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16. ASIRDA GEMİ YOLCULUĞUNU YEREN BİR MANZUME: 
CÛYÎ’NİN KEŞTÎ-NÂME’Sİ 

 

Ekrem BEKTAŞ* 
 

ÖZET 
XVI. yüzyıl şairlerinden biri olan Cûyî’nin hayatı hakkındaki bilgilerimiz 

çok sınırlıdır. Sadece Rızâ Tezkiresi ve S. Nüzhet Ergun’un Türk Şairleri’nde 

hayatı hakkında bilgi vardır. Pervane Bey Mecmuası’nda iki gazeli bulunan 

şairin, iki yazma şiir mecmuasında da “Keştî-nâme” adlı bir manzumesi tespit 

edilmiştir. Manzumedeki bilgilere göre, gemi kaptanlığı görevini yapan Cûyî, 

Tunusludur. Bu makalede, şairin hayatı ve gemiye binmenin sıkıntılarını 
anlattığı  “Keştî-nâme” adlı manzumesi üzerinde durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Cûyî, Keştî-nâme, gemici, gemicilik terimleri. 

 

A POEM WHICH DISPARAGES SAILING IN 16. CENTURY: 
CÛYÎ’S KESTİ-NÂME 

 

ABSTRACT 

Our knowledge about the life of Cûyî, one of the poets of the 16th 

century is very limited. There are only information about his life in Tezkire of 
Riza and S. Nuzhet Ergun’s “Türk Şairleri” (Turkish Poets). There have been 
found two ghazels (odes) belonging to the poet in Pervane Bey Review. There 

is also found a Keshtiname of him in two Reviews of poetry manuscripts. 

According to the data found in the poem, Cuyi who had been a captain of ship 
was from Tunisia. In this article, life of the poet, and his Keshti-nâme which 

narrates the problems during sailing were mentioned. 

Key Words: Cûyî, Keştî-nâme, sailor, sailing terms. 

 

 

Türk edebiyatının XIII-XIX. yüzyıllar arasındaki en uzun dönemini kapsayan Klâsik Türk 

edebiyatının temsilcisi şair ve yazarlarla bu şair ve yazarların eserleri henüz tam anlamıyla tespit 

edilebilmiş değildir. Sahayla ilgili yapılan araştırmaların sayısı arttıkça, bu edebiyatın temsilcisi 

olan edebî şahsiyetlerin sayısı her geçen gün değişmekte ve söz konusu temsilcilerin yazdıkları 

edebî ürünler de ortaya çıkarılmaktadır. Son yıllarda yazma mecmualar üzerine yapılan ilmî 

çalışmalar ve bu çalışmalar neticesi elde edilen bilgiler, dile getirdiğimiz düşüncenin en önemli 

göstergelerinden biridir.
1
 Kütüphanelerimizin tozlu raflarında bekleyen ve henüz tam bir tasnifi 

yapılmayan binlerce mecmuanın, Türk edebiyatının en bâkir alanlarından birisi olduğu 

muhakkaktır.
2
  

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi Yazmaları İsmail Saib I 

4125 numarayla kayıtlı şiir mecmuasında tespit edilen “Cûyî” mahlaslı bir şairin kaleme almış 

olduğu “Keştî-nâme-i Cûyî Der-Mezemmet-i Û”
3
 başlıklı manzume, bu yazının konusunu teşkil 

                                                 
* Yrd. Doç. Dr. Harran Ü. Fen-Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Böl. El-mek: 

ekrembek13@yahoo.com 

1 Yaşar, Aydemir, “Şiir Mecmuaları ve Metin Teşkilinde Mecmuaların Rolü”, Bilig, S. 19, Ankara, 2001, s. 147-

156; agm, “Şiir Mecmuaları ve Metin Teşkilinde Mecmuaların Rolü”, Türk Kültürü, S. 464, Ankara, 2001, s. 731-744; 

agm., “Metin Neşrinde Mecmuaların Rolü ve Karşılaşılan Problemler”, Türkoloji Araştırmaları/Turkısh, Studıes, Tunca 

Kortantamer Özel Sayısı, Editor: Atabey Kılıç-Sibel Üst, S. 2-3, Summer, s. 122-137; Kılıç, Atabey “Süleymaniye 

Kütüphanesi Reşid Efendi 977’de Kayıtlı Manzum Sözlük Mecmuası Hakkında”, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat 

Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu (25-27 Nisan 2007 Erzurum), 

Bildiriler-2, 2009,  s. 663-676. 

2 Atabey, Kılıç 2002: 663). 

3 Cûyî’nin Keştî-nâmesi (gemi hakkındaki manzume) ve onu yermesi hakkında. 

mailto:ekrembek13@yahoo.com
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etmektedir. Söz konusu mecmuadaki manzume, kaside nazım şekliyle yazılmış 110 beyitten 

ibarettir. Gerek kasidenin başlığındaki “Cûyî” kelimesinden, gerekse son beyti olan 

Óaú selÀmetle vuãÿlini müyesser idicek 
Úor gider mi hele gör bir daòi Cÿyì Tunus’ı 
mahlas beytinden, manzumenin “Cûyî” tarafından yazıldığı açıkça anlaşılmaktadır. Şair 

hakkında tezkirelerde bilgi bulunup bulunmadığını görmek için başta Tezkirelere Göre Divan 
Edebiyatı İsimler Sözlüğü4

 adlı esere müracaat edildi. Ancak anılan eserde, “Cûyî” mahlaslı bir 

şaire rastlanmadı. Cûyî ve manzumesiyle ilgili araştırmalarımız devam ederken, Rızâ 
Tezkiresi’nde

5
 ve S. Nüzhet Ergun’un Türk Şairleri’nde

6
 Cûyî mahlasını kullanan bir şair tespit 

edildi. Türk Şairleri’nde şair hakkında verilen bilgi bir cümleden ibaret olup şöyledir: “XVI ncı asır 
şairlerinden Cûyî hakkında tezkirelerde malûmat kayıdlı değildir. Onun Pervâne Bey 
Mecmuasından iki gazelini naklediyorum: 

