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Nedim,Divan Edebiyatı'nın klasikleri arasında yer alan bir şahsiyettir. Ve
yaşadığı asra damga vurmakla birlikte adını klasikler arasında yazmayı başarmış bir
şairdir. Nedim Divanı'nı incelerken dikkatimizi çeken bir nokta oldu. O da sosyal
konulara, mekanlara bol bol yer vermesidir.
Orta okul sıralarından beri,biz öğrencilerde Divan Edebiyatı hakkında şöyle bir
yargı oluşmuştu: Divan Edebiyatı, bir yüksek zümre edebiyatı olup, sadece
aydınlara hitap eder ve sosyal konulardan ve hayattan kopuk olup, daha çok aşk,
ölüm, güzellik, sevgi, sevgili gibi soyut kavramların yer aldığı bir edebiyattır.
Fakat yaptığımız çalışmada gördük ki böyle bir şey yok;Nedim'in, bu eserinde
tam bir toplum insanı olduğu anlaşılmaktadır.
Ayrıca. Nedim, bu eserinde daha önce kullanılmayan bazı kavramları kullan
mıştır. Vatan memleket gibi. Bu kavramlar sadece Tanzimat döneminde Namık
Kemal tarafından işlenmemiştir. Ondan önce Nedim, Divanı'nda bu kavramları
kullanmıştır.
Nedim Divanı'nda mekan olgusu araştırılırken ve hazırlanırken şu hususlara
dikkat edilmiştir:
1) Araştırma konusu olan mekanlar dünya ile sınırlıdır. Sadece dünyada geçen
mekanlar eserde işlenmiştir.
2) Mekanlar,tıpkı alfabe sisteminde olduğu gibi harf sırasına göre
düzenlenmiştir.
3) Her beytin altına beyit türü, sayısı ve bulunduğu sayfa numarası yazılmıştır.
1

----

4) Bazı mekan isimleri ( güzellik bahçesi gibi) soyutlaştırılarak

beyitlerde

kullanılmıştır.

Bu çalışmada bana büyük yardımları dokunan değerli
Hocam Doç. Dr. Nihat ÖZTOPRAK'a can u gönülden
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teşekkürlerimi sunarım.

Hasan ÖZÇELEBİ
Haziran 2002
Lefkoşa
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KISALTMALAR
S: Sayfa
B: Beyit
T: Tarih
M: Mesnevi
MÜS: Müsteza
KT: Kıt'a
Ş: Şarkı
G: Gazel
TB: Terkİb-i Bent
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NEDİM DİV ANI'NDA MEKAN

ACEM:İran'ın diğer bir ismi olarak tarih kitaplarında yer alır.Aynı zamanda adı
geçen bölgede yaşayan halka da Acem denilir.
Padişahım iki şairdir veren nazma revaç veren
Mezbüm-ı Hind'de Örfi Acem'de Enveri
S.25-K.4-B.2
Bu şehr-i Stanbül ki bi-misl-ü bahadır
Bir sengine yekpareA££!!! mülkü fedadır
S.89-K.18-B.l
Yahud ki haşmeti yanında İbn-i Abbad':
Anar mısın ki fakat mülkü bir Irak-ı A££!!!
S.98-K.21-B.6

Umür-ı memleket-i Rüm'u şöyle nazın ettim
Ki oldu mısraının müstezadı mülk-i Acem
S.99-K.21-B.4
Mutrıbların her rüz-u şeb kılsınlar aheng-i tarab
Amma usüli feth-u zarb olsun makamı hem Acem
S.126-K.35-B.5
Şahenşehi-i mülk-i Arab h_akaan-ııklim-i Acem
Kim bende-i dergahıdır Kisri vü Harun-Ur-Reşid
S.167-T.16-B.l
4

Ol hizber-i nam-ver kimsavlet-i şiranesi
Eylemiştir zümre-i A'cam'ı darben fıl-i mat

ADEN DENZİ:Yakut
denizdir.Edebiyatta

S.200-T.39-B.6
la'li ilmeşhur bir denizdir. Umman Denizi'nin

batısındaki

dürle beraber anılır

Ma'den-i cud-u kerem ya'ni Ali Paşa kim
Harc-ı yek-rüzesi mahsul-i Bedahşan-u Aden
S.5-K.l-B.l
AFGANİSTAN:Bugün

Asya kıtasında Pakistan'a

komşu Müslüman bir ülkedir.

Eyledi iklim-i İran'a sefer
Sebk-ı istila ile Efganiyan

S.229-T.7-B.2

AKDENİZ: Ülkemizin güneyinde yer alan bir denizdir.Uzun süreler Osmanlıların denetimi altında idi.
Etti sefid dide-i uşşakı bahr-i eşk
Ol kıç levendi şuh meğer Akdenizlidir
S.271-M.14-B.6
ARABİSTAN: Ortadoğu'da yer alan ve Arapların hüküm sürdüğü yerdir.
beyitte birçok toprakların Osamanlının elinde olmasından bahsedilmektedir.
Müsahhar emrine emlak-i şahan-i Arap cümle
Hem iklim-i güzin-i Rüm-u hem mülk-i Acem hala
S.191-T.34-B.7

ARSA: Aşağıdaki beyitte sevgilinin seyredildiği,sevgiliye bakılan yer
manasında kullanılmıştır
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Gör temaşayı Nedima sen de Namı Han dahi
Kuy-il çevgan oynadırsa arsa-i tenzirde
S.329-M.12-B.4
A.SAF-ABAD: Beşiktaş'ta yaptırılmış olan saray ve bu sarayın bulunduğu yer.
Gahi Feyz-abad'adoğru azmedip eyle safa
Asaf-abad'a gelip gabi salın ey meh-likaa
Gel hele gör sahn-ı Sa'd-abad'a hiç olmaz beha
İyddir çık naz ile seyrana kurban olduğum
S.373-KT. 16-KT.2

AYASOFY A:İstanbul' da bulunan ve Bizans döneminden kalma camidir.
Bu mahfil cami'vi-pak-i Ayasofiyye'de guya
Harim-i ravza-i cenette bir kasr-ı mualladır
S.215-T.XL8-B.8

AZERBEYCAN: Azerbaycan Saya Kafkasyasında yer alan ve bağımsız olan
bir Türki Cumhuriyettir.
Mülk-i Püristan Gürcistan-il Azerbaycan
Her biri sad şehriyan sahib-i şan
S.131-K.35-B.3
ÇEH-İ BABÜL:Babil kuyusu ,Allah'ın cezelandırdığı iki meleğin başaşağı
asıldığı iki kuyu olarak bilinir .Büyü yapanlar bu kuyunun başına gidip onlardan
büyü yapmak usulünü de öğrenirlerdi.
Gamze-i fettanın koydun ki yıktı alemi
6
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Bahse dalmışken çeh-i U.,bül'de cadülarla sen
S.321-M.XC 9-B.3.
BAHÇE: Beyitlerde bazen soyutlaştırılmış bazen de somutlaştırılmıştır.
İkinci beyit buna örnektir.
Her bağçesi bir çemenistan-ı letafet
Her güşesi bir meclis-i pür feyz-ü safadır
S.89-K.18-B.5
Sadr-ı pür kevkebe kim bağçe-i lütfunda
Pençe-i mihr gibi ser-zede tuhm-ı zerrin
S.104-K.24-B.24
Serteser alemi geşt eylese seyyah-ı nesim
Bulamaz bağçe-i paki gibi nüzhet-gah
S.l 70-T.18-B.11
~

/

BAHR-I UMMAN:Umman Denizi.
Vezir-i azam İbrahim Paşa kim dil-ü desti
Verir sermayesin kan-ı Bedahşın Bahrı Umman'ın
S.185-T.28-B.3

BAG: Bahçe manasında kullanılmıştır.
Dest-i kahrından ruh-i çerh-i kühen niylüferi
Bağ-ı lütfundan behişt-i heşt bir verd-i tari
S.23-K.4-B. 1 O
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Biri birin etmiş

çü

hüban kinar

Gülüsatn-ü büstan-ü bağ-u behôr
S.255-M.10-B.3
Bulamam bağ-ı beharın gül-ü badamında
Bulduğum feyzi ruh-u çeşm-i sıyeh-famında
S.339-M.C.24-B. l
Bağda zülf-ü ruhun andıkça bu kimdur deyü
Sünbül-ü gül biri birinden sual eyler beni
S.351-M.CXLKS-B.4
Zat-ı al-i şanın el-hak ruhudur bu alemin
Bağ! ihya eylesin lutfet humayun makdemin
Muntazır yüz sürmeğe damana sadr-ı a'zamın
Lale faslı iyd hengamı behar eyyamıdır
S.364-Ş.5-D.5
Bivc-i bağa sudur etse eğer zinhar
Ta ebed kalur idi nefs-i nebati erken
S.6-K. l-B.1
Cephesi gülşen-i İslama füruzende-i din
Bağ-ı bed-hahına şemşiri hilal-i behmen
S.6-K.l-B.7
Gabi senab-ı seyf ki hükmün revan verir
Ezhar-ı bağ-ı mülke su yerine kan varir
S.15-K.3-B.l
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Bakıp bir bağa bir de ol ruh-ı zibaya reşkinden
Gülün her berki bir har oldu çeşm-i bağban üzre
S.28-K.5-B.6
Olsa ger namiye feyz-i nazarından sir-ab
Çeşm-i ahu bitirir bağda nahl-i barlam
S.49-K.9-B.9

Vardır ol bağda bir neş'e-i cavid meğer
Lalenin tohmunu eksen dolu peymane gelir
S.67-K.13-B.12
Kühsarları bağları kasrları hep
Güya ki bütün şevk-u tarab zevk-u safadır
S.90-K.18-B.7
Lütf-u mekarim hemdemin ikbal-ü şevket mahremin
Devrinde oldu alemin her güşesi bağ-ı İrem
S.126-K.40-B. 7
Perveriş bulmağıçün çerh-i şefak lalesini

Bağına dikmeyi çoktan beri eyler tahmin
S.104-K.24-B.6
Sultan Süleyman-ı cihan izz-u şerefle kam-ran
Nev-nahl-i

bağ-ı izz-ü şan gül gonce-i nahli himem
S.127-K.35-B.5

Şehzada Sultan Mustafa gül-gonce-i bağ-ı ula
Hamem olur bülbül-neva evsafın ettikçe rakam
S.127-K35-B.13
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Fasl-ı bahar asa gelip na-geh meşam-ı alemi
Kıld muattar

ser-be ser ol gonce-i bağ-ı ümid

S.167-T.16-B.6
Bağının bir gül-ineşküftesi gül-zar-ı behişt
Lütfunun bir şekerinin handesi ab-ı hayvan
S.162-T. 11-B.4

Hüner sende mekarim sende lütf-u merhamet sende
Müzeyyen bağ-ı cah-u haşmetin sad ziyb-ü ziynetle
S.213-T.:XL6-Bl
Efendiler o bağa her biri bir gonce-i ziba
Vezirin servidir anın kemal-i istikaametle
Versin dehan-ı rüy-ü lehin bağ-ı hüsne ziyb
Gül faslı lale mevsimi gülnar vaktidir.
S.285-G.37-B.4
Aşiyan-saz olmak ister murg-ı dil bir bağa kim
Sahasında nahl-ı tuba sebze-i nev-restedir
S.287-G.XL-B.3

Bir bağdır cemali ki gül-berki rüy-ı al
Şeb-huyu hal sünbül-ü leylaki zülf-ü hat
S.294-G .L3-B.2
Mısra' -ı mevzundur amma na-resadır serv-i bağ
10

Eyleye tazmin meğer kadd-i ser-efrazın senin
,,, ..••.

