazlından, inayet ve kereminden bahsetmiĢtir. Ayrıca kendisinin de ona köle 

olduğunu, bu sebeple akranı içinde Ģeref davasında bulunabileceğini anlatmıĢtır. Kaside dua 

bölümüyle sonu ermiĢtir. 

  Divan‟daki ikinci kasidenin nesibi, gül redifli bir verdiyyedir. Yümnî; Necâti, Hayâlî, 

Fuzûlî ve Lami„î gibi gül redifli kasideler yazan Ģairler kervanına katılmıĢtır. Kasideye, gülün 

sevgilinin eline düĢmekle kazandığı itibardan ve çiçeklere padiĢah olmasından bahsedilerek giriĢ 

yapılmıĢtır. Ardından gülün seher vaktindeki hali resmedilerek âĢıkla maĢuk arasındaki iliĢkiler 

gözler önüne serilmiĢtir. 14. beyitten sonra Ģair kendini, Yahyâ Efendi‟ye arz-ı hal etmeye çalıĢan 

bir güle benzetmiĢtir. Sevgiliye kavuĢmak için rüzgârla yollara düĢen gül, bir zaman sonra 

sevgilisinin köyüne eriĢmiĢ ve ona müĢküllerini sunmuĢtur. Yümnî, bu arzdan sonra bir tegazzül 

bölümü oluĢturmuĢ ve ardından memduhuna dua ederek kasidesini bitirmiĢtir.  

Üçüncü kaside, baĢından sonuna kadar ġeyhülislâm Yahyâ övgüsüne ayrılmıĢtır. Bu 

kasidede ġeyhülislâm‟ın daha ziyade ihsanlarına ve faziletlerine temas edilmekle beraber onun 

eĢsiz adalet taksimine vurgu yapılmıĢtır. Nitekim Ģair, kendinin de bu ihsanlardan faydalandığını 

belirtmiĢtir. Kaside 5 beyitlik bir dua kısmıyla son bulmuĢtur.  

Dördüncü kasidenin giriĢi bir Ģitaiyedir. KıĢın, bin bir renkli yaz örtüsü üzerindeki 

acımasız ve öldürücü etkisinin iĢlendiği nesib bölümünde Ģair, kıĢla birlikte gelen donuklaĢmayı, 

hissizleĢmeyi birtakım benzetme ve hayallerde sanatlı bir Ģekilde anlatmıĢtır. Methiye bölümünde 

ise genellikle Ģitaiyelerde iĢlenen methedilen kiĢinin kıĢın tüm olumsuzluklarını bir kenara atarak 

herkese safa bağıĢlaması durumu bu kaside de anlatılmaktadır. ġair, kıĢın acımasızlığından ancak 

Yahyâ Efendi‟nin ayağına yüz sürmekle kurtulabilceğini söyleyerek onu yüceltmiĢtir. Zira Yahyâ 

Efendi, Hz. Mesih gibi tüm cihana ruh üfleyen, ölüleri nefs-i kutsisiyle dirilten, asrın tek mümtaz 

zatıdır. Ġkinci kasidede olduğu gibi burada da Yümnî, derd ve belanın baĢından eksik olmadığını, 

sürekli gamlı gözyaĢları döktüğünü, zamanın çilesine tahammül edemez hale geldiğini belirterek 

elemler içindeki halini Ģerhe çalıĢmıĢtır.  

Divan‟ın son kasidesi degül rediflidir. Bu kasidenin nesib kısmında Ģair, okuyucusuna 

biraz sıkıntılı bir ruh hali aksettirmiĢtir. ġair, yârinin ettiği cevr ü sitemin verdiği ıstırap ve ayrılık 

acısını anlattıktan sonra sözü, Yahyâ Efendi‟nin methine getirir. Diğer kasidelerdeki gibi Yahyâ 

Efendi‟yi yücelten Ģair, kendisini liyakate layık görüp ondan yine lütuf beklemektedir. 

