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RACŪŪŪŪLÎ, HAYATI, EDEBÎ KİŞİLİĞİ VE DİVANI 

Esma KARAKAŞ 
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI 
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TEZ DANIŞMANI: Prof. Dr. Ali İrfan AYPAY 

 

Racūlª 19. yüzyılda yaşamış, asker emeklisi, pek çok şehirde bulunmuş, ancak 

divanını yazdığı dönemde Gaziantep’te ikamet eden bir şairdir. Divanını sade bir dille 

yazmış; telmih, tenasüp, tariz, tevriye sanatlarına yer vermiştir. Kafiye olarak zengin 

kafiye ve redifin beraber kullanıldığı görülmektedir. Divanda deyimlere ve ağız 

özelliklerine rastlanmaktadır. Tek nüshası mevcut olan eserde, kelimelerin pek çoğunun 

yazımı yanlıştır. Divan edebiyatında bilinen gazel konularının dışında toplumsal 

meselelerin de dile getirildiği görülmektedir. Tasavvufu ve tarikatları şiirinde işlemiştir. 

Melamilik, Mevlevilik, Bektaşilik, Haydarilik gibi tarikat isimlerine de yer verilmiştir. 

Özellikle Ehl-i Beyt sevgisinin divanda yoğun olarak işlendiğini görülmektedir. Yazılan 

tarihlere bakıldığında şairin Abdülaziz ve Abdülmecit zamanında yaşadığı görülmektedir. 

Yaşadığı bölgenin idarecileri için tarihler yazmıştır. 19. yüzyılın divan şairelerinden biri 

olan şair, bu yüzyıldaki diğer divan şairlerine benzerlik göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Ali , Ehl-i Beyt, Afet, Çeşm-i Şahin, Mecnun 
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ABSTRACT 

 

RACÛLÎ, HIS LIFE, LITERARY, PERSONALITY AND DIVAN 

 

Esma KARAKAŞ 

 

AFYON KOCATEPE UNIVERSITY 

THE INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES 

DEPERTMANT OF TURKISH LANGUAGE and LITERATURE 

 

August 2008 

 

Advisor: Prof. Dr. Ali İrfan AYPAY 

Racūlª lived in the nineteenth century an as a retired soldier visited many cities 

but mainly stayed in Gaziantep while writing his divan (collected poems). He used a plain 

style and in his rhetoric he usually applied to the expressions like reference, symmetry, 

sarcasm (quip) and double-entendre. His poems are rich in terms of different kinds of 

rhymes given together. There is only one copy of his work and most of the words are 

miswritten in it. Apart from the common ode (gazelle) topics in Divan literature, he 

mentioned social problems in the collection. In addition, Sufism and some sectarian 

matters including some heterodox sects like Melami, Mevlevi, Bektaşi, and Haydari take 

place in his work. Mainly love of “Ehli-i Beyt” (family members of Prophet Mohammed) 

is emphasized in the collection. Regarding the written dates, it can be estimated that 

Raculi lived during the rein of Abdulaziz and Abtulmecid. He also wrote some 

biographies fort he local administrators. As one of the Divan poets of nineteenth century, 

Raculi’s style has many similarities with his contemporaries. 

Key-words: Ali, Ehl-i Beyt(family members of prophet Mohammed), Blight, 

Hawk-eyed, Mecnun(Love-crazed) 
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ÖNSÖZ 

 

Yüksek lisans tezi olarak Racūlª adlı şairin divanını seçmemizin sebebi 

çalışılmamış bir eser olmasıdır. Eserin transkripsiyonlu şeklini hazırlarken yazım 

yanlışlarından, bir kelimenin farklı şekillerde yazılmasından dolayı zorluk çektik. Ve 

divan metnini ortaya koymaya çalıştık. Şiirlere numaralar verdik. Ölçüleri bulduk. Şairin 

hakkında bilgi bulamadığımız için divandan hareketle hayatını oluşturduk. Edebi kişiliğini 

de divandan hareketle yazdık. Tespit ettiğimiz yanlış yazımların doğrularını yazıp, farklı 

yazımları dipnotta belirttik. Geçen atasözü, deyim, isimler, ağız özellikleri gösteren 

sözcükleri verdik. Divanda olmayan kısımları yay ayraç içinde verdik. Birebir ve umumi 

olarak yararlandığımız eserleri kaynakçada verdik.  

Çalışmam sırasında fedakarlık gösteren, bana manevi desteklerini esirgemeyen 

sevgili eşim ve çocuklarıma; bilgi, birikim ve materyal yönünden destek olan ve bana 

rehberlik yapan kıymetli hocam Prof. Dr. Ali İrfan AYPAY’a şükranlarımı sunarım. 

                                                                                          

                                                                                             Esma KARAKAŞ 
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GİRİŞ 

 

 

Milli Kütüphanede A6038 demirbaş numarası ile kayıtlı Racūlª divanının tek 

nüsha olduğunu tespit edildi.19. yüzyılda yazılmış bu eseri Türk Edebiyatı’na 

kazandırmayı hedefledik.  

Bunun için öncelikle metni okuduk ve divanın transkripsiyonlu metnini yazıldı..  

Tezkirelerden bilgi bulamadığımız için şairin hayatını metinden yola çıkarak 

yazıldı. Şairin sade bir dille şiirler yazdığını tespit edildi. Ağız özellikleri taşıyan pek çok 

kelimenin eserde olduğunu fark edildi. Bunların bir kısmını anlamları ile beraber verildi. 

Kafiye ve redif bulma konusunda bir sıkıntısının olmadığını fark edildi. Kullanılan 

vezinleri ve kaç defa kullanıldığını yazıldı. Divanda mısralar vezne uydurulmak için kimi 

zaman kelimelerdeki bazı eklerin yazılmadığını, bazı kelimelerin farklı şekillerinin 

kullanıldığını görüldü. Şair “fā‛ilün” diye bitmesi gereken bahirleri “fa‛lün” diye bitirmiş. 

Böyle biten yerleri de dipnotta belirtildi. Özellikle imlada fazlaca problem var. Pek çok 

kelime yanlış yazılmış. Doğrularını metinde verip, yanlışlarını dipnotta belirtildi. Şairin 

atıf vavını izafet kesresi ile, izafet kesresini de atıf vavı ile yazdığını görüldü. Pek çok 

yerde de atıf vavını yazmadığını görüldü. Böyle olan yerleri parantez içinde yazıldı. 

Birkaç kelimede emin olmadığımız yerleri parantez içinde yazıldı. Ayrıca ismin belirtme 

halini bazı yerlerde “ى” harfi ile yazdığını bazı yerlerde ise yazmadığını görüldü. 

Nüshada kapağın iç yüzünde Arif Hikmet Paşa tarafından divanın okunmasını 

tavsiye eden bir not vardır. Yazılan 257 gazel genellikle 7 beyitliktir. Hz. Peygamber, Ehl-

i Beyt, Āl-i abā hakkında yazılan gazeller 7 beyitin üzerindedir.   

Divanda geçen ayet, hadis ve Arapça ibareleri Türkçe karşılıkları ile beraber  

verdik.  

Deyim ve atasözlerini tespit edip anlamları ile birlikte verdik. 

Şairin gerçek yaşamla ilgili kullandığı mekân isimleri Halep, Şam, Antep, Urfa, 

Adana, Maraş, Besni, İstanbul’dur. Bunun dışında diğer divanlarda geçen mekan 

isimlerine  de rastlanmaktadır. 
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Pek çok şair adının divanda geçtiğini görüyoruz. Özellikle 238. gazelde pek çok 

şair ismi bir arada verilmiş. Ancak şairin Fuzūlª ve özellikle Nef‛ª’den etkilendiğini fark 

ediyoruz. 

Metnin incelenmesi sırasında şiirler numaralanırken gazellerde kısaltma 

kullanmayarak “g” yazılmadı. Diğer alıntıların ise hangi nazım şekilleri ile yazıldığı 

belirtildi. Eğer tarihse önce varak numarası sonra kaçıncı tarih olduğunu ve beyit 

numarasını verildi.  
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BİRİNCİ BÖLÜM  

ŞAİRİN HAYATI, EDEBÎ KİŞİLİĞİ 

 

 

1. ŞAİRİN HAYATI 

 

Şairin hayatı hakkında tezkirelerde bilgi bulunmamaktadır. Hayatı hakkındaki 

bilgileri divanından hareketle verebileceğiz. Şair 19. yüzyılda yaşamış, mesleği askerlik 

olan bir kişidir. Bazı beyitlerden anladığımız kadarıyla emeklidir ve şiirlerinin belki de bir 

kısmını emekli iken yazmıştır. Şam, Halep, Antep şairin yaşadığı şehirlerdendir. Kimi 

zaman İstanbul’a da gittiğini ancak orada eğlenmeyi sevmediğini anlıyoruz. Antep’in 

kendi memleketi olmadığını ifade eden şair, orada yaşadığını ifade ediyor. Belki de 

Antepli bir hanımla yaptığı evlilik, şairin oraya yerleşmesine sebep olmuştur. 

‛Ayntāb bizi bend eyledi bir zülf(i) kemende 

Eyyām-ı bahār seyre çı¢up ‛Ayn-ı Lebende(4. müseddes, 1. bend, 5.-6. mısralar) 

Şairin yazdığı tarihlerden Abdülaziz, Abdülmecit zamanlarında yaşadığını 

anlıyoruz.  Ayrıca Şam-ı Şerif’te Asker Müşiri Emin Paşa, Cevdet Paşa, Derviş Paşa gibi 

kişilerin adlarının zikredilmesi şairin yaşadığı tarih hakkında bize ışık tutmaktadır. 

Abdülmecit’in 1839-1861 tarihleri arasında yaşadığını  , Abdülaziz’in de 1861-1876 yılları 

arasında padişahlık yaptığını düşünürsek şairin  bu tarihler arası yaşadığına kanaat 

getirilebilinir.Ayrıca yazdığı en son tarihleri  de 1871 yılında yazdığı görülmektedir.  

Òāk-pāye yüz sürüp didi Racūlª (tā)ri¤i 

Bendeyiz fa¢ªr du‛ācıyam efendim rūz (u) şeb 

      1287                                 (90a, 6. tarih, 11) 
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Ey Racūlª yine tekrār eyleyüp cihād içün 

Söyle bir sul÷ān-ı tāri¤  Ġāzi min ‛Abdulmecªd 

                            1272                     (89b, 4. tarih) 

 Şair ömrünün askerde nöbet tutmakla geçtiğini belirtiyor.  

Racūlª ‛asker-i £āli nöbetle geçti bu ‛ömrüm 

Bitürdi sªnemi £ālā ya¢ın a£¢āba dek íubu£1 (21b, 61, 7)  

 

Kimesne  māni‛ olmaz sāye-i şāhānede çünki 

Racūlª ‛asker-i êāt-ı te¢ā‛üd bende-ġāndandır (35b, 112, 7) 

 

Şair utangaç olduğu için rahat bir geçiminin olmadığını söylüyor. Belki daha 

rahat bir yapıya sahip olsa, durumunu anlatabilse veya üst makamlarda olan insanlara 

kaside yazsa idi ekonomik açıdan iyi bir durumda olabileceğini ifade ediyor. 

Ma£rem olmaz ba£tımız çekmiş yüzine bir ni¢āb 

Rız¢ımız artardı belki olmasam ehl-i hicāb(10 b, 32, 1) 

 

Şair gurbette yedi yıl, yedi yer gezdiğini söylüyor. Yani ömrünü gezmekle 

geçirmiş. Aynı zamanda gurbette ikamet etmek zorunda kaldığını anlıyoruz. 

Ġarªb nāçªzi 2ġurbet3 eylemiş yazı¢ yedi yılda 

Yedi kez yedi yıl ġurbet gezüp ben olmuşum üstād (23a, 67, 5) 

 

Ey Racūlª ġurbet ilde böyle iskān eyleyüp 

Sen baña cevr ü cefāyı bend-i ¢anūn eylediñ (52a,168, 8) 

 
                                                 
1 Kelimeyi vezne uydurmak için birinci hecede imale yaptık. 
2 Kelime “nā‛çªz” şeklinde yazılmış. 
3 Bu sözcük “¢urbet” şeklinde yazılmış. Ağız özelliği gösteriyor. 



 

 

 

5 

Şairin sosyal hayattaki birtakım aksaklıklardan rahatsız olduğunu anlıyoruz. Aynı 

zamanda kendi değerlerini koruduğu için ulaşabileceği bazı maddi şeylerden mahrum 

kaldığını belirtiyor. 

Òakimiñ aġzını rüşvet ÷utdu ÷oġru söylemez 

İşde bu da‛vā-yı ‛aş¢ı faíl iderim ben baña (5a, 15, 6) 

 

Mey-i rüşvetle Nāşid neş’elenmiş şehr-i Òaleb’de 

Óilāfı neş’et itdi valilik bu êāta bühtāndır (35 b, 112, 2) 

 

Meger ol nehr-i bartıldan  nice biñ kāse nūş itmiş 

 İşin yo¢sa yürü filcan ile sen var anı ¢andır(35b, 112, 3) 

 

Şair kendisinin varoşa tayin edildiğini anlatıyor. 

ìıd¢ıle āh eylesem i£rā¢ olup ‛ālem yanar 

Bir āteşbāzım ki íaçup ¢apladı e÷rafa nār 

Fª-sebªl-illāh yüri imdāda ‛aş¢ ġavġāsı var 

‛İzzet ile yegdir Allāh yeg diyü feryād (u) zār 

æal‛a-i ġamda seni varoşa  ta‛yin itdiler (85 b, 3. muhammes, 5. bend) 

 

Şairin Ayntab(Antep), Ayn-ı Leben(Alleben)4, Karataş (Gaziantep’te şu anda bir 

mahalle geçmişte ise bir mesire yeri imiş.) isimlerinden yola çıkarak Gaziantep’te 

bulunduğunu söyleyebiliriz 

‛Ayntāb bizi bend eyledi bir zülf-i kemende 

Eyyām-ı bahār seyre çı¢up ‛Ayn-ı Lebende (83a, 4. müsed., 1.bend, 5. ve 6. m.) 

                                                 
4 4Alleben,süt yoğurt kaynağı anlamına gelen bu sözcük Gaziantep’i Şehit Kamil ve Şahin Bey olmak üzere 
ikiye ayıran derenin adıdır. Vaktiyle bu dere öylesine köpürerek bembeyaz akarmış ki akanın su mu yoksa 
süt mü olduğu bilinemezmiş. Halk burada yüzermiş. Hıdırellezde dilek kağıtlarını bu dereye atarmış.-
www.eskilisozluk.com  



 

 

 

6 

Mest olmuş o ¤ūb ¢almamış hiç ‛a¢l ki başda 

Bir baş¢a £üsün peydā olup göz ile ¢aşda 

Tut ba¢çesi mi niyyeti bilmem æara÷aş’da (83a, 4. müseddes, 4. bend, 1-3.) 

 

Şair canını din ve devlet yoluna adadığı için asker olduğunu söylüyor. 

Ey Racūlª  rāh-ı dªn-i devlete cān ba¤ş idüp 

‛Iyd-ı ekberdir diyü geydim bu ‛asker  kisveti (76 b, 253, 7) 

 

Saraya gelip gittikçe sevdiğinin yüzünün kendisine maaş olduğunu belirtiyor. 

Belli ki bir yere gittiğinde bir güzel görüyor ve sanki maaşını almış gibi hissediyor.Maaş 

kelimesinin yaşama sevinci anlamına geldiği de göz önüne alınarak şairin saray dediği 

yere gittiğinde mutlu olduğu , yaşama sevinci ile dolduğu anlamı da çıkarılabilir. 

Beher māh yüziñi gördikce ‛ömrüm íarf idersin sen 

Baña ma‛āş yüzin görmek gelüp gitdikce serāya (70a, 233, 6) 

 

Ömrünün sonunda olduğuna inanıyor, yaşlılıktan şikâyet ediyor. 

Riyādan geç kemāliñ íat ÷amā‛ı ele ba¤ş eyle 

Racūlª ā¤ir ‛ömrüñ yo¢ devāsı hiçbir imkānı (75b, 250, 15) 

 

Uçdu başdan gitdi genclik devleti hümā imiş 

İ¤tiyarlı¢ başa gerçekden ía£ª£ belā imiş (40a, 128, 1) 

 

Şairin Adana ve civarını gördüğünü, o civarda bir Türkmen güzeline âşık 

olduğunu anlıyoruz. 

 Mār-ı zülfüñ gösterüp zªr-i külāhdan simsiyāh 

‛A¢lımı aldı o Türkmen obasına gitdi āh 
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Çeşm-i ejder zülfi mār kākülleriniñ her teli 

Şāhmārān ¢al‛ası ta£tında ¢urmuş £aymegāh (67a, 221, 1.-2) 

 

Şairin çocukken çok gurbet gezdiğini; Şam’da bulunduğunu, Halep’in ise şairler 

memleketi olduğunu, orada kimsenin Türkçe şiir yazamadığını kendisinin ise Türkçe 

şiirler yazdığı halde  kıymetinin  bilinmediğini anlıyoruz Antep’in de şairin son durağı 

olduğunu anlıyoruz. 

 

1. éāti āsitāniyem neslim ‛aceb tatar imiş 

øıfl iken gezdim dolandım baña ġurbet yār imiş 

 

2. ìormuşum tā pªr olunca didiler ā¤ir Şam 

Şam baña virdi ¤aber  kim ¢ısmetim nièār imiş 

 

3. İdemez inşā ‛Arab Türkª lisān üzre şi‛ir 

Bilmedi bizi Òaleb kim íā£ib-i eş‛ār imiş 

 

4. Bir vesile fet£-i bāb oldı bize me’mūriyet 

Ya‛ni ço¢ mecbūr degilim bu żarār bu kār imiş 

 

5. Añladım gezmek cihānı kār u kesbi bendeniñ 

æande bir na¢d-i hüner var ise ÷a£íªldār imiş 

 

6. Sermiş ol metā‛ını bir post-nişªn güher füru¤t 

æal‛ealtı ¤oş müreffe£ bir şªriñ pazar imiş 
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7.‛Ayntab dillerde meşhūr eş¢iyāsı var ise 

Ey Racūlª ço¢ £a¢i¢at ehl-i diller var imiş (39a, 124) 

  

Şairin Gavurdağı’ndan Ulaşlı bir güzele sevdalandığını öğreniyoruz. 

Òa¢i¢atle güzel e÷vārı belli bir dilāver bu 

Suāl itdim didiler ki Gavur øaġlı Ulaş’dandır (35a, 111, 3) 

 

Peygamber soyundan geldiğini söylüyor. 

Racūlª Āl-i Evlād-ı Resūl oldıġına ièbāt 

Giyüp ‛aş¢ıñ külāhıñ başıma meydāna geldim hū ( 64 b, 210, 7) 

 

Şairin alçakgönüllü olduğunu anlıyoruz. 

‛An¢alara ‛an¢a görünüp pestle pestiz 

Allāh da bilür ¢ul sezer bizde kibir yo¢ (49a, 155, 5) 

 

Yaşayış olarak orta yolu takip ettiğini söylüyor. 

Eger ‛ālim iseñ ‛ilmiñ kemāliñ sende ¢alsun heb 

Ne öyle íofı mizācım ne ziyādece £aş¤āşım(56b,180, 4) 

Şair divanda iki defa “İsmim İsmail” diyor. Buradan yola çıkarak şairin adının 

İsmail olabileceği düşünülse bile; hem kurban hadisesi içinde verilmesi hem de pek çok 

şiirde şairin kendisin peygamberlerle özdeşleştirmesi bu ihtimali zayıflatıyor. 

Nice ben ba¤ş eyleyüp ¢ılmam saña teslªm-i cān 

éāt-ı ¢urbānem Racūlª çünki ismim İsmā‛ªl (54a, 170,7) 
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Òākpāy-ı Ehl-i Beyt’e ¢ılmışım cānım fedā 

‛Iyd-ı ekberdir baña çün êāt-ı ismim İsmā‛ªl (54b, 173,6) 
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2. ESERİ VE SANATI 

 

2.1. ESERİ 

 

Toplam 92 varak olan  eserin iç kapağında divanın okunmasını tavsiye eden Arif  

Hikmet Paşa  tarafından yazılmış bir not var. 

Eser hem Arap rakamları ile hem de günümüzde kullandığımız rakamlarla 

numaralanmış. Arap rakamları ile numaralandırılmış sayfalardan 19a,19b, 67a, 67b, 79a, 

79 b, 80a, 80 b divanda yoktur. 

Günümüz rakamları ile numaralanmış sayfalardan 19. varak yok.  

5 b , 12 b’de  Zihnª’den şiir var.17 b, 19 b, 24 b’ye  sonradan not düşülmüş.  40 

b, 46 b, 50 b boşmuş, daha sonra üzerinde toplama işlemi yapılmış.  

24 b’de (esere sonradan eklenen) Zübeyde adlı bir hanımın ölüm tarihi ve onun 

için yazılmış bir şiir var. 

90 b’de yazılan tarih  ile 92 a’da yazılan tarih aynı. Yani yazılan sayfa tekrar 

yazılmış. 

Rabıta bir sayfanın altına yazılan ve bir sonraki sayfanın ilk kelimesi olan 

sözcüktür. Sayfa takibine kolaylık sağlar. Bazen harf ile de rabıta yapılabilir.Müşir, 

rakabe, çoban, ayak, payende gibi isimleri vardır.  

3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 39, 45, 51, 52, 54, 

56, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89 

b’de rabıta var.  

Şair 62 b’de rabıta olan “menba‛” ile başlayan şiiri ve 66 b’deki “gelürse” 

rabıtası ile başlayan şiiri muhtemelen unutmuş. Bu şiirleri 63 b’de yazmış.  

7 b’de “mu’cizāt” rabıtası var ancak  başka bir sayfanın bu rabıta ile başladığını 

göremedik.  
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88 b’deki rabıta olan “başımda” rabıtası ile 78 a’da karşılaşıyoruz. Ve sayfa Arap 

rakamları ile “٨١” (81) şeklinde numaralanmış. Yani muhtemelen cildi dağılan divanın, 

tekrar ciltlenirken sayfalarının yeri değiştirilmiş. 

Eser besmele ile başlıyor. 

71 b ve 72 a’da beyitlerde geçen şair isimlerinin sayısı sayfa kenarına sonradan 

eklenmiş. Çünkü 5 b ve 12b de Zihnª’ye ait şiirlerin yazıldığı mürekkep ve yazıyla 

buradaki yazı benzerlik gösteriyor. Zihni’ye ait şiirleri ve eklenen notları dipnotta verdik. 

 

2.2. EDEBİ KİŞİLİĞİ  

 

Şair derd çekmekte Fuzūlª’den daha ileri olduğunu söylüyor. Dolayısıyla şairin 

Fuzūlª’den  etkilendiğini anlıyoruz. 

Fużūlª giderdi ‛a¢lı başından gelüp görse 

Beni başdan ayaġa derd-i hecr-i yāre yazmışlar(32 b, 100, 6) 

 

Türkçe şiir yazmayı tercih ediyor. 

La‛li gevherdir müzeyyen Fārisª na£v-i lisān 

Naðmımız Türkª zebāndır silk-i dürdāñe lafıð  

 Gerçi kim güzªde-i Fārisª ma¢būldür fa¢a÷ 

Şāh-ı İran’a degil bu pādişāhāne lafıð (44 a, 140, 4.-5) 

 

Şiirinin fal olmadığını, ledün ilmine ait konuları anlattığını söylüyor. 

Hep ‛ilm-i ledündür sözümüz íanma remildir 

Zāhid yürü olmaz bize enbāz-ı mu£abbet  (14 b, 44, 5) 

 

Şair hikmet denizinden rüya tabir ederek, ağzından sedef döktüğünü belirtiyor. 
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Aġzını açmış Racūlª’dir töker ya‛ni íadef 

Ba£r-ı £ikmetden mu‛abbir ta‛bªri bu rü’yā (5a, 14,7) 

 

Şiirlerinin çok olduğunu, bir deftere sığmayacağını, ancak gemiye 

yüklenebileceğini ifade ediyor. 

Ey Racūlª bilmem ammā bu seniñ eş‛ārını 

Bir büyük sefªne ister íanma ki defter çeker (27b,81,7) 

 

84 b’de şair Nef’ª’nin bir gazelinin tahmisini yazmış. 

Biz ¤arābātız dem-i esrārdır eglencemiz 

Ehl-i ‛aş¢ız sā¢ª-i ebrārdır eglencemiz 

‛Ā¢ıl-ı Cibrªl ġayri kārdır eglencemiz 

Perde-i dilden ¤ayāl-i yārdır eglencemiz 

Gicelerde íūret-i dildār(dır) eglencemiz 

 

69a, 229,6-7. beyitler merhun beyittir. 

6.Cevr-i ‛aş¢ıñla olan üftāde cennetlik olur  

Òüsnüñ ol bāġ-ı İrem’dir kākülüñ bir £aymegāh 

 

 7. Òaymegāh-ı ‛ālidir hem £ān¢āh-ı ‛ālª dil 

Ey Racūlª £a¢ mu‛ªniñ ‛aş¢ı serinde külāh 

 

 

Sözü çok uzatmamak gerektiği, şairlerin geceleri uykusuz kaldığını, bu nedenle 

de yanlış bir şeyler yazmaktan çekindiğini söylüyor. 
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Söz uzatma ‛a¢lıñı başına al sen elvirir 

Uy¢usuz serāsime kelāma ‛ālem gülmesüñ 

 

 Ey Racūlª düşmeyüp elden ¢alem eş‛ār içün 

Var mı bir şā‛ir ki gice rā£atı bozulmasuñ  (52a, 163, 6-7) 

 

Kendisinden önce gelenlerin, büyük şair olduklarını, ama artık iyi şair 

yetişmediğini söylüyor. 

Racūlª ¢ande var sul÷ān-ı şā‛ir şimdi pek nadir 

Kemāl ehli bu Türk’ün aġzın açdırmaz evā’iller (30b, 93, 7) 

 

Şiirleri ile övünmemesi gerektiğini belirtiyor. Buradan da şairin alçakgönüllü bir 

şair olduğunu çıkarabiliriz. 

Maġrūr-ı şi‛ir olma ía¢ın ‛aynı £a÷ādır 

Yüz yerde Racūli yine ġubāra yapışmaz (37a, 118, 7) 

 

Kendisini gazel yazmakla görevli hissediyor . 

Cihānda ¢almadı gitdi gazel-¤vān var ise nādir 

Racūlª sen misiñ meydān-ı ‛aş¢ıñ şimdi me’mūrı (245, 7. ) 

 

2.3. ŞEKİL ÖZELLİKLERİ 

 

2.3.1. Sanatlar 

               Biz şairin her sanatına örnek vermedik. Sıkça rastlanan sanatlara örnekler verdik. 

i. Hüsn-i ta‛lil:   
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Sevgilinin Sultan Beyazıt semtinde olduğu için vücud çarşısının yakınlarının 

dülbentçi olduğu ve beyaz olduğu vurgulanıyor. 

Çünki semt-i dilberiñ Sul÷an Beyāzīd-ı Veli 

æurb-ı çarşū-yı vücūd dülbendcidir elan beyāż (42 b,135, 4-5. ) 

 

ii. ii. ii. ii. Tariz :Tariz :Tariz :Tariz :    

Öküzün genç görünmek için kendisini buzağa gibi gördüğünü, cahilin ise 

hikmetten söz ettiğini ifade etmektedir.  

Gāv gençlik iddi‛āsıyla olur bir buzaġa 

Āmi lafıðıyla gördüm ba£è-i  £ikmet dem urup (12a, 37,5. ) 

 

iii. iii. iii. iii. Telmih: Telmih: Telmih: Telmih:     

Şair Halep Valisi Naşid’i eleştirirken onun kendisini Süleyman zannettiğini 

söylüyor. 

Geçince destine vali-i velāyet £ükm ol anda 

İki gün £ükm içün kendi(yi) íandın ki Süleyman’dır(35b,112, 5) 

 

iv. Tenasiv. Tenasiv. Tenasiv. Tenasüp: üp: üp: üp:     

Şair gözyaşlarının zemzem olup vücudunu yıkadığını, “emrediniz” hükmünün 

kalp Ka‛be’sinde olduğunu,  sinesinin Arafat olduğunu ifade ediyor. 

 Gözlerim zemzem vücūdum ġasl idüb ¢ıldım nidā 

Ka‛be-i ¢albimde lebbeyk sªnem üzre ‛Arafāt (15a, 45, 4.) 

 

v. v. v. v. Tevriye:Tevriye:Tevriye:Tevriye:    

Şair Şām kelimesini hem akşam hem de Şam şehri anlamında kullanmış. 

Çeküb fānūs-ı fikrim düşdi öñüme benim Şām’dan 
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Geçüb Òaleb’i getürdi beni ‛Ayntāb’a dek íubu£5 (21 b, 61,6) 

 

2.3.2. Nazım Biçimleri, Vezinler  

 

Divanda 257 gazel, 9 tarih,  6 müseddes, 6 muhammes,  1 terci-i bend,  1 

müselles 1 tane de tahmis var. 

 

Şiir sayısı Vezin 

178+4=182 Fā‛ilātün/ Fā‛ilātün/ Fā‛ilātün/Fā‛ilün 

Fā‛ilātün/ Fā‛ilātün/ Fā‛ilātün/ Fā‛ilün 

(Fa‛lün) 

(108. gazel, 5. müseddes, 3. ve 6. tarihler) 

71 Mefā‛ilün/ Mefā‛ilün/ Mefā‛ilün/ Mefā‛ilün 

20 Mef‛ūlü/Mefā‛ªlü/ Mefā‛ªlü/Fe‛ūlün 

8 Fe‛ilātün/ Fe‛ilātün/ Fe‛ilātün/Fe‛ilün 

1 Müstef‛ilātün/Müstef‛ilātün 

1 Mefā‛ilün/Mefā‛ilün/Fe‛ūlün 

1 Fā‛ilātün/Fā‛ilātün/Fā‛ilün 

 

Divanda farklı konularda gazellerin yazıldığını görüyoruz. Ancak genel olarak 

öğretici ve hicvedici şiirlerinin daha ön planda olduğunu söyleyebiliriz Nef‛ª’nin bir şiirini 

tahmis etmesi, birini de tanzir etmesi şairin şiirlerini yazarken Nef‛ª’den etkilendiğini  

göstermektedir. Şairin 226. gazeli Nef‛ª’ye nispet ettiğini , 229. gazelde ise Nef‛ª’nin  

                                                 
5 Mısrayı vezne uydurulmak için bu kelimenin ilk hecesinde imale yapılmıştır. 
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gazelini tanzir ettiğini görüyoruz. Ayrıca 7(Nef‛ª divanınında 1.gazel) , 44(Nef‛ª 

divanınında 20. gazel)  58(Nef‛ª divanınında 27. gazel),  88(Nef‛ª divanınında 29. gazel), 

95(Nef‛ª divanınında 29-30. gazeller), 100(Nef‛ª divanınında 29-30)  numaralı 

gazellerinde Nef‛ª’ nin gazelleri ile aynı redifte ve vezinde gazeller yazdığını gözlemledik. 