N’ola sînemde tutarsam tîrinin peygânını 
Lâcerem sadra geçürür her kişi mihmânını 
Lutf edip ey mâh-ı Ken’ân’ım kad[e]m rencide kıl 
Âşıkın eyle müşerref külbe-i ahzânını 
Dest-i gamdan ger yakan kurtarmak istersen gönül 
Düş meyin ayağına tut dilberin dâmânını 
Âşıkın irer safâ ile ferahlar cânına 
Hande eyler görse gül gibi ne dem cânânını 
Sen nigârı derkenâr ittikçe düşmen d[ΰ]stum 
Cûyî miskinin tutar ol dem kasâvet cânını 
   ** 
Ezel aşkın meyin itti meger nûş 
Gönül deryâ gibi her dem ider cûş 
Nola kûyinde her dem nâle kılsa 
Ki bülbül olamaz gülşende hâmûş 
Hezâr efgânına ben bülbülüm âh 
Niçün gül gibi tutmazsın güzel gûş 
Lebin yâdına olmuştur nigârâ 
Ayağ ile meyin gayette serh[o]ş 
Düşürme ârif ol elden ayağı 
Be Cûyî var ise başımda ger hûş” 7

  

Rıza Tezkire’sinde de Cûyî hakkında “Ba’de mürûrü’l-elf vefât eyledi.” şeklinde 

baksedilerek şu örnek verilmiştir:  
“La’lüne cân verdük-ise dil-berâ kan itmedük 
Yüzüne bedrü’d-dücâ didükse noksân itmedük”

8 
Ancak üzerinde çalıştığımız İsmail Saib I 4125 numarada kayıtlı kasidenin sonunda, 

manzumenin toplam beyit sayısı ve istinsah tarihini belirten “Cem‘an 110 beyit, Tahrîr-i sene: fî 15 
Şa‘bân 89 Cum‘a alaydan naúl olundığı gün yazıldı” şeklinde bir kayıt vardır. Zikredilen bu “15 

Şâban [9]89” (M. 14 Eylül 1581) tarihinin, Rızâ Tezkiresi’nde verilen yıl ve Türk Şairleri’ndeki 

                                                 
4 Haluk İpekten, vd.,Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 

Ankara, 1988. 

5 Gencay Zavotçu, Rıza Tezkiresi, Sahaflar Kitap Sarayı, İstanbul, 2009. 

6 S Nüzhet Ergun, Türk Şairleri, ts., C. III, s. 1095; Saadettin Nüzhet Ergun’un Türk Şairleri adlı eserindeki 

bilgiden bize haberdar eden Prof. Dr. Adem Ceyhan’a teşekkür ederiz. 

7 Age. C. III, s. 1095. 

8 Zavotçu,  s. 128. 
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asır kaydıyla uygun düştüğünü, bundan dolayı söz konusu kaynaklarda ismi geçen Cûyî ile 

manzumesi üzerinde çalıştığımız şairin aynı kişi olabileceğini tahmin ediyoruz.  

Cûyî’nin manzumesi üzerinde yoğunlaşırken, özellikle gemicilikle ilgili terimleri 

araştırırken
9
 The Lingua Faranca In The Levant 10

 adlı sözlükte, Fatih Kütüphanesi 5424 numarada 

kayıtlı bir yazma esas alınarak Cûyî’nin manzumesinden bazı beyitlerin alındığını müşahede ettik. 

Aynı sözlükte söz konusu Cûyî’ye ait kasidenin A. Tietze tarafından İngilizce çevirisiyle birlikte 

metninin yayımlanacağı ifade edilmektedir.
11

 Ancak A Tietze’nin ölümünden sonra gerek 

arkadaşları
12

 ve gerekse öğrencileri
13

 tarafından hazırlanan biyografilerde Tietze’nin böyle bir 

çalışmasına rastlayamadık. Fakat Andreas Tietze’nin üzerinde çalışmayı düşündüğü Cûyî’ye ait 

kasidenin yukarıda zikredilen kütüphanedeki nüshasına ulaşıldı. Süleymaniye Kütüphanesi Fatih 

Bölümü 5424 numarada kayıtlı bir şiir mecmuasında (yk.70b-73a) bulunan bu manzumeyi, 

elimizdeki nüshayla (İsmail Saib I 4125)  karşılaştırarak tenkitli metni oluşturmaya çalıştık.  

Yukarıda da değinildiği gibi Cûyî’nin hayatına dair bilgi çok azdır. Manzumesinden tespit 

edebildiğimiz kadarıyla Cûyî’nin Tunuslu olduğu ya da Tunus’ta yaşadığı anlaşılmaktadır. 

Aşağıdaki beyitlerden de gemi hocalığı ya da “gemi ferzâneliği” (gemi hâkimi, kaptanlık?) işini 

yaptığını söylemek mümkündür.  
Başuma yazu imiş n’ideyin elden ne gelür 
Bir geminüñ olup ibrÀm ile ben de òˇÀcesi 
Naùè-ı òÀk üzre piyÀde yüri şÀh-ı vaút ol 
Gemi ferzÀneligine ãaúın itme hevesi 
Cûyî’nin, aşağıdaki beytinden hareketle Tunus savaşının yapıldığı yıllarda yaşadığı ve 

XVI. yüzyılın sonlarına doğru öldüğü söylenebilir: 
Meger olmışdı ol eånÀda àuzÀt-ı Ùūnus’uñ 
İntiúÀm aòõına maúãadları düşmen yaúası 
Kaside başlığında “mezemmet” kelimesiyle belirtildiği gibi Cûyî, memnun olmadığı bir 

gemi seyahatinden sonra çektiği sıkıntı ve meşakkatleri, karşılaştığı problemleri kısacası 

intibalarını mübalâğa sanatına başvurarak tasvirî bir üslupla kaleme almıştır. Şairin bu olumsuz 

tavrı, manzumenin ilk beyti olan, 
Derd-i serdür geminüñ óaú bu ki ùarz u töresi 
èAúlı başında olan aña ider mi hevesi 
beytinden itibaren kaside boyunca devam eder. Bütün sıkıntılardan sonra kara ile denizi 

karşılaştıran şair, aşağıdaki beyitle adata ders verir: 
Úaradan úoma elüñ sÀéil olursañ da ne àam  

Óaú seni aç u ãusuz úor mı be torlaú gidisi 

Yine manzumede dikkat çeken bir başka özellik de deyimlerin fazlaca kullanılmış olmasıdır. 