Genel hatlarıyla değinmeye çalıĢtığımız kasidelerin bölümleri ve onlarda yer alan beyit 

sayıları aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir: 
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Kaside Nesip Girizgâh Methiye Tegazzül Fahriye Dua 

I 9 10 - 13 14 - 38 - - 39 - 42 

II 13 13 - 18 19 - 29 30 - 35 - 36 - 38 

III 6 6 – 9 10 - 21 - - 22 - 26 

IV 13 14 - 15 16 - 32 - - 32 - 35 

V 12 13 - 14 15 - 30 - - 31 - 32 

3.2.1.2. Gazeller 

Yümnî Divanı‟nda 165 gazel bulunmaktadır. Gazeller, redif ve kafiyelerinin son 

harflerine göre alfabetik bir Ģekilde tertip edilmiĢtir. Divan‟da her harften gazel bulunmaktadır. 

AĢağıdaki tabloya hangi harften ne kadar gazel olduğu yansıtılmıĢtır: 

elif 6 dāl 3 ḍād 1 kef 9 

bā 3 ẕāl 1 ṭā 2 lām 6 

tā 1 rā 43 ẓā 1 mim 9 

ẟā 1 zā 12 ‘ayn 2 nūn 13 

cim 1 sin 1 ġayn 1 vāv 2 

ḥā 2 şın 2 fā 3 hā 23 

ḫı 1 ṣād 1 ḳāf 2 yā 13 

Gazellerin beyit sayılarına göre dağılımları ise Ģu Ģekildedir: 

Beyit 

Sayısı 
Gazel 

Sayısı 
Yüzdelik 

Dilim 

5 145 83,52 

6 8 5,53 

7 6 4,84 

8 2 1,85 

9 3 3,11 

10 1 1,15 
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3.2.2.  Vezin 

Divan‟da, klasik Türk Ģiirinde en çok kullanılan aruz kalıpları tercih edilmiĢtir. Kısa 

kalıplar yerine daha ziyade uzun aruz kalıplarını kullanan Ģair, kasidelerini birbirinden farklı 

vezinlerle yazmıĢ; gazellerinde ise hezec, remel ve muzâri bahirlerinin aruz kalıplarını 

öncelemiĢtir. Divan‟daki manzumelerin aruz kalıplarına göre dağılımı Ģöyledir: 

 

B
ah

ir
 

Vezinler 

K
as

id
e 

G
az

el
 

H
ez

ec
 

Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün Mefā‘īlün 1 35 

Mefā‘īlün Mefā‘īlün Fe‘ūlün - 3 

Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fe‘ūlün 1 22 

R
em

el
 

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün - 19 

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün - 1 

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 1 42 

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün - 1 

M
ü
ct

es
 

Mefā‘ilün Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 1 8 

R
ec

ez
 Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün - 2 

Müfte‘ilün Mefā‘ilün Müfte‘ilün Mefā‘ilün - 1 

M
ü
n
se

ri
h

 

Müfte‘ilün Fā‘ilün Müfte‘ilün Fā‘ilün - 1 

M
u
zâ

rî
 Mef‘ūlü Fā‘ilātün Mef‘ūlü Fā‘ilātün - 2 

Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fā‘ilün 1 27 

3.2.3. Kafiye ve Redif 

Yümnî, Ģiirlerinde kafiye çeĢitlerinin hemen hepsine yer vermiĢ ve bolca redif 

kullanmıĢtır. Eserdeki kafiye türlerine geçmeden önce redifli manzumelerin dökümünü vermek 

gerekir. AĢağıdaki tabloda, Divan‟daki kelime veya kelime grubu Ģeklindeki redifler gösterilmiĢtir: 
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Gazel  

Nu. 

Redif  Gazel 
Nu. 

Redif  Gazel 
Nu. 

Redif 

1/6 cānā 50 nedür 110 düşürdüm 

2 ṣahbā 51 arar 111/11
3 

buldum 

3 yaña 54 gider 112 idebilmem 

9 teşne-leb 59 örter 114 bildüm 

10 maḥabbet 62 gör 116 senüñ olsun  

13 feraḥ 64 benzemez 117 olmasun 
dersün 

14 ḳadeḥ 68 itmez 119 neylesün 

15 sürḫ 71 görünmez 120 iñleden 

17 bülend 72 incinmez 125 ṭuymasun  

19 leẕīẕ 73 düşdi 
göñlümüz 

130 pervāne 

20 getürür 74 olmaz 131 içinde 

21/40/
55 

eyler 76 ṣarılmış 132/14
3 

ola 

22 añdurur 79 ġaraż 133 buldum 
kendüme 

24 bāḳīdür 80 ḫaṭṭ 134 piyāle 

26 döker 82 ḥaẓ 136 olma 

28 ḳodılar 84 şem‘ 138 Edrine 

30 beñzer 86 ṭaraf ṭaraf 142 Ḥalebde 

31 gösterür 88 ṣadef 144/14
5 

arasında 

32 ḫoş gelür 89/90 ‘aşḳ 151 olsa 
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33/35/
43/56 