 

2.3.3. Dil ve Üslup 

 

i. Dili 

Şairin mahalli bir şair olduğu, dolayısı ile de dilinin sade olduğu görülmektedir. 

19. yüzyılda  şiirlerin duygu derinliğinden ve hayal zenginliğinden yoksun 

oldukları; dinª- tasavvufª şiirlere ilginin arttığı görülmektedir.( Mengi, 1995:234) 

Divanda dilin oldukça sade olduğunu gördük. Zaman zaman bazı kelimelerin 

halk söyleyişi ile şiire girdiğini görüyoruz. “Keyyāl” kelimesinin bozulmuşu olan “kiyāl” 

kelimesi veya “kadr” kökünden geldiğini düşündüğümüz “kaddare” kelimesi “iyilik” 

anlamındaki “ilik” kullanımları gibi. 

Bunların bazıları Antep yöresine ait, bazılarının ise yöresini bulamadık.  

ba¢çe: bahçe (83b, 4. müseddes,4. bent, 3. mısra) 

baya: Hakikaten, gerçekten, ciddª olarak(32a, 99, 5a) 

besebelli: besbelli (84a, 2. muhammes, 1. bent, 4. mısra) 

digme: değme, seçme,üstün, en üstün (30b, 92,6b) 

eylik:iyilik (56b, 181,3) 

el vermek: kafi gelmek (52b, 166, 3) 

fak: tuzak, kapan (57b, 186,1a) 

ġari: artık, bundan böyle (T. bend-81b, 6. bend, 5. mısra) 

göz belertmek: Hiddetle ya da korkutmak için gözlerinin akını göstererek 

bakmak (32a, 99, 5b) 

halal: helal (69a, 228,3) 
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İlik: iyilik (59b, 193,6b) 

¢abª£āt: Kabahat (51b, 161, 4)  

kendiyi: kendini (21a, 59, 5) 

¢urbet:gurbet (23a,67,5) 

külek: tahta kova  (52a,164,6) 

muhanet: kimseye yardım etmeyen, iş bitirmeyen (88a, 6. müseddes, 2. bend, 

birinci mısra) 

müddehem: tembel/ suçlu, kabahatli (28a,83,6) 

nüsibet: musibet (47a, 148,4) 

sabı (çocuk): aklı ermeyen küçük çocuk(29b, 89,6b) 

söyünmek: sönmek (9a, 26,2) 

suval: soru (34a,107, 2) 

şemş: güneş (54a, 171,4) 

tehaffün: kokuşma (35a,111, 6b) 

tölek: kurnaz, açıkgöz, düzenci- (29b, 89,7) 

zati: zaten (20b, 57, 5) 

zerzele: zelzele, deprem.(70b, 235, 4b) 

 

Bunların dışında eczalı kibrid(56a,178,2),  Galata Kulesi(32a, 99,6) ,telgıraf(81a, 

terci-i bend, 4. bend, 7. mısra) ve varoş (85b, 3. muhammes, 5. bend, 5. mısra), fabrika 

(22a, 63,5) gibi kelimelerle karşılaştık. 

 

Kullanılan deyim ve atasözleri:Kullanılan deyim ve atasözleri:Kullanılan deyim ve atasözleri:Kullanılan deyim ve atasözleri:    

Deyimler:Deyimler:Deyimler:Deyimler:    

Arasını soğutmak: zaman geçmek; eski yakınlık dostluk kalmamak 

Yaraşmaz mı bize bu bādeyi çörekle ikramıñ 
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Biraz sen istirā£at it arasını íoġutduñ ÷ut (15a, 46, 3) 

 

‛Ayvaż¢asap : (ayvaz kasap hep bir hesap) ha öyle ha böyle, ikisi de bir 

Cüz-i irtikāba meyl itmez bu nās ço¢ ço¢ iyü 

Ya‛ni bi’l-cümle íadā¢atde mièāl ‛ayvaż¢aíāb (10b, 32,4) 

 

Başını gözünü yarmak:bir işi kötü yapmak, istenildiği gibi yapmamak; 

Düşürüp başını gözünü yarma böyle eş‛ārıñ 

Bu dillerde meèeldir lāf ile £elvā pişer mi ya (7b, 20, 2)  

 

 lafla helva pişmez:Şöyle yaparım, böyle yaparım demekle yapılması gereken iş 

yapılmaz. 

Düşürüp başını gözünü yarma böyle eş‛ārıñ 

Bu dillerde meèeldir lāf ile £elvā pişer mi ya (7b, 20, 2 ) 

 

Can kulaġın aç-: çok dikkatli dinlemek  

Cān ¢ulaġın aç gözüñ diñle naíª£ bu saña 

Gezme beyhūde cihānda ‛ömrünü itme hebā (3b,10, 1) 

 

Dalga saymak: oyalanmak; boş ve aylak durmak; yersiz ve gereksiz şeylerle 

uğraşmak 

Ba£r-i dünyā đalġa íaydırdı geçürdi ‛ömrimüz 

Ol geçen gitdi geleni íay ki bir đalġa imiş (40a, 128, 2) 

 

Demir leblebi: Başa çıkılması güç kimse 
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Beni mªzāna urma êāt-ı ayarım aġır ÷aşım 

Dişiñ geçmez temürden leblebiyem bir çetin aşım(56 b,180,1) 

 

Göz belertmek: Hiddetle ya da korkutmak için gözlerinin akını göstererek 

bakmak 

Ba‛żı eş£āía £üküm eyler baya £iddetlenür 

Göz belerdir baş íalar tütün içer faíır faíır (32 a, 99, 5) 

 

Göz boyamak: kandırmak, yanıltmak, gösterişle aldatmak 

İşde bu renk ile felek ‛ālemin gözin boyar 

Anıñ içün gösterir envā emtā-ı Firenk (53b,169, 6) 

 

Göz(ü) kesmemek:bir işi yapabilme konusunda kendine veya başkalarına 

güvenmemek 

O çifte ¢ayı¢ Bey¢oz’a Kaġıd¤āne dek ÷ut 

Ä¢ındı’(y)ı göz kesmez ise ba‛ż yedek ÷ut (14 a, 41, 1) 

 

Kamuştan at sürmek::::    Çocukça davranmak (?)    

Müdde‛ª meydāna çı¢dı bir ¢amuşdan at sürüp 

‛Ālemª tekêªb mā’il ġayret-i cehle uyup (12a, 37, 1) 

 

Kan ter içinde kalmak: çok terli, yorgun, perişan 

Ey Racūlª gördügim rü’yāyı ta‛bªr eyledim 

Çeşmimi açdım ki ¢an ter içre ¢ālmış cāme¤vāb (10b,  31,7) 
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Kazı koz anlamak: söylenen şeyi yanlış anlamak 

Yeter ço¢ söyleme şikārı £ā÷ır ürkmesin senden 

Racūlª ¢azı ¢oz añlama bul eş‛āra ¤ūb elfāð (44 b , 141, 7.) 

 

Kırmızıdan sah çekmek: Doğrudur diye ısrar etmek(?) 

Ġāfil olma ¢ayd-ı esrārıñ açup her rengini 

Pek günāhmış ey Racūlª ¢ırmızıdan çekme ía£ (21 a, 59,7) 

 

Tel kırmak (÷il kırmak): Münasebetsiz harekette bulunmak, hata işlemek  

Divanda üç kere geçen bu deyim zahid (31a,93,5), sevgili (53a,167,2) ve riya 

ehlinin özelliği olarak verilmiştir. 

æumāşı ehl-i diller destegāhına eliñ  íundı 

Riyā ehl yine til ¢ırdı íun‛ bu riyādandır (29a, 86, 5) 

 

Uyur yılanın kuyruġuna basma, hatardır: kötü bir kimseye kötülük yapacak 

fırsat vermek 

Uyur yılanıñ ¢uyruġu(na) baíma ¤a÷ardır 

Zülf-i siyeh-i yāre ÷o¢unmam £aêerimden (87a, 5.muhammes, 2.bend, 4.-5. 

mısralar) 

 

Yüz karası: utanılacak bir durum veya şey, yüz kiri  

Yüz ¢arasını ¢ul yüzüne urmadı Bārª 

ìa£rāda ¤afªf ¢ahve-i filcāna ba¢ılmaz (37 b, 120, 3) 
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Yüze kıl elek tutmak: utanmayı gizlemek  

Racūlª benim hoppa begim çok güzel ammā 

Utanmaya gelmez yüziñe bir ¢ıl elek ÷ut (14a, 41 ,7 b) 

 

Yüzün ağ olsun: Sağ ol. 

Yüzüñ aġ olsun diyü bir pªr eyledi du‛ā 

Òamdulillāh bizde a£vāl-i  kemāl buldı vu¢ū‛ (45a, 142, 3) 

 

Yüzünü ağartmak: beğenilir bir iş yapmak, iş ve davranışlarıyla yakınlarının 

övünmesine sebep olmak 

Māst te’èªr eylemiş ol li£ye-i beyāżına 

Yüzüm aġ eyler diyü íanmış ki íābūn’uê-êünūb(12a, 37,4) 

 

Zoka almak: Tuzağa düşmek, zarara uğramak 

Kimse’yi ÷a‛n eyleme zo¢a alup meclisde 

Sā¢ªniñ destinde £āżırdır ecel cāmına ba¢ (49 b, 156, 4) 

 

Atasözleri:Atasözleri:Atasözleri:Atasözleri:    

Bir musibet bin nasihattan yegdir: Yaşanan olaylar öğütlerden daha etkilidir. 

Biñ naíª£at kār ¢ılmaz bir nuíªbet yeg aña 

Cild-i ¤ınzırı ne mümkün eylemek te÷hªr debbāġ (47a, 148, 4) 

 

Çok bilen, çok yanılır: Çok bildiği için kendine güvenen kişi bilmediği şeylere de 

karışır ve bunlarda yanılır. 

Gerçi dillerde meèeldir ço¢ bilen ço¢ yañılur 
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Ba‛żı bu ma£būb-ı kāmil diyü bir mecêūba çat (14b, 43,5 ) 

 

Dost başa düşman ayağa bakar: Temiz giyinip kuşanmanın gerekliliğini anlatır. 

Ma£būb yüzine ba¢ma £arāmdır didiñ ammā 

Dost başa ba¢ar pāyile dāmāne ba¢ılmaz (37 b, 120, 5) 

 

 

Her kuşun eti yenmez: Herkes zorbalığa boyun eğmez, buna karşı gelecekler de 

çıkar. 

Ya‛ni bu meşhūr meèeldir her ¢uşun yenmez eti 

Bir temirden leblebi gelmiş ki ¢albūr üstüne (69 b , 231, 6) 

 

Kimsenin ettiği yanına kalmaz: Yapılan bir kötülük en sonunda sahibine geri 

döner. 

Ey Racūlª ¢anġı £ayvān olsa ā¤iri bulur  

Kimseniñ itdigi ¢almaz yanına kim ġam yesem(57 b,184,7) 

 

Kul beşer insān şaşar: İnsanın hatasız olmayacağını anlatır. 

æul beşer insān şaşar haftada bir beyt söyleme 

æande eş‛ār-ı nezāket çün bu ma‛nā-yı‛abeè (17a, 55g,2) 

 

Mısır unundan baklava olmaz: İmkânsız olanı ifade eder. 

æalmamış cihānda fāhim biñde birdir bu ‛aíır 

ìı¢ ilekden geçse aíla ba¢lava olmaz mısır (32 a, 99, 1) 
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Semekde bed ta‛affün £āíıl olsa bil ki başdandır (Balık baştan kokar): Bir işteki 

aksaklık başta olandan kaynaklanır. 

Didim ġayet güzeldir bu didiler ba£r-i ‛iíyāndan 

Semekde bed ta‛affün £āíıl olsa bil ki başdandır (35a,111,6) 

 

 

ii. ii. ii. ii. Kafiye ve redif:Kafiye ve redif:Kafiye ve redif:Kafiye ve redif: 

Divanda redif ve zengin kafiyenin yoğun olarak kullanıldığını görmekteyiz. Tam 

kafiyeye örnek: 

Bā-i bismillāh ‛aş¢ cām-ı mey-i fażl-ı Óudā 

No¢÷a-i ‛ilm-i ledün ba£rinde sā¢ª reh-nümā(1a, 2,1) 

 

Tam kafiye ile redifin beraber kullanımına örnek: 

Da¤i bªmāra ölmezden ümªd ªmā’ ider vāriè 

Kimi cān derdine düşmüş kimi £ülyā ider vāriè(17b,52,1) 

 

Zengin kafiye ile redifin beraber kullanımına örnek:  

Güzel ol çeşm-i ma¤mūrıñ meyi nāz u íafādandır 

Ya¤ud sitemi aġyārı çeküp cevr-i cefādandır(33b,104,1) 

 

Zengin kafiyeye örnek: 

Bu bahār nevrūz(-ı) sul÷āni cemāl itdi ðuhūr 

Açup esrār-ı Òüseyni bize ezhāride nūr(34a, 106,1) 
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2.3.4. İmlā Özellikleri 

 

Divanda atıf vavını izafet kesresi ile yazılmış. Pek çok yerde bu kullanıma 

rastlamaktayız. Örneğin 5. gazel 1 b’de bu şekilde yazmış. ( ��و�ى ) Böyle kullanımların 

tamamını dipnotta belirttik. 

İzafet kesresini de atıf vavı ile yazmış. ( 233. gazel, 5 b’de a£sen-i ta¢vªm) 

Metinde olmayan bizce eklenen ses ve heceler parantezle gösterilmiştir.  

 Şair ismin belirtme halini genellikle yazmamış. Biz böyle yazdığı yerleri yay 

ayraç içinde gösterdik. Örnek 12. gazel, 2 a’da “ahlakı” kelimesi. 

 Ayrıca ünlü ile biten yerlerde “ye” harfi üzerine hemze ile ( EFاHى – 3b, 9. gazel, 6. 

beyitte ), kimi zaman da “ye” harfiyle yazılıyor. 

Yezid kelimesi (� harfi ile) yazılmış.. (Örnek 17. gazel, 4. beyit) 

Kimi zaman da (ز) harfini (ذ) şeklinde yazmış. Örneğin zülf, zahid kelimeleri 

sürekli bu şekilde yazılmış. 

Ünlüyü göstermek için Arapça kelimelerde “vav” harfini kullanılmış. Örnek 14. 

gazel, 6 a’da IJKوت(  ). 

Bazen de harflerin birbirinden ayrı yazıldığına şahit oluyoruz: 176. gazel, 1 a’da  

 .şeklinde yazılmıştır (���وب�ن )

Zaman zaman harekeleme ile karşılaşabiliyoruz. “edrikni” kelimesinde “ �” ve 

 harfini harekelemiş. 19. gazel, 14. beyit, a ve 16 b, 46. gazel, 3 a’da “dürr” kelimesi ”ك“

harekelenmiş. 

Kimi zaman izafet kesresi gösterilmiyor. 44. gazel, 5 a’da  “ilm(-i) ledün” 

tamlamasında olduğu gibi. 

Aynı kelimenin farklı farklı yazıldığına şahit oluyoruz . Örneğin kavga 

kelimesinin 31a, 95. gazel, 1 b’de “����”  şeklinde; 29 b, 88. gazel 5 a’da “OPJP” şeklinde, 

32 b 100 gazel 2 a’da  “����” şeklinde yazılmıştır. Fincan kelimesi 112. gazel 2 b’de 
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“filcan” , 135. gazel 2 b’de “fincan” olarak geçmektedir. 14. gazel, 6 a’da “lu‛b” kelimesi 

“lu’b” şeklinde yazılmış. 

19 b 55. gazel, 2 a’da “gösterir” kelimesi “görsetir” ( ����� .şeklinde yazılmış (آ

Şair ya metatez yapmış veya bu kelime ağız özelliği taşıyor.  

3. tekil kişi emir eki “kef” harfiyle yazmış ( و ر�"!آ ). “Nun” harfi ile yazılır. 

Şair kimi yerlerde hem şedde hem de aynı harfi iki defa yazmış.  62. gazel, 1. 

beyitte “millet”  kelimesi bu şekilde yazılmıştır. 

Ki (Qآ) kelimesini ( Sآ) şeklinde yazmış. ( 32 a 98, 5b) 

Biz tüm bu değişik yazımları dipnotta belirttik. Belki de yazımdaki farklılıklar 

şairin mahalli bir şair olmasından kaynaklanmıştır. Şair eğitim görmeden kendisini 

yetiştirmiş olabilir. Bu da mektepli olmadığı için divana yansımış olabilir. 

 

2.4. MUHTEVA ÖZELLİKLERİ 

 

             2.4.1. Genel Olarak İşlenen Konular 

Sıra Şiir adı numarası İşlenen Konu/ Kimin için yazıldığı 

1 8. gazel Kadir gecesi 

2 2. gazel Naat 

3 16. gazel Naat 

4 19. gazel  Hz. Ali 

5 19. gazel Kerbela 

6 22. gazel Kerbela 

7 33. gazel Rüşvet 
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8 38. gazel Allah’ın birliği ve peygambere övgü 

9 41. gazel Bir mirasyedinin eleştirisi 

10 57.  gazel Nasihat verene öğüt 

11 60. gazel Şarihe sesleniş 

12 63. gazel Felek (çarh) 

13 86. gazel Harflerden bazılar 

14 121. gazel Bir tütüncünün eleştirisi 

15 132. gazel Öğretici (Nasihat niteliğinde) 

16 150. gazel Hiciv 

17 160. gazel Misvak 

18 174. gazel Sakal 

19 204. gazel Nasreddin Hoca’ya benzettiği bir kişi 

20 238. gazel Pek çok divan şairi 

21 247. gazel Besni’de demirci çırağı olan bir arkadaşı 

22 1. tarih  Cevdet Paşa (1282 tarihli) 

23 2. tarih Halep Kumandanı Hazret Paşa (1286) 

24 3. tarih Abdülmecid (1255) 

25 4. tarih Abdülmecid (1272) 

26 5. tarih Abdülaziz (1277) 

27 6. tarih Derviş Paşa (1287) 
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28 7. tarih Hazret Paşa (1287) 

29 8. tarih Yağmur Duası (1287) 

30 9. tarih Antep’e su getiren Kaymakam Mustafa Paşa (1287) 

 

Şiir yazma insanlara nasihat etmek olarak belirtiyor. 

Bir eèer ¢alsun naíª£at eylesin eş‛ārı geç 

Ey Racūlª bu cihānı ÷ut ki bir rü’yā imiş (40a,128, 7.) 

 

Her şiirini deftere kaydetmediğini darb-ı mesel gibi olan sözlerini aldığını 

belirtiyor. 

Digme bir eş‛ārı ¢ayd itmem £a¢i¢at deftere 

Ey Racūlª öyle bir đarb-ı meèā’il gözlerim (190, 7) 

 

Şair 239. gazelinde Nef’i’nin şiirine tanzir etmiştir. 

Nef‛i ma¤mūr bādeden £ālª bu imiş aç gözüñ 

Tanðªr itdikce Racūlª tāb gelsün çeşmiñe 

 

Şair 238. gazelde pek çok şairin adını tevriyeli olarak vermiş. 

 

              2.4.2. Din ve Tasavvuf 

               Şair divanda Hıristiyanlık, Yahudilik gibi dinlerden; Protestan , Gregoryan, 

Dürzi, Nusayri  gibi mezheplerinden bahsetmektedir. Şairin yaşadığı coğrafya 

düşünüldüğünde Arap, Türk, Rum gibi milletler; Süryani, Müslüman , Hristiyan dinlerine 

mensup insanlar  aynı bölgede yaşamaktadır.  
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Bunun yanında İslam mezheplerinden Melamilik, Haydarilik, Rufailik,Hanifilik, Şafilik 

gibi mezheplerden bahsetmiştir. Peygamber adları ile de telmihler yapmıştır.  

 

i. Geçen ayet, hadis ve Arapça ibareler 

Allahü ya‛lem(a‛lem) bi’í-íavāb: Allah daha iyisini  bilir. 

ìıd¢ile Racūlª viresi olan beylik du‛ā 

Nice ma¢būle geçer Allāhü ya‛lem bi’í-íavāb (11b,35g,7) 

 

Edrikni: Yetiş (Nād-ı Alª duasında geçer.) 

Ġāfil olma a¢lını başına al şād it dili 

Cān ¢ulaġın  aç naíª£at ÷oġrı yol budur velª 

Lafð-ı edriknªden  ayrılma bulup se-yencelª 

Òa¢ ¢adªmdir ezelªdir ezelªden ezelª 

Ol ÷arª¢-i müsta¢ªm miftā£dır Nād-ı ‛Alª 

Rehnümā-yı ¢u÷b-ı ‛ālem £ażret-i hünkār velª(79a, 1. muhammes, 1. bend) 

 

El-mu¢adder lā yugayyer: Takdir olunan değişmez. (Hadis-i Şerif) 

Óayır şer Òa¢’dan oldıġı beyān āmentü şer¤inde 

Bu ma‛nā el-mu¢adder lā-yugayyer mefhūmu vā¢i‛(45b, 145 , 2) 

 

El-va‛dü (ke’d-) deyn: Vaad borç gibidir. (Hadis-i Şerif)  

Burada  vaat borç gibidir hadis-i şerifine telmih vardır. 

El-va‛dü duyūn itme benim £a¢¢ımı ib÷āl 

Vir iki ÷arafdan idelim defter-i resªd (24a, 71 , 2) 
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Ene’l Hakk: Ben Hak’kım (Hallac-ı Mansur’un sözü)Kendisinin Allah’ın bir 

parçası olduğunu, kâinattaki her şeyin O’nun bir parçası olduğunu ifade eder. 

Terk idem cild-i Nesimª gibi elden cismimi 

Ol ene’l-£a¢¢ sırrına vā¢ıf olup Maníūr idem(57b, 184, 5) 

    

Es-sabru miftāhü’l ferec: Sabır felahın anahtarıdır.(hadis) 

Açma rāzı Hāşima  eí-sabru miftā£ü’l- ferec 

ìabr-ı Eyyūb eyle ‛aş¢ merdānesidir göñlümüz (36b,116, 7) 

 

Fātih-i seb‛al meŝani: (Tekrarlanan yedi, Fatiha) Sevgilinin güzellik unsurları 

sayılırken Fatiha’dan bahsetmiş. Kur’an-ı Kerim’de “mesani” kelimesi Zümer suresi 23. 

ayet ve Hicr suresi 15 ayette geçmekle birlikte “seb‛al meŝani” ifadesi birlikte 

geçmemektedir.  

Òa÷÷-ı siyāhıñ beyān eyler bu demde êülf-i yār 

Fāti£-i seb‛al  meèāni vech-i imlā gösterir (29b, 87, 2) 

 

Hayr ve şer Hak’dan: Hayrın ve şerrin Allah’tan geldiğini ifade eden bu ibare 

imanın altı şartı içinde olan bir ifadedir. 

 Óayr u şer bi’l-cümle £a¢¢dır êāt-ı £a¢¢dır ġayri yo¢ 

æīl (u) ¢āl ma£v olıcak bi’l-cümle £a¢¢dır  gördügin (62b,205,6) 

 

Kanā‛at kenzi lāyefnā (El-kanaatü kenzün lā-yefnā): Kanaat tükenmez bir 

hazinedir.-H. Şerif 

æanā‛at  kenzi lāyefnā ÷amā‛ bir kisve-i ma£cūb 

Getürdi başıma bunca belā mesned ile meníūb (9a, 25, 1) 
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æul hu vallāhu e£ad: De ki O Allah birdir. (İhlas suresi, 1. ayet) 

Ey Racūlª kim inanmazsa yemªn it íıd¢ile 

‛Āşı¢ım cān-ı göñülden ¢ul hu vallāhu e£ad (23b, 69,7) 

 

Külli şey‛in yerci’u: Her şey aslına döner. (Arap atasözü) 

Küllª şey’in yerci’u ma‛nāsını fehm eyleyüp 

‛Aş¢la ¤ūn-āb çeşmim oldı mürekkeb fa¢a÷(43a, 136,3) 

 

 

Lā-te¢na÷ū min ra£metillāh: Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. (Yusuf 87, 

Zümer 53) 

Òa¢ bize lā-te¢na÷ū min ra£metillāh emrini 

Müjde görder(di) Resūl-ullāha çün bu āyeti (76b, 253, 4) 

 

Lā-fetā illā ‛Alª lā –seyfe illā éülfe¢ār: Zülfikar’dan başka kılıç, Hz. Ali’den 

başka genç yoktur. (79a, 1. müseddes, 6. bend, 4. mısra.) 

 

Lā te¤āf: …korkma…(Taha suresi 21. ayet) 

Cān ¢ulaġın aç £a¢i¢at cāvidānªdir sözüm 

Merd iseñ geç cān u serden gel bu dem kim lā te¤āf(48b, 152,4) 

 

La yüselü ammā yef‛alü: O (Allah)yaptığından sual edilmez. 

Óayr (u) şer bi’l-cümle £a¢dır biz rıżā bābındayız 

Açma lā-yüselü ammā yef‛alü bu £ikmeti (76b, 253, 2) 
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Şefª‛’ül-müznibªn: Günahkârların şefaatçisi (Hz. Peygamber için) 

Sen şefā‛at itme zāhid var şefª‛’ül-müznibªn 

Her ne cürmüm ço¢ ise yetmez mi Òa¢¢’ıñ ra£meti (76b, 253,3) 

 

Mūtū ¢able en temūtū: Ölmeden önce ölünüz. (Hadis-i Şerif) 

Ey Racūlª mūtū ¢able en temutū sırrına 

Kim ki va¢ıf oldı bir ġayri sū’āli n’eylerem(57b, 186,7) 

 

Nahnü ¢asemna: Kedilerine pay verdiklerimiz (Zuhruf 32. ayet) Allah’ın 

insanları yarattığında onların rızkını da belirlediğini, kimsenin rızkının kimseye 

gitmeyeceğini ifade eder. 

Tā ki ¢ısmet eylemiş nahnü ¢asemnādan saña 

Gel £alāli fehm idüp terk it £arāmı sen yime (69a, 228, 3) 

 

Yā müfettih-el-ebvāb: Ey kapıları açan (Allah’a hitap) 

Dilim tesbª£i dā’im êikr-i yā müffetti£u’l-ebvāb 

Bize senden meded iftā£ lenā Yā Rābbu ¤ayra’l-bāb(8b, 26,1) 

 

Yürªdü mā yeşā: Diler, ister. Ancak Kur’anda  ayrı ayrı geçen bu iki kelime bir 

araya getirilerek yanlış bir kullanımda bulunuyor.  Bu durum bize şairin bilgisinin kitabª 

olmadığını, halk kültürünü temsil ettiğini gösterir. 

Òa¢ şa¢ª eyler sa‛ªd eyler yürªdū mā yeşā’ 

Añlaşılmaz ey efendi bu ma‛āniden meāl (54b,172,4) 

 

ii. Peygamberler ve Onların Çevresindeki İnsanlar: 

Ahmed (Hz. Peygamber):  
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Hz. Peygamberin Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed  isimleri divanda 

geçmektedir.  Hz. peygamberin şefaat  kaynağı olduğu belirtiliyor. 

Cānib-i Òa¢’dan bizim çün nāzil olmuşdur kitāb 

Ol şefā‛at kānı A£med o¢unur hāêā delªl (54a,170, 2) 

 

Şair her sabah tesbih etmeyi sevdiğini ve Muhammed ve Ahmed kutsal 

isimlerinin çok güzel olduğunu belirtiyor. 

Her se£er ma£būbdur tesbª£-i êikrim o¢urum 

Ço¢ güzel ism-i şerªfi yā Mu£ammed u A£med (23b,69, 6) 

 

Hazreti peygamberin isimlerini saymış ve O’na aşkın arttıkça manevi değerin de 

artacağını belirtiyor. 

A£med ü Ma£mūd Mu£ammed Muítafā’nıñ ‛aş¢ına 

 Ey Racūlª ‛aş¢ıñ ar÷dı¢ça bulursun derecāt (16a, 49, 7) 

 

Mu‛cizāt-ı A£med ile Òa¢¢’ın emriñ gösterir 

Tā ¢ıyāmet £aşr olunca şer‛-i şerªf £ikemāt (15b, 47, 4) 

 

Kur’an’ın Hz. Peygamberin yüzü suyu hürmetine nazil olduğu, güzel yüzünün 

nurunun saf olduğunu anlatıyor. 

Ümmü æur’an āşikār oldı yüzünden A£med’in 

Gül cemāli nūrı sāfªdir Mu£ammed Muí÷afā (1a, 2, 4) 

Dört Halife:  

Şair divanda sadece bir yerde Hz. Ali’nin adını yazmadan çehār yār tabiri 

kullanmış ve Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman’ın adını birlikte zikretmiş. 

 Ebū Bekir biri ‛Ömer çehār yārı íādı¢ılar 
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Biri  Oèmān ü Zinnūreyn bin ‛Affan dinür £ālā(7a,18,5) 

 

Hızır peygamber:  

Kaymakam Mustafa Paşa’nın Antep’e su getirmesini, Hızır’ın Antep’e gelmesi 

olarak değerlendiriyor. 

æu÷b-ı  ‛Ayntāb’a Ĥıżır irdi Racūlª bu sene 

Āb-ı  £ayā÷ oldı şehriñ içi bā-ma-i ÷ahūr (91b, 9. tarih, 5. beyit) 

 

Şarap içenlerin ilkbaharda dışarı çıkmalarının sebebini, Hızır’ın ölümsüzlük 

suyunu bütün kadehlere doldurmasına bağlamış. 

Nev-bahār sa£rāyı ‛arż eyler niçün her bāde-nūş 

øoldurur çün āb-ı Òıżır cümle sifāl-i ¢ade£ (20a, 56,3) 

 

Hz. Eyüp: 

Eyüp peygamber de sabrı ile dile getirilmiş. Şair karşısında bulunan cahil 

kimseye Eyüp sabrı ile davranmasının gerekli olduğunu söylüyor.  

Cāhil ile iddi‛ā  ādāb-ı ‛irfānª degil 

 Ey Racūlª íābir ol mānende Òażret-i Eyyūb (12a, 37,  7) 

 

Hz. Eyüp’ün kendisini görünce çektiği sıkıntılardan dolayı kendisini 

alkışlayacağını, hiç kimsenin çekmediği acıyı kendisinin çektiğini söylüyor. 

Òażret-i Eyyūb görse ta£sªn eyler £ālime 

Bilmem ammā kimse bu derde giriftār olmadı (76 a, 251,3) 

 

Hz. İbrahim:  
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Kalp evini kırmamak gerektiğini anlatırken, Hz. İbrahim bile gelse yıkılan o evi 

tamir edemez diyerek, Hz. İbrahim’in Kâbe’yi tamir etmesini bize hatırlatmış. 