Kasidede geçen deyim ve kalıplaşmış halk söyleyişleri şunlardır: Derd-i ser, aklı başında ol-, cehennem 
deresi, havaya dayan-, cân bâzârına düş-, dünyâ delisi ol-, göze uyku kapusı gir-, cân ü cihândan bez-, 
eşribesi Kevser ol-, garîbin biri ol-, naúd-ı ãabrı yağmala-, mir’ât-i ãafâyı sı-, ser-geşte ol-, gûşuna 
silistre sesi ir-, kürek elde hazır ol-, bahri cûşa getir-, úahrın anası atası ol-, zülf-i zincirine bend ol-,  
başdan úıça dek, dîdemizin puãulası, göñül firúatası şikest ol-, başıma yazu imiş, n’ideyin elden ne gelir, 
gönül çağlaması, ser çek-, hûn-ı insâna ãusa-, úarın ağrısı, göbek borısı, meded ãan-, gögüs ger-, havâda 

                                                 
9 Bu konuya dikkatlerimizi çeken Prof. Dr. İsmail Hakkı Aksoyak’a teşekkür ederiz. 

10 Henry& Renee Kahane, Andreas Tietze, The Lingua Faranca In The Levant, Turkish Nautical Tems of İtalian 

and Grek Origin, Üniversity of İllinois Pres, Urban, 1958. 

11 Age., s. 631. 

12 Helga Anetshofer, “Long Live Otoman Studies- Andreas Tietze’yi (1914-2003) Hatırlarken”, Journal Of 

Turkhis Studies, Volume 30/1, Orhan Okay I, Harvard Üniversitesi, 2005, s. 316-345. 

13 Mehmet Ölmez, “Türkçenin Yorulmaz Araştırıcısı Andreas Tietze’nin Ardından”, Toplumsal Tarih, S. 122, 

İstanbul, 2004, s. 50-53; Sevim Yılmaz-Önder,  “Andreas Tietze’nin biyografisi üzerine bir deneme”, Toplumsal Tarih, 

S. 122, İstanbul, 2004, s. 54-55. 
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yele-, kürek çek-, başdan aş-, harâya çal-, belÀ silsilesi pâyine sarıl-, torlak gidisi ol-, dâma düşmek, 
câna mübârek ol-. 

Toplam yüz on bir beyitten ibaret olan manzumede bu kadar deyimin kullanılmış olması, şairin 

gemi seyahati sırasında çektiği sıkıntıları anlatması bakımından dikkat çekicidir. Ayrıca şairin Türkçeye 

ve halk kültürüne ne derece vâkıf olduğunun da bir göstergesidir. 

Manzumede fazla olmamakla birlikte gemicilikle ilgili bazı terimler de vardır. Gemicilik 

terimleri şunlardır: Orãa poca, dek dorı, silistra, óamleci, ala, fora, top otu, top úıyyesi, re’îs, keştî, úıç, 
seren, dedegi, cunba, mıknatıs, pusula, firkata, pâre, âlet/halat onarmaú, levend, fit, cebe, alarğa, 
úalyata, borazan, elvend/alavand, úapudan, ferzâne vs.  

Görüldüğü üzere Cûyî de, XVI. yüzyıl şairlerinden özellikle Nigârî, Kâtibî ve Yetîm gibi 

şairlerin şiirleriyle moda haline gelen gemicilik terimleriyle şiir yazma geleneğine uymuş oluyor.
14

 

Yukarıda zikredilen kelimelerden bazıları anlam değişikliğine uğramış olsa da günümüz Türkçesinde 

kullanılmaktadır.  

Manzumenin çevriyazı metni, iki yazma nüsha karşılaştırılarak oluşturuldu. Buna rağmen 

manzumede, anlam ve vezin bakımından problemli beyitler vardır. Okumada ve anlamlandırmada 

zorlandığımız kelimelerin sonuna soru işareti konmuş; vezne uymayan beyitler dipnotta belirtilmiş; 

metin tamiri yoluyla yapılan eklemeler de köşeli parantez ile gösterilmiştir. Ayrıca anlamı bilinmeyen 

bazı gemicilik terimlerinin manalarını da dipnotta verilmiştir. 

 

KEŞTÍ-NÁME-İ CŪYῙ DER-MEÕEMMET-İ Ū
15

 

feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün  

 
 Derd-i serdür geminüñ óaú bu ki ùarz u töresi 

  èAúlı başında olan aña ider mi hevesi

 

 

 ÒÀrici ziynet ü naúş birle çü úaãr-ı cennet 

  DÀòiline naôar olunsa cehennem deresi

 

 

 Cihet-i èazmine yıllarla bulunmaz menzil 

  Ùaraf-ı èavdetinüñ ãorma ki yoúdur ötesi

 

 

  ÓÀãılın dirsek eger bìm-i helÀk-i cÀndur 

  YÀdigÀr u tuòafi ùop otu vü ùop úıyesi

 

 

 5 Hedef-i tìr-i úaøÀsın ne maóalde olsañ 

  Neresidür ya bunuñ cÀy-ı selÀmet neresi 
 

 Bir òaùÀ kim gemiye irse èumÿmen irişür 

ÓÀãılı úurtılamaz ãÀóibi yÀòod reéìsi

 

 

 

                                                 
14 Andreas Tietze, “XVI. Asır Türk Şiirinde Gemici Dili, Nigârî, Kâtibî, Yetîm”, Fuat Köprülü Armağanı, 

Osman Yalçın Matbaası, İstanbul, 1953, s. 501-522. 

15 Başlık A: Úaãìde-i Cūyì Der-Vaãf-ı DeryÀ vü Keştì S. A Ankara Üni. DTCF Kütüphanesi Yazmaları İsmail 

Saib I 4125 numaralı nüshanın, S de  Süleymaniye Kütüphanesi Fatih Bölümü 5424 numarada kayıtlı nüshanın 

kısaltmasıdır.  

 1 u S: A’da yok.  

 2 ziynet ü naúş birle S: ziynet-i naúşıyla A; Cehennem deresi: Çok kötü ve sarp yerler için kullanılan bir 

ifadedir. 

 3 yıllarla S: püllerle A. 

 4 YÀdigÀr u tuóafi S: YÀdigÀr-ı tuóafi A; otu vü A: otuyla S. Ot: Cephane demek olan eski bir tabirdir. Top otu: 

top cephanesi. 

