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Öz
Diyarbakırlı Saîd Paşa Dîvânı, şâir hayattayken, Diyarbakır Vilâyeti Matbaası’nda 1288 (1871) yılında basılmış
56 varaklık müretteb olmayan matbû bir dîvândır. İnceleyeceğimiz matbû dîvân Türkiyat Enstitüsü Nu:
1957/255’te kayıtlı nüshadır. Bu matbû dîvândan yaklaşık on yıl sonra kendi el yazısıyla kaleme aldığı dîvânı,
Fatih Millet Kütüphanesi Ali Emîrî Kitaplığı’nda AEmnz210 numarada bulmaktadır. Bu yazma dîvân 27
varaktır. Diyarbakırlı Saîd Paşa Dîvânı, toplam 1387 beyitten oluşan bir eserdir. Saîd Paşa, ilk basıldığında
matbû dîvânını hacminden dolayı “Dîvânçe-yi Eş‘âr” diye adlandırmıştır. Fakat bu dîvânçeden sonra şâir gazel,
muhammes, müseddes, mu‘aşşer, tercî‘-i bend gibi şiirler yazarak eserin hacmini artırmıştır. Böylelikle
dîvânçesini dîvân tertibine doğru götürmüştür. Dîvân, 2004 yılında Manisa’da Kenan Erdoğan tarafından
çalışılmıştır.
Biz bu çalışmada, Diyarbakırlı Saîd Paşa Dîvânı’nın neşrinde görülen, dalgınlık, vezni göz önüne
almama gibi sebeplerden kaynaklanması muhtemel okuma hataları ile daktilo ve baskı aşamalarından
kaynaklanması muhtemel imlâ hatalarını yazma ve matbû nüshalarla mukâyese yoluyla tenkîd edeceğiz. Bu
çalışmadaki amacımız, dîvânın bundan sonra yapılacak olan basımlarında veya neşirlerinde daha sağlam bir
metin ortaya çıkarılmasına katkıda bulunmaktır.
Anahtar kelimeler: Diyarbakırlı Saîd Paşa, Dîvân, neşr, tenkîd

NOTES ON THE PUBLISHING THE SAİD PASHA’S DİVAN FROM DİYARBAKIR
Abstract:
Divan of Saîd Paşa from Diyarbakır is a printed divan that is printed in 1288 (1871) – when the poet was alivein Diyarbakır City Printing House and has 56 sheets not reorganized. Printed divan that will be studied is the
copy registered in Turkic Studies Institute in Number: 1957/255. His other divan that he wrote ten years later
than this by his manuscript is in Fatih Millet Library in Ali Emiri Bookcase in number AEmnz210. This
manuscript divan is 27 sheets. Divan of Saîd Paşa comprises of 1387 couplets. Saîd Paşa termed his manuscript
divan as “Dîvânçe-yi Eş‘âr” because of its volume. Though after this divançe he increased the volume of thzel,
e work by writing poems like gazal, muhammes, müseddes, mu‘aşşer, tercî‘-i bend. Thus he changed his
divançe as divan. The divan has been studied by Kenan Erdoğan in Manisa, 2004.
In this study, we will criticize the faults of reading that might derive from wandering, ignoring rhythm
etc. and faults of dictation that might derive from typewriter and pressing stage that have been seen in the
publication of Saîd Paşa’s Divan by comparing manuscript and printed copies of it. Our aim is contributing to
reveal a more steady publication for the next editions and publications of the Divan.
Key Words: Saîd Paşa from Diyarbakır, dîvân, publication, criticism.