Beyt-i ¢albe diġme kim bir kimse ta‛mªr idemez 

Gelse İbrahim Óalil-ullāh £abªb-i neccār (34b, 108, 5.) 

 

Nemrut tarafından ateşe atıldığını söylemiş. 

Āteş-i Nemrūd’ı gülzār eyledi Bārª kerem 

Òażret-i İbrahim ile bilki Urfa’da benem (57a,183, 4) 

 

İlyas peygamber:  

“…İlyas karada sıkıntıya düşenlere yardım edermiş. Kıyamete dek de 

yaşayacakmış…”1 (Pala,254) 

 Gerçekte İlyas peygamber karada sıkıntıya düşenlere yardım ederken burada 

denizde sıkıntıya düşenleri kurtaracağı gibi bir ifade var. İlyas peygamber divanda tek 

yerde geçiyor ve şair gözyaşı denizinden İlyas’ın kendisini  kurtaramayacağını söylüyor.  

Yine keşti-i cismim ġar¢ olup deryā-yı eşk içre 

Baña imdād idemez gelse imdāda da¤i İlyas (38a, 122, 5) 

 

Hz. İsmail::::    

 Şair sevgili yoluna canını feda edeceğini çünkü isminin İsmail olduğunu 

belirtiyor. 

Nice ben ba¤ş eyleyüp ¢ılmam saña teslªm-i cān 

éāt-ı ¢urbānem Racūlª çünki ismim İsmā‛ªl (54a, 170,7) 

Şair Ehl-i beytin ayağının toprağına canını feda edeceğini çünkü kendisine 

kurban bayramı olduğunu ve adının İsmail olduğunu ifade ediyor. Sevgiliye bağlılığı 

samimiyeti ifade etmenin yolunu sevgili (Ehl-i beyt) uğruna kurban olmaya bağlıyor. 
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Òākpāy-ı Ehl-i Beyt’e ¢ılmışım cānım fedā 

‛Iyd-ı ekberdir baña çün êāt-ı ismim İsmā‛ªl (54b, 173,6) 

 

Hz. Meryem: 

 Nevruzun bitkilere Meryem’e üflenen nefesten daha can bağışlayıcı olduğu 

vurgulanıyor. 

Nev-bahār seylāb-ı çeşmim baña şebnemden leêªê 

Oldu nevrūz nebāta nefa¤-ı Meryem’den leêªê (25 b,74, 1) 

 

Yıldızların Hz. İsa’ya üzüldükleri için gökten ateş yağdırdıklarını, Hz. 

Meryem’in de gözünden yağmur gibi yaş döktüğünü ifade ediyor. 

Gözünden yaş töker yaġmur mièāli Òażret-i Meryem 

Şihāb kim gökden āteş yaġdırır tekdiri ‛Îsā’dır (30 a, 91, 3) 

 

Kâfirlerin Hz. İsa ve Hz. Meryem resimlerine tapınmasını hatırlatıyor. 

Dªni dinār kāfiri gör ÷apunur gelmiş baña    

Taívªr-i ‘Îsā mıyam ben íūret-i Meryem miyem (59 b,192, 5) 

 

Yine sevgiliyi ifade ederken Meryem’den ders almış gibi olan güzelin Yusuf gibi 

yakışıklı  olan aşığa meylettiğini ifade ediyor. 

Küfr-i zülfüñ çekdi ¢aldırdı nikābıñ mah-rū 

Yusuf £üsne meyyāl itmiş miŝāl Meryem seba¢ (49 b, 157, 4)      

 

Musa ve Firavun: 

 Dünyanın güzel ve çirkin yönlerini anlatırken; Allah’ın Musa’nın yanında, 

zalimliği acımasızlığı ile  anılan Firavun’u yaratmış olduğunu söylüyor. 
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Çünki her Mūsā’ya bir Fir‛avn iðhār eylemiş 

Gülistānıñ bülbüli var ise êehr-i mārı var (28a, 83, 3) 

 

Hz. Musa’nın Firavun’dan kurtulmak için Allah’ın adını anıp asası ile denize 

vurması ve denizin yol vermesi hatırlatılmış. 

Elini ¢aldırup Fir‛avn içün ol Òażret-i Mūsā 

Urup bu ismile ‛aíāyı çün yol virdi deryā hū (64a, 209, 4.) 

 

Nemrut:  

Hz. İbrahim’in “hu” deyip Nemrut’un ateşini gül bahçesi görmesine telmih 

yapılmış. Bütün her şeyin aslının Allah’ta olduğunu belirtiyor. 

Didi hū āteş-i Nemrūd gülizār gördi İbrāhim 

Òa¢i¢atde budur ol ‛ilm-i kimyā ‛ilm-i simyā hū (64 a, 209, 3) 

 

Hz. İbrahim’e Nemrut’un ateşinin gül bahçesi olduğu gibi, şairin gönlüne de aşk 

ateşinin semender yuvası olduğunu ifade etmiş. Görüldüğü gibi şair yanmaktan memnun 

ve  sonunun iyi olacağını düşünüyor. 

Nār-ı ‛aş¢ içre semender lānesidir göñlümüz 

Āteş-i Nemrūd’u gülzār itdi Òa¢ İbrāhim’e (69a, 228, 6) 

 

Nuh peygamber: 

 Şair Nuh peygamberi hep gemisi ile birlikte anmış, cismini hep Nuh’un gemisi 

gibi denize bırakmak istemiştir. 

Ya‛ni kim re’s-i murādım bula deryāda necāt 

Cismimi keşti-i Nū£ eyleyü sālāk ideyim (58b, 189, 10.) 
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Ayrılık denizinde kendi bedenini Nuh’un gemisine benzetiyor. Kıyıya ulaşmak, 

sevdiğine kavuşmak istiyor. 

Hicr deryāsında cismim keşti-i Nū£’a mièāl 

Ba£r-i ‛aş¢a düşmüşüm şimdi sevā£il gözlerim (59a, 190, 6) 

 

Nuh peygamberin de tufandan “hu” diyerek kurtulduğu belirtiliyor. 

Bu ismile ¤alāí oldı necāta irdi ÷ūfāndan 

Didi yā Rabbi £amd olsun ki ol Nūh-ı nācª yā hū (64a, 209, 2) 

 

Şair kendisini Nuh’un gemisi içinde kurtulan ruh olarak anlatıyor ve hakikat 

denizine dalıp okyanusa geldiğini ifade ediyor. 

Benem o keşti-i Nū£ içre nāmım rū£-ı nācª’dir  

Òa¢i¢at bahrine ġavvās olup ‛ummāna geldim hū (64b, 210,3) 

 

Hz. Yakup: 

 Ağlamanın Hazret-i Yakup’tan öğrenilmesi gerektiğini söylüyor. Ağlamasını 

Hz. Yakup’tan aldığını söylüyor. 

 İşde bu mecêūba gāhi gülmeli aġlamalı 

Aġlama¢ bilmez isen var Òażret-i Ya‛¢ūb’a çat  (14b, 43, 6) 

 

Òażret-i Ya‛¢ūb’dan binā-yı çeşm-i giryemiz 

Tā ezel Nū£’dan  eèer edāyı çeşm-i giryemiz (3. muhammes,3. bend, 1. mısra) 

 

Hz. Yusuf::::    

 Yusuf’un güzelliği ile ele alındığını görmekteyiz. 

Küfr-i zülfüñ çekdi ¢aldırdı ni¢ābıñ mahrū 
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Yusuf-ı £üsne meyyāl etmiş mièāl Meryem seba¢(49b, 157,4) 

Hz. Yusuf’un Allah’a bağlılığı vurgulanıyor. 

Söylenür ol £üsünle meşhūr olan şāh-ı Mıíır 

Bir ġulām olmuş Òabªbullāh’ıñ ‛aş¢ından Yusuf (48b,  153, 4) 

 

iii. iii. iii. iii. ÇÇÇÇār Yār, Ehlār Yār, Ehlār Yār, Ehlār Yār, Ehl----i Beyt, Kerbela İle İlgili i Beyt, Kerbela İle İlgili i Beyt, Kerbela İle İlgili i Beyt, Kerbela İle İlgili Sözcükler; Sūūūūre İsimleri    

Ehl-i Beyt::::    

 Ehl-i Beyt sevgisinin divanda yoğun olarak işlendiğini görmekteyiz. 19. , 22. ve 

56. gazellerin tamamında Ehl-i Beyt sevgisinin işlenmekte olduğunu görmekteyiz. Yezid’e 

Şimr’e lanet edildiğini, Ehl-i Beyt’e canını vereceğini, şairin kendisini Āl-i ‛abā’nın varisi 

olarak gördüğünü anlıyoruz. Kelimenin divanda yirmi iki (22) defa geçmesinden de bu 

sevginin büyüklüğünü anlıyoruz. 

Aġlama¢dan £ālimi arż idemem şimdi saña 

Ol yetªm-i Ehl-i Beyt’e neyledi gör bª-vefā (6a, 17, 1) 

 

Kurban bayramı olduğunu kendisinin ise Ehl-i Beyt’in ayağının toprağına canını 

feda edeceğini söylüyor. 

Òākpāy-ı Ehl-i Beyt’e ¢ılmışım cānım fedā 

‛Iyd-ı ekberdir baña çün êāt-ı ismim İsmā‛ªl (55b, 176, 6) 

 

Aliyyü’l-Murtaza:  

19. gazelin tamamında Hz. Ali sevgisi işlenmiş. Bu gazel de, Ehl-i Beyt 

sevgisinin işlendiği diğer gazeller gibi 14 beyitten oluşuyor. Bu sözcük de 17 kez 

tekrarlanmış. 189. gazelde Hz. Ali’nin yoluna canını feda edebileceğini ifade etmiş. Bu 

gazel de 12 beyitten oluşuyor. 

Lā fetā illā vü illā vü ‛Aliyyü’l Murtażā 

Lā seyfe-êülfi¢ār illā vü ‛Aliyyü’l Murtażā (7a, 19, 1) 
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Hz. Hüseyin: 

 Divanda 33 defa adı geçen Hz. Hüseyin Kerbela olayı ile anılmaktadır. 6. 

müseddesin tamamında Ehl-i beytten ve Hz. Hüseyin’den bahsetmektedir. Ayrıca 1. 

muhammeste de Kerbela olayından ve Hz. Hüseyin’den bahsedilmiştir. 

İbnü İmām Òasan Òüseyin vü şāh-ı Kerbelā 

Ol şecā‛at kān-ı se¤ā vü ‛Aliyyü’l Murtażā (7b, 19,10) 

 

Cafer-i Sadık: 

 Burada İmam Muhammed Bakır ve Cafer-i Sadık aynı beyitte işlenerek onların 

Hızır kasesini sunduklarını, kalbi dirilttiklerini söylemiş şair. 

Ba¢ırı desdindedir ol kase-i Òıżr  u £ayāt 

Ca‛fer-i ìadık’da buldum mürde-i ¢albe necāt (79a, 1. müseddes, 4. bend, 

2.mısra) 

 

Şimr, Yezid:  

Şairin Şimr ve Yezit’i lanetlediğini görmekteyiz. Şimr’in adı beş kere, Yezit’in 

adı on kere geçiyor. 

La‛net-i Òa¢ bª-‛aded ol Şimr-i mel‛ūna revā 

La‛net olsun íad hezerān ol Yezªd’iñ cānınā (78b, 1. muhammes, 3. bend, 1. 

mısra) 

Sadece kendisi lanetlemekle kalmıyor, onların Allah’ın rahmetinden de mahrum 

kalacaklarını söylüyor. 

Şāhı Òüseyne Şimr-i mel‛ūn ¢asd idüp ol ma‛÷ūf 

Ra£met-i Òa¢’dan o Yezªd nice olmaz ma£êūf (86b, 5. müseddes, 5. bent) 

 

Süfyan: 
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 Kim ki Yezid’e samimi olarak lanet etmekten korkarsa, riya ehli olduğunu ve 

Süfyan’ın soyundan olduğunu belirtiyor. Aynı zamanda süfyan kelimesinde tevriye var. 

Ahir zamanda gelecek olan ve münafıklara önderlik ederek çalışacak olan dinsiz İslam 

deccalı anlamında da kullanılıyor. 

Cān u dilden ol Yezªd’e la‛net itmez ¤avf ider 

Cinsini ièbāt ider ìüfyāni’dir ehl-i riyā  

 

Taha Suresi: 

 Şair on iki imam, Hz. peygamber, Hz. Fatma’yı kastederek; masumların 

sayısının on dört olduğunu inanmayanların “V” ve “ه” harflerini hesap etmelerini istiyor. 

Ebcet hesabıyla bu harfler de on dört yapıyor. 

Çünki on dörtdür gelen ma‛íūm-ı pākiñ ‛adedi 

Ger inanmazsan £esāb it sūre-i øāhā o¢u (66b, 217, 5) 

    

Ebu Talip: 

 Şair şiiri, eğlence Ebu Talip’in adını zikretmiş. 

El el üzre var £üner íā£ible bu naðmıñ nola 

Merd-i da‛vāyı bıra¢ na’ible bu naðmıñ nola 

Ey Racūlª sen Ebū øālib’le bu naðmıñ nola 

Söyleşürsen ‛İzzetā Ġālib’le  bu naðmıñ nola 

Şā‛iriz biz ío£bet-i eş‛ārdır eglencemiz (84b, tahmis, 5. bend,3. mısra) 

 

iv. Tasavvuf ve Diğer Dinlerle İlgili Kavramlar 

Şairin divanında Melamilik, Hayderilik, Bektaşilik, Mevlevilik gibi tarikatların 

adını zikrettiğini görmekteyiz. Ayrıca kendisini peygamber soyundan görmekte ve Ehl-i 

beyt sevgisinin olduğunu söylemektedir. 
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Mevlana Celaleddin-i Rumª:  

Şair kendisini Mevlevi tekkesinde bir sema ayininde anlatmaktadır. 

‛Aş¢la semā‛ iderken çalunup nāy-ı ¢udūm  

Óān¢āh-ı ‛izzetiñ Racūlª’(y)i de  ¢ıldı mūm 

Āstānında baş egmiş bende bir ednā ¢ulum 

Pāyiñe düşdüm seniñ ya Òażret-i Molla-yı Rūm 

Ol zamān kim evliyāya bende ta¤mªn itdiler (85 b,  12. bend,  4. mısra) 

 

Konya şehri ile beraber Mevlana’yı da anmış. Şairin pek çok yer gezdiğini bu 

arada da Konya’ya da gittiğini anlıyoruz. 

Heb bütün dünyāyı æonyā’yı ÷olandıñ el virir 

Ya‛ni Mevlānā-yı Rūmª  Òażret-i Mollā mısıñ (52b, 166, 3) 

 

Şems-i Tebrizi:  

Şems’in tekrar Konya’ya ve Mevlana’nın yanına dönmesini ifade etmiş. 

Yed-i destūr ser-i dāmen çeküp ol Şems-i Tebrªzi 

Ki döndi Òażret-i Mollā-yı Rūmª æu÷b-ı æonyā hū (209, 7) 

 

Melāmilik:  

Şairin divanın pek çok yerinde “Sırrını açma.”  ifadesi ile karşılaşıyoruz.  

Bu sözler her biri bir dürr ü cevherdir fa¢a÷ sırdır 

Racūlª açma esrār-ı £a¢i¢atden uzatdıñ hā (7a,18, 6) 

 

Derūnum sırrını iðhār idemem kim dilim baġlı 

Eger ¢ādir isen söyletmege sen lāli ey nāíi£(20a,57 ,2) 
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 Zahid bilmeden şarap içse bizden daha fazla Melami olur, diyor.  

‛A¢lı başından gidüp bizden Melāmiyyūn olur 

  Bilmeyüp şarāb-ı ‛aş¢ı içse zāhid íu diyü (66 a, 217, 3) 

 

Kendisinin sinesi çıplak Melami bir kul olduğunu, Allah’a  kavuşmak istediğini , 

kavuşma yolunu  açması için Allah’a yalvarıyor. 

Bende-i Racūlª’yem yā Rab viíāliñ bāġına 

Sªnesi ‛uryan Melāmiyyūn’danam esbābıñ aç(18a, 54, 12.) 

 

Melami olduğunu, Kâbe’nin gönlünde olduğunu belirtiyor. 

Bir Melāmiyyūnem ammā ¢aír-ı ‛ālª bendedir 

Ka‛be-i Beyt’ül Mu‛aððam ¢ıblegāhım dildedir(27b,80, 3) 

 

Acem, Kızılbaş:  

Şair hem milletini hem de inancını belli ederek İranlı olmadığını, Kızılbaş 

inancına sahip olmadığını belirtiyor.  

Ne öyle ¢īl u ¢āl eyle ne hiçbir in (u) ān söyle 

Baña Fārªsª’den íorma ne ‛Acem ne æızılbaşım (56 b,180, 3) 

 

Şair sevgiliyi cellad gözleri, kaşları ve kirpiği (parlak kılıç) ile kendisini 

öldürmek isteyen bir Acem’e benzetmiştir. 

Çekmiş ol ¤a÷tı  ‛Acem ¢atlime fetvā gösterir 

Çeşm-i cellād ¢aşları ÷ıġ-ı mücellā gösterir (34a, 107,1) 
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Rufāª:  

Rakiplerin ejder gibi de olsa şairin alamet eserinden Rufai efsunu diye 

korkacaklarını söylüyor.  

Ol yāre ‛adüvv meyl idüp ejder gibi olsa 

Efsūn-ı Rufa’i diyü ¢or¢ar eèerimden (61 a, 199, 2) 

 

Haydarª: 

 Yabancıların kendisinin güzeller şahını sevdiğini bilmediğinden bahsedip, 

boynuna taktığı “tavk-ı Haydar” denilen demirden kendisinin tanınmasını istiyor. 

Ben şāh-ı güzel sevdigimi bilmiyor aġyār 

Bu zümre-i Òaydar diyü bilsün teberimden (61a,  199,  4.) 

 

Veys (Veysel Karani) :  

Veysel Karani’nin, şefaat ettiği kişinin cehennem ateşini söndüreceğini anlatıyor. 

Ravða-i pākindeki Veys’iñ ġubārı zerresi 

Ma£v ider nar-ı cāhimi ger şefª‛ olur sana (1 b, 2,  14) 

 

Dürzi, Nusayri:  

İnsanların farklı farklı giyinip inadığını anlatmış şair. Bunların doğru inanışlar 

olmadığını da belirtmiş. 38b, 123. gazelde bu iki inanışın dışında Musevi, Ben-i İsrail (şair 

bunlar için en şerli millet diyor), İsavª, Rum, Ermeni, Protestan, Katolik, Kurmiya(?), 

(Isvas), Mecusi gibi isimleri sayıyor. Gazelin sonunda da Mevla’nın nice kiliseleri cami 

eylediğini söyleyerek şiirini bitiriyor. 

æara baş ¢ırmızı baş ile beyāz başda var øürzi 

Nuíayri mütevālª ÷avusª var tabi‛-i ¤otās (38b, 123, 2)  
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Hanifi, Şafi: 

 Hanifi ve Şafi mezheplerinin kanı necis gördüklerini hatırlatarak; kanlı 

gözyaşım Umman denizine ulaştı ama her Hanefi Şafi oradan abdest almaz diyor. 

Gidüp ¤ūn āb-ı çeşmim tā irişdi ba£r-i ‛Ummān’a 

Bu ‛Ummān’dan vużū itmez ki digme Òānifª Şāfi‛(46a,146, 5) 

 

Lat, Uzza:  

Sevgilinin güzelliğinin Lat ve Uzza putlarından çok daha ileri olduğunu 

belirterek, ona aşık olanlar hor zelil olmaz diyor. 

Lāt ‛Uzzā’dan geçüp şahādet eyler íıd¢ile 

Òüsnine ªmān iden kafirler olmaz ¤or zelªl (54a, 170, 5) 

 

Azrail::::    

 Eleştirdiği zahidin kendisini cahil zannettiğini ama verdiği cevaplarla, 

karşısındakinin kendisini  Azrail olarak gördüğünü ifade ediyor. 

Bir meèā’il açdı zāhidiñ ¢ıyāsı cāhilem 

İşidüp cebr-i cevābı íandı ki ‛Azrā’il’em (59a, 191, 1) 

 

2.4.3. Cemiyet 

 

i. Şahıslari. Şahıslari. Şahıslari. Şahıslar    

Tarihi Şahıslar: 

Hükümdarlar ve Şairin Bulunduğu Bölgedeki Yöneticiler: 

 

Abdu’l-mecid::::  
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1829-1861 yılları arası başta olan Osmanlı padişahıdır. İki ayrı tarihte padişah 

övülmüştür. 

Ey Racūlª yine tekrār eyleyüp cihād içün 

Söyle bir sul÷ān-ı tāri¤  Ġāzi min ‛Abdulmecªd (89b, 4. tarih) 

 

Tāc-ı £üsn ile mükerrer pādişāh ‛Abdu’lmecªd 

Hem serªr-i sal÷anatla £ükmü ānıñ te’kªd  (89b, 3. tarih, 1. beyit) 

 

Abdu’l-aziz: 

 1861 -1876 yılları arasında ülkeyi yöneten Osmanlı padişahıdır. Bu padişah 

zamanında elektriğin de geldiği bu tarihte ifade edilmiştir. 

æabża-i tes¤ªrine dünyā kemān ‛Abdu’l‛azªz 

Tªr-i £ükmüñ ¢ıldı a‛dāyı nişān ‛Abdu’l‛azªz (90a, 5. tarih, 1. beyit) 

 

Derviş Paşa::::  

1286 -1287 arası Halep valisi olan Mehmet Derviş Paşa. Bu valinin yılan gibi 

olan eşkiyaları efsunu ile tuttuğunu, etkisiz hale getirdiğini anlatıyor. 

Öyle bir vālª vilāyet Òażret-i Derviş Pāşā 

Eş¢iyā-ı mārª bir efsūn ile ÷utma¢da teb (90 b, 6. tarih, 5. beyit) 

 

Mir Halil::::        

Bu kişinin himayesinde olmaktan şairin memnun olduğunu görmekteyiz. 

 Bu ta£mis-i med£iyye Racūlª-i ‛alªliñ 

øūbi-i gülistān-ı  Kerem Mir Óalªl’iñ 

Dūr itmese Òa¢¢ sāye-i lu÷fuñ üzerimden (87 b, 5. muhammes, 6. bend, 3-4-5. 

mısralar) 
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Halep Kumandanı Hazret Paşa: 

Halep’te kumandan olan birini anlattığı bu tarihinde, bu kişinin keramet sahibi 

olduğunu ve görevinde sürekli kalmasını temenni ediyor. 

Ne mümkün Òażret Pāşā gibi ‛ā¢ıl 

Mu¢addem görmemiş mièlini hiç sālif 

 

æumandan-ı Òaleb tāri¤-i Racūlª 

Degil £ālª kerāmet íāhib-i kāşif (89a, 2. tarih, 4.ve 5. beyitler) 

 

Òażret-i Pāşā æumāndānı müdām 

Eylesün mesrūr ol Rabbü’l enām (91a, 7. tarih, 1. beyit) 

 

Halep Valisi Raşid: 

 1285 tarihinde Halep’te valilik yapan kişi. Bahsedilen vali rüşvet almakla 

suçlanıyor. 

Mey-i rüşvetle Nāşid neş’elenmiş şehr-i Òaleb’de 

Óilāfı neş’et itdi valilik bu êāta bühtāndır (35b, 112, 3) 

 

Emin Paşa:  

206. gazel Emin Paşa için yazılmış. (Şām-ı Şerªf’de ‛Asker Müşªri Devletlü Emin 

Paşa Hażretlerine Med£iyye ) 

 

Cevdet Paşa: 

 1284 tarihinde Halep’te valilik yapan Ahmet Cevdet Paşa’dır. 

Gördü Cevdet Pāşā’nıñ tedbªrini bu bilād 
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Cümlesi ¤avf eyledi emrine bey‛at itdi heb (89 a, 1. tarih, 2) 

 

Kaymakam Mustafa Paşa: 

 1286-1287 yılları arasında  Antep kaymakamıdır. Bu kaymakamın Antep’e su 

getirdiğini ve ölenlerin bile ondan razı olacağını ifade ediyor. 

Açdı ‛Ayntāb íu yoluñ æāyim-ma¢ām Muí÷ā Pāşā 

Bu £uíuída rāzı olmuşdır da¤i ehl-i  ¢ubūr (91b, 9. tarih, 4) 

 

ii. ii. ii. ii. Şairler Şairler Şairler Şairler     

Fuzūlª::::    

 Şairin Fuzūlª’yi önemsediğini ve ondan etkilendiğini görmekteyiz.  

Görse ¢abrim üzre ol yāri  Fużūlª nūr íanur 

Ey Racūlª reh-i yār üstüne ¢abrim ¢azalar(32a, 98,  6) 

 

Pek çok şairin isminin zikredildiği 238. gazelde Fuzūlª’den hikmet denizi olarak 

bahsedilmiş. 

Fużūlª ba£r-i £ikmet sa‛dª fāżıldır feíā£atde 

Gedā-yı şādª ‛izzet nā÷ı¢-ı cūd-ı kerªmāne(72a, 238,19) 

 

Şair dert çekmekte Fuzūlª’den daha ileri olduğunu söylüyor. 

Fużūlª giderdi ‛a¢lı başından gelüp görse 

Beni başdan ayaġa derd-i hecr-i yāre yazmışlar(32b,100, 6) 

 

Haşim:  

Haşim adında bir şaire seslenerek zamanı iyi değerlendirmesini istiyor. 
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 ‛Ālem-i lāhutdan atma her demi ey Hāşimā 

İşde meydān-ı erenler sen Racūlª’sin  yürü (66a,  216, 7 ) 

 

Şair Haşim diye seslendiği kişinin sırları açmamasını, sabrın her kapıyı açtığını; 

gönlünün aşk merdi olduğunu, Eyüp sabrı ile hareket etmesini istiyor. 

Açma rāzı Hāşima  eí-sabru miftā£ü’l- ferec 

ìabr-ı Eyyūb eyle ‛aş¢ merdānesidir göñlümüz(36b,116, 6) 

 

Bunun dışında 238. gazelde Fıtnat, Hafız-ı Şirazi, Haşmet, Hevāª, Hurūfª, Leyla,  

Nābi, Nāfª,  Necāti,  Nesªmi, Mansur, Mevlana, Rāgıb, Ruhª Bağdadª, Şems-i Tebrizª, 

Vehbi gibi isimler var. 

 

Raşid::::  

Racūlª’nin anladığını ve kendisini kimsesiz olarak söylemediğini, padişahlar 

padişahının gönlünde olduğunu belirtiyor. Şair burada  tecrªd sanatı yapmış.  

Rāşidā Racūlª fehm eyler dimez bª-kes beni 

Pādşāhlar pādşāhı pādşāhım dildedir(27b, 80, 7)    

 

iii. iii. iii. iii. Efsanevi şahsiyetleri:Efsanevi şahsiyetleri:Efsanevi şahsiyetleri:Efsanevi şahsiyetleri:    

Rüstem-i Zal:  

Şair dünyanın geçiciliğini ifade etmek için Nef‛ª’in, Rüstem’in öldüğünü ifade 

ediyor. 

æande Nef‛ª ¢ande Racūlª düşün sen bu felek 

Rüstem-i Żāl’ı yatırdı çekdi ¢abristāna heb (10a, 30, 7) 
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Kadeh redifli bu gazelde, Rüstem’in bile kadehten içtiğinde sarhoş olacağını 

anlatıyor. 

æubbe-i ¢arpuz-ı cām devr idüp mihr ü felek    

Ba‛zı mest eyler ki görsün Rüstem-i Zāl-i ¢ade£ (20a,56, 9) 

 

Şair bir anlamda kendisini ifade ettiği beyitte kibirli ve temkinli olmadığını 

söylüyor. Gönlünün laubali, yuvaya düşkün bir kuş olduğunu ifade ediyor. 

Kibr ü vā¢ār ile olmam ya‛ni kim Rüstem vü Zāl 

Lāne düşkünü bu göñlüm mürġ-i terdir lāubāl (55a,175,1) 

 

Şam’da görevli Mareşal Emin Paşa için yazdığı şiirde onun Rüstem-i Zal gibi 

olduğunu söylüyor. 

Gösterüp e÷vārını a‛dāya seyf-i Òayderi 

øutdı şecāatde Rüstem ile ol Zāl’ıñ yerin (63a, 206, 8) 

İddiacı birini eleştirdiği gazelde “Sen Rüstem de olsan o sana meydan okur, 

kendi haline bakmaz.” diyor şair. 

Ger bu va¢tiñ Rüstem’i olsun saña meydān o¢ur 

Ġayret-i cehlile ¢alsa bir kemikle bir deri (77b, 256, 2) 

 

Abdülaziz’i överken onun cesarette Rüstem’i geçtiğini belirtiyor. 

‛Avn-ı bārª ile gün günden cesāret gösterüp 

Rüstem-i Zāl’i geçer bir ¢ahramān ‛Abdu’l‛azªz 

 

Cemşid, Hurşit, Ferid:  

Abdulmecit’i anlattığı 3. tarihinde Hz. Âdem’den beri insanlar böyle bir devir 

görmemiştir, Cemşid, Hurşit ve Ferid böyle hükmedememişlerdir, deniliyor. 
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Görmemiş mièliñ felek tā devr-i ‛Ādem’den beru 

İtmemiş böyle £üküm Òüsrev (ü) Cemşªd u Ferªd (89b, 3.tarih, 14) 

 

iv. Aşk hikâyelerinin kahramanları 

Ferhat:  

Ferhat’ın dağı delmesi hatırlatılarak, “Dağı delmek bir şey değil asıl benim 

yaptığım gibi sineyi bin yerinden delmek hüner.” diyor. 

Külüñkle ÷aġ başın delmesi hüner degil yāhū 

Ki biñ yerden delindi dāġ-ı sªnem kendisi Ferhād (23b, 69, 3)  

 

Bize bir dünyā u u¤rā íanma sen Ferhād gibi 

Cānıña ¢aíd iyleyüp ¤ançer ile ursan da boş (40b, 129,5) 

 

ìun‛-ı Ferhād’ı hüner icrāya ister göñlümüz 

Belki ol Mecnūn’u ‛ākıl ile o yārim baña (2a, 4,6) 

 

Kāh Mecnūn kāh bir Ferhād olursun ey göñül  

Kim ¢abūl eyler seni ma‛êūr ma‛êūr üstüne(69b, 230,6) 

 

Şair aşkla deliren varsa yanıma gelsin çünkü ben ona yakınım ve onun 

Kanber’iyim, Ferhad’ın da ustası benim diyor. 