olur 93 ‘āşıḳuñ 153/15
7 

gibi 

34 aġladur 94 şem‘üñ 159 ḳalmadı 

36 baġlanur 97 mi uydun 160 daḫı 

37 olsun da 
gör 

100 gönül 161 mı ḳaldı 

38 degül 
midür 

101 oldun ey 
gönül 

164 geldi 

39 kendidür 102 ey gönül   

44 çeker 103 üstüne gül   

45/53 ider 104 degül   

46 göster 106 idelüm   

Tabloya göre Yümnî Divanı‟nda yer alan 165 gazelin 92‟sinde kelime veya kelime grubu 

Ģeklinde redif mevcuttur. ġiirlerde en çok ol-, et-, eyle- gibi fiil köklü kelimelerden redif 

yapılmıĢtır. Ayrıca Divan‟daki gazellerin yarıdan fazlasında ġeyhülislâm Yahyâ‟nın Ģiirlerinde 

kullandığı redifler göze çarpmaktadır. Bu da Ģairin, Ģiirlerinde Ģekil bakımından ġeyhülislâm‟a ne 

kadar özendiğinin bir göstergesidir.  

Bu açıklamalardan sonra Divan‟daki kafiye çeĢitlerine gelecek olursak; klasik Türk 

Ģiirinin kafiye anlayıĢı çerçevesinde eserde, farklı oranlarda hemen her kafiye türüne yer 

verilmiĢtir. Bunlar sırasıyla Ģu Ģekildedir: 

Kafiye-i mücerrede: Kafiyeyi meydana getiren kelimelerin son harfi olan revinin tek 

baĢına tekrarından oluĢan kafiye türüdür. Yümnî Divanı‟nın yaklaĢık %36‟sında bu kafiye 

kullanılmıĢtır:  

Dehān-ı şīşeden kim ḳulḳul eyler dem-be-dem ṣahbā 
Olur gūyā muṣāḥib bir nigār-ı ġonca-fem ṣahbā  
   
Getür sāḳī mey-i ṣāfīyi zāhid gelmesün bize 
Ṣafālar idelüm yār ile ḳılsun def‘-i ġam ṣahbā (v. 7b) 

Kafiye-i mürdefe: Bu kafiye türünde kelime sonlarında iki sesin benzeĢmesi esastır. 

Kafiyeyi oluĢturan asli harf ile ondan önce gelen uzun ünlünün birleĢmesiyle mürdef kafiye oluĢur. 

Divan‟daki gazellerin yarısından fazlası bu türde kafiyelenmiĢtir: 

Dimek mir’āt-ı rūy-ı yār zülfinden bedīd olmaz  
Şeb-i tārında dil seyr-i mehden nā-ümīd olmaz  
 
Ne deñlü uzasa rūz-ı ġam-ı zülf-i siyeh-kārı  
Şeb-i yeldā-yı hicrānı ḳadar yārüñ medīd olmaz (v. 22a) 
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Kafiye-i müessese: Kafiye harfleri olan revi, dâhil ve tesisin bir araya gelmesiyle oluĢan, 

birden çok ses benzeĢmesine dayanan bir kafiye türüdür. Divan‟da üç-beĢ manzume dıĢında pek 

örneğine rastlanmamaktadır: 

Lāleler peymāne gülşen gūyīyā meyḫānedür 
Bülbül-i zār anda bir feryād ider mestānedür 
 
Gice gördüm ṭolaşır pervāz idüp eṭrāfını  
Ġonca gūyā şem‘dür bülbül aña pervānedür (v.16a) 

Kafiye-i mukayyede: Revi harfi ile ondan önceki harekesiz ünsüzün birleĢmesiyle oluĢur. 