S.305-G.Ll9-B2

Ey turra bağ-ı hüsnde sünbülmüsün nesin
Zülf-i nigar yoksa karanfülmüsün nesin
S.307-G.L23-Bl
Der görüp cünbişin ol kaddin ehal-i çemen
Bağda gördüğümüz serv-i çeman ancak bu
S.326-G .C8-B.2
Gel hele bir kerrecik seyret göze olmaz yasağ
Oldu Sad' -abad şimdi sevdiğim dağ üstü bağ
Çar-bağ-ı Isafhan'ı eylemiştir dağ dağ
Oldu Sad' -abad şimdi sevdiğim dağ üstü dağ
S.365-Ş.7-D.l
Nev- behar erişti oldu ol zemin cennet-misal
Garsolundu kaametin gibi hezaren nev-nihal
Bağlarla buldu ruhsann gibi hüsn-ü cemal
Oldu şimdi Sad' -abad şimdi sevdiğim dağ üstü bağ
S.365-Ş.7-B.2
Beyitlerde görüldüğü gibi bağ kelimesi bazı beyitlerde soyut manada
kullanılmıştır.Bu soyutlaştırma soyut mana ifade eden bir kelimeyle beraber
kullanılmasından kaynaklanmaktadır.Mesela bağ-ı hüsnde olduğu gibi.
Güzellik bahçesi manasına gelir.
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Yeter kaldın yeter ey tıfl-ı nazım hanede tenha
Yeter sana karışmasınlar sana gayri daye vü lala
Yeter gel bağa bülbül dinle gül seyret açıl cana
Ki sen dahi henüz açılmamış bir gonce-i tersin
S.368-Ş. l 0-D.3
Ey şeh-i hübanım eyle ol kad-i mevzana sen
Reng-i gülden came büy-ı yasemenden pirehen
Servsin sana yeşil şali gerektir nim-ten
Reng-i gül came büy-ı yasemenden pirehen
Bağa gel ey gül-beden açıl gül ey gonce-dehen
S.375-M.20-H. 1

BATRA: Medine'nin eski adı. Mekke'de dağ arasındaki bir derenin de
adıdır. Hz.Muhammed, Batha'ya göçtükten sonra şehir ,Medinet-ün-Nebi diye
anılmaya başlanmıştır.Nedim bu beytinde,Batha'dan bahsederken Hz. Muham
med'in güvenirliğine atıfta bulunarak O'nu övüyor
Emin-i Yesrib-u Batha muin-i millet-i beyza
Eben an ced şeh-i dana hidiv-i tahfr-ül-ensab
S.211-TJCL5-B2

BAZAR: Günümüz Türkeçe'sinde çarşı-pazar ve alışverişin yapıldığı yer
karşılığında kullanılmıştır. Aşağıdaki ilk beyitte gerçek manasıyla kullanılmamıştır
ikinci beyit ise Şehzade Noman'ın doğumuna bağlı olarak şehir ve pazar yerlerinin
şenlenmesine değinilmiştir.
Kala-yi maarif satılır süklannda
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Bazar-I hüner ma'den-i ilm-u ulemadır.

S .89-K.18-B.8
Donanıp taze arüsan gibi şehr-ü l!!ın
Oldu alem yine pür rüy-ı hüban
S.163-T.11-B.
Bu beyitte ise Kaptan Mustafa Paşa'yı ve onun hazineler sarfedip , çarşı ve
pazara gibi yerlere su getirmesini övüyor
Hazain sarf edip sular getirtip sük-u hazar
Dekakin-ü bedestarı ile tezyin etti ser-ta pa
S.l 78-T.22-B.3

BEDAHŞAN: Horosan ile Hindistan arasında bir şehirdir .Yakut taşları la'li
ile meşhur bir yerdir.Bu beyitte Sadr-A'zam Şehid Ali Paşa'nın cömertliğini övüyor.
Ma'den-i cüd-u kerem ya'ni Ali Paşa kim
Harc-ı yek-rüzesi mahsul-il Bedahşan-il Aden
S.5-K. 1-B.1
Bu beyitte ise sevgilinin yanağı ile Bedahşan yakutu la'li arasında bir ilişki
kurmaya çalışıyor.
Meymidir ruhsarını mihr-i dırahşan eyleyen
La'lini sağarmıdır kan-ı Bedehşan eyleyen
S.325-M.C6-B. 1
Bu beyitte de İbrahim Paşayı över.
Vezir-i a'zam İbrahim Paşa kim dil-ü desti
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Verir sermayesin

kan-I Bedehşan'ın Bahr-I Umman'ın

S185-T.28-B.5
Tab'ı gevher-bara vermiş rağbetin feyz-i sühan
Mihrdir kim pertevin salmış Bedehşan üstüne.
S.13-K.2-B.10

BEŞİKTAŞ: İstanbul'da bir semt ismidir
Aman pek yarelendim ol nigah-ı şüh-ı evbaşe
Kapıldım doğrusu ol yal-u bale ol güzel kaşe
Geçersen semtimizden yolun uğrarsa Beşiktaş'a
Efendim gel mürüvvet kıl senindir bende vü hane

S.379-Ş.25-D.3
BEYT: Arapça bir kelime olup ev manasına gelir .Birinci beyitte Kaptan
Mustafa Paşa yalısına telmihte bulunur .

Hele hakkaa ki lutf-ı tab'-ı mevzan-ı kerem-karın
Tamam izhar kılmıştır bu ziba Beyt-i hurremde
S.172-T.19-B.8

BEDESTAN: Bezzazistan veya Bazistan'dan bozma bir kelimedir.Doğuda
hemen hemen her büyük şehirde bez satılmak için yapılmış, sonraları kıymetli
mallar ile antika eşyanın alım satımına tahsis edilmiş olan kapalı çarşılara verilen
isimdir.
İstanbul'da ikisi büyük çarşıda, birisi de Galatasaray'da olmak üzere üç
bedestan vardır.
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Nedim'in bu mekanı kullandığı şu beyitlerde Kaptan Mustafa Paşa'nın
şahsına.~ bir övgü vardır.Ayrıca bu beyitlerde Nedim ,yanan bedestanın yerine
büyük bir evin yapılmasının

daha hayırlı olduğunu ifade ediyor

Hazain sarf edip sular getirtip sük-u bazarın

Dekakin-u Bedestan ile tezyin etti ser-ta pa
S.178-T.22-B.3
Kaza-yi asmani sonra bir ateş düşüp nageh
Bedestan yandı manend-i derün-ı aşık-ı şeyda
S.178-T.2-B.4
Buyurdu ta ki ebna-i sebil-i kılmağa terfih
Bedestanın yerine ola bir han-ı bülend inşa.
S.178-T.2-B.7
Hakıykat reh-güzar üzre olan büldan-ı etrafa
Bedestandan ziyade han yapılmak elyak-u ahra
S.178-T.2-B.8

BEZM:Fasça bir kelime olan bezm; işret, sohbet, muhabbet meclisi
demektir. Talnız başına kullanıldığı gibi terkipli olarak da kullanılır:
Bezm-i has:Hususi meclis
Bezm-i muhabbet:Muhabet meclisi demektir.
Bezm-i safa: Safa meclisi
Bezm-i Cem: Cem'in içki meclisi gibi.
Saaye-i bezm celal-ü cahın iisiiyiş-gehi
15
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Ra'yet-i azmin hüma-yı devletin bal-ü peri
S.23-K.4-B.1
Sensin ol sultan-I ali şan k' olur bezminde cem'
Zührenin çengi mehin ibrikı mihrin micmeri
S.25-K.4-B.3
Zaman-I rezm geçti şimdi vakt-i bezmdir söylen
Çemen nakşeylesün nakkaşlar püşt-i keman üzre
S.27.-K.5-B.2
Neden ta böyle dil-keştir o giysü bilmezem yoksa
Meges-ranlık mı eyler bezm-i sadr-ı kam-ran üzre
S2.8-K.5-B.7
Cihan-sadr-ı mualla -kadr kim bezm-i celalinde
Döner guy-I felek fevvare veş şad-I revan üzre
S.28-K.5-B.8
Teraz-ı mesned-i izz-ü şeref kim bezm-i hasında
Gezer hayl-i melek zünbür veş üşküfedan üzre
S.28-K.5-B.9
Olur fezası medar-I saadet-i cavid

o bezm-gaha ki teşrifın ola feyz-resan
S.107-T.25-B.4
Şöyle pür ziyb eyledin bu bezmi kim ancak
Gülistan bezm kudüm-ı hurrem-i fasl-ı bah
S.112-K.28-B.2
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Mevc mevc olsa nola lücc gibi nür-ı sürur
Bezme ikbal ile ol mihr-i drahşan geldi
S. 125-K.33-B.2
y a'ni kim öyle şita oldu ki güya nevruz

Geriye avdet edip bezme şitaban geldi.

s. 125-K.33-B.6
Habbeza hurrem bahar-I zevk-u şadi vü tarab
Kim bu helva bezmini reşk-i çerağôn eyledi
S.129-K.36-B.3
Şimdi rezm-i bezmi tebdil ettiler
Çar-pare oldu mecliste sinan
S.229-T.L7-B.13
Ya'n İbrahim Paşa kim feza-yı alemi
Matem-abad olmuş iken bezm-i Cemşid
S.157-T.7-B.3
Ya bu fervare vü bu selsebil -i ruh-perver kim
Nisar etmektedirler bezme kef kef gevher-i yekta
S.175-T.20-B.8
Be çadır serde daim olsa sevda-yi heva-dari
Habab asa şikest eylerse de cam-ı dil-i zari
Tıraz-ı mecylis-ı ahbab ise ben istemem yari
Humar-I gam benim dirine karımdır heman bari
Beni mahrüm-i bezm-i vasl eden mest-i müdam olsun
17

Dil-i mecruhumun

kaanın içenler şad-kam olsun
S.248-MÜS. 1-MÜS.2

Bana cevr-ü sitem eksikrnidir baht-ı siyahımdan
Ne hacet imtinôn ol gırra mest-i geç-külahımdan
Dem-i mestide bari sakınıp şemşir-i ahımdan
Beni mahrüm-ı bezm-i vasl eden mest-i müdam olsun
Dil-i mecruhümun kaanın içenler şad-kam olsun
S.248-MÜS.l-MÜS.3

Tarıyk-ı ışkda padaşi-i mihnet saadettir
O bezm-i hasda hamyaze-riz olmak da işrettir
Neşat taze-i hün-ı ciğer bir özge halettir
Humar-ı ye's ile hüd hem-ser olmak cana minnettir
Beni mahrüm-i !!gm-i vasl eden mest-i müdam olsun
Dil-i mecrühumun kaanın içenler şad-kam olsun
-

-

S.248-MÜS. 1-MÜS.4

Çerağı kimsenin ahımla bi-nur olmasın ya Rab
Beni çün subh-ı vuslat şam-ı deycur olmasın ya Rab
Alan canım bu işret-haneden dur olmasın ya Rab
Çekenler sağarım hemvare mahmar olmasın ya Rab
Beni mahrüm-i bezm-i vasl eden mest-i müdam olsun
Dil-i mecruhfımun kaanın içenler şad-kam olsun
S.249-MÜS. 1-MÜS.5

Kerem bezm-i hasında hina-geri
Himem evde doğmuş kemin çakeri
S.256-M. 10-B.13
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Bezm-i şerabtan geçemem doğrusu Nedim
İşret tabiatımca tarab meşrebimcedir
S.271-G.13-B.4
Ser-füru gahi gehi sahtlik eyler bilmem
Bezmde şişe-i mina-yı dile haremdir
S.273-G.17-B.4
Nigeh ki saki-iter -dest bezm-didesidir
Füsun-I fitne iki cam-ı der-keşidesidir
S.276-G.22-B.1
Bezm-i meyde nukle el sunmaz heman ancak Nedim
Dilberin unnab-ı la'lü çeşm-i badamın bilir
S.284.G.34-B.1
Baksak ki şem' - bezmin~ benzer mi rüy-i yar
Etse güşade perde-i ığlakı zülf-ü hat

S.296-G.L4-B.3
Yalan olmaz o şuhun görmedik mey içtiğin amma
Bir iki kerrecik hem-bezm-i mestan olduğun gördük
S.299-G .L8-B.6
Bezme bir dahi dönüp gelmek değildi niyyetin
Gittiğin vakt anladım ömrüm şitabından senin
S.303-G.L25-B.3
Kande buldun böyle dil-keş nazm-ı hayranım Nedim
Cam-ı mey nuş etmedin hem-bezm-i canan olmadın
S.306-G.L20-B.3
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Heman bezm-i cihanda razdar-ı dilde vü güş ol
Misal-i şu'le ser-ta pa zeban olsanda hamüş ol
S.310-G.L27-B.l
Gönül ser-germ-i cam-ı muhabbet
Gehi alayiş-i ~

güçtür amma kim

temaşa kıl da medhüş ol
S.310-G.L27-B.3

Benimdir suç ki vardım bezme verdim sana can nakdin

Senin yoktur efendim bunda hiç cürm-ü günahı gel
S .311-G.L28 B.1
Eylemiş sad gerdiş-i gaaret-ger-i sad mülk-i huş
Bezm-i hüsne çeşm-i gül-gunun kadeg-ran eyleyen

S.325-G.C6-B.5
Siyeh-mestan-ı sahba-yı fenanın bezm-gahmda
Nümayandır seva-ı müy-ı çin-i hatt-ı sağardan
S. 320-G.XC7-B.3
Figaan-u naleler etmekte her dem bağrı yanıklar
Bu bezm-i mihnete revnak verilmiş sanki neylerle
S.335-M.C18-B.2
Mest olmadıkça çeşmi bulunmaz nızam-ı hüsn
Bezmmin gider taraveti bir tevbe-kar ile
S.343-G.C33-B.5
Gelir deyü cihanın şehriyarı bezm-i gül-zare
Temaşa etmek için yasemenler çıktı divare