‘Aş¢la mecnūn olan var ise gelsün yanıma 

Hem ¢arªb u Ķanber’im Ferhād’a bir usta benem (57a,182,2) 

 

Hurşid, Kanber:  
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Ahmedi’nin ünlü mesnevisindeki Hurşid ile Hz. Ali’nin azat ettiği sadık kölesi 

Kanber’in gelip kendisinden esasları öğrenmelerini istiyor. Ben onlara velilik şahının 

Kanber’inden Hak yolunu göstereyim diyor. 

æanı Óurşªd ile æanber gelüp erkānı ögrensin 

Anı ben æanber-i şāh-ı velāyetden idem irşād (23a, 67, 6) 

 

Leyla ile Mecnun:  

Şair kendisinin de Mecnun gibi olduğunu, bunun ispatının da başına kuşların 

yuva yapması olduğunu ifade ediyor. Şair mecnun/Mecnun kelimesin elli yedi kez yazmış. 

Òa¢ª¢at  öyle bir Leylā Mecnūn olmasayidim ben 

Naðar ¢ıl başıma ¢uşlar gelüp böyle üşer mi ya(7b, 20, 6) 

 

Pek çok aşığın Leyla’sı için dağa düştüğünü ifade etmiş. 

Her biri bir ÷aġa düşdi kendi Leylā’sı içün 

Bend-i zincªr oldı Mecnūn gibi ço¢ dªvāne heb(10a, 30, 5) 

 

v. v. v. v. ÇevresindeÇevresindeÇevresindeÇevresindeki şahsiyetlerki şahsiyetlerki şahsiyetlerki şahsiyetler    

Hasırcızāde Ferhad::::  

Antep’in ünlü ailelerinden biri olan Hasırcızādelere mensup bir kişi olabilir. 

‛Ayntab şªrªn imiş Òaíırcıêade Ferhād 

 Ben Racūlª Mecnūn’um Leylā degil Mevlā murād (24a, 70,1) 

Muhtemelen Haşim ve Raşid diye seslendiği şairler (Daha önce iiiiiiii maddesinde bu 

iki şairin adının geçtiği beyitlere örnek verdik.) de şairin yakınında olan iki kişidir. 

 

vi. vi. vi. vi. Felsefeci, düşünürFelsefeci, düşünürFelsefeci, düşünürFelsefeci, düşünür    

Aristo, Eflatun:  
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Şair gazelinde işinin ehli olmayanlardan bahsediyor. Ve bu kişilerin Eflatun, 

Aristo gibi davrandıklarını, astronomiden bahsettiklerini belirtiyor. 

Kimi Eflā÷un-ı èānª kimi Aris÷o olur 

Eyleyüp ‛ilm-i felekiyyāt u semādan ba£iè (17a, 51, 2) 

 

Kişinin böbürlenmemesini ifade ettiği bu beyitte kendini Eflatun’a benzetme 

diyor. 

Cüz-i ikmāl ile Eflā÷un’a teşbªh eyleme 

Kendini bil ‛ā¢lıñı mizāna al ūr üstüne (69b, 231, 5) 

 

vii. vii. vii. vii. Fıkra kahramanlarıFıkra kahramanlarıFıkra kahramanlarıFıkra kahramanları    

Nasrettin Hoca:  

Beraber konuştukları birini Nasreddin Hoca’ya benzetiyor. 

‛Acā’ib êāta çatdı¢ ki mièāl-i Òvāce Naíreddin 

Uíūletle baíar yı¢ılmasun diyü zemªn (62b, 204,1) 

 

Bekrª Mustafa:  

Şair, tabiatının Bekri Mustafa’ya benzediğini; başkalarının camiye gittiğini 

kendisinin kaderinin meyhane olduğunu ifade ediyor. 

Bu ta£rªr êāhide cāmi‛ bize mey¤āne yazmışlar 

Ki görsün Bekri Muí÷afā beni ¢avgāna yazmışlar (30a, 95, 1) 

Kararsız bir gönle sahip olduğunu, her gördüğüne aşık olduğunu ifade ettiği 

gazelinde ne yaptığını bilmeyen ayyaş bir tip olan Bekrª Mustafa’ya benzetiyor. 

Kāh cāmi‛lerde ta¢vā kāh mey¤āne yeriñ 

Bir ¤arābāt ehli bilmem Bekrª Muí÷afā mısıñ (52b,166,5) 
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viii. viii. viii. viii. Kavim İsimleriKavim İsimleriKavim İsimleriKavim İsimleri    

Acem:  

Şair milliyetini belirtirken bu kelimeyi kullanmış. Ehl-i Beyt sevgisini yoğun 

olarak ifade eden şair muhtemelen Şiª veya Kızılbaş olmadığını ispat etmek için böyle bir 

söyleyişe yer vermiş. 

Ne öyle ¢īl u ¢āl eyle ne hiçbir in (u) ān söyle 

Baña Fārªsª’den íorma ne ‛Acem ne æızılbaşım (56 b,180, 3) 

 

Arap:  

Arapların Türkçe şiir yazamadığını, Halep’te ise şairlerin olduğunu, ancak kendi 

kıymetinin bilinmediğini ifade ediyor. 

İdemez inşā ‛Arab Türkª lisān üzre şi‛ir 

Bilmedi bizi Òaleb kim íā£ib-i eş‛ār imiş (39a, 124,3) 

 

Frenk:  

Toplum yaşamının aksayan yönlerinin eleştirildiği gazelde rengârenk Firenk 

malları ile insanların gözünün boyandığı anlatılıyor. 

İşde bu renk ile felek ‛ālemin gözin boyar 

Anıñ içün gösterir envā emtā-ı Firenk (53b,169, 6) 

 

Hindu:  

Hintlilerin siyahi ırktan olması sebebiyle sevgilinin güzellik unsurlarından 

kaküllerin siyah olduğunu belirtmek için kakül, Hindu kelimesi ile beraber anılmış. 

Ne bu ġavġā-yı ‛aş¢ merdāne Hindūlar çeküp ÷uġı 

‛Aceb kākülleri ¢urbunda êülfi ¢ara yazmışlar (32b,100,2) 
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Türk:  

Şairin Türk olduğunu belirtmiştik. Burada “kaba Türk” tabirini eleştiriyor. 

Sefercel altını hayvānıñ altı eyledi ta‛bªr 

Kaba Türk ıítılā£ātı fenā ender fenādandır (29a, 86, 6) 

 

Artık iyi şairler yetişmediğini belirtirken kendi kökenini de anıyor. 

Racūlª ¢ande var sul÷ān-ı şā‛ir şimdi pek nadir 

Kemāl ehli bu Türk’ün aġzın açdırmaz evā’iller (30b,93, 7) 

 

Şair “Türkmen kişinin ayağı altında dört parmak nasır” söyleyişini burada 

eleştiriyor. Böyle kişilerin güya nezaketli davranayım derken çok kaba benzetme 

yaptıklarını, hakaret ettiklerini ifade ediyor. 

Ço¢ ¢aba temèªl ile ya‛ni nezāket gösterir 

éāt-ı Türkmen ayaġı altında dört parma¢ naíır(32a, 99, 3) 

 

ix. ix. ix. ix. Mekan İsimleriMekan İsimleriMekan İsimleriMekan İsimleri    

Adana, Urfa, Maraş, Antep, Halep: 

İşidüp íāhib-i tedbªri gözüñ açsın hemān 

Adene Mar‛aş ve Urfa ‛Ayntāb ile Òaleb (89 a, 1. tarih, 3.) 

 

Arasat: 

Òasret ile iştiyā¢ beyninde şimdi mürġ-i dil 

Ya‛ni ‛Araíāt’da ¢almış uçmaġa eyler meyāl (55 b, 177, 5) 

 

Ayntab, Ayn-ı Leben: Gaziantep ve Alleben. Ayn-ı leben süt/yoğurt kaynağı 

anlamına gelen Arapça bir sözcük grubu. Antep’i Şehit Kamil ve Şahin Bey olmak üzere 
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ikiye ayıran derenin adı. Bu dere köpürerek öyle beyaz akarmış ki akanın süt mü hatta 

yoğurt mu olduğu bilinmezmiş. Halk hıdırellezde dilek kağıtlarını atarmış bu dereye. 

İçinde insanlar yüzermiş.  

Bir şū¤-ı cihān ‛āşı¢a atma¢da perende  

Güller gibi ġayetle açı¢ meşreb-i ¤ande 

Ol ¢add-i fidān £ā÷ırıma geldigi anda 

Sa£rāda teíādüf ider her dem o da bende 

‛Ayntāb bizi bend eyledi bir zülf-i kemende 

Eyyām-ı bahār seyre çı¢up ‛Ayn-ı Lebende (4. müseddes, 1. bend 5. ve 6. mısra ) 

 

Basra: 

Gerçi münbiddir bu bostānıñ müfªdi heb hebā 

Dest-i sārı¢dan ¤alāí olmaz emek gider yufā 

Bunca biñ nā÷ūri var di¢kat iderler íuretā  

Kimseniñ bir kimseden yo¢dur ¤aberi ġalibā 

Ya‛ni temèªl eyleyim ma‛lūm olur şimdi saña 

Baíra  yanmış āstānede ider yascı nidā 

Telġırafıñ ço¢ müfªdi var bu £uíūídan yaña 

Ba¢ ne i£dāè eyledi eş‛ār içün ‛ā¢ıl baña(Terci-i Bend, 4. bend, 6. mısra) 

 

Beykoz, Kağıthane: 

 Beykoz’dan Kağıthane’ye gitmek için gerekiyorsa, yedek kayıkçı tutmasını 

söylüyor. 

O çifte ¢ayı¢ Bey¢oz’a Kaġıd¤āne dek ÷ut 

Ä¢ındı’(y)ı göz kesmez ise ba‛ż yedek ÷ut (14 a,  41, 1 a) 
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Fırat Nehri::::    

    Şair gözyaşlarının çokluğunu ifade etmek için, gözyaşlarını Fırat nehrine 

benzetiyor. 

Dªde-i giryānıma ta‛cªb idüp ‛ālem-i nās 

Bir temāşā-i cihān nehr-i Fırat olmuş diyü (65 a,  212, 5) 

 

Firdevs:  

Sevgilinin güzellik unsurlarından bahsederken kokusunun Firdevs kokusu 

olduğunu söylüyor. 

Òüsn gülzārı men‛ eyler bu ¤ilāf sözi degil 

éāt-ı nūrından me’ā¤iê rūz-ı nevrūz degil 

Bū-yı Firdevs būyıdır inbªk ile sözü degil 

Lebleri üzre ġubār-ı ¤a÷÷-ı nev¤ªzi degil 

Nāfe-i āhū-yı cisminden dökülmüş müşktāb (85b, 4. Muhammes, 3. bend, 3. 

mısra) 

 

Hint, Yemen, Ugan(Uganda): 

    Şair üzüntüsünden bahsederken Hindistan ve Yemen’i geçtikten sonra Ugan’a 

ulaştığını söylüyor. Büyük bir ihtimalle deniz yolu ile yolculuğu kastederek, göz 

yaşlarının çokluğunu kastediyor. 

Geçüp ol Hind u Yemen’den yüridi Ugan’a 

Gözümüñ yaşı ile  ÷oldı o çinª fāfur (34a,106, 5) 

 

Hisaraltı:        

Bu isim Antep’te bulunan halkın toplandığı sohbet ettiği bir yerin adı olabilir. 

Sū-i ðan itmededir meşreb-i ma‛nā-yı èa¢ªl 
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Òiíāraltı’na gidüp sözini hiç bilmez imiş (39b, 126, 5) 

 

Hoten, Rum: 

 Sevgiliyi ceylana benzetmiş ve Hoten’den Anadolu’ya kaçtığını ve ona aşık 

olanların da onu avlamaya çıktığını söylemektedir. 

Firār itmiş Óoten’den Rum’a geçmiş ya‛ni bir āhū 

Görüp üftādeler ía£rāda íayyād oldılar yā hū (64 b, 211, 1) 

 

İstanbul, Kağıthane:  

İstanbul’da gezmek, mesire yerlerinden olan Kağıthane’ye gitmeyi; yani 

eğlenmeyi, yorgunluk olarak değerlendiriyor. 

Çünki İslambul’da yorġunluk adı zev¢ü íafā 

æaradan yayan  Kaġıd¤āne’ye gitmek gibidir (32 b, 101, 2) 

 

İran:  

Sevgilinin saçlarının güzelliğinden bahsederken sevgiliyi İran şahına benzetmiş. 

 Töküp kākülleriñ ol tāc-ı £üsnüñ başına giymiş  

‛Aceb tebdªl kıyāfetdir ki bilmem Şāh-ı İrān bu (64 b, 211, 2) 

 

İrem bağları:  

Sevgiliyi İrem bağından kaçmış bir gılmana benzetiyor. 

Âdemªde görmedim mièlini ġılmāndır  meger 

Bāġ-ı İrem’den firār itmiş uyur iken bevāb (10 b, 31, 6) 

 

Şair İrem bağının gül bahçesinde yari olmadığı zaman, ağladığını ifade ediyor. 
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Görmesem cemāliñi bu gözlerim nemdir  benim 

Gülşen-i bāġ-ı İrem yārsız olur baña aêāb(11b, 36, 5) 

 

Kalealtı: 

Büyük bir ihtimalle  Ayn-ı Leben deresi yakınındaki bir mesire yeri. 

Sermiş ol metā‛ını bir post-nişªn güher füru¤t 

æal‛ealtı ¤oş müreffe£ bir şªriñ pazar imiş (39a,124,6) 

 

Nil, Sudan:  

Göz yaşlarının çokluğunu anlatmak için, göz yaşlarının az bir kısmının Nil 

nehrine yardım ederek Sudan’ı mamur ettiğini belirtiyor. 

øolanup bir avuç ekşim Nil’e imdād eyler 

Ki o Sudan’ı ider ba¤t-ı siyāhım ma‛mūr (34a, 106, 6) 

 

Nişabur:  

Şair Horasan erenlerine seslenerek Nişaburlu erenlerinin üstüne gitmemelerini 

istemektedir.  

Ta£rªk-i eş‛ār ile gel sen teberdārım dime 

Óorasān erleri ço¢ gitme Nişābur üstüne (69b, 231, 3) 

 

Sudan:  

Sevgilinin güzellik unsurlarından kaş, göz ve kirpiğin siyahlığını anlatmak için 

saf bağlamış  Sudan askerlerine  (büyük bir ihtimalle siyah olmaları açısından )  

benzetiyor.  

Siyāh ¢aş ile göz kirpikleri íaf baġlamış çünki 

Mièāl-i ‛asker-i Sūdan emir var pādşāhından (60 b, 197, 4) 
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Şahmaran kalesi (Yılan kalesi):  

Bugün Yılan kalesi olarak bilinen bu kale Adana topraklarındadır. Sevgilinin 

güzellik unsurlarından olan saçtan bahsederken, sevgilinin de Şahmaran kalesinde 

kurduğu bir tahtta oturduğunu söylüyor. 

Çeşm-i ejder zülfi mār kākülleriniñ her teli 

Şahmārān ¢al‛ası ta£tında ¢urmuş £aymegāh (67 a, 221, 2) 

 

Tur dağı:  

Alevi şairler arasında sıkça kullanılan Tur dağı, Hz. Musa’nın Allah’la görüşmek 

için gittiği dağın adıdır. 

Ŝābit ol her bir kelāmıñ zübde ¢ıl tavr üstüne 

Ben kelªm oldum diyu gitme ¤ilāf  øūr üstüne (69b, 231, 1) 

 

Ulaş:  

Nur dağlarının güneyinde, günümüzde İskenderun’a bağlı Akarca (Ulaş)’da 

yaşayan bir güzele aşık olduğunu söylüyor. Ayrıca Gavurdağ’ında yaşayan Ulaşlı aşireti 

de vardır. Bu aşiret daha sonra Derviş Paşa tarafından1865’te Hacı Osmanlı kariyesine 

yerleştirmiştir. 

Òa¢i¢atle güzel e÷vārı belli bir dilāver bu 

Suāl itdim didiler ki Gavur øaġlı Ulaş’dandır (35 a, 111, 3) 

 

Urfa: 

İlahi aşkını anlatırken, Urfa’da Nemrut’un ateşini Allah’ın gül bahçesine 

çevirdiği  Hazret-i İbrahim gibi olduğunu belirtiyor. 

Āteş-i Nemrūd’ı gülzār eyledi Bārª kerem 

Òażret-i İbrahim ile bilki Urfa’da benem (57 a, 183, 4) 
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İKİNCİ BÖLÜM 

DİVĀN 
 

1. GAZELLER 
 

1 a 

           (Ĥarfü’l-Elif) 

                         1 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

Bismillāhirra£mānirra£ªm 

 

1          Bādedir āb-ı Òıżır sā¢ª-i ‛aş¢ dilde se¤ā 

Bādedir esma(y)ı ta‛lªm ādeme Òa¢’dan ‛a÷ā 

 

2          Bādedir esrār-ı ilm ü besmele vü fāti£a 

Bādedir æur’ān u £üsn-i ¤a÷÷-ı ma£būb-ı Óudā 

 

 3         Sā¢ª-i íāfª se¤āvet cāvidāni dem íunup 

Nūş-ı mestem ġayri bilmem bir baña fāni be¢ā  

 

4          On sekiz biñ ‛ālemi a¤z eyleyüp mir’at-ı ¢alb 

Bu ne sırdır gösterir irşād içün bir bir bañā 

 

5          Ey gözüm nūrı tecellª  êāt-ı Òa¢’dır gösteren 

Gösterir seni baña Òa¢ gösterir beni saña 
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6          Lafð-ı sen ben terke urmuştur veli ‛āşı¢ olan 

Evveli vü ā¤iri vuílat demidir dā’imā 

 

7          Ey Racūlª dem bu dem māżi-i müsta¢bel bu dem 

Neş’e-i íāfª u bā¢ª meclªs-i dilde żiyā 

 

                         2  

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Bā-i bismillāh ‛aş¢ cām-ı mey-i fażl-ı Óudā 

            No¢÷a-i ‛ilm-i ledün ba£rinde sā¢ª reh-nümā 

 

2          Kāse-i pür-bādedir esrār-ı ‛ilmiñ mebde’ª 

            Lebleri menba‛-ı kevèerdir Resūl-i Kibriyā 

 

3          Fātiha seb‛a’l-meèānª cāvidānidir sözüm 

            Gösterir ¢udret yedi ¤a÷÷ vech-i ¤atmü’l-enbiyā 

 

4          Ümmü æur’an āşikār oldı yüzünden A£med’in 

Gül cemāli nūrı sāfªdir Mu£ammed Muí÷afā 

 

5          İ¢tidā itdi göñül ol ¢aşları mi£rābına 

‛Ayn-ı erkāna mu£abbet dilde dā’im bª-riyā 

 

1 b 

 

6          Sāyesi düşmez yere ço¢ ¢alb-i aşı¢ a£z ider 

‘Arş-ı a‛lādan  yücedir ¢āsdı fev¢-al-‘ulā 
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7          Nūr ile ¢ıldı münevver ism-i pākª ‘ālemi 

Mu‘cizātıñ şu‘lesiyle ¢alb-i mü’minde żiyā 

 

8          Her se£er gül bū-yı íāfª  ‘anber-i sārā ile 

Yüz sürüp işigiñe niyāz ider bād-ı íabā 

 

9          Görmesem cemālinª cennet de bir zindān olur 

Yā İlā£ª ma£būbuñ cemāli cennetdir baña6 

 

10         Òüsnüñe pervāneyim ¢albden ÷utuşdu bāl ü per 

 Cildimi fānūs idüp şem‛i dile virdi żiyā 

 

11         Gelsün ol mürg-i semender görsün āteşbāzlıġım 

 Ma£v olur ba£r-i muhª÷ bir ¢a÷redir ‛a÷şānıma 

 

12         Cām-ı ‛aş¢a  meyl iden var ise gelsün yanıma 

 Menba‛-ı kev¦er Mu£ammed sā¢ª-i Òaydar-se¤ā 

 

13         Mü’mine íıd¢-ı şe£ādet ta‛lªm itdi ol Nebi 

             Müênibe rāh-ı selāmet açdı bir bāb-ı recā 

 

14         Ravða-i pākindeki Veys’iñ ġubārı zerresi 

 Ma£v ider nar-ı cāhimi ger şefª‛ olur sana 

 

15         O¢u bu na‛t-ı şerªfi var müfªdi çeşmüñe 

  Kā£il-i şefā‛at olur gözlerine tûtiyā 

 

                                                 
6 Bu beyitte vezin bozuktur. Ayrıca “و �ك�%&”  sözcüğünde bir harf eksiktir. 
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16         ìıd¢ile kim getürür bir kez íelāt ile selām 

 Nūr-ı te’¦ªr ile bulur Ka‛be-i dilde íafā 

 

17         Ey Racūlª ol Şefª‛-u’l müênebªne ¢ıl íalāt 

             Eííelāt  u vesselām ‛aleyke yā nūr-ı Óudā 

 

2 a 

                         3  

Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          Serāy-ı cānib-i ‛āsªye sed çekmiş per-i ‛an¢ā 

Hümā‛-yı sāye-i devlet görinür lāne’i Kübrā 

 

2          Mi¦āl-i ¢al‛adır ki £ā’il olmuş çeşm-i a‛dāya 

Görince ehl-i ‛iíyān titreyüp ¤avf itmede £ālā 

 

3          Dolab-ı fen ile ‛āíª(y)i çekmiş tā serāy üzre 

            Getirmüş ¤āk-i pāye cebrªle görmek içün da‛vā 

 

4          Bahār eyyāmı ‛āsªden yañā pªş-i serāyı gör 

            Yeşil ¤il‛at giyüp gösterdi ¢amet ‛ālem-i eşyā 

 

5          Hümāya hükm ider şimdi mi¦āl-i ¦ānª İskender 

            Didiler ism-i tesmiyye-i tenzªlün mine’s-semā 

  

6          Óilāfı sevmeyüp aíla ‘adāletle ider icrā 

            Òa¢i¢at öyle bir zāt kim íı£a£ ismiyle müsemmā 
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7          Racūlª āb-ı ‛āsª nūş idüp ‛iíyāna meyl itme 

            Bu şehre £ükm iden İskender-i ¦anª didi ‛ammā 

 

                         4  

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Kā’se(y)i nªm íundu sā¢i bāde(y)i yārim baña 

            Tevbe etdim ar÷ı¢ içmem virmesin yārım baña 

 

2          Òa¢¢ımı inkār ider kim baña meyli yo¢ diyü 

            Bu ¤uíuída gösterir ol yār u aġyārım baña 

 

3          Mest olup zülfü gibi ‛a¢lı başından perªşān 

Devr ider meclisi pür íonra ki íayarım baña 

 

4          Kūşe-i çeşmiyle bir efsūn ider ‛a¢lım gider 

            Cānımā ¢aíd itdigin her anda duyarım baña 

 

5          Yāre Mecnūn olduġum çün devr-i ía£rā eylerem 

            Ya‛ni £arām itdi ġurbet7 kendi diyārım baña 

 

6          ìun‛-ı Ferhād’ı hüner icrāya ister göñlümüz 

           Belki ol Mecnūn’u ‛ākıl ile o yārim baña 

 

7          Ey Racūlª nāz ü istiġnā ile  bu cevr-i yār 

            Cāna geçdi cānıma kendim ki  ¢ıyarım baña 

 

 
                                                 
7 Bu sözcük “¢urbet” şeklinde yazılmış. Ve ağız özelliği gösteriyor. 
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2b 

                                 5 

           Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Yār içün bir derde düşdüm bulmadım gitdi devā 

            Çekdiġim cevr ü8 cefāyı yine bilmez bª-vefā 

 

2          İşidüp āh ü enªnim bu  ża‛ªf £ālim görüp 

            Nāz ü istiġnā  ider reftār ile gelmiş baña 

 

3          Âteş-i  ‛aş¢ ile yandım oldu cismim meş‛ale 

            Yāre ol zªnet gelür kim ya‛ni bir zev¢ u íefā 

 

4          ‛Ā¢ibet  Mecnūn idüp ía£rāya düşürdi beni 

             Çekdigim bilmez íanur seyrānı bu sünbül hevā 

 

5          Böyledir ¢anūn-ı ‛aş¢ ki yār u cāndan ilerü 

            Belki ben yārdan geçerdim gönlüm itmese recā 

 

6          Òā÷ırımdan zerre dūr olmaz £ayāli görmesem 

            Her ne cevr itse göñül bu cevr-i yāre mübtelā 

 

7          Mer£ametsiz gördüm ammā böyle ðālim  görmedim 

            Ey Racūlª fitneniñ bir eşi var ise íalā 9 

                       

                         6 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

                                                 
8 Atıf vavını izafet kesresi ile yazmış.  
9 Kelime “Z[” şeklinde yazılmış. 
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1          ‛Ā¢ıl irmez  £ikmet-i Òa¢¢ söylesem şāyet ¤a÷ā 

 Bu ne £üsündür be ¢āfir Òa¢¢ saña ¢ılmış ‛a÷ā 

 

2          ‛Ārıż u ru¤sārıñı gülzāra teşbªh eylesem 

 Zülf-i10 mārıñ gülsitān içre  ÷olaşmış bir belā 

 

3          Ejder-i çeşmiñ beni her bir ba¢ışda öldürür 

Lebleriñ i£yā ider mu‛ciz Mesª£a’dır bañā 

 

4          Şāri£11-i İncªl ¢alem tecrªbe itmişdir meger 

Şer£ idüp kāfūr-ı gerdān üzre bir no¢÷a saña 

 

5          Gösterir bāġ-ı İrem bir ¤āl-i kāfirden nişān 

Kāfiriñ yüz ¢arasın ‛afv eyleye belki Óudā 

 

6          ‛Ādetullāh olmamış dünyāda ġılmān görmedim 

Ya’ni teşbªh eylesem Òa¢ görmüş ol £üsnü12 revā 

 

7          Ey Racūlª Òa¢ yarmış ben güzel med£ eyledim 

Tövbeler olsun ¤a÷āsı var mı bilmem ‛acebā 

3 a         

                                   7 

 Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Öyle êātım ‛ālem-i ervā£ müselseldir baña 

Çār ‛uníurdan olan eşyā müşekkeldir baña 
                                                 
10 Kelime hep “\] ^” harfi ile yazılmış.  
11 Kelimenin yazımı " Kخ  O`” şeklindedir. 
12 Burada ismin belirtme hali vav harfi ile yazılmış. (و �وا��%)  
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2          ïāhirem bir zerreden ¤afªf vücūdum bā÷ınen 

On sekiz biñ ‛ālemi ÷ut ki mu‛addeldir baña 

 

3          Óāí u ‛ām ile ‛avāmı bir görür çeşm(im) benim 

Her ne ednā var ise ma¤lū¢ mübeddeldir baña 

 

4          Öyle bir mestim felek başımda çar¤ eyler benim 

Māżi müstakbel olup ā¤ir min evveldir baña 

 

5          Dildedir genc-i nihān miftā£ çün söyler zebān 

            Yāver-i ‛aş¢ım ezel êāt mü’ekkeldir baña 

 

6          æabża-ı tes¤ªre çekdi pençe-i Âl-i ‘abā 

Rāh-ı Òa¢’dan ġayrı bi’l-cümle mu‛a÷÷aldır baña 

 

7         Ey Racūlª istemem fānª bulan mesned kemāl 

           Meşreb-i Mecnūn £arābātım  mükemmeldir baña 

 

                         8 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Leyle-i æadr’e irişdik bu gice biz bª-riyā 

            Geldi iki gözlerim nūrı ki oldu pür żiyā 

 

2          Keşf-i rāz-ı cāvidānªden küşād oldı hemān 

Levh-i £üsnüñ āşikār itdi açup bāb-ı semā 

 

3          Òvāce’ -i ‘ilm-i ledün yüzünden açdı bir kitāb 
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Āteş-i ‘aş¢ ile ma£v itdi günāhı meh-li¢ā 

 

4          Ey cemāl-i yāre müştā¢ var ise gelsün beri 

            Ġayrı cem‛iyyet degil bu meclªs-i Âl-i ‛abā 

 

5          Cānıma çı¢ çı¢ diyü ÷anbūr-ı sªnem ses virir 

            Tutdı ol āh u enªnim nāy gibi bir dem íabā 

 

6          Òasret-i yār ile yansun şem‛-i dil yā Rab müdām 

            Öyle tezyªn olsun ol ¢ubbe-i şāh-ı Kerbelā 

 

7          Ey Racūlª dem bu dem ‛ālem girü bā¢ª bu dem 

Sā¢ª-ª meclªs bize her  dem ‛Aliyyü’l-Murtażā 

 

3 b                               

                                     9 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1           Evvel ü ā¤iri bir ferd-i e£adsin ey Óudā 

             æanġı millet olsa ismiñ êikr ider ez-ibtidā 

 

2          Çār bāġ ile mürekkeb her ne kim var eylediñ 

            Birligiñ ièbāt ider ðāhir olan her bir íadā 

 

3          Nār u £asretle yanup deryā coşar āb-ı revān 

            Yüzini13 ¤āke sürüp niyāz ider bād-ı íabā 

 

                                                 
13  Kelimede ( )�(و زر )  ) fazladan bir harf var. 
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4          Nev-bahār eyyāmı feryāde düşüp cümle ÷uyūr 

            Her biri kendi lisānı üzre eylerler du‛ā 

 

5          Rūzgār-ı ‛aş¢la gūş  eyledim her bir nebāt 

            Cümlesi Òa¢ bir diyüp itmekdedir dā’im nidā 

 

6          Bu nidā(y)ı fehm idüp düşdüm £a¢i¢at  rāhına 

Rehberim āb-ı Òıżır ba£r-ı mu£ª÷ mürşid baña 

 

7          Ey Racūlª ¢ande ba¢sam ‛aş¢ i£ā÷ā eyledi 

İki çeşmim bir görür ¢ılsam naðar her bir yaña 

 

                         10 

 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1   Cān ¢ulaġın aç gözüñ diñle naíª£ bu saña 

Gezme beyhūde cihānda ‛ömrünü itme hebā14 

 

2          Çeşm-i ġaflet çünki görmez gūş işitmez her £urūf 

            İsm-i a‛ðamdır tekellüm itdigin her dā’imā 

 

3          O¢u yüzünden kitābı tā ki göñlüñ açıla 

            Açma nā-ehline dersini yazı¢ itme ¤a÷ā 

 

4          Bu ‛ilim esrār-ı £a¢dır Òa¢¢’ı bilmez ne bilür 

O¢usa ¢ır¢ yıl yine cehlªle eyler iddi‛ā 

 
                                                 
14 Bu beytin  başında “can” kelimesinin üzerinde “mar idi” ibaresi var.(  KOa اbد ى ) 
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5          Ehl-i ‛aş¢ıñ ÷ālibi gonca dehendir o¢uyan 

La‛l-i lebinden íadā(y)ı gūş ider bād-ı íabā 

 