 6 ÓÀãılı A: Óaããeten S / yÀòod A: ne òod S. 
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 BÀrınuñ varı ise miónet ü endÿh u elem 

  Hep içinde bulunur õevú ü ãafÀdan berìsi

 

 

Bir iki taòtanuñ üstinde havÀya ùayanup 

CÀn bÀzÀrına düşmiş nice dünyÀ delüsi

 

 

  IøùırÀbı ne virür cÀn u dile ÀrÀmı 

  Ne gelür hÀy ile hÿdan göze uyòu úapusı

 

 

10 Vüsèat-i èÀleme baúduúca o cÀy-ı tengden 

  Ádeme gelmeye mi cÀn ü cihÀndan bezesi

 

 

  Dil-pesendümdür o bir sÀbió-i baór-ı òıredüñ 

  äuyı bardaúda vü kÀàıdda gemiyi dimesi

 

 

  Meclis-i pende ne zìbÀ şeker-efşÀn olmış 

  Menzili bÀà-ı behişt Kevåer ola eşribesi 
 

  SÀlik-i baór olana reh-zen-i düşmen beşdür 

  Beş úavì òaãma evet n’ide àarìbüñ birisi

 

 

  Biri óÀøır biri àÀéib biri ãu biri havÀ 

  Şikem-i keştìde maòfì biri ot istifesi

 

 

 15 Orãasıyla pocası reh-zen-i èìşüm oldı 

  Naúd-ı ãabrum ise yaàmaladı aldı alası

 

 

  Oltasından ki özüm vÀlih ü ser-geşte olup 

  äıdı miréÀt-i ãafÀmı gehi ãiyt ü sebesi

 

 

  Berg-i bìd-veş özümi ıããısı lerzÀn itdi 

   BÀd-bÀnı idi ãan tÀb ü tebüñ dek dorısı

 

 

  äÿretÀ çevresi òod mürdeden olmaz teşòìã 

  Remize dinse revÀdur olaruñ maúberesi

 

 

Hevl-i maóşer nic’olur anı görem dirseñ eger 

  Naôar eyle iricek gÿşuña silistre sesi

 

                                                 
 7 miónet ü endÿh u elem S: miónet-i endÿh u belÀ A. 

 8 üstinde S: üstünde A / delüsi A: delisi S. 

 9 hÀy ile A: hÀ ile S. 

 10 o cÀy-ı A: mekÀn-ı S. 

 11 Dil-pesendümdür A: Dil-pesendüdür S / gemiyi A: geminüñ S. Bâkî’nin de buna benzer bir beyti vardır: 

Şarâbı zevrak ile içmenün zamânı degül 

Efendi keştîyi kâgıdda suyı bardakda” (Küçük 1994: 375); 

Aynı mısra gemicilik terimleriyle şiirler yazan Yetîm’in şu kıtasında da geçmektedir: 

Suyı bardakda demişler gemiyi kağıda 

Bizden evvel bu cihân seyrin eden ehl-i vukûf 

Âlem-i berri koyub bahr havâsında yelen 

Bû-‘Alî-yise anun aklına idrâkine yûf   (Henry vd. 1953: 510) 

 13 àarìbüñ A: ġarìmüñ S. 

 14 àÀéib A: àÀyib S / ot A: od S; istif: Düzgün bir şekilde üst üste koyma, dizip yerleştirme, sıralama. 

15 èìşüm S: epsem A; Orsa poca: Geminin kâh rüzgâr yönüne yaklaşarak kâh sağa kâh sola dönerek düzensiz 

şekilde yol alması durumu; Ala: XVII. yüzyılda kullanılan bir çeşit seslenme, dikkat et nidası. 

 16 Oltasından A: Doltasından S. 

 17 Berg-i bìd-veş özümi ıãsısı lerzÀn itdi A: İssine dindikçe yüzüm berg-i òazÀna döndü ? / BÀd-bÀnı idi ãan tÀb 

ü tebüñ dek dorısı A: Yelkeni oldı meger tÀb tebüñ dek ùorası S; dorı: Tepe zirve, körpe filiz. 

 18 çevresi A: çözmesi S. 
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 20 Nefó-i ãÿr olduàı dem ãanki ehÀlì-i úubÿr 

  Lemèa-i vÀóidede ôÀhir olur her birisi

 

 

 Ùarfetü’l-èaynda èumÿmen görinürler ber-pÀ 

  MuútedÀ olur èamelde ùarafeyn óamlecisi

 

 

  Gÿş fermÀna müheyyÀ kürek elde óÀøır 

  Muùùarid birbirine ãaà u ãolı pìş ü pesi 
 

  İñledür úubbe-i mìnÀyı ãadÀ-yı aàlÀl 

  Baóri cÿşa getürür bend-zedeler velvelesi

 

 

  İşbu resm üzre ùururken bu cünūd-ı miónet 

  Anlara tÀ ki beyÀn eyleye óükm-i reéìsi

 

 

 25 Çekdirüp gitmesi havÀ’lmasa yelken ãolıcaú 

  Ala vü ala ile fora direk avlaması

 

 

 İki yelkenci zebÀnì-ãıfat u dìv-endÀm 

  BÀd-ı luùf ü keremüñ úahruñ anası atası

 

 

  Çehre pür-çìn-i èabÿs çün saóib-ı faãl-ı şitÀ 

  Dìdesi berú-i maòÿf ãanki felek ãÀèiúası

 

 

  Ālet-i êarb u èaõÀb elde vü dilde düşnÀm 

  DÀòil-i sìnede sÿzende àaøab nÀéiresi

 

 

  Dest-i zulm ile hemÀn cevre ururlar bünyÀd 

  Ne uranı müteóammil ne kesilür arası

 

 

 30 Deste-çÿpdan geçürür çevreme başdan úıça dek 

  èUnf ile pes ala úanı diyüp Àòir kümesi

 

 

  Úuvvet-i varını bÀzÿya getürüp çalıcaú 

  Bile úırbac ile úalúar urulanuñ derisi

 

                                                                                                                                                    
 19 Hevl-i maóşer nic’olur anı görem dirseñ eger A: Nic’olur hevl-i úıyÀmet göreyin dirseñ èayÀn S / gÿşuña A: 

semèüñe S; silistre sesi S: silistresi A; Silistre: Üstat bir yelkenci ve onun hükmünde iki kimse ki anlara kömi derler, 

büyüğü silisra çalar, küçüğü ayak üzre durup bazı yelkene müteallik hizmeti görür.” Mustafa b Abdullah, Tuhfetü’l-Kibâr 

fî-Esrâri’l-Bihâr, İst., 1329, s. 1911. 

 20 ãanki ehÀlì-i úubÿr A: niteki òÀkdan mevti S / Lemóa-i vÀóidede ôÀhir olur her birisi A: Úalúup ayaúda 

hemÀn laóôada forsa çerisi S. 

 21 olur A: olup S; Hamleci: Kürek çeken kimse, kayıkçı. 

 23 Baóri A: Baór S. 

 24 Anlara A: Olara S. 

 25 Çekdirüp A: çekdürüp S; havÀ’lmasa yelken ãolıcaú A: òoş olmasa yelken sökicek S / Ala vü ala S: alavala? 