20

Tebessümle dedi gül-gonce güş-i bülbül-i zare

Çerağan vakti geldi lale-zarın didesi rüşen
S.373-Ş.l 7-D.3
Yine bezm-i çemene lale fürüzan geldi
Müjdeler gülşene kim vakt-i çerağan geldi
Bülbül aşuftelenip bezme gazel-han geldi
Müjdeler gülşene kim vakt-i çerağan geldi
S.382-Ş.29-D. 1
Bu nazük lale-i ziba ki olmuş nam-ı Gül-ruhsar.
Ola hünkarımın bezminde sad şevk ile hidmet-kar
S.388-B.ve M.6
Hemişe bu müferrih lale-i dil-rüy-ı hüsn-amiz
Ola ismi gibi bezm-i şehenşaha Ferah-engiz
S.389-B.ve M.l
BİNA:Gönül evi manasında kullanılmıştır.
Edip <lirinehubbun hüsn-i mevk'ı dem-be te'yid
Nice dil-keş binalarda am zeynetti ser-ta pa
S.193-T.34-B.3
BOSTAN :Kavun karpuz ekilen yerleri ifade ettiği gibi başka şairlerin
divanlarında gülistan ile beraber kullanıldığı zaman Şirazlı Sadi'nin Gülistan ve
Bostan adlı eserine de telmihte bulunulur.
Biri birin etmiş

çü

hüban kinar

Gülistan-ü büstan-ü bağ-u behar
S.255-M. l O-B3
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CAMİ': Müslümanların
Cami'Ierirıin

ibadet yeleridir.
her biri bir küh-ı tecelli

Ebrü-yı melek andaki mihrab-ı duadır
S.90-K.18-B. l
Aşağıdaqki iki beyitte ,şair,Paşakapısı

yakınlarındaki

Fatıma Sultan

cami'ne tarih düşmüştür
Karin-i izdivacı asaf İbrahim Paşa'ya
Buyurdu kasdım etmektir bunu bir cami'-i zi-şan
S.184-T.27-B.3
Bu mısra'la Nedima söyledi tarih-i itmarmrı
Ne ala cami' ihya etti el-hak Fatıma Sultan
S.184-T.27-B.8
Aşağıdaki beyitlerde ise Nevşehir'de bulunan İbrahim Paşa camiine
tarih düşürmüştür.
Bu münevver cami'-i aliyi bünyad eyleyip
Buldu bu şehr-i latifin kadr-i hakkaa i'tila
S.186-T.29-B.1
Habbeza nev cami'-i enver ki her bir revzeni
Nür-ı tevfıyk-ı

hidayet ile olmuş rüşena
S.186-T.29-B.3

Bu muazzam cami' oldukça makam-ı kııdsiyan
Eyleye mahfuz banisin Cenab-I kibriya
S.186-T.29-B.5
Dedi bu mısra' ile tarih-i itmamın Nedim
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Kıldı İbrahim Paşa cami'-i enver bina
S.186-T.29-B.6
Çarsa vü camit-ü han-ü imaret medrese

Çesme-sar-ı pak cümle bi- bedel hayr-u sevab
S.189-T.32-B.1
Eyledi irfazdan İran'ı ari ser-teser
Kılınır cami'leri içre cemaatle salat
S.200-T.39-B.5
CEYHUN:
Kılar ta sahil-i Ceyhun'a dek eknafı gark-ı hun
Eğer ferman ederse satvet-i şiran-ı meydane
S.135-K.37-B.9
CEZAYİR:Kuzey Afrika'da yer alan ve daha önceleri Osmanlıya bağlı olan
bir eyalettir.
Derya-yi ışka dün beni baştarda eyledi
Bir dane al fesli Cezayirli afeti
S.347-M.CXLl-D.2
CEZİRE: Arapça bir kelime olup ada manasına gelir..
Edeydi ateş-i kahri bıharı istila
Fetil-u revgan olurdu cezirelerle bıhar
S.44-K.8-B.9
CİLVE-GAH :Cilve ve naz yeri manasına gelir:Şair; bu beyitte Mustafa
Paşa'nın yaptırdığı Ferah bağıyla yeni yalıya tarih düşerken ,burayı birbirleriyle
bakışanlar için bir cilve yeri olarak zikrediliyor.
Yeridir cilve-gah-ı şahidan-ı zevk-u şavk olsun.
Şitaba teşnedir her rüz-u şeb hurşid-u meh zira
S.208-T.XL3-B.4
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Mesnevi tarzında yazılmış şu beyitte ise şair, sevgiliyi cilve yerine davet ediyor
Tezerv-i hoş-hıramım

sinem olsun cilve-gahın gel

Hüma-veş saye salsın başıma zülfı siyahın gel.
S.310-M.L28-B.1

CUY: Arapça bir kelimedir. Irmak demektir. Beyitlerde bazen cuybar
şeklinde de kullanılmıştır.
Ben olsam bir de mutrıb bir de tarf-ı cfiybar olsa
Hoş imdi bir de farza bir cüvan-ı şive-kar ola
S.332-M.C18-B.1
ÇAR-BAG-I ISFAHAN:İran'ın Isfahan şehrinde bulunan bir mesirenin adıdır.
Ya Saib görmüş olsa Çar-bag-ı Isfahan vasfın
Ne güne rahne-i divara eylerdi nihan aya
S.220-T.L2-B.10
Gel hele bir kerrecik seyret göze olmaz yasağ
Oldu Sa'd-abad şimdi sevdiğim dağ üstü bağ
Çar-bag-ı Isfahan 'ı eylemiştir dağ dağ
Oldu Sa'd-abad şimdi sevdiğim dağ üstü bağ
S.365-Ş.7-D.1
ÇARSU :Alış-veriş yapılan yerler .Çarşı-Pazar.
Gülşeninden geçse bir takrib ile ta haşr olur
ÇarsU-yı gül-furüşanın megen sehbenderi
S.24-K.4-B.13
Carsfi vü cami' -ü han-ü imaret medrese
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Çeşme-sar-ı pak cümle bi-bedel hayr-u sevab
S.189-T.32-B.l
Bu mevki'-ı çarsfi vü mecma'-ı nas olmağın bunda
Kemal-i mertebe muhtac idi bir çeşm-i zibü
S.190-T.33-B.13
Zihi nev çarsfi-yı pak-i İbrahim Paşa kim
Kemal-i sud ile han-ı Halile gıpta-fermadır
S.199-T.38-B.1
Nedir ol çarsfi-yi pür enver
Anda rayic meta'-ı fazl-u hüner
S.257-M. ll-B.1

ÇEH: Kuyu manasına gelir.Beyitte ise büyücülerin uğrak yeri olan Babil
kuyusundan söz edilmektedir.
Gamze-i fettanını koydun ki yıktı alemi
Bahse dalmışken çeh-i Babül'de cadülarla sen
S.32 l-M.XC9-B.2

ÇEMEN: Çimen, küçük otlar.
Düşse feyz-i nazar-ı ayine-i fularla

Jeng-i sad-salesi bir demde olur taze çemen
S.5-K.1-B.12
İsrese feyz-i ebr-i bahar-ı mürüvveti
Bir çüb-ı huşke cünbüş-ü serv-i çeman verir
S.l 7- K.3-B.8
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Edip bayrak feraz-ı nizede piçide şehbalin
Güşad etti perin kumri ser-i serv-i çeman
S.27-K.5-B.9
Dokunsa çeşmi eğer jeng-beste mi'ata
yeşil çeman gibi neşv-ü nema bulur jengar

S.44-K.8-B.9
Ayağı donmadı mı cüyun evvela baştan
Ya düşmedi mi çenarın eli çemende meğer
S.57-K.11-B.4
Kanı çemendeki germiyyet-i tarab şimdi
Acep ne halde bülbül dedikleri kaşmer
S.57-K.1 l-B.6
Açılmaz oldu çemenlerde çeşm-i şehlası
Değirdi nergise de çeşm-i rüzgar nazar
S.58-Kl l.B.3
Bir şekl ile geldin ki gelir maşrıka hurşid
Yahud ki seher-geh çemen bad-ı vezanı

S. l 03-K.23-B.2
Ey gönül sahn-ı çemende leb-i derya faslın
Bir sanemle edeğör kam alasın dünyadan
Yoksa bir dişleri dür kaameti serv olmayıcak
Ne biter sahn-ı çemenden ne çıkar deryadan
S.146-T.10
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Bülbül ağırlık etse nola nakd-i şebne-m
Ebkar-i gonca hayli çemenli çeyizlidir
S.271-M.14-B.4
Geçmez yolundan öpmeyicek nakş-i payin
Üftaden ey nihal-i çemen yollu izlidir
S.271-G. l 4-B.5
Yine çü rüd çemenlerde cüst-u cümuz var
O servin öpmeğe ayağın arzumuz var
S.289-GJCL4-B.l
Vakt-i gül-geşt-i çeman seyr-i kenar eyyamdır
Lale faslı iyd hengamı behar eyyamıdır
S.363-Ş.5-D. l
Erişti nev-bahar eyyamı açıldı gül-ü gülşen

Çerağan vakti geldi lale-zarın didesi rüşen
Çemenler döndü rüy-ı yare reng-i lale vü gülden
Çerağan vakti geldi lale-zarın didesi rüşen
S.273-Ş.l 7-D.2
Şuhsun neyleyim amma ki yalan söylersin
Her zaman böyle Nedimayı firib eylersin
Hamdır meyve-i valsım sana olmaz dersin
Olsun ey taze nihal-i çemen-i can olsun
S.375-Ş.19-D.3
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ÇEMEN-ZAR:

Çimenlik manasına gelir. Çemenista .çemen-ara kelimeleri de

aynı manaya gelir .
....

_.•..

Ne bilür perveriş-i ebr-i bahar-ı feyzin
Gül-i vasfın çemen-ara- yi bahar eylemeyen
S.8-K.1-B.6
Seyfidir barıka-i hırmen-i aşüb-u fiten
Kalemi ebr-i bahar-ı çemenistan-ı meram
S.49-K.9.B.5
Nesim-i hulku vezan olsa bir çemen-ara
Edib turabını reşk-i şemame-i anber
S.60.K.ll-B.2
Turfa sihretmiş zemin-i anz-ı gül-famına
Bir çemen-zar eylemiş peyda rek-i firuzeden
S.323-M.C.2-B.2
ÇEŞME: Genellikle sultan veya sadrazamların yaptığı çeşmelere tarih düşürül
mütür

Şehen-şeh devletinde ol vezir-i asman-mesned
Yapıp bu çeşm-i paki güzel hayr eyledi hakkaa
S.255-T.4-B.4
Nedima böyle tahrir eyledi tarih-i itmamın
Bu dil-cu çeşmeyi yaptı kapudan

Mustafa Paşa

S.155.T.4-B.6
Cümleden biri bu ziba çeşmeyi çerh-i dani
Nice dem gözden misal-i eşk teb'id eyledi
S.157-.T.7-B.8
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Buldurup şimdi suyun ikbal-ü devletle tamam
,,. F err-ü tabı çeşme-i hurşidi taklid eyledi
S.158.-T.7-B.10
Zihi ser-çesme-i dil- cüy-ı pak-i ruh-perver kim
Anın reşkiyle

ateşdir derün-ı ab-ı hayvanın
S.184-T.28-B.l

Bu ab-u tabını gördükçe anın derd-i hasretle
Gözünden ab akar ser-çeşme-i mihr-i drahşanın
S.185-T.28-B.3
Çarsü vü cami-uü

han-ü imaret-ü medrese

Çeşme-sar-ı pak cümle bi- bedel hayr-u sevab
S.189.T.32-B.l
O hakan-ı kerim-üş-şan ki dest-i lütf-u ihsanı
Misal-i çeşme-i hurşid mülkü etmede ihya
S.190.T.33-B.l
Bu dil-cu çeşme-i pakize tarhı eyledi bünyad
Ne ziba eyledi cüd-ü himem kaanunu icra

S.190-T.33-B.12
Beyan etti Nedima gayr-ı menküt ile tarihin
Bu ra'na çeşme-i pür nuru yaptırdı Beşir Ağa
S.191-T.33-B.3
Habbeza ser-çeşme-i dil -cu ki bahşetmektedir
Lülesi leb-teşnegana şerbet-i kand-i nebat
S.200-T.39-B .. 8
Suyu başından edip icra o hakaan-ı kerim

29

Ehl-i devlet ol sudan çok çeşme peyda eyledi
S.203-T.XLl-B.3
Başkadın hazretleri dahi bu ziba çeşmeyi
Kendi malıyla yapıp bir hayr-ı vala eyledi
S.203-T.:XLl-B.5
Pek mualla çeşme-sarı-ı

hı-adil oldu hele

Tarhını üstad hakka kim dil-ara eyledi

S.203.-T.XLl-B.7
Çeşmenin banisinin dahi kıla ömrün füzün
Kim hulüs-i kalb ile bu hayrı inşa eyledi
S.203-T.XLl-B.9
Söyledi tarih-i itmamın anın kilk-i Nedim:
Başkadın bu çeşme-i valayı icra eyledi
S.203.T.XLl-B.10
Turab-i kabrine merhumenin ikram için yaptı
Reh-i Hak'ta diyar-ı Üsküdar'a çeşme-i pür ab
S.211-T.XL5-B.7
Zeban-ı paki daim çeşme-i ab-ı hayat asa
Feza-yı mekrümette ruh-bahş-ı teşne-garı olsun