6          Nev-bahār ‛ıyd-ı Òıżır’dan ders alup çün ‘andelªb 

           Gülistānıñ şer£ini £ıfð itmek içün mübtelā 

 

7          Ey Racūlª êikr ü fikrinden degil ħālª15 cihān 

Cümle ma¤lu¢ kendi hālince ider £amd ü èenā 

4 a 

                         11 

            Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          Güzeller şāh-ı £üsnüñ £ürmetiçün ‛ālem-i eşyā 

æalurdı ðulmet içre görmeseydi vechini dünyā 

 

2          Cihāna virdi revna¢ çünki bā¢ªdir ilā ā¤ir  

Seniñ şer‛-i şerªfiñ bir münevver şem‛adır £ālā 

 

3          Dinildi £a¢¢ına ümmª £a¢i¢at ümm-i æur’ān’sın 

            Yüzün seb‛a’l-meèānª ¢āmetiñdir nüs¤a-i Kübrā 

 

4          Elif lām ile íāfª muí£af-ı £üsnüñdedir Yāsªn 

Gelür ma‛íūm-ı pākin ‛adedince Sūre-i Tāhā 

 

5          O¢urum bā-i bismillāh ile na‛t-ı şerªfin ¤ūb 

            Ki sensin vā¢ıf-ı esrār-ı süb£ānellezª esrā 

 

6          Yüzüm £āke sürüp āb-ı revān oldu gözüm yaşı 
                                                 
15 Kelimenin yazımı “SeOf” şeklindedir. 
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Óaber virince ‛aş¢ £ālª cūş itmekdedir deryā16 

 

7          Görüp nūr-ı bahār germiyyeti £ālim ¢ıyām itdi 

            Saña ta‛ðªm ider cümle yeşil ¤il‛at giyüp ía£rā 

 

8          Açup la‛l-i lebiñ ġonca-dehen çün vaífını eyler 

Münādª ‛āleme i‛lān ider dil bülbül-i şeydā 

 

9          Getürdi misktāb-ı ravża-i pākin íabā bir dem 

Ne mümkün gayrªde bir böyle bū-yı ‛anber-i sārā 

 

10         Serāpā £üsn-i ¤a÷÷ıñ bir kitāb-ı cāvidānªdir 

 Yüzünde nev hilālin ¢abe ¢avseyns ðāhir ev ednā 

 

11         Racūlª bir fa¢ªrim íā£ib-i ‛iíyan meded senden 

 Ki sensin Yā Rasūlallāh şefā‛at ma‛den-i i£yā 

4 b 

                         12  

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Ba¢ma ey çeşmim ‘abūsü’l-vech gel itme ¤a÷ā 

            Bu ¤a÷ā ādāb-ı ‛aş¢da nā-revādır mu÷la¢ā 

 

2          Şekli bed a¤lā¢(ı)17 bed şa¤íıñ ca£ªm görsüñ yüzüñ 

            Yūsuf-ı £üsni görüp mir’ātı ¢albe vir cilā 

 

                                                 
16 Bu mısrada bir hece eksiktir. 
17İsmin belirtme halini genellikle yazmamış. Buradada yazmamış. Biz böyle yazdığı yerleri yay 
ayraç içinde göstereceğiz. 
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3          Gerçi za¢¢um ¢ırmızı ammā ki gül-būy olamaz 

 ïāhiren sünbülde mā’i gösterir bū-yı vefā 

 

4          Sāde elvāndır murādı íanma ki sen ‛āşı¢ıñ 

Çeşmine envā‛ renk-i birdir pāzārı bātına 

 

5          Bā÷ını esved ola bir ġayri renk ¢ılmaz ¢abūl 

İşde bu remz-i ma‛ānª fehm olur çün intihā 

 

6          Ehl-i Beyt’e ¢aíd iden ðālim íıfātıdır şenª‛ 

Maðlūmuñ ya‛ni en ednāsında var ¤ayr u íabā 

 

7          Ey Racūlª mü’miniñ êātında nūruñ eèeri 

            Yā yüzünde yā¤ud a¤lā¢ında elbet var żiyā 

 

                         13 

 Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          æande var dünyāda íādı¢ yār aġyārdır saña 

ìūretā her iltifātı çār nāçārdır saña 

 

2          Her güler yüz gösteren dostdan vefā itme ümªd 

Va‛dine aldanma ki i¢rār u inkārdır  saña 

 

3          æanġı a£bābıñ seniñ derdüñ içün kim düşünür 

Derdiñi tecdªd içün efkār-ı tekrārdır saña 

 

4          Gösterir billūrdan zehri devā feñle ÷abªb 

Geç şifāsından anıñ mużmār-ı bªmārdır saña 
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5          Óaste-i £āl-i ¤arāb ta‛mªr içün belki göñül 

Var ise bir ehl-i dil güftārı mu‛ammādır saña 

 

6          İ‛timād itme zamānıñ yār aġyār add olur 

Diñle bu ya‛ni naíª£at var eş‛ārdır saña 

 

7          Ey Racūlª ÷a‛na taşından ‛adūnuñ ¢or¢ma kim 

æaíd-ı i‛dam itseler çün Bār-ı Settār’dır saña 

5 a 

                         14  

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Müşktāb-ı hey’etin nāma£rem itmişdir íabā 

‛Ālem-i sırr-ı ¤afªden dem urur bir hū íadā 

 

2          Gösterir endām gül bū ðāhir itmez cismini 

Bu ne £ikmet mest ider ‛uşşa¢18 bª-meyden ġıdā 

 

3          Menba‛-ı genc-i nihānªden nihāyetsiz kelam 

Pāre-i la£m-i zebān ta£rªk ile ðāhir nidā 

 

4          Gūş idüp di¢¢atle fehm itdim ‛acā’ib kelimāt 

Añladım eêkār-ı ma¤lū¢ātı tesbª£-i Óudā 

 

5          Dªde-i ¢albden naðar ¢ıldım ne gördüm ‛ālemi 

Bir vücūd imiş ‛anāíırdan mürekkep eşyā19 

                                                 
18  Kelime “gّOiIj” şeklinde yazılmış. 
19 Bir hece eksik. Ancak “eşya” sözcüğü “eşiya”okunursa eksik hece tamamlanır. 
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6          Naġme-i sāz-ı íadā(y)ı lu‛ba20 mā’il pªr ü zen 

Bir hevā-yı ‛aş¢ ile ta‛lªm-i ra¢í eyler semā 

 

7          Aġzını açmış Racūlª’dir töker ya‛ni íadef 

Ba£r-ı £ikmetden mu‛abbir ta‛bªri bu rü’yā21 

 

                         15 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Keşti-i Nū£ vücūd-ı ‛aş¢ı hevāyā i¢tidā 

Bādbān küşād olunca fehm olur rāh-ı hüdā 

 

2          Ba¢ma sen emvāc-ı ‛aşkıñ dildeki ÷uġyānına 

Tªre ÷abª‛atı íafª itmeye ¢ādir Óudā 

 

3          Bu me’āli ‛aksine fehm eyleyüp yüz bulma ki 

            Ey íofu olma sefªh ol beyne’l- ¤avfi ve’r-recā 

 

4          Çünki Òa¢ esmā-i £üsnā ta‛lªm itdi ādeme 

Óayr u şer ta¢dªr-i Òa¢ şerden haêer ¢ılma¢ revā 

 

5          Ehl-i ‘aş¢ı ÷a‛n iden zāhid22 düşer berza¤lara 

Çünki esbāb-ı kibirdir íofuya dām-ı riyā 

 

                                                 
20  Kelime “ e ؤQl ” şeklinde yazılmış.  
21 Bir hece eksik. 
22 Bu  kelime hep “�” harfi ile yazılmış. 



 

 

 

75 

6          Òakimiñ aġzını rüşvet23 ÷utdu ÷oġru söylemez 

İşde bu da‛vā-yı ‛aş¢ı faíl iderim ben baña 

 

7          Ey Racūlª başına bunca belā getürdi ‛aş¢ 

El-mu¢adder lā-yugayyer ÷oġrı kelām intihā 

 

5 b24 

Zihnª’den bir şiir: 

 

6 a 

                         16 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Elfi evvel ādeme lām ile lu÷f itdi Óudā 

Dāl-i mevcūd ile A£med ismi ¤atmü’l enbiyā 

 

2          Geldi ìafª’den nübüvvet nūrı buldı êātını 

Çünki æur’an’da elif lām mim Mu£ammed Muí÷afā 

 

3          On sekiz biñ ‛ālemiñ mevcūdu Bārª ism-i Òay 

Yā £abªbim didi Òa¢¢ dāreyn ¤al¢ itdim saña 

 

4          Bāb-ı mi‛rācıñ eşigi oldu çün ‛arşu’l -‛aðªm 

Sidre geldi ¢aldı Cibrªl intihā-yı müntehā 

 

5          æābe’ ¢avseyne yüzüñ döndüñ olup refref-süvār 

‘Āşı¢uñ ma‛şū¢a vuílat buldu vu¢u‛-nümā 

                                                 
23 Şair ünlüyü göstermek için “vav” harfini kullanmış.(  IJKتو ) 
24 Bu sayfada Zihnª’ye ait bir şiir var. 
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6          Òa¢ saña ¢ıldı tecellª nūr-ı êātıñ āşikār 

Îrişüp ma¢íūdıña ümmetleriñ ¢ıldıñ ricā 

 

7          Saff saff geldi melekler tebrªk-i mi‛rācıña 

            æıldılar bir bir muíaffā didi cümle mer£abā 

 

8          Sidreden ‛avdetde ¢ıyām eyledi sırr-ı Óudā 

Óātem-i mührüñle virdin Òa¢¢ selāmıñ sen aña 

 

9          Geldi mi‛rācıñ mübārek diyü ol dem çār yār 

Anda virdigin bu āl didi ‘Aliyyü’l Murteżā 

 

10         ìundu cām-ı remzi sā¢ª ol zamān ‛aş¢ ehline 

 Nūş iden mest-i müdām oldu £a¢i¢at bª-riyā 

 

11         Kāfir ªmāna gelür bir ¢a÷resin nūş eylese 

 Olsa biñ cānı ider bir demde yoluna fedā 

 

12         Nūr-ı ‘aş¢a per urup yandı Racūlª ey £abªb 

 Ümmetiñ geldim şefā‛at  bābına düşdüm gedā 

 

                         17  

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Aġlama¢dan £ālimi arż idemem şimdi saña 

Ol yetªm-i Ehl-i Beyt’e neyledi gör bª-vefā 
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2          øav¢a-i ‛iíyānı ÷a¢dı boynıñā mesned içün 

İblªse bend oldu açdı Ehl-i Beyt’e mācerā 

6 b 

 

 3         Āl ü evlāda £ased itdi ¤ilāfet ba£èile 

Eyledi merdūd-ı ‛ā¢ıl anı ce£ªme revā 

 

4          Óānedān-ı Ehl-i Beyt’e başladı ¢aíd itmege 

            Ayrılup æavm-i Yezªd25 Òa¢’dan özüñ ¢ıldı cüdā 

 

5          Du¤ter-i pāk-i Resūl’ü nªce ‘üryān itdiler 

Ey ‘adu-yı bª-mürüvvet bārª ¢ıl Òa¢¢’dan £ayā 

 

6          Ma‛íūm-ı  pāk-i çehārde cümle £āruf-ı celªb 

            æaldı hep al ¢an içinde āh o nesl-i enbiyā 

 

7          Cām-ı zehri nūş idüp mest oldu İmām Òasan26 

 Ana bir ‛ālª ma¢ām ba£ş itmiş idi çün Óudā 

 

8          Nªce ¢aíd itdi Òüseyn’e şimdi mel’ūnuñ yedi 

            Nüh felek rūy-ı zemªn ta£rªk idüp ¢ıldı nidā 

 

9          Allāh Allāh dªyü teslªm itdi re’s-i pākini 

            Lafðallāh ile yer gök çaġrışup ÷oldı íadā 

 

10         Gördü ol ‛ālª ma¢āmıñ itmedi aílā fü÷ūr 

 Re’s-i pākinden düşüp dem titredi ta£t-ı èerā 

                                                 
25 Bu sözcük divanda hep “Em ^m” şeklinde yazılmıştır.. 
26 Bu mısrada bir hece eksiktir. 
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11         Bª-ra£imler bir içim íu virmeyüp ¢aíd  itdiler 

 Ol Yezªd’e nªce lā’net itmesün Âl-ª ‛abā 

 

          12           Aġlasun bu gözlerim nemdir ki sā¢ª sªneme 

 ìu seper imdād ider gözyaşı dermāndır baña  

 

13         Tökseler bir ¢a÷re gelmez baġrıma ba£r-ı mu£ª÷ 

 Baġrı yanı¢lar ile ço¢ göz yaşı töker semā’ 

 

14         Ey Racūlª evvelª ā¤ªri göz yaşı töküp 

 Müddet-i ömrüñü tut kim hep bütün mātem saña 

 

                          18  

Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          Esāsı çār bāġ ile mürekkeb ‛ālem-i eşyā 

Ki bunlar küfrª suflª sünnª ‘ulvª £āíıl u ma’nā 

 

2          Nebāt u ma‛den u £ayvān u nā-nu÷¢ ġayr-ı nā÷ı¢dan 

Cemª‛-i ma¤lu¢ātıñ efđālidir Âdem u Òavvā 

7 a 

 

3          Cihāt-ı sitteye đarb eylemiş üçle kemāl ehli 

 Ki bilmiş on sekiz biñ ‛āleme ma‛dūd olur dünyā 

 

4          Zebūr Tevrāt  ile İncªl kitāb-ı £a¢durur æur‛ān 

Ki dörtdür meêheb u ¢ıble birisi olmalı a£fā 
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5          Ebū Bekir biri ‛Ömer çehār yārı íādı¢ılar 

Biri  Oèmān ü Zinnūreyn bin ‛Affan dinür £ālā 

 

6          Bu sözler her biri bir dürr ü cevherdir fa¢a÷ sırdır 

Racūlª açma esrār-ı £a¢i¢atden uzatdıñ hā 

 

 

                         19 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Lā fetā illā vü illā vü ‛Aliyyü’l Murtażā 

Lā seyfe-êülfi¢ār illā vü ‛Aliyyü’l Murtażā 

 

2          Óāme-i ¢attāl-i a‛dādır elinde Zülfe¢ār 

Şāri¤-i din-i mücellā vü ‛Aliyyü’l Murtażā 

 

3          Çün £abªbullāh Medªnetü’l-‘ilmi bābı ‛Ālª 

Kāşif-i tefsªr-i isrā vü ‛Aliyyü’l Murtażā 

 

4          Çünkü ol şāh-ı velāyet menba‛-ı esrārdır 

Ma‛na(y)ı esrār-ı øāhā vü ‛Aliyyü’l Murtażā 

 

5          ‛Ālim oldur vāriè oldur kim £adªè-i ¢utsile 

 Vā¢ıf u ‛alleme‛l-esmā vü ‛Aliyyü’l Murtażā 

 

6          Óānedān-ı Ehl-i Beyt’iñ rükni hem imāmdır 

            Rehnümā-yı Âl-i ‛abā vü‛Aliyyü’l Murtażā 
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7          Dest-i ðālimden ne çekdª Âl-i evlād-ı Resūl 

Ol İmāmeyn ile eyā vü ‛Aliyyü’l Murtażā 

 

8          Mātem-i ¤ūn-ı āb-ı çeşmim ma‛íūm-ı pāke revān 

            Oldı gözim yaşı deryā vü ‛Aliyyü’l Murtażā 

 

9          Her biri fehm itmedi esrārını çekdi ni¢āb 

Ehliniñ ma‛lūmı ma‛nā ‛Aliyyü’l Murtażā 

 

7 b 

 

10         İbnü İmām Òasan Òüseyin vü şāh-ı Kerbelā 

 Ol şecā‛at kān-ı se¤ā vü ‛Aliyyü’l Murtażā 

 

11         Bāb-ı rıżānıñ Melāmiyyūn’u vü hem şāhıdır 

 Hem sa¤ªdir êāt-ı ‛ülyā vü ‛Aliyyü’l Murtażā 

 

12         Giy Melāmet ¤ır¢asın bāb-ı rıżāya teslªm ol 

 Fāti£-i necāt u hāêā vü ‛Aliyyü’l Murtażā 

 

13         İster iseñ mürşid-i meydān-ı ta‛lªm-i niyāz 

 ‛Aynı erkān-ı tevellª vü ‛Aliyyü’l Murtażā 

 

14         Bende-i Racūlª edriknª27 ma¢āmında mu¢im 

 Óāngāh-ı dilde £ālā vü ‛Aliyyü’l Murtażā 

 

                         20 

Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 
                                                 
27 “�” ve “ك” harfini harekelemiş. Zaman zaman harekeleme ile karşılaşabiliyoruz. 
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1          Bu meydān-ı hüner merd olmayan tehª ¢oşar mı ya 

Süvār-ı ‛aş¢ olan at sürse vezinden düşer mi ya 

 

2          Düşürüp başını gözünü yarma böyle eş‛ārıñ 

Bu dillerde meèeldir lāf ile £elvā pişer mi ya 

 

3          Kişi  £addini bilmek gibi ‛irfān olamaz aílā 

Tecāvüz eyleyüp her bir sözi £adden aşar mı ya 

 

4          Naíªhat ehline nāehline źerre28 müfªd olmaz 

Òacer deryāya düşmekle ne mümkün yumuşar mı ya 

 

5          Kişi nārile pişmez āteşª-meşrebª terk eyle 

Ocāġêāde olan  £āl ile ¢aynar hiç ÷aşar mı ya 

 

6          Òa¢ª¢at  öyle bir Leylā Mecnūn olmasayidim ben 

Naðar ¢ıl başıma ¢uşlar gelüp böyle üşer mi ya 

 

7          Racūlª bir iki taş salar ta£rªk ider íanma 

Bu deryā’-yı  mu‛aððam degme £ālile coşar mı ya 

 

                         21 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Kim suāl29 eyler £a¢i¢ ‛ilm-ü £ikmetten baña 

İki çeşmim gösterir ol ‛ayn-ı ibretden yaña30 

                                                 
28 Kelimenin yazımı “ Kqٌز ” şeklindedir. 
29 Kelimenin yazımı “ J[ل s ” şeklindedir ve ağız özelliğini yansıtmaktadır. 
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8 a 

                         22 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Dāġ-ı sªnem ‛aks ider ol íanma kim zªnet-semā 

Mātem-i āh-ı Òüseyn’i gösterir encüm baña 

 

2          Baġrıma revzen açup gösterme ey dil şem‛alar 

Ta£t-ı sul÷ānı donatdı āteş-i āhım nümā 

 

3          Allāh Allāh bir içim íu vermeyüp ¢aíd eyledi 

æaldı al ¢ān içre eyvāh gitti Şāh-ı Kerbelā 

 

4          Zümre-i Âl-i Resūl bi’l-cümle anda £aşr olup 

Òaşr  meydānında ‛a÷şān ¢aldı bunca şühedā 

 

5          Ol Yezªd’e la‛net itmeyüp nice íabr eyleyem 

‘Ālem-i ðāhirde müftª virmez imiş fe÷evā31 

 

6          La‛net olsun íad hezārān Şimr-i mel‛ūn cānına 

Anda hiçbir dªn u ªmān mer£amet var mı  £ayā 

 

7          Cān u dilden ol Yezªd’e la‛net itmez ¤avf ider 

Cinsini ièbāt ider ìüfyāni’dir ehl-i riyā 

 

8          Gözümüñ yaşı yere yüz sürdi kim Òa¢¢’a revān 

Tā £użūr-ı Bāri’ye32 ¢aldı göñülde mācerā 
                                                                                                                                     
30 Bu sayfa “Mucizāt”( tuvw ات  ) rabıtası  ile bitmiş , bir sonraki sayfa “dāġ” ile başlamış. 
31 Bu kelime (fe÷eva) vezin gereği olarak böyle okunur. Eğer “fetva” şeklinde okursak vezin 
bozuluyor. 
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9          Òa¢¢ımı £a¢ eyle yā Rab sen benim yevm-i ¢ıyām 

Ben yetªm-i Ehl-i Beyt’em vāriè-i Âl-i ‛abā 

 

10         Sūre-i øāhā ‛adedi remzidir ma‛íūm-ı pāk 

 Gösterüp £urūf-ı mu¢a÷÷a‛ yedinde enbiyā 

 

11         Nice ¢aíd itdi Yezªd-i ¤ār u ġonca güllere 

 Nārevā dªnsiz ªmānsız nārevādır nārevā 

 

12         Açdı tāze gül gibi sªnemde yine yāreler 

 Şer¤ çekdi ‛arż-ı £ālim gösterem rūz-ı cezā 

 

13         æāżª-i fānª bizim da‛vāmızı faíl itmedi 

 Òākim’ül-£ācāt-ı ‛ādil Òażretüñdür ey Óudā 

 

14         Ben Racūlª bendeñem33 yā Rab ‘ināyet gözlerim 

  İşde bu da‛vā içün göz yaşı töküp dā’imā 

8 b 

                         23 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Zāhid iseñ34 per açup uçma ¢abūl itmez semā 

‛Ā¢ibet olur ma¢āmıñ zªr-i ber ta£te-è-èerā 

 

2          Kime sen tāc-ı riyā ¢u÷b-ı cihān olsun da¤i 

Öyle ço¢ kibr eyleme Mevlā mu‛ªn olmaz saña 
                                                                                                                                     
32 Kelimenin ikinci hecesi vezne uydurulmak için kısa yazılmış. 
33 Kelimenin yazımı “xy Eyzq ” şeklindedir. 
34 Kelimenin yazımı “ ]}ا ” şeklindedir. 
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3          ìanma ki şemsiñ yüzª yerde żiyāsıñ gösterir 

Kendini ednā tutan mesned alur fev¢a’l-‛ulā 

 

4          Ya‛ni kibrinden degil dām-ı belādan ¤avf idüp 

Dest-i nādāndan £aêer eyler uçar yüksek hümā 

 

5          ‛Ayn-ı ‛ibretle temāşā eyle sen bu ‛āleme 

             Gösterir iyü kötü kötü eyü her dā’imā 

 

6          Ba¢ma sen ehl-i ‛aş¢ıñ añlaşılmaz bir me’āl 

Anı fehm eyler veli keşşāf olup terk-i deryā 

 

7          Rengi yo¢tur ehl-i ‛aş¢ıñ añlaşılmaz bir me’āl 

Kim bilür gelse Racūlª ya‛ni ma¢būl-i Óudā 

 

                         24 

 Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Āh ðālim neyledi āh nefs-i emmāre baña 

Rū-siyāhıyla getürmekde günāhkārı saña 

 

2          Aldayup bir fenn ile ÷utdı esªr itdi beni 

Her ne cürmüm var ise ra£m eyle sen bārª baña 

 

3          Yā meded urdu cihād içre beni cer£ eyledi 

æıl devā mecrū£-ı dil ümªdi efgārı saña 

 

4          Digme bir ālāt-ı £arb mümkün mi te’èªr eylemek 
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øop tüfenk kār eylemez ammā ki ‛aş¢ nārı baña 

 

5          İns ü cin bi’l-cümle ¤al¢ senden murādıñ isteyüp 

El açar fānª cihānıñ bāy ü hünkārı saña 

 

6          Dā’imā senden Racūlª bendeniñ murādı kim 

Eyleme mu£tāc beni aġyāra aġyārı baña 

 

7          Her ne kim murādıñ üzre eyle sen ef‛ālimi 

            Nefsª envārı gider göster ¤aíí envārı baña 

9 a 

Ĥarfü’l-Bā 
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Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          æanā‛at  kenzi lāyefnā ÷amā‛ bir kisve-i ma£cūb 

Getürdi başıma bunca belā mesned ile meníūb 

 

2          Dime Leylā içün Mecnūn dolandı kūh u ía£rāyı 

Çekildi nās elinden dārüş-şifāyı bilüp mecêūb 

 

3          Tefekkür eyle sen ‛ā¢il misiñ Mecnūn’dan Mecnūn 

Necāta vāíıl oldı íabrile ol Òażret-i Eyyūb 

 

4          Ki ‛āşı¢ ma‛şū¢a vāíıl olur ammā neden íonra 

İki gözden olunca aġladı Yūsuf içün Ya‛¢ūb 

 

5          Gözünüñ yaşını ma¤fªce vādªden ulaşdır kim 

Seni vāíıl ider deryā-yı ‛afve sevdigiñ ma£būb 
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6          Şerāb-ı mey-i ma£būb da¤i ehvence riyādan geç 

Görünüp  ‛āleme rüsvā ki Òa¢¢ ‛indinde ol merġūb 

 

7          Racūlª sā’ilim boynumu bükdüm rū-siyāhımla 

Óudā’nıñ ism-i ġaffārına mu£tāc íā£ibü’ê-êünūb 

 

                         26 

Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          Dilim tesbª£i dā’im êikr-i yā müffetti£u’l-ebvāb 

Bize senden meded iftā£ lenā Yā Rābbu ¤ayra’l-bāb 

 

2          Żiyā-ı şem‛-i ‛aş¢ı dā’imā dilden söyündürme 

Giceler íub£ olunca aç £a¢i¢at  bābıñı bevvāb 

 

3          Görürse rūz-ı vaífıñ şer¤ine māni‛ olur aġyār 

Mu‛ªnim elde ¢alem oldı şimdi baña cām-ı ¤vāb 

 

4          Semānıñ zªneti encüm èüreyyā ile ÷op ¢andil 

Baña imdād içün emriñle şu‛le virmede mehtāb 

 

5          Sebebsiz nesne yo¢dur her ne ki mevcūd ¤alāyı¢dan 

Ki ¢ıldıñ ‛ālem-i eşyāyı biribirine esbāb 

 

6          Gözüm bir ġayri görmez ‛āleme bi’l-cümle £a¢ gördüm 

Baña cāmi‛-i va£detdir yüzüm ¢ande ise mi£rāb 
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7          Geçüp ‛ālemler Racūlª bu ÷arªk-i va£detde 

æılup ma£v-ı vücūd ol ki ara yerden gider £icāb 

 

9 b 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Òikmetiñ nūr-ı baíar kim gösterir bir ¢a÷re āb 

æudretüñ bir pāre-i la£m-ı zebānımdan 35cevāb 

 

2          İşidüp gūşum £a¢i¢at £āl-i ¤ayretde benim 

Söyleyen kimdir gören kimden kime bilmem ¤itāb 

 

3          Òaddi yo¢ bir kimseniñ bu £ikmeti ¢ılsun suāl 

Didi lā-yüs‛elü ammā yef‛alü ba£èiñ kitāb 

 

4          Gözlerim nemdir benim görmezse cemāliñ seniñ 

Eylerem da‛vā-yı vaílıñ tā ilā yevmi’l-£isāb 

 

5          Òasretiñ nāriyle çeşmim pür āteş oldu çerāġ 

Bārª ‛afv eyle benim cürmümü gösterme ‛aźāb 

 

6          Mer£ametlü pādişāhım āteş-i ‛aş¢ıñ ile 

Ma£v olurdum olmasaydı şeş cihet böyle £icāb 

 

7          Ey Racūlª bu £arāret sende var kim ¢andırır 

Sā¢ª-i feyż-i Óudā’dır  ‛āşı¢a cām-ı şarāb 

 

                                                 
35 Kelime  “{ EwFl OFt” şeklinde yazılmış. 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Dūd-ı āhım āsumān āsā çı¢up oldu £icāb 

æaralar giymiş görüñ ba£tım felek giymiş ni¢āb 

 

2          Başda bir derd ü belādır ÷olanır sür‛at ile 

Müddet-i ‛ömrümüzi ma£v itmek içün āsiyāb 

 

3          Yoġı vardır varı yo¢dur £ayme(y)i gör bª-sütūn 

ìanma ki elde cihān varını bil şöyle serāb 

 

4          æande bir sözünde èābit var ise ta£¢ªr olur 

Òa¢ içün ¤al¢ diñlemez kim söylesen £a¢¢ı cevāb 

 

5          Kiêbile ālūde emtā‛ı çürük bāzār bu 

Bir ‛acā’ib ‛aíra düştük ki ¤arāb36 ender ¤arāb 

 

6          Biz £arābāt ehliyiz ister ¤arāb olsun cihān 

Yolcuyuz ¤ancı ile vardır37 biraz cüz’ª £esāb 

 

7          Ey Racūlª mest ü ¤ayrānım ki bilmem kendimi 

Sā¢ªyā doldur gözüm nūş idelim cām-ı şarāb 

10 a 

                         29 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

                                                 
36  İlk harfin noktasını unutulmuş (  Kf ا Olت ). 
37 Bu kelimede  “ر” harfi unutulmuş (  واK E ). 
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1          Pªr ü sā¢ª íundı bir mey ile nūş itme £icāb 

Tövbekār olsan da¤i yo¢dur żarārı iç şarāb 

 

2          Ba£r-i ‛aş¢a el íunup ol pªr burhān gösterir 

Ka’se-i billūru mey ¢ılmış i£ā÷a meyi āb 

 

3          Ka’se-i billūr almış destine envā‛-renk 

Gösterir Kevèer ‘alª mānendi esrār-ı ‛ucāb 

 

4          Nūş iden ma£būb-ı ‛a÷şānı lebiñ būs eylemiş 

Şermile ¢ızıl ¢ade£ gülden çekilmiş bir ni¢āb 

 

5          Fª sebªlillāh Òüseyn’in rū£u içün elde cām 

La‛l-i renk-āmiz olup ¢ıldı mu‛a÷÷ar müşktāb 

 

6          Ger dilersen Òıżr elinden āb-ı £ayāt içmege 

Geç ðulūmātdan yürü sā¢i-i pªre ¢ıl şitāb 

 

7          Ey Racūlª íundu bir mey ‛aş¢ile nūş eyledim 

Dilde iðhār-ı mu£abbet semt-i yāre açdı bāb 

 

                         30 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Her gelen āh itdi yandı yār içün pervāne heb 

Ya¢dı kül itdi felek ço¢ ‛āşı¢-ı  merdāne heb 

 

2          Gün ise geçti bu günkü ¤urşªd-i envārı gör 

‛Ālemi ya¢dı āteş tā çı¢dı āsümāne heb 
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3          ‛Āşı¢ıñ rız¢ıñ ya¢up birden bire şū¤-ı felek 

æaldı gerdūnunda sāde simsiyāh bir dāne heb 

 

4          ‛Aş¢ ġavġāsına ra¢ªb ¢atl olup düşmüş yere 

İçdi aġyārıñ felek ¢anını ¢ana ¢ana heb 

 

5          Her biri bir ÷aġa düşdi kendi Leylā’sı içün 

Bend-i zincªr oldı Mecnūn gibi ço¢ dªvāne heb 

 

6          Her ne deñlü merd-i kāmil var ise bi’l-cümlesiñ 

Òażret-i Âdem çeküp alma¢dadur ol yāne heb 

 