A; direk S: diyerek A; Fora: Aç, açıl kumandası. 

 26 u A: S’de yok. / anası atası A: atası anası S. 

 27 S’de beyit şöyledir: 

Yüzleri ebr-i şitÀ dìdeleri berú-i cefÀ 

Sözleri sūz-ı dile çerò-i belÀ ãÀèiúası 

 28 êarb u èaõÀb S: êarb-ı èaõÀb A. 

 29 Dest-i zulmiyle hemÀn A: NÀgehÀn ôÀhir olup S / müteóammil A: müteòayyil S; arasıS: Àh arası A. 

 30 geçürür A: geçirüp S / èUnfile pes ala úanı diyüp aòir kümesi A: El-emÀnì diyecek èunf ile Àòir èumūsi ? S; 

Kıç: Teknenin geri tarafı. 

 31 S’de bu beyitten önce şöyle bir beyit daha var: 

Mutne vü kaska ile şöyle çalarlar küregi ? 

äudan Àteş çıúarır şiddet-i ãabrla palası 
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  Ten-i èuryÀn u nizÀr niteki ehl-i dÿzaò 

  Efèi gibi dolayıp øarb-ı èaãÀnuñ beresi

  

 

  Kimi müstaàraú-ı eşk ü kimisi àarú-ı èaraú 

  Yarasından aúıdur òÿn u cerÀóat kimisi

 

 

  Miónet ü derd ü elem çekmede pes forsasınuñ 

  Gündüzi ile ber-À-berdür elemden gicesi

 

 

 35 İşbu óaşruñ ãanasın oldı seren ü mizÀnı 

  Geminüñ iki úanÀdı anuñ iki kefesi

 

 

  Úorúudan lerze ùutar nÀzil-i ãÀèid olanı 

  Maènide ãanki ãırÀù köprüsidür iskelesi

 

 

  Vezninüñ muètedili òayr u òalÀã ile necÀt 

  Dedegi cunb bil aġırsa ùarafeynüñ birisi

 

 

 İrtikÀb-ı sefer-i baóri suéÀl eyleyene 

  Dir idüm pes ne idi èillet ile àÀéilesi

 

 

Úalb sengìn idi hem òÀùırı da mıúnÀùìs 

Benden ayırdı beni cÀõibe-i ġÀlibesi

 

 

 40 Zülfi zencìrine bend olmış idüm bir güzelüñ 

  Õillet-i isre çeküp àamzeleri ãarması

 

 

Baór-ı èaşúında şinÀverlik idüp fülk-i vücÿd   

Çeşm-i òÿn-rìzi iken dìde-i cÀn puãulası

 

 

  äarãar-ı cevri olup bÀèiå-i ùÿfÀn-ı firÀú 

  Seng-i reddinde şikest oldı göñül firúatası

 

 

   

                                                 
 32 Ten-i èuryÀn u nizÀr niteki ehl-i düzaò A: Cism-i èuryÀn żaèìf kiminüñ der-óÀl S / Efèi gibi dolayıp øarb-ı 

èaãÀnuñ beresi A: Ùolanur mÀr-ãıfat ḍarb-ı elemüñ beresi S. 

 33 Kimi müstaàraú-ı eşk kimisi A: Kiminüñ eşki revÀn u kiminüñ S / aúıdur A: aúıdup S. 

 34 Miónet ü derd ü elem çekmede pes forsasınuñ S: Úorsa dÀéim èaẕÀb içre øaèìfü’l-aóvÀl A / Gündüzi ile ber-À-

berdür elemden gicesi A: Senevì èadd olunur gündüzi vü gicesi S. 

 35 ãanasın A: diyesin S / ü S: A’da yok; Seren: Yelkenli gemilerde yelken çekilmek üzere direklere haçvâri 

takılan gönder, 2. Yuvarlak ve uzun silindir şeklinde kalın çam, köknar, kavak kerestesi. Mizana Direği: 3 direkli bir 

yelkenli gemide en kıçtaki direğe verilen addır 

 36 Úorúudan lerze ùutar nÀzil-i ãÀèid olanı S: Úorúusu lerze virür sÀèid-i nÀzı olana A / Maènide S: äÿretÀ A. 

S’de bu betitten sonra şöyle bir beyit var: 

Bu faúìrüñ hele yanında gemi ile deñiz 

Düşde görinse dahı òayra gelir yorası ? 

 37 muètedili òayr u òalÀã S: muètedil-i òayr-ı òalÀã A / cunb bil aġırsa S: cunbası egerse A. 

 38 sefer-i baóri S: seferi baóri A / eyleyene A: eyleriseñ S / Dir idüm pes ne idi èilletle àÀéilesi A: Diyeyin pes 

ne idi hem èillet-i àÀéiyesi S. 

 39 Úalb seng idi hem òÀùırı da A: Úalbi seng idi velì óaããada çün S / ġÀlibesi S: àÀéilesi A. 

 40 àamzeleri ãarması A: àamze-i ãarması S. A nüshasından bu beytin ilk mısraı ile bir sonraki beytin ikinci 

mısraı ve ikinci beytiyle sonraki beytin ilk mısraından beyit oluşmuştur. 

 41 dìde-i cÀn S: dìdemüzüñ A; Pusula: Üzerinde daima kuzeyi gösteren mıknatıslanmış bir ibre bulunan, 

kadranlı yön belirleme âleti. 

 42 äarãar-ı cevri olup baèiå-i ùÿfÀn-ı firÀú A: èÀúıbet ãarãar-ı cevri esüp ol bì-keremüñ S / reddinde A: farúatde 

S; Fırkata: Buharlı gemilerin icadından önce Osmanlıların savaşlarda gözetleme, karakol, haberleşme, büyük gemileri 

çekme gibi işlerde kullandıkları 10-17 çift kürekle veya yelkenle hareket eden bir ambarlı uzun dar, süratli teknelere 

verilen isim. 
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äabr-ı hicrÀna taóammül görinüp emr-i muóÀl 

  NÀ-gehÀn gÿşuma irişdi sefer zemzemesi

 

 

  Meger olmışdı ol eånÀda àuzÀt-ı Ùūnus’uñ 

  İntiúÀm aòõına maúãadları düşmen yaúası

 

 

 45 Bir niçe pÀre gemi çıúdı limÀndan yürüdi 

  Ùutdı deryÀ yüzini dehşet ile ùanùanası

 

 