Divan‟da yalnızca birkaç gazelde kullanılmıĢtır: 

Dünyā döker civāna ki dünyā perest ola  
Müşgil hemān ol ‘āşıḳa kim teng-i dest ola 
 
Vuṣlat deminde ‘āşıḳı şīveyle öldürür 
Şol dil-rübā ki bāde-i nāz ile mest ola (v. 36a) 

4. Muhteva Özellikleri 

Divan‟ın muhtevasının derin bir Ģekilde ortaya konulabilmesi için ciddi bir tahlil ve 

tetkike ihtiyaç vardır. Makalemizin sınırlarına sadık kalmak kaygısıyla Ģimdilik genel bir 

değerlendirmeyle yetineceğiz.  

Yümnî, ġeyhülislâm Yahyâ gibi bir gazel Ģairidir. ġeyhülislâm Yahyâ‟nın gazellerinde 

gördüğümüz his ve temayüllerin ciddi bir kısmı Yümnî‟ye ilham olmuĢtur. ġair, kasidelerinde 

Yahyâ Efendi‟ye karĢı hissettiği derin bağlılık duygusunu sanatına da aksettirmiĢtir. Yümnî 

üzerindeki Yahyâ Efendi tesirini, yalnızca etkilenme olarak değerlendirmek pek doğru değildir. 

ġairin, Ģiirlerinde Yahyâ Efendi‟yi taklit ettiğini söylemek daha yerinde olsa gerek. AĢağıya 

aldığımız Ģiirler, bu tespitimizi kanıtlar niteliktedir: 

Yümnî Şeyhülislâm Yahyâ 

Tīr-i ġam pür-tāb iderse dil-rübā senden yaña Cānı ḳullāb-ı ser-i zülfüñ çeker senden yaña 

Atduġı seng-i cefā-pīşe dilā benden yaña Gūşe-i çeşmüñ ne var olsa eger benden yaña 

    

Serv-i ḳaddüñ verd-i ḫaddüñ seyr iden ey ġonca-leb Ġonce-i la‘lüñ gül-i rūyuñ görenler neylesün 

‘Andelīb olursa da varmaya gülşenden yaña Ey boyı servüm varup bir daḫı gülşenden 
yaña 

    

Şem‘-i ruḫsāruñ ḳoyup da nice gelsün sīneye Ol sehī ḳaddi görenler ḫançer-i zerrīn ile 

Hīç ṭolaşur mı varup pervāne kül-ḥandan yaña İltifāt itmez çemende serv ü sūsenden yaña 

    

Biz ki merd-i ‘aşḳ-ı pākiz nefs-i emmāre bizi Zāhidi tercīh ider mi rinde ṣāḥib-ṭab` olan 

Zāhid-i nādān gibi ceẕb idemez zenden yaña Diñledüm güftārını vā‘iẓ de gevdenden yaña 

    

Bu zen-i dünyā ne mekkāre’ydügin iẕ‘ān iden Ḳorḳarın Yaḥyā ki pūlād olsa da te’sīr ider 

Yümniyā dönüp baḳar mı bir daḫı andan yaña Tīr-i āhuñ kim vara ol ḳalbi āhenden yaña  

(v. 8
a
) (Kavruk 2001, 38) 
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Örnek gazellere baktığımızda Ģunu söyleyebiliyoruz: Yümnî; aynı vezin, kafiye, duygu ve 

söyleyiĢle Yahyâ Efendi‟den kendi Ģiiri için bir zemin almıĢtır. Divan Ģiirinde bu tarz Ģekil, içerik 

ve söyleyiĢ açısından benzer pek çok Ģiir vardır. Bunların birçoğuna nazire demek de mümkündür. 

Fakat Yümnî‟nin Yahyâ Efendi‟yi takip ve bir noktada onu taklit etme gayreti Divan‟a hissedilir 

bir Ģekilde sinmiĢtir. ġiirlerin neredeyse yarısından fazlası böyledir. Bu nedenle Yümnî 

Divan‟ındaki gazeller Yahyâ Efendi‟nin gazellerinin gerisinde kalmıĢ basit örneklerdir.  

Yümnî‟yi rind bir Ģair, Ģiirlerini de rindane Ģiirler olarak nitelendirebiliriz. Gazel 

dünyasının vazgeçilmez unsurları Divan‟ın hemen her yerinde karĢımıza çıkar: ÂĢık-mâĢuk-rakip 

üçlüsünün sıkı iliĢkileri, rind-zâhid arasındaki çekiĢmeler; mutluluk, derd, gam ve bela halleri; 

bahar, kıĢ ve hazan mevsimlerinin hissettirdikleri; içki meclislerinin renkli dünyasının unsurları 

eserin muhtevasının nerdeyse yüzde doksanını oluĢturur.  