Giriş

Bu çalışma 26-27 Mart 2015’te Diyarbakır’da düzenlenen Said Paşa ve Süleyman Nazif Sempozyumu’nda
sunulmuş bildirinin geliştirilmiş ve yeniden düzenlenmiş şeklidir.
* Prof. Dr.; Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü; atabeykilic@gmail.com
*
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Klâsik Türk edebiyatının başlıca çalışma sahalarından olan metin neşri, harf inkılâbından
günümüze kadar umumiyetle tekâmül ederek gelmiş ve neredeyse bir geleneğe ad
olmuştur. Sosyal fayda gözetilerek yapılan popüler neşirler hâriç tutulmak kaydıyla
üniversite kürsülerindeki ehil ilim adamlarının uğraş verdiği bu neşir geleneği artık sınırları
ve kuralları belli olan bir çalışma sahası hüviyetine kavuşmuştur. Klâsik Türk edebiyatı
sınırları içerisinde değerlendirilen çoğu şâirin ilmî usullerle neşredilmiş dîvânlarına
erişmenin artık kolay olduğu bu zeminde yapılacak önemli işlerden biri de söz konusu
neşirlerin sıhhat derecesini arttırmak ve bu tekâmül zincirinin halkalarını tamamlamaya
çalışmaktır. Saha çalışmalarının bu istikamette seyredeceği âşikârdır. Diyarbakırlı Saîd
Paşa’nın Dîvân’ı da bu bakış açısıyla tarafımızdan değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Çalışmaya mukaddime olacak mâhiyette öncelikle Saîd Paşa’nın hayatına ve eserlerine
kısaca temas etmekte fayda mülâhaza ediyoruz.
Dîvân Efendisi-zâde Diyarbakırlı Süleymân Nazîf Efendi’nin oğlu Mehmed Saîd Paşa,
1832’de (h. 1248) Diyarbakır’da doğmuş, henüz bir yaşındayken babasını kaybetmiş ve
yetim olarak büyümüştür. Nesiller boyu şair ve sanatkâr yetiştirmiş bir aileye mensup olan
Saîd Paşa’nın çocukları Süleymân Nazîf ile Fâik Alî Ozansoy da şair ve yazardır. 1891
yılında ikinci kez Muş mutasarrıflığıyla görevlendirilmiş olan ve ikinci rütbe Mecîdî nişanı
alan Saîd Paşa, Muş’da on dokuz ay kaldıktan sonra hastalığa yakalanmış; ardından kendi
isteği üzerine üçüncü kez Mardin mutasarrıflığına tayin edilmiştir. Burada üç ay hizmet
verdikten sonra 1309/1891 yılında Mardin’de vefat etmiştir. Dîvân-Dîvânçe-yi Eş’âr 1 ,
Diyârbekir Târîhi2, Encümen-i Şu’arâ (Mecmû’a-i Müntehabât), Hülâsa-i Mantık3, İlm-i
Hesâb4, Kasîde-yi Nûniyye Tercümesi5, Mir’ât-i Sıhhat6, Mir’âtü’l-İber (Mufassal Tarih-i
Umumî) 7 , Nuhbetü’l-Emsâl 8 , Tabsıratü’l-İnsân 9 , Mîzânu’l-Edeb 10 adlı eserleri
bulunmaktadır.
Dîvân Neşri Üzerine
Çalışmanın özet kısmında değinildiği gibi Diyarbakırlı Saîd Paşa’nın Dîvân’ı eski yazılı
matbû nüsha ve yeni harflerle basılmış nüsha olmak üzere iki defa neşredilmiştir. Bunun
evvelinde dîvânın yazma bir nüshası ile farklı defterlerde kayıtlı muhtelif şiir örnekleri de
Diyarbakırlı Saîd Paşa, Dîvânçe-yi Eş’âr, Vilâyet Matbaası, Diyârbekir 1288; Kenan Erdoğan,
Diyarbakırlı Sa‘îd Paşa Dîvânı, Manisa 2004.
2
Diyarbakırlı Saîd Paşa, Diyârbekir Tarihi (1885 tarihli Diyarbekir Salnâmesi’nin ikinci kısmı)
1

1885.
3
Diyarbakırlı Saîd Paşa, Hulâsa-i Mantık, Âlem Matbaası, Dersa’âdet 1310; Şerefettin Adsoy, “Said
Paşa ve Hülâsa-i Mantık Adlı Risâlesi”, E-Şarkiyat Dergisi, Kasım 2015, s 14, s. 327-344.
4
Diyarbakırlı Saîd Paşa, İlm-i Hesâb, İbret Matbaası, İstanbul 1288.
5
Mehmet Atalay, “Ebu’l-feth el-Bustî’nin Kasîde-i Nûniyye’sinin, Diyarbakırlı Saîd Paşa
Tarafından Yapılan Türkçe Manzum Tercümesi”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları
Enstitüsü Dergisi, S 27, Erzurum, 2005, s. 145-154;
6
Diyarbakırlı Saîd Paşa, Mir’ât-i Sıhhat, Vilâyet Matbaası, Diyârbekir 1287.
7
Diyarbakırlı Saîd Paşa, Mir’âtu’l-İber (9 Cilt), Karabet ve Kasbar Matbaaları, Dersa’âdet 1305.
8
Diyarbakırlı Saîd Paşa Nuhbetü’l-Emsâl (Muhtasar Tercüme), Diyârbekir Vilâyeti Matbaası, 1289;
Ahmet Tanyıldız, Saîd Paşa’nın Nuhbetü’l-Emsâl Adlı Eseri Üzerine”, Dicle Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, Said Paşa ve Süleyman Nazif Özel Sayısı, Diyarbakır 2016.
9
Eren Yavuz, Diyarbekirli Mehmed Said Paşa-Tabsıratü’l-İnsân-İnsana Tutulan Ayna, Büyüyen Ay
Yayınları, İstanbul 2015.
10
Saliha Aydoğan, Diyârbakırlı Saîd Paşa-Mîzânü’l-Edeb, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2009.
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bulunmaktadır. 11 Dîvân’ın neşir hususiyetleri değerlendirilirken yazma nüsha, matbû
nüsha ve Kenan Erdoğan neşri12 göz önünde bulundurulmuştur. Bu çerçevede söz konusu
neşirde rastlanan bazı problemler; nüshalarda bulunan fakat neşre dâhil edilmeyen mısralar,

neşirle nüshaların mukâyesesinde dikkat çeken noktalar (vezin/okuma hataları), aparatlara
dâhil edilmeyen nüsha farkları ve neşrin transkripsiyonunda bulunan hatalar gibi başlıklar
altında değerlendirilecektir.
A-Nüshalarda Bulunan Fakat Neşre Dâhil Edilmeyen Mısralar
1. Aşağıdaki örnekte yer alan iki beyit yazma nüshada 2. varakta bulunan “Ta≈mìd”
başlığı altında bulunmaktadır.