7          æande Nef‛ª ¢ande Racūlª düşün sen bu felek 

Rüstem-i Żāl’ı yaturdı çekdi ¢abristāna heb 

10 b 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Bir perª itdigi cevriñ ‛adediñ ister £esāb 

‛A¢lımı başımdan aldı bir yana ÷ursun cevāb 

 

2          Òa÷÷-ı £ālile Mesª£-āsā ‛ibāre gösterir 

İ‛timād itmez yüzünde āşikār £esāb kitāb 

 

3          æaşları tıġ-ı te‛allü¢ ¢atlime fermān o¢ur 

Bir eli boynumda bir elinde cām-ı şarāb 
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4          Kūşe-i çeşmile efsūn eyledi kāfir baña 

Tā cigergāhım ya¢up ¤ūn itdi bagrımı kebāb 

 

5          Bend idüp êencªr-i zülfiñde beni Mecnūn mièāl 

‛A¢lımı aldı ki bilmem gitdi mi mest ü ¤arāb 

 

6          Âdemªde görmedim mièlini ġılmāndır 38 meger 

Bāġ-ı İrem’den firār itmiş uyur iken bevāb 

 

7          Ey Racūlª gördügim rü’yāyı ta‛bªr eyledim 

Çeşmimi açdım ki ¢an ter içre ¢ālmış cāme¤vāb 

 

                         32 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Ma£rem olmaz ba£tımız çekmiş yüzine bir ni¢āb 

Rız¢ımız artardı belki olmasam ehl-i hicāb 

 

2          Meşreb-i ‘ammāya mu£telif mizāc ef‛ālimiz 

Hep ¢abā£at bu ‛aíırda işte bu ÷oġrı cevāb 

 

3          Birbiriyle imtizāc itmek ne mümkün iki ðıđ 

Egri ÷oġruya atar irşād içün ¢avsi nüşāb 

 

4          Cüz-i irtikāba meyl itmez bu nās ço¢ ço¢ iyü 

Ya‛ni bi’l-cümle íadā¢atde mièāl ‛ayvaż¢aíāb 

 

                                                 
38 Kelimenin ilk harfinin noktası unutulmuş(K EF Owej). 
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5          Aġzı var rüşvet yemez yo¢ var ise ol diş biler 

Mürtekib ehl-i ¢anā‛at  cānını eyler kebāb 

 

6          Ço¢ hüner ta£íªline me’mūr neðāret eyledim 

Vāridāt ¢almaz faka÷ a¢lāmda ço¢ £esāb kitāb 

 

7          Ey Racūlª görmedim ªrād-ı maírafdan ziyād 

İki seferden ‛ibāret gösterir £ªn-i £esāb 

11 a 

                         33 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Zikr-i ma£būb ile yandı baġrımız oldu kebāb 

Tesbª£im ‛ayb itmeyüñ cām-ı şarāb üzre £abāb 

 

2          Müddet-i ‛ömrümde íā’im olmadım demsiz da¤i 

æanġı íofu var bu ‛ibādetle olsam in÷i£āb 

 

3          Kimdir ol fetvā virenler £ªle-i şer‛ª ile 

øoġrı mevhūm olmamış £āşā ¤ilāf olmaz kitāb 

 

4          Zāhidā riyā ribā şirk u ÷amā‛ bilmez iseñ 

İki sıfır ile bir no¢÷a imiş yevm’ül -£isāb 

 

5          æāđı da‛vā eyleyüp aldı cehennem resmini 

Verdi fetvāyı yetªm £a¢¢ından ehvence şarāb 

 

6          Cām-ı £ā÷ır ¢ırmaz aílā dem çeküp mey¤āneden 

Cürm lāzımdır müte‛addi degil ehl-i ¤arāb 
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7          Ey Racūlª tā ezelden böyle ¢ānūn-ı cihān39 

İylige kemlik iderler ÷oġrıya ‛aks-i cevāb 

 

                         34 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Açmasın azġını yāre dürr ü hicrānıñ töküb 

Yār sinemi yara yara incidir ¢ānıñ töküb 

 

2          ìu sepersin sªneme £asret-i yār içün göñül 

Òā÷ıra geldikçe her dem çeşm-i bārānıñ töküb 

 

3          Bulmadım bu derd-i ‛aş¢a ġayrisinden bir devā 

Gözlerim ÷abªb-i £āźı¢40 āh dermānıñ töküb 

 

4          Her se£er ¤ayāl-i yāri seyr-i gülðār eyleyüp 

Sünbül-i bū-yı íabā  zülf-i perªşānıñ töküb 

 

5          Āteş-i ‛aş¢ ile yandım bārª ra£m eyle baña 

İki gözüm mer£amet ¢ıl āb-ı revānıñ töküb 

 

6          ‛Ālem-i sırr-ı ¤afiyyāt perdesidir şeş cihāt 

Açmasın esrārını olanca ‛irfānıñ töküb 

 

7          Ey Racūlª sū¢-ı ðāhirde bahāsın bilmeze 

Rāygān itme metā‛-ı ‛aş¢ burhānın töküb 
                                                 
39 Şair burada izafet kesresini “J” ile göstermiş, kanun-u cihan şeklinde telaffuz edildiğini de 
düşünebiliriz (  { JFOi و{ O}u ) . 
40 Bu sözcük “gtOf” şeklinde yazılmış.  
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11 b 

                         35 

            Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Bª-edeb ef‛ālini çekmiş yüze itmiş £icāb 

æanġı yerden ¢osalar ço¢ ifti¤ār eyler kilāb 

 

2          Kāzibiñ murdār kelāmıñ bu ‛aíır temyªz idüb 

Didiler ma¢būl-ı şehādet işde bu ÷oġrı cevāb 

 

3          Böyle bir da‛vā-yı efsūndur ‛aceb bilmem nedir 

Mürtekib azġında ma£v olur görünmez irtikāb 

 

4          Va¢t-i £āl içün nāmūs da‛vāsı eyler ya‛ni nās 

Birbirine yüzüñ aġ olsun diyü siyāh ‛Arab 

 

5          Bir ‛aşā’ir èābit iskān olmadı bu ‛aríada 

            ìā£ibi bu £ayme(y)i a‛mār41 ider kāhª ¤arāb 

 

6          Ücret istemem vā¢ıftır bu £ikāye söylerim 

            Diñle bu đarb-ı meèel kim ne güñāhdır42 ne èevāb 

 

7          ìıd¢ile Racūlª viresi olan beylik du‛ā 

Nice ma¢būle geçer Allāhü ya‛lem bi’í-íavāb 

 

                           36 

                                                 
41 Kelimen “ر�� �*” şeklindedir. 
42 Bu kelimede “gü-” hecesi unutulmuş (K EهOآ QF). 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Öyle bir mest-i müdām £āl-i perªşānım ¤arāb 

Sā¢ª-i çeşmim ara virmez íunar cām-ı şarāb 

 

2          Āteş-i ‛aş¢ ya¢dı cürmümden ezel irādetim 

Meyl-i ma£būbum ‛aceb bilmem ¤a÷ā mıdır èevāb 

 

3          Zerre dūr olmaz ¤ayāli serv-i ¢add ‛aynımdadır 

            Kākül-i yāre íabā āh perde çekdi müşktāb 

 

4          Ey Süleymānlar Süleymān’ı ne bu feryād (u) zār 

‛Arż-ı £ālim o¢uyor ol bülbül-i faíª£-cevāb 

 

5          Görmesem cemāliñi bu gözlerim nemdir  benim 

Gülşen-i bāġ-ı İrem yārsız olur baña aêāb 

 

6          Şimdi idrāk idemem bu £āl ile cürmüm nedir 

Òasret-i yārı çekem mªzāna tā yevmü’l-£isāb 

 

7          Ey Racūlª vaífına ta‛cªl edüp vuílat içün 

Rūz u şeb düşmez ¢alem destimde çün eyler şitāb 

 

12 a 

                                       37 

 Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Müdde‛ª meydāna çı¢dı bir ¢amuşdan at sürüp 

‛Ālemª tekêªb mā’il ġayret-i cehle uyup 
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2          Biz dedik diñle sözüñ iyüsün al kötüsin at 

Bu eşek çifte atar żar÷a çeker £ā÷ır ¢ırıp 

 

3          ‛Ālemiñ ‛aybını ya‛ni bir ÷utam żamªr ile 

Her ne söylersen alınur kendi otuna çeker 

 

4          Māst te’èªr eylemiş ol li£ye-i beyāżına 

Yüzüm aġ eyler diyü íanmış ki íābūnu’z-êünūb 

 

5          Gāv gençlik iddi‛āsıyla olur bir buzaġa 

‛Āmi43 lafıðıyla gördüm ba£è-i  £ikmet dem urup 

 

 6         Meclªs-i ‛irfānide bir sā‛at  uzadır sözi 

Bilmez ol rūmūzı irtifā‛-ı şimāl ü cenūb 

 

7          Cāhil ile iddi‛ā  ādāb-ı ‛irfānª degil 

Ey Racūlª íābir ol mānende Òażret-i Eyyūb 

12 b44 

                                                 
43 Kelime “ sSw ” yazılmıştır. 
44 Bu sayfada Zihnª’den bir şiir var: 
1          Ya¢dım temenni āteş-i hicrānıña sermest 

           Himmet demidir ‛āşı¢-ı sūzanıña sermest 

2          Sermestem eliñden içeli bāde-i ‛aş¢ 

           æurbān olayım pªriñe peymāñuna sermest 

3          Destiñden içse cām-ı muíaffāya ‛azªzim 

           Lābüd ki düşer şu ¢ayd-ı dāmānıña sermest 

 4         ìıd¢ile gelip ‛aczile ocaġıña düşdüm 

           æurtar beni her ¢ayġıdan al yanıña sermest 

5          Óıđmetde ¢uíūrum belª var melce imişsin 
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13 a 

Ĥarfü’t-Tā 

 

                         38 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          æādir u ¢ayyūm u bā¢ªsıñ Óudā senden necāt 

æudretiñ bu ‛ālem-i £ayy u memāt u külliyāt 

 

2          Nūr-ı êātıñ ma£v iderdi yandırup bu ‛ālemi 

Mer£ametlü pādişāhım perde çekdi şeş cihāt 

 

3          Rāzı¢ u rezzā¢-ı ‛ālem intihāsız £ikmetiñ 

Cümle £ayvānāta ¢ıldıñ sebze esbāb-ı £ayāt 

 

4          Birligin ièbāt ider bi’l-cümle eşyā gösterir 

            Òabbe-i va£detde berākātıñ iðhār-ı nebāt 

 

                                                                                                                                     
           æıl bizlere her ne düşer şānıña sermest 

6          Var rābı÷amız şey¤ saña cān-u göñülden 

           Sālik olalı meslek-i pirānıña sermest 

7          Gül-i āteş-i hicrānıña ya¢ma beni pªrim 

           Al cānımı ver ‛aş¢la cānanımı sermest 

8          Göñlümde olan derd-i nihānım saña ma‛lūm 

           İrgür beni bu derd ile dermānıma sermest 

9          Feyðiñe naðar cedir ider seng-i siyāhı 

           Zihni dili al manðar-ı i£sānıña sermest 
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5          Bir ‛adedden biñ aded peydā olup erzen mièāl 

            Hākeêā mānendi ço¢dur dā¤i sā’ir sebzevāt 

 

6          Ġayr-ı nā÷ı¢dan da¤i ekl itmek içün ādeme 

            Rız¢ zā’id eylediñ £amd olsun āyetle èebāt 

 

7          æanġı biriñ söyleyim £ikmetleriñ ço¢dur seniñ 

            Benden evvel bª-aded êikr eylemiş bunca zevāt 

 

8          Va¢t-ı Ādem’den beri her bir nebªler ‛ālemi 

            Emriñe da‛vet idüp gösterdi nice mu‛cizāt 

 

9          Òikmetiñle ‛ālemi irşād idüp ¢ıldı ¤itām 

            Enbiyālar serveri  mu‛ciz-i fa£r-ı kā’ināt 

 

10         Ço¢ şükür genc-i nihān miftā£ı ¢ıldıñ sen beni 

             Dilde ilhām-ı żiyā gitdikçe artar ebiyāt45 

 

11         Söyleden sensiñ beni ben söylemek £ācet degil 

             ‛Arż-ı £ālimdir benim yā Rabbª her bir kelimāt 

 

12        Bende-i Rācūli’yem Âl-i ‛abā’nın zümresi 

Rūz-ı şeb olsun £abªbiñe hezārān íalāvāt 

 

                         39 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

                                                 
45 Bu sözcüğü vezne uydurmak için “ebiyat” şekilinde okuduk. 
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1          Geçdi meyden meyyit mi ey zāhidā ‛üryāna ÷ut 

Ta£t-ı zülf-i yāre defn it türbe’-i şāhāne ÷ut 

 

2          Söyle ¢abrim üzre sā¢i bir ¢ade£ töksün şarāb 

Bir èevāb eyle inan baban ki geçmiş cāna ÷ut 

 

13 b 

 

3          Sen vekªlim ol benimçün ġam yeme mātem ÷utup 

øurma mey¤āne(y)i kendine ‛ibādet ¤āne ÷ut 

 

4          ìıd¢ını tām eyle ba¢ma ġayri ¢īl u ¢āle kim 

Sen benim bu sözlerim bi’l-cümle íādı¢āne ÷ut 

 

5          Çünki ā¤ir va¢te irdiñ ‛aksidir taġyªr-i pend 

‛Ā¢ilª dªvāne  dªvāne(y)i ‛ā¢il-dāne ÷ut 

 

6          Ger Süleymān-ı zemān olsan bu mülk ā¤ir ¤arāb 

Gel çekil vªrāneye bay¢uş menendi lāne ÷ut 

 

7          Ey Racūlª ðāhir-ü bā÷ında a‛dādan ía¢ın 

Kendini merdāne £asmıñ mūr-ı ża‛ifāne ÷ut 

 

                         40 

Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          Göñül gid hecr ü ġam mülküñü sen a¤z eyle pāzār it 

Gözüñ yaşını kesme íu virüp ma‛mūr-ı gülzār it 
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2          Vekªl ol yāri ta‛cªz itmeden gülzāra da‛vet ¢ıl 

Uyandır zülf-i yāre digme íabā şimdi efkār it 

 

3          Anıñ çün bu cefā mülküne mālik olduġım bilsün 

İnanmazsa iki  üç def‛a tekrār ile i¢rār it 

 

4          ìa¢ın ādābı bozma nāy gibi  āh u enªn itme 

Hemen ªmā ile al ¢albi  ¢albe öyle iş‛ār it 

 

5          Küşād it leyle-i i£yādaki ol ‛aş¢ı āèārı 

Bu dem ¤urşªdi ¤ā÷ırla yüri bir ba£è-i envār it 

 

6          Ki anı ġayriden £ıfð eyleye ol dil naðargāhıñ 

Tecellª ¢andªli  ¢aír-ı dile zªnetle berdār it 

 

7          Racūlª lā-ma¢āmından çı¢up dünyāyı fehm itdim 

Rıżā bābındayım yā Rab dili rāz ile ‛āmār it 

 

14 a 

                         41 

 Mef ‘ūlü / Mefā‛ªlü / Mefā‛ªlü / Fe‛ūlün 

 

1          O çifte ¢ayı¢ Bey¢oz’a Kaġıd¤āne dek ÷ut 

Ä¢ındı(y)ı göz kesmez ise ba‛ż yedek ÷ut 

 

2          Yaz gªcesi mehtāb ideceksin big efendi 

Sen íayd-ı mekes eyle ve hem sivrisiñek ÷ut 
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3          Bir ince cibinlik saña lāyı¢ ipek olsun 

øut ba¢çesine gir ipek içün kelebek ÷ut 

 

4          Gel yalı boyun gezme tehª £āliñi ‛arż it 

 ‛Äyıp dime būs eyle hemān bir el etek ÷ut 

 

5          Olmaz bu miraèyedilik öyle cebi delik 

Òiêmetde bulun ¢al¢ ayaġa bāre yemek ÷ut 

 

6          Óal÷ itme mirāèyediye ben ÷al¢avu¢ olmam 

Uzat eliñi £oppa bigim işte semek ÷ut 

 

7          Racūlª benim hoppa begim çok güzel ammā 

Utanmaya  gelmez yüziñe bir ¢ıl elek ÷ut 

 

                         42 

 Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          æal¢ ayaġa sā¢ªyā nevbet seniñ billūr ÷ut 

Ba¢ma sen lā÷ªfeye ¢uíūrumuz ma‛êūr ÷ut 

 

2          İşte bu meydān seniñ bezm içre destūrdur saña 

Kimseden ¤avf eyleme şimden gerü sen ur ÷ut 

 

3          Neş’e-i meyden da¤i ziyāde kendüñ £ükm idüp 

Ba¢ma aġyār sözine sen kendini me’mūr ÷ut 

 

4          Kākülüñ zülfüñ perªşān eyleyüp reftār ile 

Çeşm-i ‘uşşā¢a cemāl-i £üsnüñü meşhūr ÷ut 
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5          Ba¢ma meclisden tökülüp ¢ırılan billūra sen 

øutalım olmuş ¢ażā cām-ı meyi meksūr ÷ut 

 

6          Olagelmiş böyle şey sen virme èı¢let kendine 

Billūruñ yirine bir beyaż çªni fāġfūr46 ÷ut 

 

7          Ben Racūlª’yem sinemde cānımı ¢ıldım fedā 

ìªne-i üryānıma ¢aş-ı kemānıñ ¢ur ÷ut 

 

14 b 

                                    43 

            Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

  

1          Durma ey dil bir göñül eglencesi ma£būba çat 

Nūş-ı bāde ÷o¢a ÷o¢ ma£būb ile meşrūba çat 

 

2          Tªz reftār olmasun bir āteş-i meşreb güzel 

‛Ācil olma íābır ol bir meşreb-i Eyyūb’a çat 

 

3          Öyle ço¢ ma£būb olup ma£būbdan ¢açma öte 

Tā ıra¢dan ġavĢā47 olmaz sür ileri ÷opa çat 

 

4          Pek açı¢ meşreb güzel meclisde elbet til ¢ırar 

Di¢¢at  it e÷vārını kendiñ gibi ma£būba çat 

 

                                                 
46 Kelimenin yazımı “ و ر+�+ ”şeklindedir. 
47 Kelimenin yazımı “����” şeklindedir. 
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5          Gerçi dillerde meèeldir ço¢ bilen ço¢ yañılur 

Ba‛żı bu ma£būb-ı kāmil diyü bir mecêūba çat 

 

6          İşde bu mecêūba gāhi gülmeli aġlamalı 

Aġlama¢ bilmez isen var Òażret-i Ya‛¢ūb’a çat 

 

7          Başına íatın alup böyle belā-yı berzā¤ı 

Saña kim didi Racūlª git deli ðırðopa çat 

 

                         44 

           Mef ‘ūlü / Mefā‛ªlü / Mefā‛ªlü / Fe‛ūlün 

 

1          Ey bād-ı íābā sen baña aç rāz-ı mu£abbet 

            Ol £asret-i dilden dem-i £icāz-ı mu£abbet 

 

2          Gittikce tera¢¢i ider elbet bu göñülde 

 ‛Aş¢ın ile ¢addiñ gibi mümtāz-ı mu£abbet 

 

3          Çün ehl-i ¤arābātlarıñ ma£būb-ı ¢albde 

            İhyā-ı göñül íıd¢ ile niyāz-ı mu£abbet 

 

4          Dilden severiz dilber-i ra‛nā-yı £a¢i¢at 

            Bizlerde ¢abūl olmaz o mecāz-ı mu£abbet 

 

5          Hep ‛ilm-i ledündür sözümüz íanma remildir 

            Zāhid48 yürü olmaz bize enbāz-ı mu£abbet 

 

                                                 
48 Pek çok yerde bu kelime “ذ” harfi ile  yazılmış (ا ه�-). 
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6          Biz mest-i ¤arābız dem-i devrān-ı ezelden 

            Sā¢ª ile nef‛ª olamaz āz-ı mu£abbet 

 

7          Gel açma Racūlª demi aġyārıñ önüñde 

            æaşı kemanıñ o¢u dile yaz mu£abbet 

 

15 a 

                         45 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Geçdi ðulūmātı ümªd-i Òıżır āb-ı £ayāt 

Bende-i ednāya yā Rab mey-i ‛aş¢ındır necāt 

 

2          Òasretiñ nārını fehm itse cehennem ¤avf ider 

Vaílıña bir perde çekmiş a£ kim bu şeş cihāt 

 

3          Cümle mevcūdāt ile bu ‛ālem-i eşyā-ı küll 

Fāni bā¢ª ¢udretiñ iðhār ider £ayy ü memāt 

 

4          Gözlerim zemzem vücūdum ġasl idüp ¢ıldım nidā 

Ka‛be-i ¢albimde lebbeyk sªnem üzre ‛Arafāt 

 

5          Her ne kim niíāba mālik olmadım ise da¤i 

Çünki didim la‛l ü mercan incü ÷aġıdır zekāt 

 

6          Çok şükür bir êāta mu£tāc itmedi Mevlā beni 

Óāne-i dilde münevver şem‛-i fa¤r-i ka’ināt 
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7          Ey Racūlª tāc-ı sul÷āna degişmem ‛aş¢ı ben 

Genc-i Mevlā’dır derūnumdan tükenmez vāridāt 

 

                         46 

Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          Bilüp genc-i belā miftā£ bir efsūn o¢utduñ ÷ut 

ìafā-yı zev¢e na¢diñ íarf idüp cümle çürütdüñ ÷ut 

 

2          Şarāb-ı la‛l-i eşkimle beni ¢andırdıñ ey sā¢ª 

Ġam u íahbāyı meclisde ġanªmetle yürütdüñ ÷ut 

 

3          Yaraşmaz mı bize bu bādeyi çörekle ikramıñ 

Biraz sen istirā£at it arasını íoġutduñ ÷ut 

 

4          Yeter ġayrı dem-i hicriñle efkārıñ arasıñ kes 

Bizim ol íābi-i giryānemizi sen avutduñ ÷ut 

 

5          Pazār-ı ‛aş¢a sen bir destgāh ¢urduñ behey fitne 

Gelüp ta‛rªf idüp rencªde ¢umāşıñ ÷o¢uduñ ÷ut 

 

6          Cihanda derd-i ġam hecr-i elem ¢almadı bir nesne 

øutup başıma cevrile cefāyı heb bürütdüñ ÷ut 

 

7          Racūlª bend idüp boynuñu sen bir dār-ı Maníūra 

Kemend-i yārı ÷a¢dıñ da ipiñ ucın sürütdüñ  ÷ut 

 

15 b 

                         47 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          İstemem sensiz £ayātı yār baña yegdir memāt 

            Ey ÷abªb öldüm devāyı al getür bir yaña at 

 

2          İltifāt itmem Òıżır āb-ı £ayāt içün saña 

            Kevèer-i bā¢ª necāt ister göñül dā’im íebāt 

 

3          Ka‛be-i dilden zekātım gözlerim dürr ÷aġıdır 

            Böyle pek nādir edā £acc u zekāt-ı sebe¢āt 

 

4          Mu‛cizāt-ı A£med ile Òa¢¢’ın emriñ gösterir 

            Tā ¢ıyāmet £aşr olunca şer‛-i şerªf £ikemāt 

 

5          Gevher-i êātını ièbāt eyleyüp Âl-i ‛abā 

Fażl-ı Òa¢¢’dır diñlesün müsta¢bel içün bu rüvāt 

 

6          ‛Ālem-i sırr-ı £afiyyāt perdesidir çün felek 

 Zümre-i şāh-ı velāyetde bilünür ‛acebāt 

 

7          Ey Racūlª gerçi kim herkes diler vuílat yolıñ 

Ref‛ olup bu çeşm-i £asretden açılsa şeş cihāt 

 

                         48 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Yār içün rüsvā-yı ¤al¢ım yek baña £ayy u memāt 

‛Āşı¢a lāyı¢ mıdır kim perde çekmiş şeş cihāt 
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2          Yārdan ġayrı benim çeşmimde nemdir görünen 

Òil‛at-i mülk-i ‛ademdir giydigim bu elbisāt 

 

3          Vaíl-ı yār içün ðulumātdan ezelden geçmişim 

Òıżr eliyle virse de ben istemem āb-ı £ayāt 

 

4          Āb-ı i£yādır bañā Òa¢¢’dan gelen ¤ayr ile şer 

            ‛Āşı¢a çünki rıżā-i Bārª olmuşdur necāt 

 

5          Dil ile ta¢rªr idüp  ¢albile taídª¢ eylerim 

Böyle irşād eyledi £abªb-i íā£ib-mu‛cizāt 

 

6          Pūte-i ‛aş¢ içre ma£v olup vücūdı ¢almayan 

Görmesün49 çeşm-i düza¤ kim emr-i Òa¢¢’la böyle êāt 

 

7          Çün Racūlª genc-i esrār-ı Óudā miftā£dır 

Dilde £āzªne-i Bārª cāvidānª kelimāt 

 

16 a 

                         49 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          A¤z idüp mir’āt-ı £üsnüñ göz görür her bir cihāt 

Yo¢sa ðulmetden bu ‛ālem içre görünmezdi êāt 

 

2          ‛Āleme şer‛-i şerªfiñ oldu bir şem‛-i münªr 

Görünen esbāb-ı êātıñdır bu ¤ayr u £asenāt 

 
                                                 
49 3. tekil kişi emir eki “kef” harfiyle yazmış( و ر�"!آ ). 
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3          Mu‛cizātıñ görünen ðulmetde ¢almışdı cihān 

            Cehlile ma‛būd idinmiş idiler dürlü íıfāt 

 

4          æabża-i tes¤ªre çekdiñ ‛ālemi i£yā idüp 

            Rāh-ı Òa¢¢’ı buldu cümle müslimªn ü mü’mināt 

 

5          Neylerim āb-ı £ayātı Òıżr’a minnet eyleyüp 

            Leblerüñ āb-ı £ayāt necāt bulur £ayy u memāt 

 

6          Ey melā£at şāhı mièlüñ görmemişdir bu cihān 

            Òüsnüñe müştā¢dır peyġamber pªrān ü sābi¢āt 

 

7          A£med ü Ma£mūd Mu£ammed Muítafā’nıñ ‛aş¢ına 

            Ey Racūlª ‛aş¢ıñ ar÷dı¢ça bulursun derecāt  

 

17 a50  

(Ĥarfü’ŝ-Ŝā) 

 

                         50 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Müdde‛-ª iş‛ār olup lāyı¢ mı da‛vā-yı ‛abeè 

Belki müfti sehv ile virmiş bu fetvā-yı‛abeè 

 

2          æul beşer insān şaşar haftada bir beyt söyleme 

æande eş‛ār-ı nezāket çün bu ma‛nā-yı‛abeè 

 

                                                 
50 16 b boştur. 
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3          Òā’il oldı vech-i yāre ya‛ni çekdi mū peçe 

Çün èa¢ªl £arf ile med£-i dilber imlā-yı ‛abeè 

 

4          Òa÷÷-ı ebrū ðāhir itdi şimdi cüz-i vech-i māh 

Añlaşılmaz bu felek bir ‛aks-i inhā-yı ‛abeè 

 

5          Her gice íala÷ ü selām eylerem tā íub£a dek 

            Āh kim ol yār ider êikr-i Mesª£a’yı ‛abeè 

 

6          æarışı¢ seyrānıñ elbet tab‛ªri müşkªl olur 

Óvābdan bªdārı yegdir görme rü’yā-yı ‛abeè 

 

7          Nā¢ıíu’l-£arf olmasun ammā ki ġayri el virir 

Ey Racūlª eyle tev¢if bu mu¢affā-yı ‛abeè 

 

                         51 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Óvāce-i tefsªr açar cennet-i a‛lādan ba£iè 

            Çünki üftāde ider gül ¢add-i ÷ubādan ba£iè 

 

2          Kimi Eflā÷un-ı èānª kimi Aris÷o olur 

            Eyleyüp ‛ilm-i felekiyyāt u semādan ba£iè 

 

3          Remz-i51 ‛āşı¢dan ¤aberdar olmamış bir ehl-i ÷ıb 

            Òasta-i ‛uşşā¢a ÷abªb itme devādan ba£iè 

 

                                                 
51 Kelime “ز ى&�” şeklinde yazılmıştır. 
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4          Şimdi ol la‛l-i lebi ma‛nāsını gösterdi £ub 

            Mürde(y)i i£yā içün mu‛ciz-i Mesª£ā’dan ba£è 

 

5          Görmesem bir kere yāri gündüzün a¤şāma dek 

Gice efkārım açar ta‛bªr-i rü’yādan ba£iè 

 

6          Òa÷ır-ı Bārª ele alma¢ içün bªçāreler 

Öyle cārªdir  açar gün ‛ilm-i kimyādan ba£è 

 

7          Ey Racūlª böyle ¢ānūn-ı ¤arābāt ehl-i ‛aş¢ 

Açmasa bir dem ne olur mı cām-ı íahbādan ba£è 

 

17 b 

                          52 

Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          Da¤i bªmāra ölmezden ümªd ªmā’ ider vāriè 

Kimi cān derdine düşmüş kimi £ülyā ider vāriè 

 

2          øamā‛ dünyāsı bu ‘ālem yetªmiñ £a¢¢ına ba¢maz 

Ne varsa cümle tekmªl ¢abża-i eşyā ider52 vāriè 

 

3          Anı fehm eylemez kim māverāsında izi üzre 

Gelüp kendisiniñ eşyāsını da‛vā ider vāriè 

 

4          Òarābāt53 ehliniñ mªrāèına £āżır olan varsa 

Üçüñ biri ¢alursa ta¢sªm-i rü’yā ider vāriè 

                                                 
52 “İder” kelimesi iki defa yazılmış “ د ر)د را)ا ”.  
53 Kelimenin yazımı “ تا �را % ” şeklindedir.. 
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5          Kimisª kā’(se)lªs54 hem-pālarıñ gārātına yetmez 

Hebāya íarf idüp ‛ömrün ¢urı ġavġā55 ider vāriè 

 

6          Kime  ¢ısmet olursa yer içer tekmil ider ba‛żı 

Anıñ mālı buña mªraè ¢alur íāfā ider vāriè 

 

7          Racūlª evvelinden ā¤ire çünki müselseldir 

Bu dünyā intihā-yı vārièe  peydā ider vāriè 

 

 

                         53 

 Mef‛ūlü/ Mefā‛ªlü/ Mefā‛ªlü/ Fe‛ªlün 

 

1          Ġonca-dehenin açdı ki yaz itmege bā‛iè 

La‛l-i lebi rengªn-i cihāz itmege bā‛iè  

 

2          Şer£inde £urūfāta keşªd itmedigim çün 

Kesdirme reh-i vuílatı az itmege bā‛iè 

 

3          Bir gonca gülüñ dām-ı belāsında dilāviz 

            Bülbül gibi feryād u aġāz itmege bā‛iè 

 