S.217-T.XL9-B.4
Bu zibi çeşme-sarı eyledi ihya ki şayandır
Denirse ahı cism-i teşneye ruh-ı revan olsun
S.217-T.Xl9-B.5
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Zeban-ı paki dalın çeşme-i ~b-ı hayat asa
~eza-yı makrümette ruh-bahş-ı teşnegan olsun
S.217-T.:XL9-B.4
Bu ziba çeşme•sarı eyledi ihya. ki şayandır
Denirse ahı cism-i teşneye ruh-ı revan olsun
S.217-TXL9-B.5
Pes ol destür-ı zi-şan eyledi on çeşıne-sar icra
Ki her birinin ahı sime benzer hüsn-ü simada.
S.218-T.L-B.3
Kırk çeşme gibi bu şehri hele
Eyledi çeşmeleri abadan
S.222-T.L3-B.3
Bi bedel dedi bu tarihi Nedim
Çeşme-i paki Hatice Sultan
S.222-'.f.L3-B.6

Cüdu icra eyleyip bu çeşıne-i pakizeyi
Eyledi Ieh-teşnegüna feyz-i sad birr-u neval
S.232-T.LS-B.3
Habbeza ser-~eşme-i pür ferr-ü tab-ü bi-nazir
Kim temaşası gönüllerde komaz gird-i melal
S.232-T.LS-B.4
ÇIBIKLI (ÇUBUKLU):İstanbul'da Avrupa yakasında bulunan bir semttir
Çıbıklı Göksu sair güşe güşe menziletler hep
Zaman-I devletinde her biri oldu cihan-pira
S.220-T .L2-B. l
ÇİN:Doğu Asya'da yer alan bir ülkedir.Şu an dünyanın en kalabalık nüfuslu
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ülkesidir
Payine rihte yüz şerm ile sad ab-ı hayat
Her ser-i müyuna avihte bin .Qıı-u Huten
S.3-K. l-B.6
Emel gül-zarını

hem- halet-i diba-yı

,Çın etti

Olup zirinde dest-i cüdu ebr-i nev bahar-asa
S.177-T.22-B.4
Yelerek Çln-i seherden geliyor bad-ı nesim
Gaaliba zülfü elinden edecektir şekva
S.266-G.5-B.2
Çoktan giderdi Çin'e yahüd Zengibar'a dek
Zaptetmeseydi hatır-1 muştakı zülf-ü hat
S.295-G.L3-B.3
Dımag-ı canı reşk-i bender-i...Qı! eyledi cana
Şemim-i giysüvanın Genc-i Büd-avermidir bilmem
S.314-G.35-B.5
Lahza geçmez kim beyan-ı nazm-ı şevkından Nedim
Mülk-i isti'düt reşk-i Deylem-ü !J!Lolmaya
S.331-G.Cl6-B.7
ÇÖL:Çorak yer, bitkisiz toprak.
Hakıykatte bu Hatem-çölde bir beğdir ki ol yerler
Kemal-i kalıt ile ma'rüftur bi nan-ü nimettir
S.6Ş-K.12-B.4
DAG:
Serde bir dağ yakıp namını hurşid kodu
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İ'tiraf etti sana aczini gerdün-ıi kühen
S.7-K.1-B.10

Dağda sayd-i gazal etmeğe hasret mi çeker
Hanede gözleri ahusun eden amade
8.339-GıC25-B.2
Hasretinle gül-i ter şerh~ çeker pehlüye
Şah-ı dağ gül yakar şevkm ile bazüyu
S.341-G.C38-B.1
Gel hele bir kerrecik seyret göze olmaz yasağ
Oldu Sa'd-abad şimdi sevdiğim dağ üstü bağ
Çar-bağ-ı Isfahan': eylemiştir dağ dağ
Oldu Sa' d-abad şimdi sevdiğim dağ üstü bağ
S.365-Ş.7-D.1

Yakıp fürüğ-ı ruhu taze dağ dağımıza
Kul oğlu dil-beri ateş kodu ocağımıza
S390-B.4

DEBİSTAN: Farsça bir kelime olup okul mektep manalarına gelir.
Bu bahs-i paki debistan-ı fazl-ü danişte
Bu suret ile ki takrir eder ül-il ebsür
S.45-K.8-B.10
Tamam olmaz gönül ışk içre geşt-i küy-i canansız
Alır tahsil-i nakıs tıfl-ı bud-kamın debistansız
S.292-M.XL9-:.B.l
DERY A:Deniz manasında kullanılır.
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Sensin o cihan-bahş ki imdadın olursa

Deryalara sermaye verir mür-ı muhakkar
S.J08-K.26-B.7

Küh-u derya iki canibden deragüş eylemiş
Sanki derya dayesi kühsar ise lalasıdır
S.116-K.30-B.7
Heman ol demde ol küh-ı girôn-ı aiem-i heyca
Revan oldu misal-i ab deryaya salabetle
S.166-ı.15.B.4
Nesim-i hulk-ı paki rüy-ı deryada vezan olsa
Gül-i ra'na biterdi şah-ı mercandan bün-i yemde
S.172-T.19-B.3
Olur mu muztaiib derya-dilan mevc-i havadisle
Zarar gelmez rüh-ı deryaya siyli-i şinareden
S.320- G.XC7-B.4
DİVAN-HANE: Padişahların tahtlarının bulunduğu yer, divan evi.
Hurşid-i zatın eyleye reşk-i felek müdam
Divan-bane-i şerefin sadr-ı rifatin
S.142-T.1-B.11
Kıldı divan-haneyi teşrif
Ba'dehü ol hidiv-i mülk-i

ara

S.225-T.L5-B.4
Na-seza idi kim kala viran
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Öyle divan-hane-i vala
S.225-T.LS-B.7
Cüd-ı Sultan Ahmed-i Gazi
yaptı divan-haneyi hala
S.226-T.LS-B.13
Otursa kürsi-i divana yer vermez Neriman'a
Nigeh-daran-ı

divanihane seng-i nerdiban üzre
S.29-K.S-B.2

DÜKKAN: Yiyecek ve içeceklerin satıldığı yerlerdir.
Sfik-ı isti'data şehr-ayin edip yaran-ı nazın
Ettiler gül-rizler avize dükkan üstüne
S.11-K.2-B.1
Zevk-u şadi satılır şimdi bedestanlarda
Şimdi hep şevk metaıdır olan ziyb-u dükkan
S.162-T.11-B.11
ERDEBİL: Irak'a bağlı bir yerdir
Şirvan-ü Erdebil-ü dahi İran-u Irak
Dehr her birini taht-I şehriyaran

eyledi

S.131-K.36-B.4
FAS: Kuzey Afrika'da yer alan Müslüman bir devlet.
Zülf-ü külahı verdi

halel Mağrib-u Fes

Çeşm-i kebuüu saldı akın mülk-i Çerkese
S.242-M.C31-B.1
FEYZ-ABAD:

Kağıthane'deki

Gabi Feyz'abad'a

köşklerden biridir.
doğru azmedip eyle sara
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Asafabad'a

gelip gahı salın ey mehlikan

Gel hele gör sahn-ı Sad'abad'a hiç olmaz beha
İyddir çık naz ile seyrana kurban olduğum
S.373-Ş.16-D.3
FRENGİSTAN:

Fransızlara verilen isimdir.

Şöyle gerd olmuş Fengistan birikmiş bir yere

Sonra gelmiş güşe•.i ebruda hal olmuş sana
S.264-G.2-B.3
GÖKSU:
Çıbıklı Göksu sair güşe güşe menziletler hep
Zaman-I devletinde her biri oldu cihan-pira
S.220-T.L2-B.l
Ey şuh Nedima ile bir seyrin işittik
Tenhaca varıp Göksu'ya işret var içinde
S.338-M.C23-B.4
GÜLİSTAN Gül bahçesi manasına gelir .Divanlarda en çok geçen kelimedir.
Nazm-ı rengindir gül-i rüy-ı sebed bu meclise
Şimdi divanlar mey-i humdur gülistan üstüne
S.10-K.2-B ..5
Gôhi ki cüş-i ma'ni-i rengin-i midhatin
Deşt-i hayale ziyb-i gül-ü gülsitan verir
S.18-K.3-B.12
Tab'ım o bağban-ı giran-dest-i mayedir
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Kim bir gül istesem bana bir gjilistan verir

S.19-K.3-B.9
Olunca ol kıranın devri ahır her gece ta subh
Yağar şebnem yerine necm-i rahşan gül•sitan üzre
S.29-K.5-B.8
Serapa-yı cihan ı şöyle tezyin etti eltafın
Ki etmez böyle tezyin nev-baharan &ülistan
S.53-K.10-B.11
GörUp bu hali gülistanda dondu cedvel-i ab
Bahara dek duramaz korkarım kenar çizer
S.58-K.11-B.4
Ebr-i cüdunda var ol feyz ki reşkinden anın
Gül olup küre-i haddad gülistana gelir .
S.67-K.13-B.9
Cemrele her sene ta birbirinin ardınca
Nev-bahar erdiği müjdeyle gülistana gelir
S.69-K.13-B.1 O
Düşerse pertev-i ıkbali bir gülistana
Dür-i yetim ola ceybinde goncenin şebnem
S.98-K.21-B.9
Şöyle pür ziyb eyledin bu bezmi kim ancak eder
Gülistan bezmin kudü-u hurrem-i fasl-ı bahar
S.112-K.28-B.3
Din-il devlet hidmetinde bezl edip makdürunu
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Mülkünü ziynet ile reşk-i

gülistan eyledi

S.131-K.35-B.10
Unutturdu bana serv-i revanı dün gülistanda
Efendim bir uzun boylu yeşil atlaslı afet

S.149.T.22-B.3
Zihi kasr-ı müsellem habbeza nev-mesned-i hurrem
Bahar amma ki her dem gül-sitan amma ki pa-her ca

S.175-T.20-B.2
Gülistan gibi mülkü eyledi haşalçtan tathir
Edip ebr-i bahar-ı re'feti seylin cihan-peyma

S.192-T.34-B.2
Sehab-ı şadmüni öyle sir-ab etti dünyayı

Ki diller sineler yekser gülistan oldu bir günde
S.2Q4,ff.XL2-B.2
Biribirin etmiş

çü

hOban kinar

Gülistan-ü büstan-ü bağ-u behar
S.255-M. 10-B.3
Kılıp sahibin daima her-karar

Gülistanın eyle hemişe bahar
S.257-M.10-B.7
Çünki bülbülsün gönül bir gül-sitan lazım sana
Çünki dil koymuşlar adın dil-sitan lazım sana

S.265-G .4-B. l
Gülistan görmedik gül kokmadık amma ruhun meyden
Gül-ender gül gülistan-der gülistan olduğun gördük

S.299-G.LS-B.3
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Hüsnünü seyreyleyim de gördüğüm yer ol gülü
Gül-şitan olmazsa hammam olsa da ma'ni değil
S.308-G.L24-B . .3
Şevk ile meyletmede diller gülistan seyrine
İzz-u naz-ı gül niyaz -ı andelibsn seyrine

Şah-ı alem dahi gelmez mi çerağan seyrine
Lale faslı iyd hengamı behar eyyamıdır
S.364-Ş.5-D.2
Aceb reşkeyledi tab'ım neva-yı andelibane
Olur mu bülbül olsak biz dahi bir ver-i handane
Açıldı laeler güller güzeller çıktı seyrana
Açısak biz de birkaç gonce-leblerle gillistane
S.379-Ş.ZS-D. l
Can-feza turra-i hüban gibi zülf-i sünbül
Dil-güşa nazm-ı Nedima gibi ruhsare-i gül
Dün gülistanda işittim ki der idi bülbül
Müjdeler gülşene kim vakt-i çerağün geldi
S.382-Ş.29-D.5
Çü

ebr-i nev-beharı saye-endaz olmada bi-şek

Gülistan-ı cemal-i dil-ruba sünbül- hevadır hep
S.388-B.2
Işk bir sinede kim tarh-ı gülistan eyler
Dağını gül elifin serv-i hıraman eyler
S.388-B.3

39

GÜLŞEN: Gül bahçesi manasına gelir.Divan edebiyatında en çok kullanılan
kelimelerden biridir.
'

,.