™anki eyler maúden-i yäøùt mäõì inkişäf
Parladıøca lemúa-i mehtäb ile sünbülsitän
Sä≈a-yı gülşende gösterdikce rümmän inşiøäø
Seyr iden yäøùtdan ävìzeler eyler gümän
2. Aşağıdaki üçüncü mısra yazma nüshada 22-25 sayfaları arasında bulunan
“muúaşşer”in son bendinde yer almaktadır.

Mu◊≠arib bu≈rän-ı bì-dermän içinde pädişäh
Evliyä-yı ma´la≈at gümräh sul≠än bìgünäh
Dest-i istìlä-yı bed∆¥ähända ümmìd gäh
Sedd olundı sùbesù gùyä ki bäb-ı intibäh
B- Neşirle Nüshaların Mukâyesesinde Dikkat Çeken Noktalar (Vezin/Okuma Hataları)
1. Bu beyit matbû nüshada s. 2’de, KE s. 34’te bulunmaktadır.

11

Bu defterlerden 6 tanesi Kenan Erdoğan tarafından değerlendirilmiş (bk. Erdoğan a.g.e., s. 15);
son defter de Hanife Koncu tarafından tanıtılmıştır (Hanife Koncu, “ Vardır Söyleyecek Çok Sözüm
Sana-Sa‘îd Paşa’nın Bir Şiir Defteri Üzerine Bazı Düşünceler”, Said Paşa ve Süleyman Nazif
Sempozyumu, 26-27 Mart 2015, Diyarbakır).
12
Aşağıda bu çalışmadan “KE” şeklinde kısaltma ile bahsedilecektir.
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Y:
D:

Mef’ûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü fâ’ilün
Bu äfe/rìnişe bu/ mezäyä-yı/ ≈ikmet
Seyr eyle/dikçe ≈ayre/te düşmüş u/lü’n-nühä
Bu äfe/rìnişe bu/ mezäyä-yı/ ≈ikmete
Seyr ey/ledikçe ≈ayre/te düşmüş u/li’n-nühä

2. Bu beyit matbû nüshada s. 6’da, KE s. 37’de bulunmaktadır.

Y:
D:

Mef’ûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü fâ’ilün
MebŸùl/dür mu≠ìú u/ günähkära/ niúmeti
Herkes e/der sımä≠-ı/ kereminden/ i˚tidä
MebŸùl/dür mu≠ìú u/ günehkära/ niúmeti
Herkes i/der sımä≠-ı/ kerìminden/ i˚tidä

3. Bu beyit yazma nüshada s. 6’da, KE s. 43’te yer almaktadır.

Y:
D:

Fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün
Meşveret ey/lerse her kim/ ´urùf-ı /dehr içün
I≠≠ıläúät/-ı cihänıñ/ ≠abúına bür/hän olur
Meşveret ey/lerse her kim/ ki ´urùf-ı /dehr içün
I≠≠ıläúät/-ı cihänıñ/ ≠abúına bü/rhän olur

4. Bu beyit yazma nüshada s. 36’da, KE s. 88’de yer almaktadır.

Y:
D:

Mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fe’ûlün
Hicriñle/ geçen úömre/ úömür mü de/nilirdi
Beyhùde/ midir söyle/rim ben sa/ña cänım
Hicriñle/ geçen úömre/ úömür mü/ denilirdi
Beyhùde/ midir söylü/yorum ben sa/ña cänım

5. Bu beyit matbû nüshada s. 9’da, KE s. 48’de yer almaktadır.
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Y:
D:

Fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün
Sä≈a-yı me/vcùda ìcä/dıñla i≈◊är/ eylediñ
Fi’l-õa´l biz/den bu úälem/de yo˚ iken/ bir nişän
Sä≈a-yı mev/cùda ìcä/dıñla i≈◊är/ eylediñ
Fi’l-a´ıl biz/den bu úälem/de yo˚ iken/ bir nişan

6. Bu beyit matbû nüshada s. 66’da, KE s. 96’da yer almaktadır.

Y:
D:

Mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fe’ûlün
`äl-i ru/∆-ı cänäna/ baøup semt-i/ Bebek’de
Gözde e/§eri øalma/dı anıñ şekl-i/ bebekde
`äl-i ru/∆-ı cänäna/ baøıp semt-i/ Bebek’de
Gözde e/§eri øaldı/ anıñ şekl-i/ bebekde