  Başuma yazu imiş n’ideyin elden ne gelür 

  Bir geminüñ olup ibrÀm ile ben de òˇÀcesi 
 

  äubaşı baór u èases bÀd u gemi maóbes olup 

  äalmadın cÀnuma taèziye yemüñ furtunası

 

 

  Úaradan Àlet oñarmaú idi gÀhì kÀrum 

  Seyr-i baóre ãu gibi olsa göñül çaàlaması

 

 

  Seng-i òÀrÀya ùoúunduúca miyÀn-ı keştì 

  Sebeb-i óayret olup òÀùıruña gürlemesi

 

 

 50 Ser çeküp sunèile ùaàlar gibi gÀhì òìz-Àb 

  Òoş gelürdi dile kefler ãavurup çaàlaması

 

 

  MÀ-óaãal neşée-i esrÀr ile yaènì ki didüñ 

  Baóri ãaórÀ ãanur iken kefi úoyun sürüsi 
 

äoñra döydi deñizi bildi meåelde òaberi 

  Òÿn-ı insÀna ãuãar gürk açılmış ùılası

 

 

  Çekilen úahr-ı sitem şeróine ÀàÀz itsem 

  Mücmelen óaşre degin dinmeye biñden birisi

 

 

  äarãaruñ bir yañadan debdebe-i óÀéilesi 

  Bir yaña saùvet-i mÀdan geminüñ zelzelesi

 

 

 55 Bir yaña sÿziş-i òurşìd-i cihÀn-efrÿzdan 

  MÀr-veş çehremüzüñ münseliò oldı derisi

 

 

 Elemi bir yañadan berd-i şeb-i deycÿruñ 

  ÓÀãılı oldı úarın aàrısı göbek burısı 
 

 

                                                 
 43 görinüp A: idicek S / gūşuma A: semèüme S. 

 44 eånÀda A: demlerde S. 

 45 Ùutdı A: Dutdı S / deryÀ S: dünyÀ A. 

 47 baór u èases bÀd u gemi S: bÀd èases baór gemi A / cÀnıma A: cÀnımı S. 

 48 ãu gibi olsa A: ãoñı olduúça S. 

 49 S’de beyit şöyledir: 

MüteèÀúib dökilüp sÀóile emvÀc-ı miyÀó 

BÀèiå-i óayret olurdı dile gÀh gözlemesi 

 50 Ser çeküp sunèile ùaàlar gibi gÀhì òìz-Àb A: Òoş idüp şiddet-i ÙūfÀn ile gÀhì ãaf ãaf S / dile kefler A: çep ü 

rÀst kef S. 

 52 döydi deñizi bildi meåelde òaberi A: ùoydı òaberi bildi meåelde deñizüñ? S / gürk açılmış ùılası A: gürk-i ecel 

…ùılası ? S. 

 53 Bu beyit S’de yok. 

 54 debdebe-i A: demdeme-i S. 

 55 çehremüzüñ münseliò oldı S: münseliò oldı çehremüzüñ A. 
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  Şeb-nemüñ bir yañadan kesret-i seyl-Àbından 

  Başumuñ artdı zükÀmı gözümüñ nÀz[i]lesi

 

 

  äÿretÀ mevcüñ olup her biri bir kÿh-ı bülend 

  Nÿó ÙÿfÀn’ını gösterdi ãuyın úaynaması

 

 

  Oldı mesmÿèum iken èayni ile meşóÿdum 

  Nÿó u èĀd’uñ ne çeküpdür ümem-i ùÀġiyesi

 

 

60 äarãar-ı óaşyet-i èĀd’i yine iódÀå itdi 

  Òışm ile cünbişe geldıḳca hevÀnuñ küresi

 

 

  Gemimüz gÀhi idüp úurb-ı åüreyyÀya òurÿc 

  Oldı gÀhì süzilüp taót-ı åerÀ menzilesi

 

 

  Şiddet-i bÀd-ı vezÀn u ãademÀt-ı emvÀc 

  Dehşet-i bÀd-ı dıraòşÀn felegüñ aùlası

 

 

  äÿret-i insÀn ki natè-i felek-i şuèbede-bÀz 

  Oynadup aldı bizi Àb ü hevÀnuñ gözesi

 

 

 İlticÀ niyyetine alçaàa nÀôır olsañ  

  Baór-ı Aòmer görinür medd-i baãardan berisi

 

 

 65 Ne müdÀrÀ mutaãavver idicek cÿş u òurÿş 

  Ne müdÀrÀ ne mübeyyen ùaraf-ı ẓÀhiresi

 

 

  Per ü bÀlüñ ise yoú kim göge pervÀz idesin 

  Úandasın úanda dilÀ yÀ feleküñ dÀéiresi

 

 

  Dem-i mihnetde bulardan irişe ãanma meded 

  El irişmez birine maóø-ı helÀk ol birisi

 

 

Yoúdur[ur] òavf ü belÀ miónet ü àamdan ãoñra 

  Hìç muvÀfıú mı dilÀ èaúla levendüñ töresi

 

 

  Rÿz-ı heycÀ-i sipehde ne òaùÀdur yaènì 

  Ùoplara úarşu gögüs germeleri úÀèidesi

 

                                                 
 57 Başumuñ A: Serümüñ S. 

 58 gösterdi S: èarø itdi A. 

 59 ùÀġiyesi S: ùÀéifesi A. 

 60 äarãar-ı óaşyet-i èÀdì yine iódÀå itdi A: YÀd idişdük leb-i lerzÀn ile bÀd-ı èÀdì S / geldıúça havÀnıñ küresi ? S: 

geldi gice havÀnüñ gürlemesi A; A’da mısraın vezni aksak. Gece kelimesi attığımızda vezin düzelir, ancak anlamda 

değişiklik olur. 

 61 idüp úurb-ı åüreyyÀya òurÿc A: åüreyyÀya çıúardı òìz-Àb S. 

 62 bÀd-ı dıraòşÀn fülküñ aùılması A: berú-i dıraòşÀn u hevÀ köylemesi S. 

 63 insÀn ki A: insÀn u gemi S / aldı A: úıldı S; Birinci mısraın vezni aksak. 

 64 alçağa S: esefile A / Aómer A: ôÀhir S. 

 65 idicek A: ide çün S / müdÀrÀ ne mübeyyen ùaraf-ı A: medÀrına muèayyen ùurūú-ı S. Bu beyitten sonra S’de 

şöyle bir beyit var: 

Úuvvet-i bÀòirenüñ úaèrına ne medòali var ? 

Pertev yüzünde eåer itmiş sefer cÀriyesi 

 66 göge S: çıúa A. 