Cephesi gUlşen-i İslama füruzende-i din
Bağ-ı bed-hahına şemir-i hilal-i behmen
S.6-K.l-B.7

o verir ab-ı hayat

içre per-i-zade makam

Bu eder sath.. ı hevü üstüne tarh-ı gülsen
S.7-K.l-B.2
Re'fetinden perveriş-yab olsa bir gülsen biter
Lale-veş hakinde feyz-i reng-i tab-ı dilberi
S.24-K.4-B.1 l
Gülşeoinden geçse bir takrib ile ta haşr olur

Çarsü-yı gül-fürfışanın meges şehbenderi
S.24-K.4-B.13
Şitanın ettiği bidaciı mülk-i gülşende
Efendi binde birin söylesem dolar defter
S.57-K.l l-B.2
Her sözüm gülşen-i ma'naya gönül bezminden
Gül gibi renkli nergis gibi mestane gelir
S.69-K.13-B,5
Müdam ey lale-i hatır-güşa dur olma gülsenden
Seninle neş'e tahsil eylerim cam-ı şarabımsın
S.75-K.15-B.7
Bugün gülşende gördüm kim oturmuş padişah-ı gül
Durup hidmette bülbül derki şah-ı kam-yabımsm
S.76-K.15-B.l
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Hoş geldin eyü bais-i atayiş-i alem

Ey lutfu kerem gülşenin lale zamanı
S.103-K.23-B.1
Gü~şen..i devletinin bağçe-i haşmetinin
Taze bir lale-i nazendesi Sultan N'oman
S.162-T.1 l-B.6
Cihanda gülsen i her dem bahar olur mu derlerse
Eder elifti budur ancak deyü ebru ile ima
S.176-T.21-B.l
Bahara dahi doksan gün var amma kim bi hamdillah
Meserret gülşen-i fasl-ı baharan oldu bir günde
S.204-T.XL2-B.4
Cenab-ı Hazret-i Feyyaz-I mutlak nahl-i ikbalin
Edelden yümn-ü devletle tıraz-ı gülşen-i dünya
S.206-T.XL3-B.9
Münakkaş kasrlar kaşa:tıelerle zeyn olup güya
Anın her güşesi bir gülşen-i hüsn-ü beha oldu
S.209-T.XL4-B.4
Beni aldı hayret bu gülsen nedir
Bu ziybende ma'şuk-u pür fen nedir
S.254-M. 10-B.2
Oldu murgaan ile ezhar-ı çemen hem- sohbet
Sahn-ı gülşende zuhur etse nola va-veyla
S.266-G.5-B.3
Har isem de gülşen-i hüsnünde harım ben hele
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Hak isemde bari hak-i rfilM müşk.efşanın
S.315·G.L36·B.3
, ..,

Temaşa eyleyelden ıülşen·i hüsn-i dil arasın
Nedima çeşm-i ter hayretle döndü cüy-ı tasvire
S.334-G.Cl?·B.6
Sünbül aşufte olur hab-ı perşanından
Nerkis-i mesti ki gülşende vara uykuya
S.34 l .G.C28·B.5
Saye·i adlinde ey şahenşeh-i ali·nijad
Hamd·u şükr olsun ki alem ser.•teser mesrür-u şad
Sahn-ı &ilişendahi teşrifinle olsun her-murad
Lale faslı iyd bengamı behar eyyamıdır
S .364,-Ş.S·DA
Bülbüllerin ister seni ey gonce·dehen gel
GUl gittiğini anmıyalım ıınsene sen gel
Pamaı.i şita olmadan iklim-i çemen gel
Ver hUkm.UnU ey serv-i revan köhne beharın
S.366·Ş.8·D.2
Erişti nev-bahar eyyamı açıldı gül-ü &filsen
Çerağan vakti geldi lale-zarın didesi rüşen
Çemenler döndü rüy-ı yare reng-i lae vü gUlden
Çerağan vakti geldi lale-zarın didesi rüşen
S,373·Ş.l 7-P.l
Giymiş ol rüh-ı musavver kırmızı canfes kaba
Lale-veş gördüm seher açıldı gülşenden yana
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I

Cism-i pakine mUn-asip gelse olurdu seza
Reng-i gülden came büy-ı yasemenden pirehen

Bağa gel ey gül-beden açıl gül ey gonce dehen
S.376-Ş.21-MÜSD.5
Yine bezm-i çemene lale fl.imzan geldi
Müjdeler gülsene kim vakt-i çerağan geldi
Bülbül aşu~elenip bezme gazel-han geldi
Müjdeler ıüısene kim vakt-i çerağan geldi
S.382-Ş.29-D.1
GÜLZA.R.:Gülbahçesi manasına gelir.
Semiyy-i cedd-i Rasül-i Huda ki lutfundan
Cihanda ateş-i endüh-u gam olur 1ü1-zar
·I
S.44-K.8-B.3
O denlü lütf-u kerem gördü hazretinden kini

o lutfu görmedi ebr-i bahardan gül-zar
S.46-K.8-B.2
insaf değildir anı dünyaya değişmek
Gülzarların cenette teşbih hatadır

S.89-K.18-B.6
Bu ıtıl-zirı kıldı o sadr-ı dilir
Cihan içre zatı gibi bi-nazir
S.257-M.8-B.l
Bu &ill-zarı- nev kilk-i inşasıdır
Benefşe o nişanın imzasıdır.
S.257.,.M.8-B.4
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İlahi be-hakk-ı behişt-i berin

Bu gül-zarı eyle hazandan emin
S.257-M.10-B.6
Yarsiz dl-zarı seyr-i nişterdir çeşmime
Yar ile olunca Okmeydanıdır semm-ül hıyat
S.296-G.L4-B.5
Kilk-i ayyarın acep na-refte r~h açtı Nedim
Hüne-i endişeden aül-zar-ı isti'data dek
S.302.M.L 13-B.5
Eyü gill-zar-i

hüsn-ü behcetin nahl-i ser-efrazı

Kim üstad etti fenn-i işvede ol çeşm-i tennazı
Kim öğretti sana cana bu denlü şive vü nazı
Ki daim böyle naz ile güler naz ile söylersin
S.368-M. 10-B.2
Bu demler mevsim-i zevk-u neşat-ü şadmanidir
Bu asrın her her günü gUyaki eyyam-ı cüvani~ir
Çıkıp gill-zara handan olmanın şimdi zamanidir
Meserret vaktidir rüh-ı revanım gill açıl şad ol
S.370-Ş.12-B.1
Gelir deyü cihanın şehriyarı bezm-i gül-ıare
Temaşa etmek için yasemenler çıktı divare
Tebessümlç dedi gUl·:goncegüş-i bUlbUl-izare

Çerağan vakti geldi lale-zarın didesi rüşen
8.374-Ş.17-D.l
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HAC YOLLARI: Hacıların Hacca gittikleri yol.

Hac yollarında meşale-i karban gibi
,, ...

,

Erbab-ı ışk içinde nümayansın gönül
S.309-M.L25-B.6
HADIKA: Bahçe manasına gelir. Naz bahçesi manasında kullanılmıştır.
İşitti çünki sözüm ol gül-i hadika-i naz
Derün-i sineden ah eyleyip çü bülbül-i zar
S.42-K.8-B.1 O
HAMAM:
Hamame veş harem-i küyuna tavafta dil
Dinyg bizden o ah-nigeh remide henüz
Günüde çeşmine bim-i gamze sabr-şiken
Cihan kırılmada şemşir n-keşide henüz
S.146-T. 9-D.l
Hele hammamını bir vech ile tavsif edemem
Görmeden gitti cihandan anı Çernşid eyvah
S.170-T.18-B.17
Ba hususa böyle hammam-ı münevver kim anın

Rüşena her mermer-i misal-i mah-tab
S.189-T.32-B.2
Hususa Muşkara şehrin edip ma'muru abadan
Bu hammüm-ı latif ol şehre verdi ziyb-u fer hakkaa
S.233-T.L9-B.5
Ana bir hasta adem girse derdinden bulur sıhhat
Değil hammam bu dar-üş-şifa-yı feyzdir güya
S,233-T.L9-B.7
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Gelip bir şevk vasfından
,,.,

Nedim'e dedi tarihin

Bu nev hammam İbrahim Paşa eyledi

S.23-T.L9-B.8
Bir soğuk yerdir ol bakılsa eğer
Liyk hammam veşe giren teler
S.259-M.12-B.2
Hüsnünü seyreyleyim de gördüğüm yer ol gülü değil
Gül-sitan olmazsa hammam olsa dama'ni değil
S.308-M.L24-B.3
HANE.Ev manasında kullanılmıştır bazen de gönül evi manasında kullanılmıştır.
Oldu mi'mar-ı hüner şahid-i endişem içlin
Böyle bir hane-i ayıneye bünyad-feken
S.3-K.1-B.4
Halvet-i safi-z4ırtiran bane-i ftyinedir
Sıklet olmaz gelse de mihman mihman üstüne
S.12-K.2-B.1
Kesadı yok hele kış günleri akaar-ı gamın
Harab hineler akmazsa da hele damlar
S.58-K.l 1-B.6
Huda beyti ile bane-i Mahbüb-ı zi-şanı
Ola hem-paye vü hem-saye hakaa kim isabettir
S.fü-K.12-B.6
Ey gönül duht-ı rezi almak ise maksudun
Hele bir kerre de var hane-i hammarada gör
Taze şah üzre açılmış gülü seyrettin ise
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Bir de gel camı hele dest-i kadeh-karda
S.146-T.l

gör

ı-n.ı

Buyrdu ki ta ebn-i sebili kılmağa tefıh
Bedest~.nın yerine ola bir ban-ı bülend inşa
S.178-T.22-B.7
Hakıykat reh-güzar üzre olan büldan-ı etrafa
Bedestandan ziyade ban yapılmak elyak-u abra
S.178-T.22-B.8
Hususa böyle han ı bi-bedel kim dil-güşalıkta
Anıın her suffası güya ki bir kasr-ı müstesna
S.178-T.22-B.8
Çarsü vü cami-ü han

ü

imaret medrese

Çeşme-sar-ı pak cümle bi-bedel hayr-u sevab
S.189-T.32-B.l
1!!!!£-i ayinede Leyla'yı çoktur seyreden
Sen gönül Mecnan'u seyret hdne-ı zincirde
S328-M.C 12-B.6
HARUT-SİTA.N .Harut ve Marut adlı iki meleğin cezalandırıldığı yerdir.

Çah-ı Babül diye de adlandırılır
Safha bir lahzada Hatut-sitan oldu yine
Turfa efsun okudu bu kalem-i cad-u fen
S.3-K. l-B.3
HAREM . Özel ve hususi yerlerdir .Ev içi, padişah sarayları buna dahşil olan
yerlerdir

Hamame veş barem-i kuyunu tavafta dil
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Dirıyg bizden o µhü-nigeh remide henüz
Günüde çeşmi yine bim-i gamze sabr-şiken
Cihan kırılmada şemşir na-keşide henüz
S.146-T.9-D.l
HA TAY: Ülkemiz sınırlan içinde yer alan ve güneyde bulunan şehjrlerimizden

biridir.

Limoni Hıtayide o pistana nigah et
Hiç böyle celi-s-şa' şaa narene bulunmaz
S. 290-T.XL6-B.l
HA VZ:Padişah saraylarındaki

havuzlara değinmektedir

Havzdan kevser-i pakizeyi nuşeyelyeyim
Kasrdan buy-i cinanı edeyim iştimam
S.48-T.9-B.9
Sonra bavzın öte yanına çıkıp zevraktan
Bir dıraht altına feş eyleyeyim bir ihram
SA8-T .9-B.13
Ya bu bavz-ı musaffa k,aşısında kasr-ı zibnın
Tutar ayine bir mahbüb-ı ra'na pişine güy?
S.193-T .34-B.12
Temaşa kıl şu bavzın vüs'atin bak kim bu kasr-ı nev
Muhr olmuştur iki canibinden

bahr ile güya

S208-T.XL3-B.l
Andırır Kasr-ı

Cinan't bu dil-i na-şada

Nice akmaya gönül su gibi Sa'd-abad'a
Düşürür kevseri ol bavz-ı öl bavz-ı dil-ara yada
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Nice akmaya gönül su gibi Sa'd-abad 'a
S.378-M.25-D.1
HEFT-HAN:

İran mitolojisinde Rüstem'in devlerle,ordularla

savaşarak geçtiği

yedi konaktır .
Haakka garib rezm-i Tehemten-pesend
Her rüzu yad-ı ma'reke-i Heft-han verir

S.175-T.15-B.4
HİNDİSTAN: Doğu Asya'da bulunan ve eskiden Osmanlı'ya bir ülkedir.
Padişahım iki şairdir nazma revac veren
Mezbüm-ı Hind'de Örfi Acemde Enveri
S.25-T.4-B.2
Zihi o kuvvet-i bazü ki Hind-i garbiden
Zemine teseeğer nzesin halinde