ġair, gazellerinde genellikle âĢıkane duygulardan dem vurur. AĢka ait soyut ve somut 

düĢünceler, onun etrafında kurulan dünyalar artık sıradanlaĢmıĢ ve özgünlüğünü neredeyse yitirmiĢ 

türlü benzetme ve hayat unsurlarıyla okuyucuya sunulur. Bu bağlamda Ģair, insanların ders almaları 

için her zaman aĢk hallerini anlattığını söylemiĢtir: 

Hep ‘aşḳ aḥvālini taḥrīr ider dīvān-ı şi‘rinde  
Cihānda ‘ibret içün anı Yümnī bir eẟer eyler  (v.15b) 

Sevgiliye ait mefhumlar, onun güzelliklerini Ģerh eden hayal ve tasavvurlar 

manzumelerde geniĢ bir yer tutar: 

Siyeh zülfi şeb-i deycūra beñzer  
Yüzi cirm-i meh-i pür nūra beñzer  
 
Dehānı ġūyiyā bir ḥoḳḳa-i la‘l 
İçinde dilleri billūra beñzer  
 
Ġubār-ı ḫaṭṭ-ıla ol ḫurde beñler  
Şeker üzre mekesle mūra beñzer 
 
Yeşil cāmeyle anı seyr idenler  
Melek didiler ammā ḥūra beñzer  
 
Açılmaz gözleri nāz uyḫusından 
O dilber Yümniyā maḫmūra beñzer (v.13b)  

Bülbülün gül uğruna geceler boyu inlemesi, pervanenin Ģeme kendini feda etmesi, âĢığın 

sevgilinin zülüflerinde can vermesi, sevgilinin her daim âĢığına cevr ü cefa etmesi, aĢk iksirinin 

gönül mülkünü mest etmesi, kanlı gözyaĢlarıyla sürahilerin dolması, bahar eyyamında çemen 

mülkünde bayramların yapılması, ayrılıktan doğan ah ateĢinin göklere çıkması, sevgilinin rakibe 

yüz vererek âĢığı kıskandırması, muhabbet ehlinin çile ve ıstıraplardan azat olmaması gibi klasik 

Ģiirde alıĢkın olduğumuz söylemlere Yümnî Divanı‟nda da sıkça rastlamaktayız: 

Cevr ile aġlamadan bī-ṭāḳat olmışken yine  
Yanuna alur raḳībi bizi tekrār aġladur (v. 14a) 

 
Sīneme atılmaḳ ister dā’imā peykān-ı yār 
Yanmaġa pervāne gibi āteş-i sūzān arar (v. 17a) 
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Murġ-ı dili çün ḫalḳa-i zülfine düşürdük  
Yümnī yüri ümīd-i ḫalāṣ eylemeden geç (v. 10a) 
 
Yümnīyi helāk eyledi gerçi ġam-ı ‘aşḳuñ  
Ṭoymaz elem-i cevr ü cefāña hele cānā (v. 8b) 
 
Ġam def‘ idecek bādeyi gördüm ki bulunmaz  
Ḫūn-ābe-i çeşmi ḳoyarum sāġara cānā (v. 7b) 
 
Gelüñ bezm-i ṣafā tarḥ idelüm gülşende ‘āşıḳlar  
Bahār eyyāmıdur güldür çemendür ṣavt-ı bülbüldür (v.19b) 
 
Dilā gūyā ki āteş-bāzsın ol yāre seyr içün  
Çıḳar eflāke her gice şererler dūd-ı āhuñla (v. 35a) 
 
Raḳībe ben o şehüñ bir işāretin gördüm 
Helāk iden beni her-bār Yümniyā odur (v.12a) 
 
Dervīş-i ḫān-ḳāh-ı maḥabbet iseñ eger  
Boynuñda Yümnī derd ü belā saña şāldur (v. 19b) 

Yümnî‟nin sade ve külfetsiz üslubuyla karĢımıza çıkardığı Divanı‟nda ele aldığı konular 

bir bakıma gazel nazım Ģeklinin asli konularıdır. Dolayısıyla bu bölümün baĢından beri anlattığımız 

hususların hepsini bu bağlamda değerlendirebiliriz.  