4          Her va¢t u se£er ta‛lªm idüp bād-ı íabādan 

           øutdı demi ma¢ām-ı şināz itmege bā‛iè 

                                                 
54 Kelimenin yazımı “آ123س” şeklindedir. 
55 Kelimenin yazımı “����” şeklindedir. 
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5          Çek cevrini yārıñ ÷uta gör zev¢ u íafādır 

            Çün āh u enªn sªnede sāz itmege bā‛iè 

 

6          Sen  kendi lisānıñ ile du‛āya devām it 

Òāşā olamaz özr-i nemāz itmege bā‛iè 

 

7          Nef‛ª ne bu Fārªsi zebān üzre Racūlª 

Eş‛ārıñız e÷vār-ı Şirāð itmege bā‛iè 

18 a56 

Ĥarfü’l-Cim 

 

                         54 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Ey íabā va¢t-i se£er gülzār-ı ‛aş¢ıñ bābıñ aç 

Yāri ta‛cªz eyleme ¢aldır baña ni¢ābıñ aç 

 

2          ‛Andelªb-i fitne fā¤iş etmesün esrārımı 

Duymadan aġyār bū-yı ġonca-ı £icābıñ aç 

 

3          Dūd-ı ā£ım ¢apladı semāyı çeşmi şebnemim 

Bārª yār göster cemāliñ ¢ākül-i sey£ābıñ aç 

 

4          Sen degil misin cemāliñ şev¢ine müştā¢ iden 

            Giceler feryād-ı ðār itdikce çeşmim ¤vābıñ aç 

 

                                                 
56 18b boş, Arap rakamları ile numaralandırlmış sayfalardan 19a ve 19b yok. 
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5          æaír-ı gülzār-ı mu£abbetden ayırma sen beni 

éikr ü fikriñle göñülde her şeb mehtābıñ aç 

 

6          Āşikār itdiñ baña gülzār-ı ‛aş¢ıñ ismini 

            O¢urum her bir vara¢da £ikmetiñ kitābıñ aç 

 

7          Sā¢iyā mey¤āne‛-i va£det deminden íun baña 

Ġonca-i vaílıñ şarāb-ı bū-yı müşk-i tābıñ aç 

 

8          Cürmümü íābūn-ı ‛afvıñ ile ġasl it sen benim 

Tevbe iíyānıma yā Rabb muġtesil şarābıñ aç 

 

9          ‛Afv iden sensin £abªbiñdir mu‛ªni bendeniñ 

Defter-i ‛isyānımı çāk eyle ya¢ èevābıñ aç 

 

10         Sāye-i livā-yı £amdıñ ta£tını maníūb idüp 

 Yevm-i ma£şer başım üzre £ayme-i neííābıñ aç 

 

11         Can-ı dilden i¢tidā itdim saña imā’ ile 

 Nūr-ı êātıñ āşikār eyle baña mi£rābıñ aç 

 

12         Bende-i Racūlª’yem yā Rab viíāliñ bāġına 

 Sªnesi ‛uryan Melāmiyyūn’danam esbābıñ aç 

 

                         55 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Şey£ efendi ehl-i ta¢vā resm-i £ªle-bāz mizāc 

Elde tesbª£ gözde sürme ÷olamış tāc üzre íaç 
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2          Zªr-i dāmenden kerāmet görsetir57 germābede 

Òalvete girdikde tellāġıyla eyler imtizāc 

 

20 a      

            Ĥarfü’l Ĥā 

                         56 

 Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          æadd-i gül endāma vuílat £āl ü e£vāl-i ¢ade£ 

Òadd-i ru¤sārında mey gösterdi emèāl-i ¢ade£   

 

2          Ol gözüm sā¢ª baña lü’lü-i yā¢ut ba¤ş idüp 

Būse-i lā‛l-i lebiñ arż eyler meyyāl-i ¢ade£ 

 

3          Nev-bahār sa£rāyı ‛arż eyler niçün her bāde-nūş 

øoldurur çün āb-ı Òıżır cümle sifāl-i58 ¢ade£ 

 

4          Tāki ol na£nü ¢asemnādan bu ¤al¢ıñ rız¢ını 

Vezn ider ¢abbān ü mizān ü rı÷l-ı mièkāl-i ¢ade£ 

 

5          Dergeh-i Âl-i ‛abā matba¤59 sönmez ‛alevi 

ìofra-i Òayder se¤āvet tām a‛māl-i ¢ade£ 

 

6          On iki burc ile gösterdi vücūd-ı ādemi 

Seb‛a-i seyyāre ayet-i vech-i eşkāl-i ¢adeh 

 

                                                 
57 Kelime vezne uydurulmak için metatez yapılmış veya ağız özelliği( �رآ�ر" ). 
58 Kelime “ ل�45 ” şeklinde yazılmıştır. 
59 Kelimenin yazımı “789�” şeklindedir. 
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7          Anıñ içün kim düvāzdedir İmām-ı Ehl-i Beyt 

            O¢unur seb‛a’l-meèānª ba£r-i me’āl-i ¢ade£ 

 

8          Çeşme-i mā’-i ÷ahūran ma£remindedir o kim 

Gözlerinden yaş töker mātemde mièāl-i ¢ade£ 

 

9          æubbe-i ¢arpuz-ı cām devr idüp mihr ü felek 

Ba‛zı mest eyler ki görsün Rüstem-i Zāli ¢ade£ 

 

10         Ġayri yo¢dur £ükm iden mey¤āne-i ‛āleme bir 

 Pªr-i muġānıñ yedinde ‛ömrü zevāl-i ¢ade£ 

 

11         Āh kim bir va¢t-i istirā£at içün gözlerim 

 Gāh mey gāh ‛ara¢dan olmaz hiç £ālª ¢ade£ 

 

12         Ey Racūlª íanma ¢an-ı sā¢ª-i bā¢ª felek 

 øoldurur ölçer töker ya‛ni bu keyyāl-i ¢ade£ 

 

                         57 

Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          Lisān ile nice ta¢dªr idem a£vāli ey nāsi£ 

Ki nus£uñ eylesün te’èªr bi-eyyi £ālin ey nāsi£ 

 

2          Derūnum sırrını iðhār idemem kim dilim baġlı 

Eger ¢ādir isen söyletmege sen lāli ey nāíi£ 

 

20 b 
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3          Geçüp ol ¢īl ü ¢ālden ba‛dehū gel sen baña söyle 

Riyādan evvelā kendiñ ıraġ olmālı ey nāsi£ 

 

4          Bu fānª mülküne öyle mu£abbetle gözüm yo¢tur 

Cihānıñ ya‛ni bir zerre görünü(r) mālı ey nāíi£ 

 

5          øamā‛ım yo¢ riyā bilmem yalānı êātı hiç sevmem 

Fa¢a÷ ma£būb u meyden olmadım hiç ¤ālª60 ey nāíi£ 

 

6          Meger ilhām-ı Rabbānª ola kim cānib-i Òa¢’dan 

Kişi tevbe iderse yine ol meyyāli ey nāíi£ 

 

7          Baña te’èªri mümkün mü Racūlª vā‛iðin pendi 

Sefªd-ālūde ¢ıldım íaç ile ía¢alı ey nāíi£ 

 

                         58 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Ey gözüm sā¢ª baña mātemde pür demdir ¢ade£ 

Òā÷ır-ı vªrāneme ta‛mªr-i mu£¢emdir ¢ade£ 

 

2          Kimse yanmaz derdime sā¢i-i çeşmim íu seper 

Sªne-i sūzānıma tökdükçe bir emdir ¢ade£ 

 

3          Gün bu gün artar mu£abbet çün ¤ayāl-i yār ile 

Òāli ¢almaz hiç gözüm ol cür‛a-i nemdir ¢ade£ 

 

                                                 
60 Kelimenin yazımı “ ل�� ” şeklindedir. 
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4          Dest-i sā¢ªde mièāl mir’āt ü zªver gösterüp 

Şu‛le-yi ¤urşªd a¤ê itdikçe encümdür ¢ade£ 

 

5          ìanma ki billūrdan ðāhirde mir’āt-ı ‛avām 

Şöyle āyªne-i İskender’i efhemdir ¢ade£ 

 

6          Ka‛be-i dilde £ayāl-i yāri ¢ıldı¢ça ÷avāf 

Çāh-ı ¢udretden ÷olu bir āb-ı zemzemdir ¢ade£ 

 

7          æanġı bir şāhāne meclªs ‛ayş u ‛işret olsa da 

Ey Racūlª £ā÷ırımda bezm-i mātemdir ¢ade£ 

 

                         59 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Ça¢masam olmaz cesāret ¢or¢ulu¢ elde silā£ 

øoldurup atmaz isem destimde £āðırdır  ¢adā£ 

 

21 a 

2          Yār baña ser¤oş silāh çekmiş teferrücgāhda 

            Sā¢i-i ¢addi fidānım gösterüp iki tuffāh 

 

3          Gülistān’ıñ şer¤ini kim diñler olsam ‛andelªb 

Òvace-i fitne yedinde ÷ālib-i ‛İzzª Merā£ 

 

4          Yo¢ imiş ziyān u isti‛māli kim devā içün 

Bir iki fincān eger mu‛tādıñ ise her íabā£ 
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5          Öyle pek aşurı gitme ‛ā¢ıl ol bil kendi(yi) 

Bilmeli £arāmı £arām çün £elāl olmuş mübā£ 

 

6          Eyle ta£íªl-i ‛ilim her bir kitābdan o¢u yaz 

Gāh bir lāzım olur eş‛ār içün her ıí÷ılā£ 

 

7          Ġāfil olma ¢ayd-ı esrārıñ açup her rengini 

Pek günāhmış ey Racūlª ¢ırmızıdan çekme ía£ 

 

                         60 

Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          Ne mümkin61 şer£ idemez íāni‛-i Mevlā’yı bir şāri£ 

Ki bilmez vech-i ma£būbda olan imlāyı bir şāri£ 

 

2          Yed-i ¢udretle çekmiş £üsn-i £a÷÷-ı āşikār ammā 

O¢uyup şer£ idemez kim ía£ª£ ma‛nāyı bir şāri£ 

 

3          Gülistān metniñ o¢ur £ūb íadā ile se£er va¢ti 

İşidür fehm idemez bülbül-i şeydā(yı) bir şāri£ 

 

4          O¢unan meènevªsiñ £üsn ider şer£ idemez £ālā 

Dem-i íādā-yı nāyı Òażret-i Mollā’yı bir şāri£ 

 

5          O¢usa tercümān-ı £aydarı dü çāk idüp kendi 

Ya¢ardı itdigi şer£i bilüp a¤fāyı bir şāri£ 

 

                                                 
61 Şair iki kelimeyi birleştirmiş(:;&&�). 
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6          Süpürse çārub-ı ‛ilm-i £a¢i¢atle derūnuñ ol 

Mu£abbet metni şer£ itse baña dānāyı bir şāri£ 

 

7          æalem íundu¢ça gülzār-ı nebāt-ı berk ü eşcāra 

Racūlª cāvidanªden töker meyvāyı bir  şāri£ 

 

21 b 

                         61  

Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          Bu şeb ¢andªlledik geldi ki ol şū¤ ¤vāba dek íubū£62 

Yerimden ‛azm edince geldi cām-ı ¤ vāba dek íubū£ 

 

2          Benimse va¢t-i  maġribden bu çeşmim intiðār üzre 

Cenānım gelmedi geldi suāl cevāba dek íubu£ 

 

3          øamā‛-ı ¢ayd-ı eş‛āra düşürdi neyledi bilmem 

Getürdi bende(y)i tā íub£-ı irtikāba dek íubuh 

 

4          Óayāl-i yāri gözler gözlerime uy¤u gelmez kim 

O¢urum bir kitāb nevbet öbür kitāba dek íubu£ 

 

5          Girüp dünyānıñ altından ÷olanup üstüne her şeb 

Göñül ¤urşªd-i şar¢dır devr-i āfitāba dek íubu£ 

 

6          Çeküp fānūs-ı fikrim düşdi öñüme benim Şām’dan 

Geçüp Òaleb’i getürdi beni ‛Ayntāb’a dek íubu£ 

 
                                                 
62 Kelimenin yazımı “ Jlح� ” şeklindedir. Ancak biz vezne uydurmak icin ilk hecede imale yaptık. 
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7          Racūlª ‛asker-i £āli nöbetle geçti bu ‛ömrüm 

Bitürdi sªnemi £ālā ya¢ın a£¢āba dek íubu£ 

 

                         62 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Óoş gelür her millet63 içün kendi ‛aynınca naíª£ 

Bir büt-i tersā inanmaz ger naíª£ itse Mesª£ 

 

2          Tā Mesª£ā-yı ma¢āma çı¢dı āhım tütünü 

æaldı ol se£āb-ı ðulmet içre mehpāre melª£ 

 

3          ïulmet içre ya‛ni yolundan şaşırmış bir melek 

Nā-revā bu £üsnile ¢almış yazı¢ ehl-i ¢abª£ 

 

4          İrmeden mümkün müdür ilhām-ı Bārª ¢albine 

Te’èªr itmez kim didim rāh-ı hüdā būdur íahª£ 

 

5          İ‛ti¢ād itmez yüzünden açdı kitābıñ baña 

Sūre-i Ra£mān o¢ur na£v-i lisān üzre faíª£ 

 

6          ïulmeti ma£v iylesün ol ber¢-ı āhımdan semā 

Rūzgār-ı ‛aş¢ımı yā Rabbi ¢ıl ebū’l-fetª£ 

 

7          Cān u başdan geçmişim Racūlª meydāna girüp 

Şehsüvār-ı ‛aş¢ benim destimde ¤āmemdir rumª£ 

 

22 a 
                                                 
63 Şair “millet” kelimesinde hem çift “lam” hem de şedde kullanmış.(<2=2& ) 
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Ĥarfü’l-Ħā 

                         63 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Zülf-i yāri £addeden çekmiş mièāl-i sermāyı çar¤ 

øoladı boynuma kemend eyledi sevdāyı çar¤ 

 

2          Bende çekdi meylimi kākülleri ‛a¢d eyleyüp 

Cebrile yāre esªr etdi beni da‛vāyı çar¤ 

 

3          Leşker-i ¤ūn¤ār-ı müjgān íaf íaf  ¢ıldı hücūm 

Yār ile hemdem olup ¢ıldı baña ¢avġāyı çar¤ 

 

4          Göñlümü ÷ōlāb-ı ‛aş¢a ¢oşdı ol fitne benim 

Çekdirir bu āsiyāb-ı nāz ü istinġāyı çar¤ 

 

5          Ya‛ni başım üzre bir fabri¢a i£dāè eylemiş 

Gösterir metā‛-ı cevri hecr-i ġam cefāyı çar¤ 

 

6          Diñlemez şah u gedāyı ¤aí u ‛am bilmez nedir 

Devr ider ÷urmaz bütün bu ‛ālem-i eşyāyı çar¤ 

 

7          Ey Racūlª çekdi çar¤dan íªġa-i mażi64 gibi 

Şimdi isti¢bāle niyet itdi intihāyı çar¤ 

 

                         64 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

                                                 
64 Bu kelimede bir harf fazladır.()>��& ) 
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1          Āhū göz aldı beni nāzik edā güftārı şū¤ 

Yūsuf £üsnile bir şāh-ı Mıíır e÷vārı şū¤ 

 

2          Böyle £ūb ¢āfdan ¢āfa £ükm eylese kim ço¢ görür 

Olsa Süleymān-ı èānª ya‛ni sezāvārı şū¤ 

 

3          Görmedim dünyādaki mièliñ ‛aceb £ūrª midir 

Yā melekdir yā ferişte cennetiñ āèārı şū¤ 

 

4          Lebleriyle mest ider ‛āşı¢a çeşmi ¢aíd ider 

İrmedi bir kimseniñ ‛a¢lı nice pāzārı şū¤ 

 

5          Kim naðardan ía¢lasun ol Òażret-i Settār’ı kim 

Òüsnile ªmāna da‛vet itmede güftārı şū¤ 

 

6          æaşları mi£rābına her ¢angı millet ba¢sa bir 

Kāfire ªmān gerekse mü’mine i¢rārı şū¤ 

 

7          Med£ine destimdeki ¢alem da¤i meyl eyledi 

Ey Racūlª med£ idersin med£e lāyı¢ yāri şū¤ 

22 b 

                         65 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Óvābdan ¢almış meger ol gözleri ¤umārı sür¤ 

Cānıma te’èªr ider ol ġamze-i ¤ūn¤ārı sür¤ 

 

2          Bir ÷ıfl-ı nevreste ma£būb di¢¢at itdim vechine 
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Şerm-i £ālile ¢ızarmış £üsn-i lālezārı65 sür¤ 

 

3          Nev-bahār-ı germile şebnem ‛ara¢ peydā olup 

La‛l-i rengāmªz  ü gül-bū-yı devā ol yāri sür¤ 

 

4          Bülbülüñ feryādla va‛ð itdigin gūş eylemez 

Gül ¢ızıl renk gösterir íarmış başa destār-ı sür¤ 

 

5          æānıma girmek diler yār gösterir la‛l-i şarāb 

Cām-ı ía£bādan meger ‛aks eylemiş ru¤sārı sür¤ 

 

6          æaş göz kākül siyāh zülf siyāh ru¤ları ¢ızıl 

Şāh-ı İran olmasun £ūb sür¤-ser e÷vārı sür¤ 

 

7          Ey Racūlª ¢ıp¢ızıl ¢ana boyandı çeşmimiz 

La‛lile ¢ayd eyle bāre sen de bu eş‛ārı sür¤ 

23 a 

             Ĥarfü’d-Dāl 

 

                         66 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Cevr-i yārı merhem itdik yārem üzre dermend    

            Olmadım ammā ki geçdi boynuma zülf ü kemend 

 

2          Taze başladım yine āh-ı enªn itmege ben 

Òāíılı buldum yine bir eski derdime menend 

 
                                                 
65 Kelime “?2@2” şeklinde yazılmış. 
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3          Şöyle temèªl eyleyem ‛aş¢ £ālini ben saña kim 

Lāne-i mürġ-i semender êāti āteş içre bend 

 

4          Gör ne geldi başıma ben söyleyem siz diñleyün 

Bir va¢it Mecnūn olup bunca dolandım kūh u kend 

 

5          øū÷i-i güftārımız düşdü cihānıñ aġzına 

Misk ü ‛anber  ile leêêet virsün ol nebāt-ı ¢and 

 

6          Ehl-i diller işidince cümle olsun neş’e-yāb 

Òer sözüm meclisde bir şu‛le virür dilsūz u rind 

 

7          Òā÷ır içün istemem mecāzi ío£bet neylerem 

Ey Racūlª eylesün eş‛ārıña ‛ālem pesend 

 

                         67 

Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          Bu bülbül ‛āşı¢am dirmiş ‛acā’ib eyleyüp feryād 

Yanar mürġ-i göñül hiç ses çı¢armaz ebedü’l-ābād 

 

2          Kerem tªz yandı kül oldu hele ben sönmedim  £ālā 

Benimle yanmasun pervāneden ben istemem imdād 

 

3          Külüñkle ÷aġ başın delmesi hüner degil yāhū 

Ki biñ yerden delindi dāġ-ı sªnem kendisi Ferhād 

 

4          Yolu erkānı ġayb itmiş gezer sa£rāları Mecnūn 

Hele Leylā’yı terk itdi olunca Òa¢¢’ıla  ābād 
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5          Ġarªb nāçªzi66 ġurbet67 eylemiş yazı¢ yedi yılda 

Yedi kez yedi yıl ġurbet68 gezüp ben olmuşum üstād 

 

6          æanı Óurşªd ile æanber gelüp erkānı ögrensin 

Anı ben æanber-i şāh-ı velāyetden idem irşād 

 

7          Racūlª nāmı ía£ çekdim bugün ben defter-i ‛aş¢a 

Kitābet ehline £ācet degil dil na¢şına Behzād 

 

23 b 

 

                         68 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          ‛Āleme ġayrª vücūdum ba£èi lāzım iştihād 

İşde bu ‛ālemde £ükm-i pādişāhªdir fu’ād 

 

2          Öyle bir şehr-i ‛aðªm oldu vücūd i¢lªmi kim 

O(n) sekiz  biñ ‛ālem-i eşyā mükemmel bir bilād 

 

3          İşidüp gūş göz görür tesbª£ ider dā’im lisān 

Emr-i ma‛būdum ile ‛ābidler eylerler ‘ibād 

 

4          İşlemez emriñ ¤ilāfıñ ¢alb ile birdir zebān 

Tām i‛ti¢ād itmiş ikisi bir istinād69 

                                                 
66 Kelime “nā‛çªz” şeklinde yazılmıştır÷ 
67 Bu sözcük “¢urbet” şeklinde yazılmış. Ve ağız özelliği gösteriyor. 
68 Bu sözcük “¢urbet” şeklinde yazılmış. 
69 İki sözcüğün arasındaki “ا” harflerinden biri fazla( ا�را���د" ). 
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5          Biñde bir er yo¢ mu÷ābı¢ íūreti sªretine 

Fitne-i ‛ālemde sırra baídı ¢adem i‛timād 

 

6          Tā ezelden ¢aldı çünki Âl-i ‛abā’ya mªrāè 

            øa‛n-ı elvān eylesünler ġā’ibānımdan ªcād 

 

7          Ey Racūlª nefs-i cürmüm ço¢ müte‛addi degil 

‛Āleme itmez tecāvüz ma‛ni-i lāzım murād 

 

 

                         69 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Âh kim bir āteş-i ‛aş¢ içre düşdüm yā meded 

Hicr-i  ġam derd ü elem āh u enªnim bª-‛aded 

 

2          Sªnemiz icrā-yı mūsª¢ār idüp āh u enªn 

øutdı bir āheniñ u nāy mülk-i ‛ademden cesed 

 

3          Sā¢iyā kesme ayaġ la‛liñ şarābıñ gözlerim 

İşde bu zev¢ u íafāya çatlasun ehl-i £ased 

 

4          Ya‛ni me’mūr olsa gelse la‛l-i ¤ūnım nehrine 

Çekse men‛ itmez Sikender çeşm-i seylābıma sed 
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5          Òasret-i yāri sªnemde göz yaşı teskªn ider 

æadd-i ‛ar‛ardır efendim íā£ibi70 yo¢dur serv-i ¢add 

 

6          Her se£er ma£būbdur tesbª£-i êikrim o¢urum 

Ço¢ güzel ism-i şerªfi yā Mu£ammed u A£med 

 

7          Ey Racūlª kim inanmazsa yemªn it íıd¢ile 

‛Āşı¢ım cān-ı göñülden ¢ul hu vallāhu e£ad 

 

24 a 

                         70 

 Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          ‛Ayntab şªrªn imiş Òaíırcıêade Ferhād71 

 Ben Racūlª Mecnūn’um Leylā degil Mevlā murād 

 

2          øutdum aġyārıñ girªbānıñ atdım ÷aşra kim 

Dilde i¢rārım sened ¢albimdeki tam i‛ti¢ād 

 

3          Rehberim ‛aş¢-ı Îlāhª’dir benim dā’imā 

Şeş cihān içre şaşırmam çünki ¢albim istinād 

 

4          Ol naðargāh-ı Óudā ¢alb içre ¢alb peydā olur 

Óan¢āh-ı dilde kendi ismini ¢ıldı¢ça yād 

 

5          Ey göñül esrārınī ¢apdırma elden yāda sen 

Digme bir £āl ile elden av(ı) ¢açırmaz íayyād72 

                                                 
70 Kelimenin yazımı “Szm}[” şeklindedir. 
71 Bu mısra vezne uymuyor. 
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6          Digme bir şeyden bulunmaz göñlümüz ta£vªl olup 

ìūretim sªretine ta÷bª¢ ¢ıldım i‛timād 

 

7          Ey Racūlª ġayriden kesdim ümªdim istemem 

Òa¢ mu‛ªnimdir baña her yerde eyler imdād 

 

                         71 

Mef‛ūlü / Mefā‛ªlü / Mefā‛ªlü / Fe‛ªlün 

 

1          Ey £ūb-ı cihān eyledigin ¢ande o vā‛id 

Bir būse içün itme ÷amā‛ işte bugün ‛ıyd 

 

2          El-va‛dü duyūn itme benim £a¢¢ımı ib÷āl 

Vir iki ÷arafdan idelim defteri resªd 

 

3          Yazı¢ saña billāhi günāh bozma şurū÷ı 

Gel eyle edā sevdigim ol ‛ıyd ola sā‛id 

 

4          Ben ise ümid itmiş idim tāki geçen yıl 

Hep gitdi hebāya ki o bir senelik ümªd 

 

5          Òāşā ki ¤ilāf-ı şer‛ degil ÷utdıġımız iş 

E÷vārımızı íofı görüp ¢açmada be‛ªd 

 

6          ïāhirde £arābāt fa¢a÷ gözde ¤ūr ammā 

Òa¢ bize mu‛ªn olur o ma£būbda müfªd 

                                                                                                                                     
72 Burayı vezne uydurmak için ya “íayyıad” okumalı veya bu kelimenin kalıbını “fa’lun” kabul 
etmeliyiz. 
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7          ‛Ālemde ¤arābat Racūlª ¤arāb olmaz 

Ta‛mªr ideriz bāde-i eş‛ār ile tecdªd 

 

24 b73 

 

                                                 
73 Bu sayfada sonradan yazıllmış notlar bulunmaktadır: 

İş bu tarª¤de ‛afªfāne ðarªfane la÷ªfe şi‛rāne Zübeyde vefāt eylemişdir.  

Ve hem sini otuz üç otuz dört yaşında olup sekiz yaşında bir oġlan çocuġu Me£med ‘Ali  

Şükrü isminde bir kız çocuġu, Hatice isminde iki buçu¢ yaşında olup sebeb-i müddeti va’z-ı 

£amilden olduġum beyan olunur  Cemaziyel evveli on altıncı ¤amse günü sā‛at altı raddelerinde 

teslªm-i rū£ etti  Allāh ra£met eylesin.  

øokuz yılda bir buldum adını Şükrü koydum. 

 

Vefātı isnadı eş‛arı 

A¢anlu bir ¢anlı íudur hicrān ile 

æızılırma¢dır güya cigerdaġıdındadır başı 

Yüce ÷aġa gören ¢onar eylenür 

Şar¢dan ġarbdan gelse burada dinlenir 

Pāresin Ġarªb Zübeyde almış diyü söylenür 

Òelāl eyleyiñ  ¢omşular baña 

 

Başımda fesli gezeyim 

Yudurmam ya¢amı paslı gezeyim 

æınamayın ¢omşular ‛A÷÷ar Ökkeş’i 

Ġarªb Zübeyde içün yaslı gezeyim 
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25 a  

Ĥarfü’ź-Źāl 

 

                         72 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          ‛A¢lımı başımdan ol cām-ı mey-i billūr a¤ê 

Ya‛ni bir ¤urşªd-i gül-endām olup me’mūr a¤ê 

 

2          Āh vech-i yāre bir di¢¢at naðar mümkün degil 

Gözlerim fehm idemez kim şu‛le-i pür-nūr a¤ê 

 

3          Bir peri ru¤sār-ı gül dārūyu bū íundu baña 

ìanmayıñ sermestligim ol bāde-i engūr a¤ê 

 

4          ìıd¢la cān (u) gönülden baña ço¢ teklªf ider 

Elde mey-i mir’at cism-i kāse-i fāfūr a¤ê 

 

5          Bir tel-i êülfüne berdār oldu şimdi göñlümüz 

Sāye-i kākül-i yāri mesned-i maníūr a¤ê 

 

6          Pāre pāre ya‛ni çeşmim êerreden olup da¢i¢ 

Şöyle bil ki cismimiñ her  pāresiñ bir mūr a¤ê 

 

7          Ey Racūlª nār-ı £asretle vücūdum £aşr olup 

Rūzigār-ı ‛aş¢ile ¤ākisterim cumhur a¤ê 

 

                         73 

 Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 
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1          Bülbüle gülzār-ı bū-yı nev-bahār olmuş leêªê 

‛Āşı¢a vuílat içün dil-sūzı nār olmuş leêªê 

 

2          æande bir üftāde görse öyle bir reftārile 

Nāz-ı istiġnā ider geşt ü güêār olmuş leêªê 

 

3          Sāye-i kākül perªşān yāre esdikce íabā 

Çünki ol germª bahārda rūzigār olmuş leêªê 

 

4          øū÷i-i güftā ile şekker nièār dehān-ı yār 

Òo¢¢a-i gül bā-şekerdir āşikār olmuş leêªê 

 

5          Sªne-i ‘uşşā¢a ġamze’l ‘ayn te‛èªr eyleyüp 

æaíd-ı cān itmek ile çeşm-i ¤ūmar olmuş leêªê 

 

6          Ey ÷abªbā bizlere ġayri devā kār eylemez 

            Dilberiñ la‛l-i lebi şürb-i tımār olmuş leêªê 

 

7          Ey Racūlª her gice tā íub£a dek elde ¢alem 

            æayd-ı eş‛ar ile saña vaíf-ı yār olmuş leêªê 

 

25 b 

                         74 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Nev-bahār seylāb-ı çeşmim baña şebnemden leêªê 

Oldu nevrūz nebāta nefa¤-ı Meryem’den leêªê 
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2          Neşve’i ía£rā-yı dilden çekdi bir dem sā¢iya 

Var mıdır çünki ¤arābāt ehline demden leêªê 

 

3          Selsebªle nisbet eyler zªr-i çeşmim rāh rāh 

Nehr-i Kevèer’dir mièāli bāġ-ı İrem’den leêªê 

 

4          Mu÷rib-i nāy ile yekdir āh (u) enªnim benim 

Kendi derdim kendime ol şād u £ürremden leêªê 

 

5          Òaste göñlüm tutdı bir āhenk bª-tāb sªnede 

Naġme-i sāz-ı nevā ża‛ªf íadā bemden leêªê 

 

6          ‛Ālemi ta‛cªze £ācet ¢almasun ço¢ aradım 

Bulmadım ma¤fª ma£āl ben kūşe-i ġamdan leêªê 

 

7          Ey Racūli £asretiñ nārını dilden söndürür 

Mātem-i ¤ūn-āb-ı    çeşmim āb-ı zemzemden leêªê 

 

26 a 

Ĥarfü’r-Rā 

 

                         75 

Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          Se£er va¢ti se£ergāh-ı bahār mekteb-i ‛irfāndır 

O¢unur her vara¢ üzre yeşil £a÷÷ £a÷÷-ı ¢ırandır 

 

2          Bu tefsªr-i  İlāhª bir ‛ibāre ‛avn-ı Bāri kim 

Müderris £āce-i ‛ilm-i ledündür ba£r-i ‛ummāndır 
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3          øabªbim ehl-i ‛aş¢ıñ derdine dermān idüp i£sān 

Zemªn üzre nebātıñ her biri bir derde dermāndır 

 