çü

mar

S.44-K.8-B.11
Çıkıp o demde ser-i nize Hind-i şarkiden
Ederdi sadme-i yelmanı pay-i ray-i figar
S.44-T.4-B.12
Navek-i perranın olsa nola ser-germ-i şitsb
Name-berdir ray-ı Hind'in sine-i uryanına
S.84-K. 18-B.12
HUTEN .Doğu Türkistan'da bir ülkedir ki ahı1larıylameşhurdur
Payine rihte yüz şerm ile sad ab-ı hayat
Her ser-i müyuna avihte bin Çin u !!!!W!
S.3-T.1-B.3
HURREM-ABA!): Kağıhane'de Alibey köy civarında yapışılmış olan köşk.
.Hurrem-abad'a varınca gideyim zevrak
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Bi kusur eyliyeyim seyr-i kusuru itmam
S.48-K.9-B.1 l

Hurrem-abad'a karib olduğiçün Cesr-i Surür
Etmede hUrrem-ü mesrur dil-i nalanı
S.79-K.16-B.10
IRAK: Ülkemize güney doğusundan komşu olan ve bir zamanlar Osmanlı
toprağı olan komşu ülkelerden biridir.
Şirvan il Erdebil-ü dahi İran-u ~
Dehr her birini taht-I şehriyaran eyledi
S.131-K.36-BA
Nihavend-il ~

ahengi oldu bais-l şadi

Bu günden sonra nevbet geldi bir fasl-ı Sfahan'e
S.135-K.37-B.8
Deste yine o nay-ı lrakıyyi al Nedim
Gitsin nev-yı nazm-ı nevin Isfahan'a dek
S.301-M.LlO-B.6
ISFAHAN: İran' da bir şehir ismidir. Daha çok sürmeleri ile tanınan bir yerdir
Hak-i payinden varıp bad-ı Sürmesin gerd-i kesad
Asa Sıfaban saba tarh eylemiş üstüne
S.12-K.2-B.10

Adülar rütbe-i ikbalini bir hoşça farketsin
Cila versin çekip çeşmanına kühl-i Sıiahan 'ı
S.54-K. l 0-B.5
Ta Cihôn-abad' a vardı Isla.ban mülkün geçip
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Rum'dan pervaz eden nazrn-ı terim ankaa gibi
,#'-·"

S.73..K.14-B.4
Ya Saib görmüş olsa Çar-bağ-ı Isfahan vasfın
Ne güne rahne-i divara eylerdi nihan aya

S.220-T.L2-:8.1O
Senin hak-i derindir Isfahanı sürme alemde
Kör olsun işidip derd-i hasedle lsfjhan'da şah

S.250-T.BENT
Dest yine o nay-ı Irakıyyi al Nedim
Gitsin neva-yı nazm-ı nevin Isfahan'a dek
S.300-M.LlO-B.6
tBAJ)ET~GAı!:: İbadet yeri.
Taalallah zihi villa ibadet-gahı rüşen kim
'
İçinden berkurüar envar-ı rahmet pertv-i iman
S.184-T.27-B.6
İMA.RET: Bina , yapı. Osmanlı döneminde ; mektep çocuklarıyla
medrese talebelerinin günlük gıda ve thtiyaçlarını karşılayan müesseselere denilir
İmaret yaptırıp bunda kemal-i cüd-u re'fetle

Gürüh-ıehl-i cu' -u fakre vakfetti nice emlak
S.186-T.30-B.2
Çarsü VU cami' -U han-ü imaret medrese
Çeşme-sat, pak cümle bi-bedel hayr-u s,eva.\>
S.189-T.32-B.1
iRAN Ülkemizin doğusunda yer alan komşu devletlerden biridir.
Lerze düşmüş savlet-i kah-i vekarından tamam
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Arz-ı Nişabür veş iklim-i İtan üstüne
#··-'

S.12-K.2-B.9
Cihanda vadi-i adab-ı hidmet görmemiştir hiç
Derinde hidmete layık görenler Şah-ı İran 'ı
S.54-K.10-B.4
Bu Rüm milletine olduğun gibi olasın
Bütün memalik-i İran'a da ser--ü server
S.61-K.12-B.10
Mislinin geldiği yok şimdiye dek sonra dahi
Zannım oldur ki ne İran'a ne Turan'a gelir
S.68-K.13-B.12
Nice ser-askeri var İrec-i Tur emsali
Zabtederler kimi iran'ı kimi Turan'ı
S.80-K. l 6-B.4
Huda hıfzeylesin zat-I şerifin sadr-ı divanda
Müsahhar eylesin fermanına İ!:!!!-u Turan'ı
S.94-K. l 9-B.7
Zihi vala hüma-yı evc-pevaz-ı celalet kim

Düşer bal açtığınca sayesi İran-uTuran' a
S.133-K.37-B.2
O İskender-haşem kim eyledi teshir İran 'ı
Cüyüş-ı satveti cüş eyleyip manend-i derya
S.190-T.33-B.2
Eyledi irfazdan İran'ı ari ser-teser
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Kılınır cami' leri içre cemaatle salat
S.200-T.39-B.5
Fôtih-i İran şeh-i devran ki cud-il ref eti

Üsküdar ab-I Şirin işe ıgna eyledi
S.203-T.l l-B.2
Şehenşah-ı cihan hakaan-ı devran fatih-i İran
Eder medhfı~-ü hayran Rüstem-i fart-I mehabetle
S.212-T.XL6-B.4
Edip derya-yı sğrh İran-zemini hün-ı düşmenden
Kızılbaşı garıyk-ı lücce-i hun etti ser-ta pa
S.227-T.L6-B.4
Eyledi iklim-i İraa'a sefer
Sebk-ı istila ile Afganiyan
S.229-T.L7-B.3
İSTANBUL: Osmanlı döneminde devletin başkenti idi.
Ve liykin bu mübarek iyd vakti eyleyip teşrf
Sitanbôl'un ferahla iyd her iyd oldu her yanı
S.55-K. 10-B.6
Bak Sitaohôl'uo şu Sa'd-abad'ı nev-bünyanma
Ademin canlar katar ab-U; hevası canına
S.82-K.l 7-B.1
Bir gazel tarheyleyi,m bari ki kalsun yadigar
Salın-I Sa'd-abad'da İstanbul'un hubanına
S.85-K.14-B.l l
Bu şehr-i Stanbul ki bi-misl-u bahadır
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Bir sengine yekpare Acem mülkü fedadır
S.89-K.18
Namı gibi olmuştur o hem Sa'd hem abad

istanbul'a sermaye-i fahr olsa revadır
S.90K.18-B.6
Stanbul"un evsafını mümkin mi beyan hiç
Maksud neman Sadr-ı kerem-kara senadır
S.90-K. l 9-B.8
Ki yani bendene lutf-ı hitab edip buyurdun kim
Gel ey bigane- meşreb bi-vefa İstanbul oğlanı
S.92-K.19-B.4
iYD-GAH: Bayram yeri manasına gelir
Boyanmış gftyiya reng-i tebessümden leb-i hamı
Neşat-I şevk ile dolmuş derünu iyd-gab asa
S.175-T.20-B.3
İREM (BAG-I 1REM):Ad kavmi hükümdarlarından .Şeddad'ın yaptırdığı
ve kendi devrinin en gösterişli bahçesidir .

Lutf-u mekarim hemdemin ikbal-u şevket mahremin

Devrinde oldu alemin her guüşesi bağ-ı İrem
S.126-K.35-B.7
Sımaa-ı haşmetinde asman meşgül-ı hurd-ü bUrd
İrem~gülşen seray-ı devletinde düzd-i berk-i saz
S.168-T.l 7-B.3
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KABE : Müslümanların

ibadetlerini ifa ederken yöneldikleri yer, Allahın evi.

Nedir bu sürhi-i rü bezme varmadın çünkim
Ya Ka'be'den mi gelirsin bu şekl ile kafer

S59-.Kl l-B.4
Eder çün Ka'betullabı haraset ol şebi alem
Anınçün daima te'yid eder her karını Mevla
S.158,-T.5-B.3
Takıp kemend boynuna döndürdü Ka'be'dep
Çekti çevirdi zahid-i zerrakı zülf-i hat
S.295-0.L3-B.2

Dil gird-i gamsız olma revamı ki Ka'be'nin
Ey hace yılda bir süpürürler güharını
S.349-0.CXL4-B.2
KASR.: Köşk, saray gibi yerlere denilir .Özellikle Nedim şiirlerinde -Ilerde
görüleceği gibi-belli başlı saray ve kasrları işlemiştir.Bunlar Kasr-ı Cinan .Kasr-ı
Neşat-abad gibi.
Havzdan kevser-i pakizeyi m1şeyleyeyim
Kasrdap büy-ı cinanı edeyim istişmam
S.48-K.9-B.9
Karar-gahıdır ol kasr..ı asman-mesned
Ki izz-u devlet ana oldu baliş-u bister
S.59-K.11-8.11
Şehenşah-ı humôyun-paye kim tak-ı felek anın
Muhayyem-gah-ı ıkbalinde bir Y!r·I adalettir
S.64-K. 12-B.5
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Bulup elbet öper payini her gün ıkbal
Odada kasrda bulmaz ise divana gelir

S.67-K.13-B.8
· ' Söyle kim milk-i Seba'nın var mı bir pirayesi
Kasr-ı zerrin-tak-ı Sa'd-abad-ı nev-peyda gibi
S.71-K.14-B.6
Der anın ab-ı şadırvan-ı kasrına gül-i hurşid
Sen bensinem [çreperveriş kıldım gül-abımsın
S.77-K.15-B.5
Fekadan'dır adı üstünde olan kasrların
Ki ederler ikisi aleme nur-efşani
S.79-K.16-B.9
Şüphesiz Nüşirevarı'm tacı başından düşer
Baksa tak-ı ser-bülend-i !il!fil:-ı izz-ü şanına
S.84-K.l 7-B.l
Mih-i nev-rüzun yüzü yoktur mukabil olmağa
Kasrı dlvanndaki ayine-i rahşana
S.87-K.l 7-B.2
Kühsarlan bağları kasrları hep
Güya ki bütün şevk' -u tarab zevk-u safadır
S.90-K.18-B.7
Anın her ~ı

güya nev-arüs-ı hüsn-ü behcettir

Ki olmuştur ana cüft-i müxehhep zer-feşan ebru
S.159-T.7-B.5
Hele ben bildiğim bu resm-i paki seyreden adem
Cihanda bir dahi kasr-ı Huvarnak namın etmez yad
S.162-T.9-B.7
Yek-be yek kasrları odaları suffaları
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Hep nısabında heman ede mübarek Allah
S. 171-T. 18-B.1
Taalallah zihi IYw:-ı bülend-ü asman-mesned
Ki layık subh-ı iyd olsa derinde perde-i ziba
S.228-T.L6-B. l
Sanırsın tak-ı Kisri IYw:-ı Şirirı'dir peder mader
Ki anlardan tevellüd eylemiş bu tıfı nev-peyda

S.228-T.L6-B.6
Oturmuş o kasr içre sadr-ı güzin
Hidiv-i hüner-perver-i

kar-bih

S.237.T.L6-B.6
Gezermiş kasrın etrafında yer yer taze meh rülar

Mukahhal gözlü Şirin sözlü Leyli yüzlü ahülar
Heman alkış sadasın andırırmış çağlayan sular
Ederlermiş duasın padişah-ı ma' dalet-kann

S.367-Ş.4-D.3
KASR-1 CİNAN: Alibey Köydeki köşklerden biridir.
Yok bu dünyada hele Kasr-ı Cinan'ın misali
Bilmezem var mı cinan içre dahi akranı
S.79-K.16-B.4
Andırır Kasr-ı Cinan 'ı bu dil-i na-şada
Nice akmaya gönül su gibi Sa'd-abad'a
Düşürür kevseri ol havz-ı dil-ara yada
Nice akmaya gönül su gibi Sa'd-abad'a
S.378-Ş.24-D. l
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KASR-1 HUVARNAK:

istanbul'da

bulunan köşklerden biridir.