 67 Dem-i mihnetde bulardan irişe ãanma meded A: Baór u çeròüñ meddì èayn-ı maóal-i emr-i muóÀl S ? 

 68 belÀ A: elem S; ü ġamdan S: -i ġamdañ A / dilÀ A: eyÀ S; Levend: Osmanlı bahriye teşkilatında donanmada 

ve kıyılarda hizmet gören askerî sınıf. 2. Eskiden Venedik gemilerinde çalışan doğu ülkelerinden toplanan maaşlı asker 
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 70 Seng-i ùopdan sinecek yerleri var mı geminüñ 

  Selb-i èÀr eyleyicek ola meger süñisi

 

 

  Úahr-ı nìrÀna hevÀ deñlü òod olmaz óÀéil 

  Yüz fit olursa eger úarşu duranuñ cebesi

 

 

 Hele ben böyle cevÀb eyler idüm bì-kem ü kÀst 

  Meõhebüm yoúlasa Àyìn-i úıtÀlda birisi

 

 

Ùopı miórÀb idinüp èarø-ı úıyÀm itmekden 

  Bu namÀzuñ daòi eføal idi secde’ylemesi

 

 

  ÓÀãılı èömri hebÀdur bu hevÀda yelenüñ 

  Güni mihnetle geçer hem elem ile gicesi

 

 

 75 Rÿz-ı rÿşene óaõer rüéyet-i òaãm-ı bed-kÀr 

  Şeb-i tÀr irse düketdi ġamı úıl ḳıyyesi

 

 

 Şol maóal Àdem olan rÀóat-ı teskìn bula mı 

  Ola[mı] mevc-i telÀùumda anuñ bÀr ü besi

 

 

  Baóri berden nice tercìó ide insÀn geçinen  

  Zìr-i ÙÿfÀnda degül cümle cihÀnuñ úarası

 

 

  èÁlem-i vuãlat ise ḫaṭṭuñ alaràa yüri var 

  Mÿcib-i fürúat olur gezmesi gör fırúatası

 

 

Úalbüñi Àteş-i bÀrÿt ile ifnÀ eyler 

Øıdd-ı nÀr üzre yürür dime ãaúın úalyatası

 

 

 80 Borazanı içi úaùrÀn ile memlÿ duzaò 

  Göz göre cÀna ˓aẕÀb itme girüp cÀn-pÀresi

 

 

  CÀm-ı èìşe úatuban derd ü belÀ zehr-Àbın 

  Telò-kÀm eyledi çoú kimseye deryÀ acısı

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
 69 heycÀ-yı sepehde S: heycÀda siperde A. 

 70 sinecek yerleri var mı A: siñilicek yer mi var S / Selb-i S: Ṣalb-i A; süñisi A: sentenesi? S. 

 71 Yüz fit olursa eger úarşu duranuñ cebesi A: ÚahramÀn úarşu ùurup yüz fit olursa cebesi S. Fit: 30,5 cm’lik 

İngiliz uzunluk ölçüsü birimi. 

 72 eyler idüm S: ider idüm A; kÀs A: kÀst S / ger ìn A: Àyìn S. 

 73 itmekden A: itmekde S / idi A: gibi S. 

 74 hevÀda A: hevÀya S / elem ile A: ü elemle S. 

 75 bed-kÀr A: bed-kÀm S / irse S: ise A. 

 76 Şol A: Ol S; teskìn bula mı A: temkìn ola mı S / bÀr u besi A: mÀrūsı S. 

 77 insÀn geçinen A: dÀnÀ-dil olan S / Zìr-i S: ZìrÀ A; degül cümle A: degülken bu S. 

 78 òaùùüñ S: óaddüñ A / gezmesi gör A: girmeye gör S; Alarga: Umumi olarak açık manasınadır. Bir filikanın 

veya geminin sahile yanaşmış olmayıp sahilden açıkta bulunması, durması, yatmasıdır. Bu vaziyette duran gemilere 

alargada denir. 

79 Úalbüñi Àteş-i bÀrÿt ile ifnÀ eyler A: úÀlıbuñ bir gün ide ùuème-i bÀrūd-ı siyÀh S / dime ãaúın A: gerçi bunuñ S; 

Kalyata: Kalyon resminde yük gemisi. 

 80 Birinci mısraın vezni  her iki nüshada da aksak olup şöyle okunabilir: Borazanı hevÀ içi úaùrÀn ile memlÿ 

duzaò A: Borazanı havÀrici úaùrÀn ile melcÿd duzaò ? S / cÀn-pÀresi A: cÀn beresi S; Birinci mısraın vezni aksak. 

 81 kimseye A: Àdemi S. 
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  Áb-ı baór ile yuyup çoàı óayÀtından elin 

  Fevtine yaşını nehr itdi atası anası

 

 

Ùalàası başdan aşup ism ile resmin çoàınuñ 

Maóv idüp levh-i óayÀt üzre görinmez úarası

 

 

Zor idüp óiddet ile bÀd-ı fenÀ bayraḳdan 

  Gemi seyle elevend itdi nice bü’l-hevesi

 

 

 85 Ùamaè-ı ãayd ile çoú kimse yitürdi serini 

  Úaèr-ı deryÀda teni oldı semek eùèimesi

 

 

  Cÿş u ùuàyÀnına mevcüñ oluban maġlūb 

Çaldı òÀrÀya dilÀ zevraú-ı cismüñ nicesi

  

 

  Kef ü destin pür idüp mÀl ile ãatup geminüñ 

  MÀr-veş pÀyine ãarıldı belÀ silsilesi

 

 

Cins-i òÀkdan olanuñ èaúla muòÀlif görinür 

  HÀlik-i èömri olan úahbeye meyl eylemesi

 

 

  äu yüzünde diler iseñ ki seyÀóat idesin 

  Saña yetmez mi cihÀnuñ Şaù ü Nìl ü Ùuna’sı 
 

 90 Úaradan úaùè-i menÀzil iderek var úaçagör 

  Maşrıúuñ buèdı olınca saña deryÀ yÀbisi

 

 

  ÒÀk durur ekrem-i eczÀsı óaúìúatde dilÀ 

  ÇÀr èunãurdan iken şekl-i beşer baúıyesi

 

 

  İntisÀb eyleyicek ˓unṣura resm-i bedenüñ 

  ÒÀk o gür Àba degül nisbet[i] hem bÀhiresi

 

 

MÀder-i müşfiúadur òÀki niçün terk idesin  

  NÀ-òalef olana manṣÿre olur vÀlidesi

 

   

Ôahrı üzre getürür óaml ile zinde olanı 

  CÀy-ı rÀóat idinür sìnemüz Àdem olası

 

 

 

                                                 
 82 elin S: ümìd A. 