7. Bu beyit yazma nüshada s. 40’da, KE s. 98’de yer almaktadır.

Y:
D:

Fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün
A˚yär et/mez taøarrur /∆ä≠ır-ı bì-/kìnede
Med∆ali ol/maz ˚ubärıñ/ cevher-i ä/yìnede
İútibär et/mez taøarrur/ ∆ä≠ır-ı bì/kìnede
Med∆ali ol/maz ˚ubärıñ/ cevher-i ä/yìnede

8. Bu beyit yazma nüshada s. 41’de, KE s. 99’da yer almaktadır.

Y:
D:

Mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün
Şunu bunu/ ´aøın ämä/c-ı tìr-i ≠aún/ etme
Beliñ bu gü/rùh/-ı cihän dön/dürür kemä/na seni
Şunu bunu / ´aøın ämä/c-ı tìr-i ≠aún/ etme
Beliñ büker de/cihän dön/dürür kemä/na seni

9. Bu beyit matbû nüshada s. 34’te, KE s. 68’te yer almaktadır.
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Y:
D:

Mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün
O servi boy/lu yärim ki /úazm-i bä˚ /eyler
Yana˚ı lä/le gibi bä/˚ı dä˚ dä/˚ eyler
O servi boy/lu nigärım ki/ úazm-i bä˚ /eyler
Yana˚ı lä/le gibi bä/˚ı dä˚ dä/˚ eyler

10. Bu beyit matbû nüshada s. 35’te, KE s. 70’te yer almaktadır.

Y:
D:

Mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün
Saña añla/damaz ≈äli/ni dimekle/ Saúìd
Be hey mürüv/veti yoø a˚/lamaz da ne/ yapar
Saña ki añ/ladamaz ≈ä/lini dimek/le Saúìd
Be hey mürüv/veti yoø a˚/lamaz da a/ ne yapar

11. Bendin dördüncü mısraı olan bu kısım yazmada s. 19’da KE s. 116’da yer
almaktadır.

Y:

Fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün
Biz alışdıø/ felekle øah/rına bì-øayd/ u fütùr

D:

Biz alışdıø/ felegiñ øah/rına bìøayd/ u fütùr

12. Bu beyit yazma nüshada s. 43’te, KE s. 136’da yer almaktadır.

Y:
D:

Mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün
Sükùnet-yäb/ olur mu hì/ç ä§är-ı/ şuõùnät
Muúallaødır/ havada şu/ cesìm äyì/ne-i dünyä
Sükùnetyäb/ olur mu hì/ç ä§är-ı /şuõùnätıñ
Muúallaødır/ havada şu/ cesìm äyì/ne-yi dünya

13. Bu beyit yazma nüshada s. 30’da, KE s. 69’da yer almaktadır.
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Y:
D:

Mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fe’ûlün
Bir äfe/te meftùn o/luşuñdan ∆a/ber aldım
Gördüñ mü/ fa´l-ı fitne/de senden be/ter var
Bir äfe/te meftùn o/luşuñdan ∆a/ber aldım
Gördüñ mü/ fa´l-ı fitne/de senden de /beter var

14. Bu beyit yazma nüshada s.36 ’da, KE s. 88’de yer almaktadır.

Y:
D:

Mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fe’ûlün
Gördükde/ seni çıøma/dı øaldı ce/sedimde
~uløùma/ øadar gelmiş/ idi rù≈um/ revänım
Gördükde/ seni çıøma/dı øaldı ce/sedimde
~uløùma/ øadar gelmiş/ idi rù≈-ı/ revänım

15. Bu beyit matbû nüshada s. 35’te, KE s. 70’te yer almaktadır.

Y:
D:

Mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün
Cefä-yı yä/re ta≈ammül/ benim mu/≈abbetimdendir
Ben úäşıø ol/masam ol bì/-vefä baña/ ne yapar
Cefä-yı yä/re ta≈ammül/mu≈abbetim/dendir
Ben úäşıø ol/masam ol bì/vefä baña/ ne yapar

16. Bu beyit matbû nüshada s. 48’de, KE s. 79’da yer almaktadır.

Y:
D:

Mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fe’ûlün
~aøø’ı bi/liriz ~aø’la/ tefa∆∆ur e/deriz biz
~aøø’ı söy/leyeni cän/ u göñülden/ severiz biz
~aøø’ı bili/riz ~aø’la/ tefa∆∆ur e/deriz biz
~aø söyle/yeni cän u/ göñülden se/veriz biz

17. Bu beyit yazma nüshada s.4’te, KE s. 41’de yer almaktadır.
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Y:
D:

Fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün
Olsa bìnä ba˚teten aúmä-yı mäder-zäd eğer
~ìledir meş≈ùdu olduøda zemìn ü äsumän
Olsa bìnä ba˚teten aúmä-yı mäder-zäd eger
Çıldırır meşhùdı olduøda zemìn ü äsumän

18. Bu beyit yazma nüshada s. 29’da, KE s. 67’de yer almaktadır.

Y:
D:

Mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün
Dil-i bìmärımı yärıñ keläm-ı tel∆i incitmez
Devä-säzın úiläc-ı tel∆i esbäb-ı saúädetdir
Dil-i bìmärımı yärıñ keläm-ı tel∆i incitmez
Deväsäzıñ úiläc-ı tel∆i esbäb-ı şifädandır

19. Bu beyit matbû nüshada s. 30’da, KE s. 64’te yer almaktadır.

Y:
D:

Mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün
Felekden etmez idim bu teveccühü meõmùl
Bugün bize dedi ol mäh mer≈abä ne úaceb
Felekden etmez idim bu teveccühü meõmùl
Bugün dedi bize ol mäh mer≈abä ne úaceb

20. Bu beyit matbû nüshada s. 32’de, KE s. 66’da yer almaktadır.

Y:
D:

Fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün
Yüzümü öpmemiş a˚yär o nev-∆a≠ der idi
Gece kiŸb etmiş idi yüzü øara çıødı ´abä≈
Yüzümü öpmemiş a˚yär o nev∆a≠ der idi
Gece kiŸb etmiş idi çıødı yüzi øara ´abä≈

21. Bu beyit yazma nüshada s. 2’de, KE s. 39’da yer almaktadır.
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Y:
D:

Fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün
™unúudur bir ™äniúiñ işbu pertev-i nìlgùn
Naøşıdır bir naøş-bendin bu mu´annaú perniyän
™unúıdur bir ™änıúıñ işbu perend-i nìlgùn
Naøşıdır bir naøş-bendin bu mu´annaú perniyän

22. Bu beyit yazma nüshada s. 7’de, KE s. 44’te yer almaktadır.

Y:
D:

Fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün
~ä´ıl olmaz bir kerìmin kim va≠anda rä≈atı
Ol kerìme sä≈a-yı ˚abrä bütün va≠än olur
~ä´ıl olmaz bir kerìmin kim va≠anda rä≈atı
Ol kerìme sä≈a-i ˚abrä bütün ev≠än olur

C-Aparatlara Dâhil Edilmeyen Nüsha Farkları
1. Bu beyit yazma nüshada s. 48, matbû nüshada s. 2, KE s. 34’te yer
almaktadır.
Neşir:
Fikr ü ∆ayäl ü diøøat ü ta≈øìø ü saúy ile
æäbil mi keşfe işbu fe◊ä-yı bì-intihä
Yazma: Fikr ü ∆ayäl ü diøøat ü ta≈øìø ü saúy ile
Keşf olunur mu işbu fe◊ä-yı bìintihä
2. Bu beyit yazma nüshada s. 48, matbû nüshada s. 3, KE s. 35’te yer
almaktadır.
Neşir: ™ormaz bu mä-siväya rumùz-ı meşiyyeti
İtmez i≈ä≠a sırrını ma∆lùøa olan øuvå
Yazma: ™ormaz bu mäsiväya umùr-ı meşiyyeti
Fermän-revä-yı milket-i úulyä-yı mäyeşä
3. Bu beyit yazma nüshada s. 48, matbû nüshada s. 5, KE s. 36-37’de yer
almaktadır.
Neşir: İ®här ider kemälini bu kevn-i bì-øarär
İ§bät eder beøäsını bu devr-i bì-beøä
Yazma: İ§bät ider kemälini bu devr-i bì-øarär
İ§bät ider beøäsını bu dehr-i bì-beøä

35
www.e-dusbed.com
YIL-8, S.15 Nisan 2016
Said Paşa ve Süleyman Nazif Özel Sayısı

Atabey KILIÇ
4. Bu beyit yazma nüshada s. 48, matbû nüshada s. 2, KE s. 34’te yer
almaktadır.
Neşir: Bir ´äniú-i müõe§§iri etmez mi iktizä
Bu kärgäh-ı ´unú u e§er bu ar◊ u semä
Matbû: Bir ™äniú-i müõe§§iri itmez mi iøtizä
Bu ∆alø u bu ´anäyiú ü bu ar◊ u bu semä
5. Bu beyit yazma nüshada s. 49, matbû nüshada s. 17, KE s. 53’te yer
almaktadır.
Neşir: O şeb ki Mef∆ar-i kevneyn úäzim olsa miúräca
Nüzùl etdi anıñ şänında Sub≈äne’lleŸì esrä
Yazma: O şeb ki Seyyidü’l-kevneyn úäzim oldı miúräca
Nüzùl etdi anıñ şänında Sub≈äne’lleŸì esrä
6. Bu beyit yazma nüshada s. 49, matbû nüshada s. 19, KE s. 54’te yer
almaktadır.
Neşir: Beräberce maøäm-ı Sidretü’l-aúläya geldikde
Nümäyän oldu peyk-i ≈a◊rete fermän-ı mä minnä
Yazma: Beräberce maøäm-ı Sidretü’l-aúläya vardıøda
Nümäyän oldu peyk-i ≈a◊rete emr-i mäminnä
D-Neşrin Transkripsiyonunda Bulunan Hatalar
1. Bu beyit matbû nüshada s. 3’te, Kenan Erdoğan neşrinde s. 35’de yer
almaktadır.
Neşir:

Bir øulun eyler úäleme sul≠än-ı müstaøil
Bir øulun eyler úacz ü ◊arùretle bì-nevä

Matbû: Bir øuluñ eyler úäleme sul≠än-ı müstaøil
Bir øuluñ eyler úacz ü ◊arùretle bìnevä
2. Bu beyit yazma nüshada s. 29’da, Kenan Erdoğan neşrinde s. 66’da yer
almaktadır.
Neşir:

Ey ´abä úar◊ et Saúìd’in ≈älini ol äfete
úAndelìbiñ derdini ol gonca-i raúnäya aç

Yazma: Ey ´abä úar◊ et Saúìd’iñ ≈älini ol äfete
úAndelìbiñ derdini ol ˚onca-yı raúnäya aç
3. Bu beyit matbû nüshada s. 9, Kenan Erdoğan neşrinde s. 48’de yer
almaktadır.
Neşir

~ikmetin idräkde ≈ayrän u øäsırdır şuúùr
æudretin taørìrde mebhùt u úäcizdir lisän

Matbû: ~ikmetiñ idräkde ≈ayrän u øä´ırdır şuúùr
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æudretiñ taørìrde mebhùt u úäcizdir lisän
4. Bu beyit yazma nüshada s. 29, Kenan Erdoğan neşrinde s. 67’de yer
almaktadır.
Neşir:

Dil-i bìmärımı yärın keläm-ı tel∆i incitmez
Devä-säzın úiläc-ı tel∆i esbäb-ı saúädetdir

Yazma: Dil-i bìmärımı yärıñ keläm-ı tel∆i incitmez
Deväsäzıñ úiläc-ı tel∆i esbäb-ı şifädandır
5. Bu beyit yazma nüshada s. 12, Kenan Erdoğan neşrinde s. 60’da yer
almaktadır.
Neşir:

˙uzätın şänına düşmez ölümden ihtiräz etmek
Ecel emr-i ◊arùrìdir ki her şa∆´a muøadderdir

Yazma: ˙uzätıñ şänına düşmez ölümden i≈tiräz etmek
Ecel emr-i ◊arùrìdir ki her şa∆´a muøadderdir
6. Bu beyit matbû nüshada s. 32, Kenan Erdoğan neşrinde s. 66’da yer
almaktadır.
Neşir:

Ne merämın var ise sen bu gece icrä et
Sonra girmez eline ey dil o meh-päre acep

Matbû: Ne merämıñ var ise sen bu gice icrä it
™oñra girmez eliñe ey dil o mehpäre ´abä≈
7. Bu beyit yazma nüshada s. 9, Kenan Erdoğan neşrinde s. 46’da yer
almaktadır.
Neşir:

Bir yanda äşinälar bir yanda ∆oş ´adälar
Bir yerde õüns ü úülfet bir yerde úayş u úişret

Yazma: Bir yanda äşinälar bir yanda ∆oş ´adälar
Bir yerde üns ü ülfet bir yerde úıyş u úişret
8. Bu beyit matbû nüshada s. 9, Kenan Erdoğan neşrinde s. 48’de yer
almaktadır.
Neşir: Kangı käfir kangı dinsizdir seni teşrìk eden
Va≈detin mecmùú-ı eşyädan olurken müstebän
Matbû: æan˚ı käfir øan˚ı dinsizdir seni teşrìk iden
Va≈detin mecmùú-ı eşyädan olurken müstebän
9. Bu beyit matbû nüshada s. 14, Kenan Erdoğan neşrinde s. 51’de yer
almaktadır.
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Neşir:

Şuhùdätın faøat elfä®ına úärif idi Ádem
~aøìøatde o sul≠än-ı rüsùldür úärif-i maúnä

Matbû: Şuhùdätıñ faøa≠ elfä®ına úärif idi Ádem
~aøìøatde o sul≠än-ı rüsuldür úärif-i maúnä
10. Bu beyit yazma nüshada s. 32, Kenan Erdoğan neşrinde s. 68’de yer
almaktadır.
Neşir:

Ru∆unda öyle reng ü täb var ki her gören söyler
~amìriñ pertev-i ∆ùrşìd ile gül-berg-i terdendir