Bilindiği üzere gazelde bu konuların yanı sıra sosyal hayat, din, tasavvuf ve diğer harici 

konular da iĢlenmektedir. Yümnî Divanı‟nda sosyal hayat ve dine dair pek bir ize 

rastlamamaktayız. Fakat eserde, tasavvufa dair bazı söylemler mevcuttur. Bunlar da tasavvufun 

terimsel dünyasından oldukça uzaktır. Yümnî, tasavvufu daha ziyade gönül bağlamında ele 

almıĢtır. Eserde, özellikle rind-zâhid iliĢkileri dikkati çekmektedir. ġairin bu noktadaki tutumu 

ġeyhülislâm Yahyâ ile birebir örtüĢmektedir. O, her fırsatta zahide taĢ atmıĢ ve onun kaba 

softalığından yakınmıĢtır. Rinde ise bunların aksine muhabbet ehli muamelesi yapmıĢ, onu sürekli 

yüceltmiĢtir. Tabii ki divan Ģiirinin anlam dünyasında bu kavramlar hemen hemen aynı kalıplaĢmıĢ 

ifadelerle iĢlenir. Yümnî‟yi bu anlamda diğer Ģairlerden ayıran bir hususa rastlamadık. Belki 

söyleyiĢindeki pürüzsüzlük ve anlatımındaki samimilik Yümnî adına bir farklılık oluĢturabilir. 

AĢağıda verdiğimiz örnek beyitler Yümnî‟nin bu yönü dolayısıyla önemli addedilebilir: 

Yümnī ‘uşşāḳdan ayrılma ki rāh-ı Ḥaḳda  
Geçdiler zāhidi bir niçe merāḥil ḳodılar (v. 13a) 
 
Yanımuzda zāhidā añma bezm-i dünyāyı sen  
Merd yanında ‘acūz-ı dehr-i dūn merdūdedür (v. 17a) 
 
Ḳabrüme gelmesün öldükde benüm zāhid-i ḫuşk  
Dōstum mürşid-i ‘aşḳuñ baña telḳīn eyler (v.18a) 
 
Bir nesne ḳomaz ‘aşḳ olıcaḳ dilde sevāddan  
Ey ṣūfī bizüm ṣanma ‘abes ola hevāmuz (v. 20b) 
 
Vīrāne göñülde bulınur genc-i maḥabbet  
Eyvān-ı şeh-i dehrden iy künc-i fenāmuz (v. 20b) 
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Gel dā‘im Allah idelüm sübḥān bizümdür ey göñül  
Derd ile çoḳ āh idelüm dermān bizümdür ey göñül (v. 28a) 

Sonuç 

Tanıtımını ve genel değerlendirmesini yapmaya çalıĢtığımız Yümnî Divanı, daha önce 

kaynaklarda iĢaret edilmeyen bir eserdir. 17. yüzyılda yaĢamıĢ Yümnî mahlaslı bir Ģair tarafından 

kaleme alınan Divan, kaside ve gazellerden müteĢekkildir. Divan‟ı ġeyhülislâm Yahyâ Efendi‟ye 

hem ferdi hem de sanatsal açıdan bağlı olan bir Ģairin kaleme almıĢ olması bizce eserin en özgün 

tarafıdır. Yümnî Divanı‟ndaki kasidelerin hepsi ġeyhülislâm‟a methiye Ģeklinde tertip edilmiĢtir. 

Gazeller kısmında da ondan övgüyle bahsedilmiĢtir. Bunların hepsi bize, ġeyhülislâm Yahyâ‟nın 

dönemin en çok beğenilen ve takdir edilen Ģairlerinden biri olduğunu tekrar hatırlatmıĢtır. Bu 

anlamda belki Yümnî de anımsanmaya değer bir Ģair olacaktır. 

Divan‟ın sahibi Yümnî‟nin tam kimliğini belirleyemedik. Fakat üzerinde durduğumuz 

kiĢiler arasında önemli bir isim olup, bu kiĢi, tezkire müellifi Mehmet Salih Yümnî‟dir. Eğer ileride 

ortaya çıkacak birtakım yeni veriler bu eserin ona ait olduğunu gösterirse Yümnî Divanı, edebiyat 

tarihimiz açısından farklı bir değer de ifade edecektir.  