 83 resmin S: resmiyle A. 

 84 bayraúdan S: -dan berf A; The Lingua Franca İn The Levant adlı sözlükte “alavand, alabanda, alevend ve 

ilevend” gibi şekilleri olan ve “Bordanın iç kısmı veya dümenin 35° ye kadar basılması.” anlamına gelen bir kelime 

olduğu yazılıdır. 

 85 yitürdi A: yitirüp S; serini A: perini S. 

 86 A’de beytin mısraları arasında takdim-tehir var. oluban maġlūb S: olup aòir giyesi A / nicesi S: niceler A. 

 87 destin S: destüñ A / idüp mÀlla ãatup geminüñ A: ide mÀl ile dirken çoġunuñ S / MÀr-veş S: MÀr-ãıfat A. 

88 olanuñ èaúla muòÀlif görinür A: görinür èaúla muòÀlif olanuñ S / HÀlik-i èömri olan A: HÀlik-i èömr olanuñ 

S; Bu beyitten sonra S’de şöyle bir beyit vardır: 

Gūş-vÀr olmadı mı semèüñe evvel dÀnek 

Dostum el-cinsü ile’l-cinsi yemìlü  dimesi 

 90 Maşrıúuñ A: Maşrıúın S. 

 91 dilÀ A: begüm S / èunãurdan A: èunãurda S. 

 92 Bu beyit S’den alınmıştır. 

 93 manãÿre A: menfÿre S. 

 94 óaml A: èilm S / sìnemüz A: sìnesi S; olası A: ulusı S. 
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 95 SiyyemÀ óÀãıl olur cümle derÿn-ı òÀkdan 

  Ekl ile şürb ü libÀsı kişiye lÀzımesi

 

 

  Bir úurı nÀna úanÀèat úurıda beglikdür 

Eşki ko zerde pilav olsa yemek murÀdesi

 

 

 Úaradan úoma elüñ sÀéil olursañ da ne àam  

Óaú seni aç u ãusuz úor mı be torlaú gidisi

 

 

   Yirdedür zemzeme-i naàme-i cÀn-baòş-ı ùuyÿr 

  Cennetüñ yirde olur emsile-i fÀyiúası 
 

BÀà-ı òulduñ bedelidür bu cihÀn berg ü beri 

  Şol úoyu sÀyelü ùaàlar ãulu deşt ü deresi

 

  

 100 Bir ulu Rab seni keåretle tilÀvet idicek 

   èÁmdur zümre-i insÀna anuñ fÀéidesi

 

 

 DÀma düşmek ne revÀ dÀnesin Àòir viricek 

  Murà-ı cÀna yed-i úudretle düzen bu úafesi

 

  

  Áhuñı ãarãar-ı maóø yaşuñı ṭÿfÀn itmiş 

  Baór-ı óüsnüñ úapudanı olan ol pìr olası

 

 

  Bu meşaúúat saña kÀfì idi ya pes n’eyler 

  Dehşeti ùop u tüfengüñ geminüñ daàdaàası

 

 

  BÀ-òuãÿã şÀnuñı çün faúra úarìn itmişsin  

  Kim ne dir çul da giyerse saña çulbÀs gidisi
 

 

 105 Tìr-i sermÀ atıcaú úavs-ı úaøÀdan bu felek 

  Siper olmaz mı tenüñ óıfôına Vardar èabÀsı

 

 

MÀder-i dehr özüñi nÀzile òod beslemedi 

  Pes ne lÀzım ola egnüñde perÀnġū çuúası

? 

 

  Naùè-ı òÀk üzre piyÀde yüri şÀh-ı vaút ol 

  Gemi ferzÀneligine ãaúın itme hevesi 
 

  Ádemüñ çekdügi ÀlÀm ile úahrından èıvaø 

  Ola dime úapudanlıú ise de mertebesi  
 

  Seyr-i èÀlem virür ol ãıóóati dÀéim olsun 

  Esb keştìlik ider saña bu bÀldur ùorısı

 

                                                 
 95 SiyyemÀ A: MÀ-óaãal S / libÀsı kişiye A: libÀsuñ özüñe S. 

 96  úurı A: úuru S; úurıda A: úara S / Eşki úo A: Reşki úor S / murÀdesi A: bezÀùası ? S. 

 97 úoma A: çekme S / aç u ãusuz S: aç ãusuz A; torlaú gidisi A: ùorla delisi S ? 

 99 cihÀn berg ü beri A: cihÀnda úaranuñ S / ùaġlar A: çaġıl S. 

 100 Bir ulu Rab seni A: Bir ulur mÀ si güeuh ile ? S. 

 101 Àòir viricek A: elbette verir S. 

 102 Áhuñı A: Áh ki S / olan ol pìr olası A: olasın bir ulusı S. 

 103 ya pes neyler S: ya neyler idi A / Dehşeti S: Dehşet-i A. 

 104 BÀ-òuãÿã şÀnuñı A: ŞÀn-ı èunvÀnuñı S / ne dir S: nedür A;  çulbÀs gidisi A: bulbÀz gidesi ?S. 

 105 Tìr-i sermÀ atıcaú úavs-ı úaøÀdan bu felek A: Tìr-i sermÀya Ùuna èÀlemi çoú úavs-ı úaøÀ S. / VardÀr S. 

vardur A. 

 106 perÀġū ?S: pür-nüġūn A. 
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110 ÒÀnmÀnı yoà ise de òÀki sever bu dil ü cÀn 

İsteyen cÀna mübÀrek deñiz ile gemisi

 

 

Óaú selÀmetle vuãÿlini müyesser idicek 

  Úor gider mi hele gör bir daòı Cÿyì Ùunus’ı
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 109 ol ãıhhati A: el ãohbet-i S / bu bÀldur ùorısı A: şu bÀlu ùorusı ? S. 

 110 ÒÀnmÀnı A: ÒÀnmÀnS; dil ü cÀn A: dil-i zÀr S / İsteyen A: Hem seven S; deñiz ile A: deñiz hem S. 

 111 Úor gider mi A: Terk ider mi S; Ùunus’ı S: Tunus’ı A. 

 A nüshasında şöyle bir not vardır: “Cemèan beyt: 110, Tahrr-i sene fi 15 ŞaèbÀn 1089 (M.1689) Cumèa alaydan 

naúl olundıàı gün yazıldı.” 