Yazma: Ru∆uñda öyle reng ü täb var ki her gören söyler
`amìriñ pertev-i ∆ùrşìd ile gül-berg-i terdendir
Sonuç
İlmî usullerle metin neşretme ameliyesi gerekli ilmî donanım, sabır ve dikkatin yanında nâşirin
dışındaki etkenlerin de dâhil olduğu uzun soluklu bir süreçtir. Bu süreç içerisinde gözden
kaçan/kaçması muhtemel hususların varlığı kaçınılmaz olacaktır. Bu hakikati göz ardı etmeden Saîd
Paşa Dîvânı’nın mevcut nüshaları gözden geçirilerek yeni yazılı basımında imlâ, transkripsiyon,
vezin ve nüsha tenkidi vb. hususlarda görülen problemli noktalara dikkat çekilmiştir. Neşirdeki
problemlere ilmî metin neşri esasları gözetilerek dört ana başlık altında dikkat çekilmiştir. Dîvân’ın
bundan sonra yapılacak basım veya neşirlerinde söz konusu eksiklerini tamamlamak ve kâmil bir
metnin vücuda çıkmasına vesile olmak bu çalışmanın yegâne amacı olmuştur.
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EK: Bu kısımda Diyarbakırlı Saîd Paşa Dîvânı’nın yeniden neşredilecek olması durumunda
tenkidli metnin nasıl oluşturulacağına dair iki örnek bulunmaktadır. Bu örneklerde olduğu
gibi Dîvân’ın tenkidli neşrinin mevcut nüshalar göz önünde bulundurularak yeniden
yapılması metnin ilmî hüviyet açısından sıhhat derecesini arttıracaktır.
ÖRNEK-1
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II
Tev≈ìd ve Münäcät13

Mef’ûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü fâ’ilün

[M3]

1

Bir ™änıú-ı müõe§§iri etmez mi iøti◊ä
Bu kärgäh-ı ´unú u e§er bu ar◊ u semä14

2

Bu äferìnişe bu mezäyä-yı ≈ikmete
Seyr eyledikçe ≈ayrete düşmüş uli'n-nühä

3

Fikr ü ∆ayäl ü diøøat ü ta≈øìø ü saúy ile
æäbil mi keşfe işbu fe◊ä-yı bìintihä153b

4

Vermez úuøùle räh-ı tecessüs bu úar´ada
Esrär-ı käõinäta `udävend-i Kibriyä

5

™açmış fe◊ä-yı úäleme ecräm-ı bì≈isäb
Çekmiş rumùz-ı ≈ikmete sertäbeser ˚ı≠ä

6

`iløatserä-yı dehrdeki Ÿerreler bile
İtmiş úuøùle ´ı˚mayan esrärı i≈tivä16

7

Mecmùú-ı ∆aløı eylemiş aúlä ni®äma rab≠
Fermän-revä-yı milket-i úulyä-yı mäyeşä

8

Taúyìn idince ≈ikmet-i esrär-ı øudreti
Buldı vücùd ´ùretin ä§är-ı mäsivä

9

Kimdir rumùz-ı va≈deti inkära muøtedir
Kimdir umùr-ı ≈ikmeti idräke äşinä

10

™ormaz bu mäsiväya rumùz-ı meşiyyeti10a

13

Matbû nüshada "Tev≈ìd ve Münäcät" başlığı altında s. 2-9 arasında bulunmaktadır.
Bu beyit her iki nüshada da yer almaktadır: Matbû nüshada "Tev≈ìd ve Münäcät" başlığı altında
s. 2'de, yazma nüshada ise "Bir İlähìden Münte∆ab" başlığı altında s. 48'de yer almaktadır. Ayrıca
aynı başlığın üst kısmında Saúìd Paşa'nın şu ifadeleri de bulunmaktadır: "Bir vaøt Ÿihnimiñ iltizäm
eyledigi zemìn-i nev-civänì ma≈´ùlät-ı näresìdesinden baú◊ ä§är-ı man®ùmeyi 1288 sene-yi
hicriyyesinde Diyärbekir viläyeti ma≠baúasında ≠abú ittirmişidim. O e§erler ≈adìøa-yı şebäbımda
meyvelere nişän düşdigi zamän ∆äm ve pu∆tesi tefrìø olunmaøsızın şecere-yi efkärdan ≠oplanmışlar
idi. Anların birøaç parça eşúärı-gençlik zamänımıñ yädigärı olmaø üzere bu mecmùúaya derc
eyledim. "
15
Bu beyit her iki nüshada da yer almaktadır: Matbû nüshada "Tev≈ìd ve Münäcät" başlığı altında
s. 2'de, yazma nüshada ise "Bir İlähìden Münte∆ab" başlığı altında s. 48'de yer almaktadır.
3b
æäbil mi keşfe: Keşf olunur mı Y
16
Bu beyit her iki nüshada da yer almaktadır: Matbû nüshada "Tev≈ìd ve Münäcät" başlığı altında
s. 3'te, yazma nüshada ise "Bir İlähìden Münte∆ab" başlığı altında s. 48'de yer almaktadır.
10a
rumùz-ı meşiyyeti: umùr-ı meşiyyeti Y
14
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Etmez i≈ä≠a sırrını ma∆lùø olan øuvå1710b
……..
ÖRNEK-2
Mu∆ammes18
A∆läø

Fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün
1
2
[Y13] 3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