~ Hele ben bildiğim bu resm-i paki seyreden adeın
Cihanda bir dahi kasr-ı Huvarnak namın etmez yad

S.160-T.9-B.7
KASR-1 NEŞ' AT: Neşe ve meserret köşkü .Kağıthane'deki köşklerden biridir.
Pek güzel mevkiine düştü hele Kasr-ı Neş'at
Gerçi kendi küçük amma ki büyüktür şanı
S 185-'T.23-B.2
KEŞMİR: Himalaya dağlarının doğusunda bir ülkedir. Buranı mehtabı gayet
parlaktır .Bu yüzden mehtabla anıldığı gibi ,Keşmiri diye adlandırılan güzellerle de
anılır.
Bir bendesin ıtma' edmez hasıl-ı Keşmir
Bir hasteye tımar olamaz millet-i Özbek
S.196-T.38-B.13
Tar-u püdu terk-i tar-ü püd-ı hestidir anın

Şül-i dervişi dokunmaz sevdiğim
Keşmirde'
.
S.329-M.ClZ--B.1
Dil-i hemçün ketan fersude etti bir siyeh-çerde
Ki ta'neyler beyôz-ı gerdeni meh-tab-ı Keşmif'de
S.334-M.C7-B.2
KIRIM: Karadeniz'in kuzeyinde bulunan ve Rusya'ya bağlı bir yerdir.
Var nice bendeleri Argün-u Cengiz gibi
Biri ez cümle Kırım milkinin olmuş hanı
S .80-K. l 6-B.3
LALE-ZAR: Lale bahçesi manasında kullanılır .
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Lake-zarın da acayip şevkı var hasrettedir .
Ol da yüz sürmek diler Hünkanmı d~manına
S.87-K.17-B.12
Erişti nev- bahar eyyamı açıldı gül-ü gülşen
Çerağan vakti geldi lala-zarın didesi rüşen
Çemenler döndü rüy-ı yare reng-iğ hale vü gülden
Çerağan vakri geldi lale-zarın didesi rüşen
S.373-KŞ. l 7-D.l
Açldı dilberin ruhsan gibi laleler güller
Yakıştı zülf-i hüban veş zemine saçlı sünbüller
Neva-saz olmada olmada bin şevk ile aşüfte bülbüller
Çerağan vakti geldi lale-zarın
didesi tuşen
I
.
S.373-Ş.l 7-D.2
LEB-1 DERYA: Deniz kenarı manasına gelir.Beyitlerde genellikle saraylar
ve köşklerin deniz kenarında olması bu mekanın kullanılmasında etkli olmuştur .
Bu saray ve köşkler İstanbul'da bulunmaktadır.
Ey bönül sahn-ı çemende leb-i deqa faslın
B ir sanemle edeğör kam alasın dünyadan
Yoksa bir dişleri dür kaameti serv olmayıcak
Ne biter sahn-ı çemenden nen çıkar deryadan
S.146-T.10-D.l
Bu mısra'la Nedima bende tahrir ettti tarihin
Le,b-i deqada pek oldu bu sahil-hane-i dil-cu
S159-T.8-B.9
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MABET: İbadet yeterine denilir. Bu beyit Paşakapısı yakınlarında Fatı-

ma Sultan camine tarih olarak düşürülmüştür.
'

O saat emredip bu ma'bed-i zibayı yaptırdı
Ki olur tarh-ı matbuun temaşa çyliyen hayran
S.184-T.27-B.5
MATEM-ABAD: Şair

İbrahim Paşa'nm bir çeşmeyi yenilemesi üzerine

yazılmış bir beyittir. Sir matem yerini andıran bu çeşmenin tamir edilmesi ile Çemşid'in meclisi gibi canlandı

Matem'abad olmuş iken bezm-i Çemşid eyledi
S.157-T.7-B.3
MECLİS: İnsanların toplandığı, sohbet ettiği ya da sultanın bulunduğu yer.
Bu şeb bir afetin ihramı ile mecliste
Çekilmiş idi bir iki piyale-i ser-şar
S.43-K.8-B. l
Tamam neş'eler ettikte mihr gibi tulu'
Kmar-ı meclise nakl oldu sohbet-i eş'ür
S.43-K.8-B.2
Gören ne vakt ki gerdişte çeşm-i gül-günun
Düşer hayalime mecliste devr sağar
S.59-K.l l-B.5
Asman meclisine gelse öpünce payin
Bir iki def'a cebini ser-i damana gelir
S.68-K.13-B.6
Vardım ol şevk ile bir meclis-i ali- şana
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Nice meclis ki anın mecd-ü ula erkanı

S.78-K.16-B.3Nagehan eyledi bu bende .•ina-çize hitab
Meclisin sahibi ol cüd-u mekarim kanı
S.78-K.16-B.4
Her bağçesi bir çemenistan-ı letafet
Her güşesi bir meclisi pür feyz-ü safadır
S.89-K.18-B.5
Zaman ahdinde hoş-demdir zemin lutfunla hurremdir
Sanırlar meclis~i Cem'dir görenler her gülistanı
S.94-K.19-B.4
Ez cümle o destür-ı drahşende-alem kim
Sahban olmaz meclisinin menkabe-hanı
S.102-K.23-B.5
Tezkir içlin feth-i Revan ni'meti şükrün
Mecliste gerek kim bele helva-yı revani
S.103-K.23-B.6Habbeza meclis-i pür feyz ki huddamından
Cem-ü Kavüs gerek öğrene resm-ü ayin
S .104-K.44-9
Havranın eder ceyb-ü giribanını ta'tir
Bağındaki gül gıeclis-i basındaki micmer
S.109-K.26-B.4
Efendim hak bu kim bu meclis-i a'la ya hiç söz yok
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Nişestinle hususa

sadr-ı meclis buldu ziyb-u fer

S.111-K.27-B.3
Vezir-i muhterem destür-ı dana-yi müheezeb kim
Edeb ser meclis-i hasında mukbil çaker-i ber-pa
S.176-T.21-B.8
Şimdi rezmi bezme tebdil ettiler
Çar-pare oldu mecliste sinan
S.2ı9-T.L7
Be çadır serde daim olsa sevda-yı heva-dari
Habab asa şikest eylerse de cam-ı dil-i zarı
Tıraz-ı mecliys-i ahbab ise ben istemem yari
Humar-I gam benim dirine karımdır beman bari
Beni mehrüm-I bezm-i vasl eden met-i müdam olsun
Dil-i mecrühumun kaanın içenler şad-kam olsun
S.248-MÜS.8-M.2
Zahid-i rubeh -firib eyler riya sahbaya liyk
Ettiği bidadı nukl-i meclise muş eylemez
S.290-MJ(L4•B.4
Bezm-i tahkıykde can gaş-ü gönül dide gerek
Görünen güş-ü çeşim meclis-i taklide gerek
S.297-M.LS-B. l
Sakıya badeyi sen aşık-ı cüşendeye sun
Ehl-i dil meclisine çün mey-i cüşide gerek
S.297-M.LS-B.2Niyôz-ü naz-ü

nüş-ü

bahş-ü ibram-ı kinaar-ü bas
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Bu gün mecliste zevkın böyle tufan olduğun gördük

S.299-M.L8-B.5
Ağyar korkusundan efendim bilir misin
Mecliste ta be subh nigeh-banm olduğum
S.312ı.M.L30-B.1
Heman ben .!!!££ll-i meyde senin hayranınım sakı
Hazef mi gördüğüm ayine mi sağarmıdır bilmem
S.314-M.34-B.4
Anmadın bir kerre lütfunla bizi ey bi-vefa
Va'de-i vash unuttun meclis-i düşinede
S 231-M.Cl7-B.2
MEDRESE: Osmanlı döneminde dini ve fenni ilimlerin öğretildiği yerlerdir

Ya'ni kıldın medreseyle abd-ı naçizin çerağ
Oldu ca nam-ı Nedim'e bendegılnın defteri
S.25-K.4-B.6
Çarsü vu cami' -il han-Ü imaret medrese
Çeşme-sar-ı pak cümle hı-bedel hayr-u sevap
S.189-K.33-B.1
MEKKE: Peygamberimizin doğduğu ve kendisine Peygamberlik verildiği kutsal
şehirdir.
Bihamdillah ki şimdi padişah-ı asmôn-mesned
Anı hem-rütbe kıldı Mekke'ye hakka keramettir
S.63.K. 12-B.5
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MI;ıMLEKET:Milletlerin

üzerinde yaşadıkları yerlerdir. Beyitlerde söz konusu

olan Osmanlı
memleketidir.
~

Sen amma ey hidiv-i muhterem evvel zuhurunda
Bütün bir memleket halkına kıldın kam-bahşayi
S.32-K.6-B.6
Kerem-ver bend-perver dad-güster memleket-pita
Ne gelmiştir cihana ne gelir emsal-ü akranı
S.93-IÇ.l9-B.1 O
Memleketler kıldı ihsan ana kim her birinin

Hasreti çok şehleri nalan-ü giran eyledi
S.131-K.37-B.2
Bizden Eşref memleket ister iken
Ol bize verdi nice şehr-i bednam
S.231-T.L7MESCİD:Müslümanlarım dini ibadetlerini yerine getirmek için inşa ettikleri ve
toplu halde namaz kıldıkları mabetlere denilir
Mescidlerinin her biri bir lücce-i envar

Kındilleri meh gibi leb-riz-i ziyadır
S.90-K.18-B.2
Geçerken devlet-il izzetle bir gün gördü kim olmuş
Seraya muttasıl mescid mürür-ı dehr ile viran
S.184-T.27-B.2
Rüz-ü şeb kesb-i rıza-ullah için istadesin
Mescid-i nüh-tarem-i nüh-asman durdukça dur

S.242-G .4-TAH.1
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MEYHANE: İçki içlen yerlere verilen yerlerdir.Fakat

Osmanlı döneminde eğlence

yerlerin . .e verilen isimdir

Meyhane mukassi görünür taşradan amma
Bir başka ferah başka letafet var içinde
S.338-G .C23-B. l
MlSIR PİRAMİTLERİ : Mısır'da bulunan piramitler ile Sadr' azam Şehid Ali
Paşa'nın kahrı hakkında bir benzetme ile onu övüyor.
Satvet-i kahrı eğer eylese ferman-ı mesir
Mısır'ın ehramın eder kağad-ı bad-ı metten
S.5-K.1-B.13
NEŞ 'AT-ABAD : III.Ahmet zamanında ,Defterdar bumunda yaptırılan köşk.
Biz safa ile Neş'at-abad~ı ettik çün makar
Sana da ey gam adem-abôda lazımdır sefer
S.239-M.2-B.
Oldu teşrifin bu vala mesnede ziynet-feza
Sa'd ola kasr-ı Neş'at-abad hünkarım sana
Saye saldın yümn-ü iclül ile manend-i hüma
Sa'd ola asr-ı Neş'at-abad hünkarım sana
S.361-Ş.l-Dl
Heft iklim içre ferman-ı humayunun revan
Şimdi sensin padişahım .aleme sahib-kıran
Bab-ı kasrında neşat olsun hemişe pas-ban
S.a'd ola kasr-ı Ne'şat-abad hünkarım sana
S.361-Ş.l-D.2
Safha-i alemde bu kasrın hele misli adim
Kadir olmaz vasfına bir vech ile kilk-i Nedim
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Tarhını hakkaa ki merguub eylemiş tab-ı selim
Sa'd ola kasr-ı Neş'at-abAd hünkarım sana

S.361-Ş.1-D.3
NİHA VEND:Irak sınırları içinde yer alan bir yerdir.
Nihavend-Ü Irak ahengi oldu bais-i şadi
Bu günden sonra nevbet geldi bir fasl-ı Sfaharı'a
S.135-.K.37-B.8
NİŞANGAH : Eskiden padişahların ok atışı yaptıkları yere verilen isimdir
Hata etmez tüfeng-i dest-i ger tarik-i şebde
Nişangah olsa ana sine-i mur içre olan raz
S.168-T.17-B.6
Buyurdı sadr-ı devran kim ne var halletmeğe anı
Nişan-gah-ı sebü hazır tüfeng-i a.henin dem-saz
S.169,-T.17-B.5
OKMEYDANI: İstanbul'da Rumeli yakasında bulunan bir meydan ismidir.
Yarsiz gül-zarı seyr-i nişterdir çeşmime
Yar ile olunca Okmeydanı'dır semmül hayat
S.296-G.L4-B.5
ÖZBEKİSTAN: Orta Asya'da bağımsız Türk Cumhuriyetlerinden biridir.
Bir bendesin ıtma' edemez hasıl-ı Keşmir
Bir hasteye timdr olamaz milket-i Özbek
S.196-T.37-B.13
RASAT: Gökyüzünü incelemek için , Osmanlı ve daha önceki dönemlerde inşa
edilen Binalardır
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Kevkeb-i alisin idrak eylemez erbab-ı fen
Etseler vaz'

-ı rasad ta çerh-i Haman üstüne
S.12-K.2-B.7

Tertib-bend-i ziyc-i hayalim çeh-i devst
Bana kifôyet-i rasad-ı İlhan verir
S.19-K.3-.12
Rasıdan fark edemezler irtifa' -ı kevkebin
Kılsalar birkaç rasad bünyad Uluğ Mirza gibi
s.n-K.14-B.9
RUM: Osmanlı döneminde Anadolu'nun bir diğer ismi olarak anılır .