Eser üzerine yaptığımız çeviri yazılı metni tamamladığımızı, kısa bir zamanda tam 

metnini yayımlamayı düĢündüğümüzü belirtip, bu vesileyle yazımıza, Yümnî‟nin âĢıkane tarzda 

kaleme aldığı birkaç gazelle son vermek istiyoruz: 

Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 
Ḥaste-i ‘aşḳda kim ẕerre nefes bāḳīdür 
Āh ider çünki derūnında heves bāḳīdür   
 
Uydurur bizi hevāsına ḳomaz ey zāhid  
Muṭrib-i bezmde tā kim bu nefes bāḳīdür  
 
Leblerüñ ḳandı ḫayāline düşüp merdüm-i çeşm 
Şīşe-i dīdede mānend-i meges bāḳīdür  
 
Şeyḫ va‘ẓ itmese ṣūfī yeter ey ‘āşıḳ-ı mest 
Şaḥne yoḳdur diyü aldanma ‘ases bāḳīdür  
 
‘Āḳıbet Yümnī ne dil ḳala ne dil-ber ne bu ten  
Gül ü bülbül gidicek ṣanma ḳafes bāḳīdür (v. 12a) 
 
Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 
Ḫūblar göñlümüz alup bizi bī-dil ḳodılar  
Bir şehi ḳul idinüp adını muḳbil ḳodılar 
 
Ḳonalı şehr-i dile ceyş-i ġam-ı hicrānuñ  
Yaḳmadıḳ anda ne kāşāne ne menzil ḳodılar 
 
Ola kim baña naṣīb ola diyü her ‘āşıḳ  
Yüzüñe ḳarşı varup cānı muḳābil ḳodılar  
 
‘Aşḳ fennini tamām idemediler taḥḳīḳ 
Bunca eslāf niçe yirleri müşkil ḳodılar  
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Yümnī ‘uşşāḳdan ayrılma ki rāh-ı Ḥaḳda  
Geçdiler zāhidi bir niçe merāḥil ḳodılar (v. 13a) 
 
Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 
Murġ-ı dil gülşende dā’im bülbül-i nālān arar  
Şöyle beñzer ḥālini söyleşmege yārān arar  
 
Bir deliḳanlu civānuñ yolına dīvāne dil  
Ölmege cānlar virür bir ḫançer-i bürrān arar 
 
Sīneme atılmaḳ ister dā’imā peykān-ı yār 
Yanmaġa pervāne gibi āteş-i sūzān arar  
 
Bunda neylersin diyü sürme ḳapuñdan ey ṭabīb  
Neylesün bī-çāre ‘āşıḳ derdine dermān arar  
 
Yümniyā şimden girü deryā-yı eşkümde benüm  
Añlaram ġavvāṣlar lü’lü’-yi mercān arar (v. 17b) 
 
Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fe‘ūlün 
Ben aġların ol ḫande ider yaşumı silmez  
Ol ṭıfl daḫı ‘āşıḳınuñ ḳadrini bilmez  
 
Ḫançer çeker aġlama diyü üstüme ammā  
Başum kesilür gözlerümüñ yaşı kesilmez  
 
Peykānuñı maḥv ider edebdür diyü cānā  
Hīç tīrlerüñ sīne-i sūzānıma ilmez  
 
Ummasun ol āhūyı şikār itmegi her kim  
Aġyār ile ardına düşüp it gibi yilmez 
 
Kim ḳādir olur ‘aşḳ ile ṭutuşmaġa Yümnī  
Ammā nideyin bu dil-i dīvāne yeñilmez (v. 20b) 
 
Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilātün Fe‘ilün 
‘Aşḳdan ġayrı dimezdüm daḫı bir kār olsa  
Dil-rübālar eger ‘āşıḳlarına yār olsa  
 
Bu ne zevḳ u bu ne ḥaẓẓ u bu ne ḥāletdür kim  
Ḫātırum ḫoş ne ḳadar yār cefā-kār olsa 
 
Ḥüccet olurdı lebin öpmege ḫaṭṭ-ı la‘li 
Yārdan ger aña ta‘līḳına iḳrār olsa  
 
Dünyeden ‘aşḳ bizi şöyle uṣandurdı kim kāş  
Ne diyār olsa ne dār olsa ne de yār olsa  
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Yār yār olsa hemān Yümnī baña ‘ālemde  
Ġam degüldi bu cihān ḫalḳı aġyār olsa (v. 37b) 
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