1
Sen u´andırma eli el de u´andırmaz seni
~ìlekärlıø eyleme kimse dolandırmaz seni
Dest-i aúdädan ´o˚uø ´u içme øandırmaz seni
æorøma düşmenden ki äteş olsa yandırmaz seni

Müstaøìm ol ~a◊ret-i Alläh utandırmaz seni

2
Hep geçer úälemde hìç bir ≈älete yoødur sükùn
ÿevøe baø degmez teõessüf etmege dünyä-yı dùn
İstiøämet şerr-i aúdädan seni eyler ma´ùn
~aøø eder a´≈äb-ı ´ıdøıñ ∆a´mını elbet zebùn

Müstaøìm ol ~a◊ret-i Alläh utandırmaz seni

3
`alø arasında úadävet sùõ-i ®andandır bütün19
İ∆tiläl-i milket-i úälem fitendendir bütün
Öldürenden bilme cürmi ´uç ölendendir bütün
Ne fenälıø görseñ elden ´anma sendendir bütün

Müstaøìm ol ~a◊ret-i Alläh utandırmaz seni
4
İster iseñ ≈ıf® ede úır◊ıñ `udäy-ı lemyezel
úIr◊ına aúdä-yı bed∆¥ähıñ bile verme ∆alel
Tä ezelden söylenir ∆aløıñ dilinde bu me§el
Celb eder elbette insäna mükäfätın úamel

Müstaøìm ol ~a◊ret-i Alläh utandırmaz seni

5
˙ırralanmaz rùz-ı iøbälin görüp ehl-i ∆ıred
Her güni bir ˚add eder taúøìb her sebti e≈ad
Seyl-i mevt etdikde ber-bäd úömrü ba∆t itmez meded
Böyle äteş-meşreb olma ∆äk olur bir gün cesed5/4

Müstaøìm ol ~a◊ret-i Alläh utandırmaz seni
6

17

Bu beyit her iki nüshada da yer almaktadır: Matbû nüshada "Tev≈ìd ve Münäcät" başlığı altında
s. 3'te, yazma nüshada ise "Bir İlähìden Münte∆ab" başlığı altında s. 48'de yer almaktadır.
10b
İtmez i≈ä≠a sırrını ma∆lùøa olan øuvå: Fermänrevä-yı milket-i úulyä-yı mäyeşä Y
18
Bu man®ùme iki nüshada da yer almaktadır: Yazma nüshada s. 12-14 arasında "A∆läø" başlığıyla,
Matbû nüshada s. 79-82 arasında "Mu∆ammes" başlığıyla bulunmaktadır.
19
Bu bend Y nüshasında yer almamaktadır.
5/4
Böyle: Pek de Y
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1
2
3
4
5
[Y14] 1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

20

`aløı ta∆rìb eyleyip de kendiñ äbäd eyleme
Bu cihanda ev yapıp úuøbäyı berbäd eyleme
Nefúiñ içün ®älim-i bìra≈ma imdäd eyleme
úÁlemi tenfìr eden a≈väli muútäd eyleme

Müstaøìm ol ~a◊ret-i Alläh utandırmaz seni
7
Seyyiõät insäna nefs-i kemterìninden gelir
Her ∆acälet ädeme sùõ-i øarìninden gelir
úİzzet ü Ÿillet mekäna hep mekìninden gelir
İstiøämet müstaøìmü'l-≈äle dìninden gelir

Müstaøìm ol ~a◊ret-i Alläh utandırmaz seni
8
Düşmeni teŸlìl içün ≈ìleyle etme işti˚äl
~üsn-i efkära olur ≈äõil cihända sùõ-i ≈äl
Yüz ´uyı dökme teõessüf çekme etme øìl ü käl
Sen saøìm olma verir maø´ùduñ elbet ÿü'l-Celäl

Müstaøìm ol ~a◊ret-i Alläh utandırmaz seni
9
At riyäyı elden ı´lä≈a çalış efúäliñi
Boşbo˚azlıø itme taúdìl eyle øìl ü øäliñi
Sen ne dürlü ´aølayım dirseñ de sùõ-i ≈aliñi
~aø Teúälå senden aúlemdir seniñ a≈väliñi

Müstaøìm ol ~a◊ret-i Alläh utandırmaz seni
10
~äliñe şey≠an güler gördükde sende ˚afleti
Üstüñe güldürme öyle düşmen-i bedsìreti
`äõin olma ver emänetle cihäna şöhreti
Herkesiñ destindedir úälemde Ÿüll ü rifúati

Müstaøìm ol ~a◊ret-i Alläh utandırmaz seni
11
÷ämin olan ey Saúìd erzäøa `älıø'dır saña20
Mäsiväya ser-fürù etmek ne läyıødır saña
I◊≠ıräbı celb eden meyl-i úaläyıødır saña
˙ayr içün düşme lisäna näsa yazıødır saña

[Müstaøìm ol ~a◊ret-i Alläh utandırmaz seni]

÷ämin olan ey Saúìd: ÷ämil ü kämil olan Y
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