İklim-i Rôm'a istese bir demde rakibi
Ahbar-ı Çin-ü Tübbet-ü Hindustan verir
S.18-K.3-B.4
Ben kulunda işte mülk-i Rôm'da vasfeyleyip
Bir senin gibi şehenşah-ı Feridurı-efseri
S.25-K.4-B.4
O la'f-i leb o gabgab sende kim vardır adil olmaz
Felek ~ôm'uıi kirasın koysa sib-i Isfahan üzre
S.28-K.7-B.4
Bu Rum milketine olduğun gibi olasın
Bütün memalikl-i İran'a da ser-ü server
S.61-K.ll-B.10
Şöyle kim versin taravet Rôm'a şi'r-i dil-keşin
Kişver-i Tebriz'e revnak-bahş olan kala gibi
S.71-K.l 4-B.2
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Bahusus kim içlerinde asrımız şa:henşehin
Husrev-i Rôm-u Arab hakan-ı İran eyledi

8.131-K.35-B.l
Rôm'a geldikçe o tire-likaa

Hemü Hindü giyer sefid kaba
S.259-M.13-B.6
SA'D-ABAD: Ill.Ahmet zamanında Kağıthane'ye verilen ad ve orada
yaptırılan köşkün adıdır.Nevşehir'Ii Damat İbrahim Paşa da bu köşkü tam bir
eğlence yeri şeklinde tanzim etmiştir,
Çektirip pek seheri doğruca Sa'd-abad'a
Tutayım zinde iken cennet-i a'lada makarnam
S.48-K.9-B.7
1yd ola fasl-ı bahar ola da Sa'd-abad'ın
Zevkını eylemeyim sıhhat olur bana haram
S.48-K.9-B.9
Ya Sa'd-abad-ı dil-cunün efendim sorma hiç vasfın
I

Kulun bir vech ile tabire kadir olımaz anı
S.ŞS-K.10-B.10
Ya Sad-abad dahi çekmede hasret o pa-bfisa
Anın bakında da icra kıl ol lütf-i fıra.van
S.56-K.10-B.4
Ta ki her sal eyleye iydin neşat-ı makdemi
Sahn-ı Sa'd-abad'ı leb-riz-i ferah me'va gibi
S.74-K.15-B.7
Tatlu sözlerle yazıp vasfını Sa'd-abad'ın
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Eyle şirin yine gel zaika-i irfanı

Sahn-ı Sa'd-abad'a

da sad el-based sad el-based

Oldu çün makbul dehrin husrev-zi şanına
S.85-K.17-B.6
Bir tarheyleyelim

bari ki kılsuh yadigar

Sahn-ı Sa'd-abad'da

istanbul'un

hübanına

S.85-Kl8-B.18
Sahn-ı Sa'd-abad'a

lutfu verdiği pirayeyi

Vermedi fasl-ı baharan gülşenin meydanına
S.87-K.18-B.9
Ey şehenşah-ı cihan lutfunla Sa'd-abadiı

çün

Eyle1'ip teşrif verdin taze revnak şanına
S.87-K.18-B.l
Çünki Sa'd-abad'ı

seyrettin şehenşaha buyur

İzz-u devletle Çerağan'ın

Gah sahil-hanelerde

l

dahi seyranına

S.88-K.17-B.l
gah Şa~d-abad'da

Sen safa kıl düşmenin endüh gesçin
S.88-K-17-B.3
İyd erişsin bais-i şevk-ı cedid olsun da gör
Seyr-i Sa'd-abad'ı-sen

bir kere iyd olsun da gör

Gôşe fişe mihrler mehter bedid olsun da gör
Seyr-i Sa'd-abad'ı

sen bir kerre iyd olsun da gör
S.263-Ş.4,D. l .2.3.4.5
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O tıfl-ı nazı gördüm gördüm ruyana hurşid eset etmiş
Haber-dar olmamiştım sonra bildim neylemiş
Meğer zalım kaçıp tenhaca

nitmiş

Sa'd-abid'a dek gitmiş

Temaşa eylemiş alayını şevketlü hünkarım

S.367-Ş.9-D.2
Gabi Feyz-abad 'a doğru azmedip eyle safa
Asaf-abad'a gelip gabi salın ey mehlikan
Gel hele gör sahn-ı Sa'd-abid'a hiç olmaz beha
İyddir çık naz ile seyraaa kurban olduğum

S.373-Ş.16-D.2
Bir safa bahşedelim gel şu dil-i na-şada
Gidelim servi-revanım yürü Sa'd-abad'a
işte üç çifte kayık iskelede amade
Gidelim serv-i revanım yürü Sa'd-abad'a

S .377-GŞ.23-D .1.2.3 .4.5
Andırır bu Kasr-ı Cinan'ı bu dil-i na-şada
Nice akmaya gönül su gibi Sa'~·abid'a
Düşürür Kevser-i ol havz-ı dil.•ara yada
Nice akmaya gönül su gibi Sa'd-ibad'a

S.378-Ş.24-D. 1.2.3.
SAHİLHANE: Beyitlerde söz konusu olan sahil kıyısındaki saraylardır.
Gah sahil-hanelerdegah §a'd-abad'da
Sen safa kıl düşmenin endüh geçsin canına
S.88-K.18-B.4
Anı mi'mar-ı tab'ı bir mübarek sa'd saadette
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Bu sabil-haoe-i hatır guşa-eyledi bünyad

S.160-T.9•B.4
Bina kıldı bu sahil-haneyi izz-ü saadetle
Edip resmin bu güne dil-güşa vü dil-keş-ü rana
S.163-T.10-B.4
Bu sihil-hane bir nazm-ı müsellemdir bahariyye
Ana beyt-ül-kasid oldu bu dil-cu tarhı müstesna
S.176-T.21-13.5
SAHRA. Çöl olan yerlere sahra adı verilir
Düşse bir lem'ası ger barika-i satvetinin
Ab olub yüz tuta sahralara kah-i ahen
S.6-K.l-B.5
Verse bir sahraya fer meşşeat-i adlin olur
Çengel-i şahbaz mil-i sürme-i kebk-i deri
S.24-K.5-B.1 O
SARAY-SAHİLSARA YI .Beyitlerde İstanbul'un sahillerinde yer alan yalılara
bir tarih düşürülmesi söz konusudur.
Kemal-i ziyb-u ferle yaptı bu sihil-seriyı kim
Hevası dil-guşa ab-ı musaffa q.ak-ıanber-bü
S.159-T.8-B.4
Ederken suffa-i sahil-seradan alemi seyran
Leb-i deryada na-geh oldu bir caya nigeh-endaz
S.169-T.17-B.2
Bu ~erayı dahi in'am edip ol sadr-ı kerim
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Kıldı damadına ikram be

vefk-ı dil-aah

S.170-T.18-B.4
Ne setay erdiremez hamına ser-pençesni
Ne kadar sa'y-i nigah eylese bazü-yı nagah
S.170-T.18-B.5
Hele ancak olur böyle seray olursa alemde
Müferrih dil-guşa matbu'-u fahir nazük-ü ziba
S.l 75-T.20-.8.10
Nedima böyle tahrir eyledi tarih-itmamırı
Mualla yaptı hu sabil-serayın
Mustafa Paşa
I
S.175-T.20-B.l 1
Hususa böyle bit sahil-serayı sadr-ı devranına

Ümid-i makdem- feyz-averiyle eyledi inşa
S.207-TJ(L3-B.2
Temaşa edeek sahil-seray-ı nüzhet-abadıtı
Bu mevkı' oldu manzür-ı nigah-ı asaf-dana
S.227-T.L6-B.6
SELSEBİL:Şakuli vaziyette büyük çeşme aynası olup üzerinde muhtelif yalaklar
bulunan ve su birbirinden geçerek aşağıya kadar gelen çeşmeleriyle suyu birbirine akan
teknelerden müteşekkil çeşmelere verilen addır.
Nice reşk-i behişt oldu demez adem gel insaf et
Nazar kıl selsebil-i safa bak kasr-ı dil-araya
Revadır ab-ı can bahşine dense çeşme-i Tensim

Ki oldu ama sadak Aynen tüsemma selsebila ya
S.143-T.2-Dl
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İçinde ta'miyeyle

dedi tarihin Nedim anın

Beşir Ağa sebili yaptı andan aktı hep Kevser
S.195 .•T.36-B.l
Ya ol selsebil-i safa dest-gah

Ki her mevci bir tar-ı nür-ı nigah
S.255-M.10-B.10
SUFFA: Binalarda içinde büyük ve geniş olarak bırakılan ve odaların kapıları
ortaya açılan yere verilen addır.Beyitte söz konusu olan İbrahim Paşa'nın sarayının
sofasından alemi seyre dalmasıdır.
Ederken suffil-i sahil-seradan alemi seyran
Leb-i deryada na-geh oldu bir caya nigeh-endaz
S.169-T.17-B.2
SUK: Çarşı ,pazar demektir
Sitanbul 'u kılıp enva' -ı şehr-ayin ile tezyin
Meserretler ile döndürdü her sôkun gülistane
S.135-T.37-B.5
Bu !9k-ı bi-bedel durdukça daim ola banisi
Ki anınla nizam-u din-ü devlet pay-her cadır
S.199-T.38.B.2
ŞEREF-ABAD: III. Ahmet devrinde Üsküdar'da Salacık'ta yapılmış olan bir
köşk.
Vasf-ı hüsn-ü behceti bir vech ile gelmez dile
Gel Şeref-abad'ı gör şevketlü hünkarım hele
Anlaşılmaz bak bu kim arayişi takrir ile
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Gel Şeref-abad'ı

gör şevketlü hünkarım hele
S.380-Ş.l 7-D.l

Her nefes ab_

ü

hevası cana canlar katmada

İntisabınla cihana naz-ü nahvet satmada
Kangı gün teşrif eder şahım deyü can atmada
Gel Şeref-abad'ı gör Şevketlü hünkarım hele
S.380-Ş.2-b.2
ŞEVK-ABAD: Eski kasırlardan birinin adıdır. Kıyıdan tahtırevanla gidilen
Şevk-abad kasrı Beylerbeyi'nin üst kısmında ağaçlıklar arasında yer almaktadır.
Mah-ı iyd asa gelip asaf-ı ali-cenap
Pertev-i lutfunla Şevk-abad'ı kıldın şevk-yab
Karslar oldu neşat ile buruc-ı aftab
Pertev-i lutfunla Şevk-abad'ı kıldın şevk-yab
S 362-Ş.3-D.1
Yüz sürüp damanına buldu çemenler matlabın
Yümn-i pa busun müşerref eyledi havzm lehin
Kevkeben mes'ud-ı ikbal ede kasrın kevkebin
Pertevi lutfunla Şevk-abad'r kıldın şevk-yab
S.362-Ş.3-D.2
TEBRİZ : İran' da bir şehir ismidir
Söyle kim versin taravet Rüm'a şi'r-i dil-keşin
Kişver-i Tebriz'e revnak bahş olan kala gibi

S. 71-K. 14-B.2
TURAN: Orta Asya'dan Adriyatik denizine kadar olan yerleri içine alan bir
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İfadedir. Osmanlı sınırları dahilindeki yerlerdir.
Huda hemvare mahfuz eyleyip zat-ı humayunun
Musahhar eylesin fermanına İran'ı ~uran'ı

S.56-K.l 1-B.6
Nice ser-askeri var İrec-u I!!Lemsali
Zaptederler kimi İran'ı kimi Turan'ı
S.80-K.16-B.4

Ey saba gördün mü mislin bunca demdir alemin

Püşt-ü pa urmaktasm İran'ma Turan'ma
S.82-K.17-B2
TOPHANE: Eskiden top yapılan yere verilen addır. İstanbul'da hala bu adı
taşıyan yerde top yapıldığı gibi sonradan orada bir de Sanayi Mektebi kurulmuştu
Bir çok istihaleler geçiren bu mektep 1923'ten sonra Ankara'ya nakledilmiştir.
Hususa hazret-i Eyyüb ile meydan-ı ToQ:hine
Birer takrib ile elbette cezb eyler cüvanmı
S.55-K. 10-B.8
ÜSKÜDAR: İstanbul'da Anadolu yakasında yer alan bir semttir.
Firaz-ı ÜskUdar"ınbu'du vardır gerçi amma kim
Yine inkar olunmaz flak bu kim anın da seyranı
S.55-K. 10-B.9
Şeref-abad içindir aşlı amma kim bu maskemden
Bu şehr-i Üsküdar'a dahi külli hisse peydedır
S.194-T35-B.5
Fatih-i İran şeh-i devran ki cüd-ü re'feti
Üsküdar'ı ab-ı Şirin ile ıgna eyledi
'

75

u

S.203-TJ(Ll-B.2
bhrine

merhumenin ikram için yaptı
diyar-ı Üsküdar-,a çeşme-i pür
S.211-T.ZLS-B.7

S.222-T.L3-B.2
YE.,\fEK:

ab-ı akıyk üzre~
S.5-K.l-B.9
. adıdır

.j

dana hidiv-i tahir-ül
S.211-T.X.LS-B.2

ola batır denilen beyt-i
S.8-B-I<.l-B.8

ey dil kim seni der. eyendir Yusufun zin
S.354..Q.CL2-B.-
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