4          Yeşil ¤il‛at giyüp ¢add-i fidānım gösterir ¢āmet 

Açup ġonca dehen lü’lü-i şebnem dürr-i dendāndır 

 

5          Cemāl-i yāre müştā¢ oldıġım ol serv-i ¢add bildi 

æıyām itdi gülistān içre ol bir mir-i mªrāndır 

 

6          Dizildi gül ¢aranfil ‛ı÷rışāhª sünbül ü şebboy 

Elinde ¤atmi rum£ª berk-i sūsen tıġ-ı ‛üryāndır 

 

7          Sarıldı yāsemin nesrin ki gördi ¤aş¤aşi ser¤oş 

æızardı erġuvān şermile la‛le cism al ¢andır 

 

8          ìarardı ¤afv74 idüp fulya vu nergis çidem vü zerrin 

Benefşe fikrüdüp75 boynunı bükdi dervişāndandır 

 

9          Yüzüñ £āke sürüp āb-ı revān geldi bu meclªse 

Görün bu ‛askeri ¤āmūş içün gülzāra dªvāndır 

 

10         Çı¢up kürside vā‛ið oldu bülbül ehl-i dªvāne 

 Didi şükr eyleyüñ bizi yaradan Ûlu Yezdān’dır 

  

11         Anıñ çün cümle ¢uşlar başladılar êikr-i evrāda 

 Be ġafil ÷urma tev£ªd eyle sen tesbª£-i süb£āndır 

                                                 
74 Kelime “��A” şeklinde yazılmış.  
75 “Fikr edüp” sözcükleri birleştirilerek, “ mKد �آ�J ” şeklinde yazılmıştır. 
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12         Şükür genc-i nihan miftā£-ı dilden ðāhir oldu¢ça 

 Racūlª her sözüñ Òa¢’dan ‛ināyet küll-i i£sāndır 

                             

                         76 

Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          Göründi bir elif ¢āmet ki ol £ikmet-i Mevlā’dır 

Şeb-i êülfüñ gören ièbāt ider leyle-i i¤yādır 

 

2          Żiyā-ı £üsnü tā ¢andªl-i ‛arşdan £ūb me’¤az kim 

Anıñ vechinde ðāhir oldıġı nūr-ı tecellādır 

 

26 b 

 

3          Töküp gül yüzine kākülleri  ðülf-i siyāhı gör 

Yed-i ¢udretle £a÷ çekmiş o¢u nüs¤a-i kübrādır 

 

4          Bizi irşād içün gönder ol ma£būblarıñ şāhı 

Anıñ çün ¤al¢ olnan işde bu ‛ālem-i eşyādır 

 

5          Aña ‛āşı¢ feriştehler semāda yerde ins ü cin 

Nice sul÷ān anıñ yanında bir £üddām-ı ednādır 

 

6          Naðar ¢ıl āsumān üzre felek med£iñ beyān eyler 

Görüñ ol £a÷÷-ı ebrū no¢÷alar necm-i èüreyyādır 

 

7          Meger deryā-yı fikre ÷aldı bu eş‛ār içün bilmem 

Racūlª’niñ kelāmı ya‛ni her  £arfi mu‛ammādır 
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                         77 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Aç gözüñ ey ¢utb-ı ‛ālem ‛ālem-i dünyā uyur 

æadı müfti £ākimiñ destindeki da‛vā uyur 

 

2          İsti£āre meyl idüp mürşid-i kāmiller meger 

ìavt maðhar gelmez oldı êākir-i i¤fā uyur 

 

3          Rūzgār íākin esüp ta£rªk-i emvāc eylemez 

Engine íaldı fikir ehl-i kemāl deryā uyur 

 

4          Hiç revā’iç yo¢ ¢apanmışdır bu dem çarşu pazar 

øāli‛ (ü) ba¤tım göz açmaz bunca dem £ālā uyur 

 

5          Bir ‛acā’ib  va¢t-i £āl kim kimse bilmez neydigin 

Bu ne ġafletdir ki bilmem ¤āí (u) ‛ām ‛amma uyur 

 

6          Bilmem ā¤ir-i va¢te erdik kim ya¢ın yevm-i ¢ıyām 

ïāhir u bā÷ın ile bu çar¤-ı mu‛allā uyur 

 

7          Bir mu‛abbir yo¢ Racūlª ‛aír ta‛bªr eylesün 

Ehl-i dil-i çerāġ fersiz şā‛ir-i dānā uyur 

27 a 

                         78 

 Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Yas ÷utup āh sevdigim giymiş bütün hep ¢āreler 
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Revzen açdı sªneme tā ki cigerden yāreler 

 

2          Gül íararmış ġonca bükmüş boynıñı eyler bükā’ 

Neylesün yāri bu £ālde ‛āşı¢-ı bªçāreler 

 

3          Bülbülün feryādına ¢alkmış ayaġa gülistān 

Berk-i sūsenveş ġılāfundan çı¢up ¢ıêaralar 

 

4          Geldiler üftādeler āteş íaçup süvār-ı ‛aş¢ 

Ya‛ni fitilli tüfenkle yüridi havvāreler 

 

5          æahr-ı ġurbet nār-ı £asret ile var savaşımız 

Çaldırıp bir ÷abl-ı ārām kim bu ceng-i āralar 

 

6          Dūd-ı āhı gör semāyı ¢aplayup çekdi £icāb 

Za£m-ı hicrān ile feryāda düşüp mehpāreler 

 

7          Ey Racūlª böyle bir ġavġā-yı ‛aş¢ gördüñ mi sen 

Āsumāndan ¢ıldı hücūm-ı şihāb seyyāreler 

 

                         79 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Pªr olup gitdi şitā ¤oş geldi şimdi nev-bahār 

æal¢dılar cümle ayaġa ta‛ðªm idüp mürġzār 

 

2          Gördiler nevrūz-ı sul÷āni yeşil £il‛at giyüp 

Düşdi serviñ ayaġına göz yaşı töküp pıñar 
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3          Açdı başını çiçekler £ālini ‛arż itmege 

Şey¤-i gülzārım diyü bülbül ider feryād (ü) zār 

 

4          Lale76 ¤ūn aġlar ki görsün ehl-i ‛aş¢ıñ £ālini 

Sªnesine urdı bir dāġ yandı derūn-ı çınar 

 

5          Tekke-i fānªde burhān gösterir dervªş olan 

Aġzına āteş alup gösterdi ġonca āşikār 

 

6          Bāġ-ı vaílıñ şem‛ine per urmayan bilmez nedir 

Meclis-i nūr-ı bahārıñ bir ¤afª esrārı var 

 

7           Sā¢i-i ¢add-i fidānım gösterip şebnem ‛ara¢ 

ìundı bir bāde Racūlª ġonca-i bū-yı bahār 

 

27 b 

                         80 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          ïāhiren tezyªn ¢abāyım āh u vāhım dildedir 

Bir ¤arābātım77 ki bilmez kimse rāhım dildedir 

 

2          Sākin-i mey¤āneyim çün gözlerim cām-ı şarāb 

éikrimiz ma£būbdur kim ¤ān¢āhım dildedir 

 

3          Bir Melāmiyyūn’em ammā ¢aír-ı ‛ālª bendedir 

Ka‛be-i Beyt-ül Mu‛aððam ¢ıblegāhım dildedir 

                                                 
76 Bu sözcüğün yazımı “?C@2” şeklindedir. 
77 Kelimenin yazımı “ ���Dا�� ”  şeklindedir . 
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4           Bülbül-i şūrªdeyim ðāhirde bir żā‛if mizāc 

Öyle ‛an¢ayım ki lāne-i penāhım dildedir 

 

5           Ger Süleymān-ı zemān olsan da ¤oş bā¢ª degil 

Mesnedim kūh-ı ¢anā’at bāb-ı cāhım dildedir 

 

6           Āb-ı rūyım tökmezem bir şa¤ía anca sªneme 

Ġayriden zerre ümªd itmem ki ¤vāhım dildedir 

 

7  Rāşidā Racūlª fehm eyler dimez bª-kes beni 

Pādşāhlar pādşāhı pādşāhım dildedir 

 

 

                         81 

 Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1           Pāk ise māye-i aíl êātına ol er çeker 

             Bend ider elbet anı ol sā¢ª-i kevèer çeker 

 

2           ‛Ālem-i sırr-ı ¤āfiyyāta siper çar¤-ı felek 

‛Ayn erkānı ‛ālª esrārını æanber çeker 

 

3            Vā¢ıf-ı esrār olandan ma£v olur çünki78 ÷amā‛ 

  Ol se¤āvet kenzidir ki íofra-i Ĥaydar çeker 

 

4           Açılup meclis mu£abbet gül gibi neş’e virüp 

 Öyle gül bū-yı le÷āfet miskle ‛anber çeker 
                                                 
78 Kelimenin yazımı “);E�” şeklindedir. 
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5           Óır¢a(y)ı başına çekmiş kendi £ālinde sükūt 

 Böyle êātıñ nu÷¢ı bir ¢an÷ar ile gevher çeker 

 

6           Öyle kim her bir sözi bir dürr-i gevherdir anıñ 

 Şāh-ı fānªde bulunmaz kibrªd-i a£mer çeker 

 

7           Ey Racūlª bilmem ammā bu seniñ eş‛ārını 

            Bir büyük sefªne ister íanma ki defter çeker 

 

28 a 

                         82 

 Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1           Nev-bāhar eyyāmıdır mest oldı bülbül dem çeker 

Ya‛ni ol şebnem ‛ara¢dır ġonca-i gülfem çeker 

 

2          Leyle-i i£yā bu şeb mehtāba çı¢mış sevdigim 

Anıñ içün āsümān zinetlenüp encüm çeker 

 

3          ìalınup sa£rāda biñ ñaz eyledikçe serv-i ¢ad 

Boynını bükmüş benefşe ‛aş¢la elem çeker 

 

4          ‛Ā¢ibet köhne bahārda şevke çekdi neşterin 

Usta cerrā£ım diyü elden aya¢dan dem çeker 

 

5          Bir ¢arārı yo¢ cihānıñ yazı varsa ¢ışı var 

Her íafānın bir cefāsı var bu ‛ālem ġam çeker 
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6          Aílına ric‛at ider bu ālem-i eşyā-ı kül 

İp ucu destindedir ol Òażret-i Ādem çeker 

 

7          İki ‛ālemde Racūlª yüzün aġ olsun seniñ 

Var ise nādir senin eş‛ārına ¢alem çeker 

 

                         83 

 Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1           Bülbülüñ keyfi degil derdi elemden zārı var 

ìanma ki ¤oş bu ferā£ her bir gülüñ ġam¤ārı var 

 

2          Bu fenā bāġ-ı cihān dām-ı belādır ‛āleme 

Seyre çı¢dım herkesiñ £ālince bir efkārı var 

 

3          Çünki her Mūsā’ya bir Fir‛avn iðhār eylemiş 

Gülistānıñ bülbüli var ise êehr-i mārı var 

 

4          Aġniyā māl ile maġrūr £ālini bilmez gedā 

İkisi biri biriñ çekmez £ased ¢an÷arı var 

 

5          Ço¢ ÷amā‛ itme cihānda ¢ār-ı kesb u mesnede 

ïāhiren kār etmeniñ ço¢ bā÷ınen zarārı var 

 

6          Müttehem79 olma bu va¢t ü £ālde ÷oġrı söyleyüp 

Açma her bir rāzı yāda bunda cān pazarı var 

 

                                                 
79 Kelime ağız özelliğinden dolayı “xfّEa” şeklinde yazılmış. 
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7          Ey Racūlª urma laf her yerde e÷rafıñ gözet 

Herkesiñ £ālince yāri var ise aġyārı var 

 

28b 

                         84 

Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          Óayāl-i yāre ¤vāb içre ümªd ¢alb-i me’alidir 

Ki bildim bu gice ‛āşı¢a ma‛şū¢ıñ viíālidir 

 

2          Açıldı bāb-ı esrār-ı mu£abbet āşikār oldı 

Òa¢i¢at ayn ile gördüm ki mürşidiñ kemālidir 

 

3          Temāşā eyle bir mir‛at-ı  ¢alb pazarını yāhū 

Alınmaz māl u eşyā ile bu mesned bahālıdır 

 

4          Nedir ey dªde-i ¢alb merdümi nūrı gören elān 

Görürsün gösteren ol nūrı ¢udret  ¢adr-i ‛ālªdir 

 

5          Müferri£ bir cebelāsā giyünüp ol yeşil £il‛at 

Dizilmiş £ūr(i) u ġılmān bu bir cennet mièālidir 

 

6          Şu‛a-i şem‛-i billūrı mu¢a÷÷a‛ íad hezār-āvªz 

ìı£a£ leyle-i i£yā bu giceniñ ihtimālidir 

 

7          Muíanna‛  íāf gevherle müzeyyen ta£t-ı sul÷anı 

Racūlª gördügüñ rü’yā makām-ı ‛aş¢-ı mu£ālªdir 

 

                         85 
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 Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1           Bahār eyyām-ı mevc urdı nebāta ‛arż-ı ía£rālar80 

Görüp āb-ı revān i¤bār idince coşdı deryālar 

 

2          Òa¢i¢āt ba£rine gavvāí olunca anı gördüm ki 

ìadef dehānı çāk oldı íaçıldı dürr-i yektālar 

 

3           Gül-i nesrªni resm itmiş fa¢at bir resmidir zerger 

Ararlar ma‛den-i ‛aş¢ı bulamaz ehl-i kimyālar 

 

4          İçer yer bilmeyiz £arām £elāl ba¤s81 ideriz biz 

Devāmı oldıġın bilse bıra¢maz bize ÷akvālar 

 

5          İyü kötü görinür göze ammā āşikār olmaz 

Òa¢i¢at ehliniñ ma‛lūmudur böyle mu‛ammālar 

 

6          İçi ÷aşra dönerse fehm olur bu ‛ālemiñ ¤al¢ı 

‛Acā’ib cāmi‛e girmiş de £āc ta¢mış kilisālar 

 

7          Racūlª ÷oġrı söylersin yine fehm itmiyor ‛ālem 

Bu sırrı Òa¢ bile bilmez ki ġayri nice da‛vālar 

 

29 a 

                         86 

Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

                                                 
80 Bu kelimenin yazımı “ را�2"% ” şeklindedir. 
81 Kelimenin yazımı  “ �F� ” şeklindedir. 
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1          Yediñ būs eyleme ba‛żı müsinn başa belādandır 

Anıñ çün iyligi kemlik du‛āsı beddu‛ādandır 

 

2          O êātın mebde-i aílı beyān olur ¢avā‛idle 

İdüp ibdāl ba-i  zaya gör fenn-i binādandır 

 

3          Se¤āvet ba¤ş ider kim lām vav olmuş ‛adāletle 

Nu¢a÷lı ra£met olsun lām vav ol evliyādandır 

 

4          Münāsib varlıġın şın ile görsün kendisi dosta 

Anıñ kim íadı cim olsun ki ço¢ ehl-i íafādandır  

 

5          æumāşı ehl-i diller destegāhına eliñ  íundı 

Riyā ehl yine til ¢ırdı íun‛ bu riyādandır82 

 

6          Sefercel altını hayvānıñ altı eyledi ta‛bªr 

Kaba Türk ıítılā£ātı fenā ender fenādandır 

 

7          Tefekkür ba£rine íaldın yine bir fitne gavvāsı 

Racūlª lü’lü-i remzin beyān itme ¤a÷ādandır 

 

                         87 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Ba£t-ı siyāhım şeb-i vuílatda pirā gösterir 

Necm-i i¢bālim cem‛ olmuşdur èüreyyā gösterir 

 

                                                 
82 Bu mısrada hece eksiktir. 
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2          Òa÷÷-ı siyāhıñ beyān eyler bu demde êülf-i yār 

Fāti£-i seb‛al-meèāni vech-i imlā gösterir 

 

3          İ¢tidā etdikçe her dem ¢aşları mi£rābına 

Āşikāre ¢add-i yār ma‛nā-yı rü’yā gösterir 

 

4          ‛Ālem-i sırrı ¤afªden cüzª irşād eyleyüp 

Çünki ol ‛ilm-i ledünden küll-i ma‛nā gösterir 

 

5          Kimse te’vªl idemez bu remzimiñ bir £arfini 

Òıżr elinde cavidāni āb-ı i£yā gösterir 

 

6          Cām-ı meydir êikrimiz ma£būb ile mest-i müdām 

Sā¢ª-i pªr-i muġan ba£s-i tecellā gösterir 

 

7          Kim diler gelsün Racūlª ¤āmesin fehm eyleyüp 

           Çeşm-i ‛uşşā¢a ¢ehil destinde tutyā gösterir 

 

29 b 
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 Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          Do¢unma katibi ¤oyrat ki güller solayazmışlar 

Bu ta£rªrde gül-i nergisi cümle yolayazmışlar 

 

2          Bütün üftādeler boynuñı bükmüş yol kenārında 

Güzeller ‛azm iderken ía¢alını yolayazmışlar 

 

3          Hele ol lebleri ġonca yeşil berk içre gizlenmiş 
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Geçen hercā’ªler baġda arayup bulayazmışlar 

 

4          Bu dem ta£rªr içün me’mūr-ı gülzār bulunan êatlar 

æırā’at eylemiş eldeki emri güle yazmışlar 

 

5          Cihān bir ¢urı ġavġādır efendi gör de ¢ayd itme 

Hele bir aílı yo¢ da‛vā içün az olayazmışlar 

 

6          Bu eyyām-ı bahār sa£rāyı keşf itmek içün  £ūblar 

Óaber alamadım Yezªd’e ¢anġı ¢ula yazmışlar 

 

7          æanı bir ¢adir ¢ıymet fehm iden ‛ālemde Racūlª 

Kemālet ehliniñ bahāsını bir pula yazmışlar 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Su-i żan kendisiniñ ef‛ālini iðhār ider 

Şüphe kār itdim diyü żarārını i¢rār ider 

 

2          Òā÷ıra geldikde şüphe terk it ol vesvāsı 

Çün müvasvis kendi düşmānını kendi yār ider 

 

3          ìuret-i Òa¢’dan girüp İblªs fenā yol gösterir 

Her cünūn ehl-i hevāyı aílı yo¢ güftār ider 

 

4          Ġāfil olma gösterüp envā‛-ı renk aldar felek 

Ādem’in çün ‛ömrünü hep va‛desiz pazar ider 
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5          Bu fenā mülkünde ġayet şimdi ço¢ ehl-i riyā 

Yo¢ anıñ Òa¢’dan hayāsı ¤al¢ önünde ‛ār ider 

 

6          Ço¢ ÷amā‛ itme ía¢ın hiç olmama¢ mümkün degil 

ìā’im olmayan íabı a¤şam yine iftār ider 

 

7          Ey Racūlª aç gözüñ £āli budur her íub£ (u) şām 

øöle¢ i¢rār iyleyüp íoñra döner inkār ider 

 

30 a 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Bir donanma-yı hümāyūn yandı ¢andiller hezār 

Didiler mevlüd-i şāhāne bu re-yi hünkār 

 

2          Tā zemªn-i āsümāne şu‛le verdi re-yi şāh 

Yerde ¢andªl gökte83 yıldız ¢ıldı zªnet āşikār 

 

3          Emr olur bā÷ın yüzünden zªnet itdi her nebāt 

Açdılar ¢andilleri bunca şükūfe nev-bahār 

 

4          Seyr idüp bāb-ı kemālin ma‛rifetgāhıñ bu şeb 

On iki ma¢āmı icrā eylemekde mūsª¢ar84 

 

5          Olamaz bir kimse māni‛ bu gice destūrdur 

Herkesin merām-ı ma¢íūdunca elbet keyfi var 

                                                 
83 Bu sözcük “ �آEeq ”şeklinde yazılmış. Muhtemelen “kef” harfinin üst kısmı unutulmuş.  
84 Kelimenin yazımı “ر�و"��” şeklindedir. 
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6          ïāhir ü bā÷ında irşād itdi ‛ammāyı azªz 

Cümle ekdārdan emªn itsün anı perverd-gār 

 

7           Ey Racūlª seyr-i ‛ālem ‛ālemi seyrān bu yā 

Òāl-i ‛aş¢  olmuş refª¢im íanma göñülden çı¢ar 
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Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          Ne íūret ey íanem £üsnüñ ki taívªr-i kilisādır 

Olursa resm-i ġılmān nice geldin bu dünyādır 

 

2          Düşürdün āteş-i ‛aş¢a be hey dinsiz bu ne e÷vār 

Seniñ £üsnüñ perª efsūnıdır ya ‛ilm-i simyādır 

 

3          Gözünden yaş töker yaġmur mièāli Òażret-i Meryem 

Şihāb kim gökden āteş yaġdırır tekdiri ‛Îsā’dır 

 

4          Dudaġı çatladı ¢alem siyāh ¢an ¢uídu ¤avfinden 

Be kāfir binde bir ¢ayd etdigim cevr-i cefā nādir 

 

5          Güzeller cevrini çekmek ne çāre ‛ādet olmuşdur 

Mu£abbet tāc-ı serde bir belā-yı ‛aş¢ u sevdādır 

 

6          Yüri ey çeşm-i cellād canımā ¢aíd eylediñ ammā 

Güzel seyr eylemekde dªde-i ‛uşşā¢a i£yādır 
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7          Benim çün £ā÷ırıñ yı¢dım diyü dilber hicāp itme 

Yı¢ılmaz cevr-i yār ile Racūlª eski binālar 

 

30 b 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Bāġ-ı £üsn-i dilbere gel eyleme di¢¢at naðar 

ìulı şeftalu ‛acā’ib yaş yemişdir cān çeker 

 

2          Digme bir £āl ile geçmez şimdi dilberler ele 

Celb-i ma£būb içün a‛lā mu¢an÷ardır sªm ü zer 

 

3          Ehl-i diller ya¢ma¢ içün ÷ogrıca bir mumdur 

æaddini aġyār önüñde bir kemān eyler büker 

 

4          Öyle bir ÷avrile toz ¢ondurmaz iken üstüne 

‛Āşı¢a nāz eyleyüp aġyārı yüklenür gezer 

 

5          Būse içün cenk ider kim bir metin ¢al‛a bize 

Keşf idüp aġyār u £āliñ bir işāretle çöker 

 

6          Yār-ı íādı¢ yo¢ ise bir ‛āşı¢-ı íādı¢ mı var 

æanġı Mecnūn digme bir Leylā’ya gözyaşı töker 

 

7          ‛Ā¢ibet dilden dile düşer £a¢i¢atle seven 

Nāfile Racūlª sāde bir ¢urı ġayret çeker 
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 Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1           Kemāliñ çeşmine kühil çekinsün böyle kāmiller 

Anı zer eylesün bārª temirden ise ol miller 

 

2          Ser-i Mecnūn’a çünki lāne ÷utmuşdı ezel ¢uşlar 

Bu êātın çeşmine de āşiyān itsün ebābiller 

 

3           ìıfatıñ ‛āleme teşbªh iderken çeşmine girse 

Cāhim āteşine lāyı¢ degildir ol enāmiller 

 

4          Zerāfet neydigin bilmez kemālet iddi‛ā eyler 

Anıñ güftārını aġzına almaz çün erāziller 

 

5          Yine til ¢ırdı bir êāhid çeküp kendi ía¢alından 

Ki görsün ‛indª ma‛nāsından ço¢ ¢aba temāsiller 

 

6          Suāl olmaz Óudā’nıñ £ikmeti ço¢dur bu ‛ālemde 

æalur mı va¤şilerden hiç tehª böyle sevā£iller 

 

7          Racūlª ¢ande var sul÷ān-ı şā‛ir şimdi pek nadir 

Kemāl ehli bu Türk’ün aġzın açdırmaz evā’iller 

 

31 a 
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 Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Bu felek i¢rār ider inkār ider yo¢ bir ¢arār 

Da’imā devr eyleyüp bilmez nedir żarār (u) kār 
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2          Gösterir envā’ı elvānı ¢adªm olmadıġın 

Gāh ruzigār-ı şitā  geh olur germª bahār 

 

3          æande bir dilber ki vardır £üsnini ta£vªl ider 

Gāh ¤ār-ı gülzār eyler geh gülzārı ħār  

 

4          Gāh bir mesrūr (u) ¤andān geh olur ki cevr ider 

Gāh yāri aġyār eyler geh ider aġyārı yār 

 

5          ‛Ā¢ıl irmez rengine fikr eylegen85 mecnūn olur 

Gāh var iken yoġı ider geh eyler yoġı var 

 

6          Meşreb-i ‛ālemi āyine-i devrān a¤z idüp 

Gāh bir êevk (u) íafā gösterür ā¤ir āh u zār 

 

7          Ey Racūlª tevbe ¢ıl şayed86 ¤a÷āsı var ise 

Kimseniñ £addi degil bu íun‛-ı Mevlā āşikār 
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Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          Bu ta£rªr êāhide cāmi‛ bize fev¢āne yazmışlar 

Ki görsün Bekri Muí÷afā beni ¢avgāna yazmışlar 

 

2          Bu dem serkeşligim ba£ièle bezm-i imti£ānide 

Beni üftādeler ta¢dªm idüp mirāna yazmışlar 

                                                 
85 Metinde “-gen” eki ile ilk defa karşılaşıyoruz ( C1;:ا ). 
86 Kelimenin yazımı “<1�G” şeklindedir. 
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3          Bu ta¢dªr-i Óudā’dır ey ÷abªb kār eylemez tedbªr 

Ezelden cevr-i yāri sªne-i üryāna yazmışlar 

 

4          Firār etmiş bu ta£rªr ¤avf idüp sa£rāya ol Mecnūn 

Baña divāneler ta‛ðªm idüp üst yana yazmışlar 

 

5          Görüp £āl-i ¤arābatıma ta£sªn eyleyüp ammā87 

Baña mesned degil mi mièli yo¢ bir dāne yazmışlar 

 

6          Ayaġ altında fehm olmaz defªne var ¤arāb içre 

Óarābāt ehlini gencine-i virāne yazmışlar 

 

7          Òa¢i¢at £āl ile fehm eyleyüp cümle kemāl ehli 

Racūlª Nef‛ª var her sözimi merdāne yazmışlar 

 

31 b 
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 Fe‛ilātün / Fe‛ilātün / Fe‛ilātün / Fe‛ilün (Fa‛lün) 

  

1          Bizim ol íūretimiz mā’il-i dünyā görünür 

Görene siyretimiz nüs¤a-i kübrā görünür 

 

2          Hele ‛ibretle naðar ¢ıl ki nice íāfª göñül 

O naðargāh-ı Óudā Ka‛be-i  ‛ülyā görünür 

 

                                                 
87 Bu kelimenin yazımı “�=&*” şeklindedir. 
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3          Gehi keèretde bulup va£det-i ülfetde iken 

Lem‛a nūrı o dem-i ‛aş¢ (u) tecellā görünür 

 

4          Gehi dil ‛arşa teveccüh ¢ılup ol lev£ā naðar 

Baña her bir gicede leyle-i i£yā görünür 

 

5          Giceler íub£ olıca¢ ¢andªl-i ‛aş¢ım uyanı¢ 

Nice vāsi‛ ki bütün ‛ālem-i eşyā görünür 

 

6          Gidüp aġyāra suāl eylemem ol yārimi ben 

Ne diyāre giderem dilde müheyyā görünür 

 

7          Bu ledün ‛ilmini Rācūli edersen ta£íªl 

Yüzine ba¢ yedi āyet nice ma‛nā görünür 
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Mef‛ ūlü / Mefā‛ªlü / Mefā‛ªlü / Fe‛ūlün 

 

1          Mey¤āne-i ġam içre sªnem pişdi kebābdır 

Doldurdu gözüm £ªlesiz ol la‛l-i şarābdır 

 

2          Teskªn-i £arāret baña ma¤mūr küşāde 

Her bir müjeniñ ¢atresi cem‛ oldu ¤oşābdır 

 

3          Giryān-ı seylābım bahār eyyāmı ki çoşdı 

Merdüm-i88 çeşmim ba£r-i sirişk içre £abābdır 

 

                                                 
88 İzafet kesresini “و” harfi  ile yazmış. 
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4          Bimāre göñül hicr ü elem matba¤ı ÷abªb 

Sönmez ocaġı sªnemi sen íanma sen ¤arābdır 

 

5          Tā pertev edüp dilden ‛alev uġradı gör sen 

Āhım tütünı ta£t-ı Mesªhā’ya se£ābdır 

 

6          Bir ÷ıflª edā ya¢dı çiġergāhımı ammā 

E÷vārı o yāriñ ne günāhdır èevābdır 

 

7          ‛Ālemde Racūlª saña yār itdigi cevre 

Òāşā yine mu÷la¢ diyemem ehl-i ‛aêābdır 

 

32 a 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Şāri¤-i £üsnüñ olup üftāde-i aġāzeler 

La‛l-i ¤a÷÷89 çekdi lebiñ ‛aş¢ ehline icāzeler 

 

2          ‛Ālem-i ġa’ibe £ükm eyler cihānıñ fitnesi 

Saña dil virdigimi duymuş meger ġammāzeler 

 

3          Şey¤ler mescªdde biz mey¤ānede êikr ideriz 

éikrimiz āh (u) enªndir naġme-i şehnāzeler 

 

4          Kākülüñ ta£rªk idüp va¢t-ı se£er bād-ı íabā 

Āteş-i ‛aş¢ı sªnem yandı¢ça ol yelpāzeler 

 

                                                 
89 Kelimenin yazımı “ط%” şeklindedir. 
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5          Āh kim bir ġoncanıñ müştā¢ıyem bülbül gibi 

Gün olur ki90 mürġ-i cānım íayd ider şehbāzeler 

 

6           Görse ¢abrim üzre ol yāri  Fużūlª nūr íanur 

Ey Racūlª reh-i yār üstüne ¢abrim ¢azalar 

 

7          æor¢aram ol yāri ¢abr-istāna ÷oġrı gelmesün 

Mu‛ciz-i ‛Îsā mièāl £ayāt bulur cenāzeler 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          æalmamış cihānda fāhim biñde birdir bu ‛aíır 

ìı¢ ilekden geçse aíla ba¢lava olmaz mısır 

 

2          Mū-yı ÷āf çuvalına mecnūn olan dimez ¢umāş 

Di¢¢at ile íı¢ ÷o¢unsa yine £aíırdır £asır91 

 

3          Ço¢ ¢aba temèªl ile ya‛ni nezāket gösterir 

éāt-ı Türkmen ayaġı altında dört parma¢ naíır 

 

4          Tā ıra¢dan far¢ ider ‛ārif ne ¢umāş olduġuñ 

Bir görüşde fehm ider di¢¢at idüp ehl-i baíir 

 

5          Ba‛żı eş£āía £üküm eyler baya £iddetlenür 

Göz belerdir baş íalar tütün içer faíır faíır 

                                                 
90 “Ki” kelimesini “Sآ” şeklinde yazmış.  
91 Burada bir beyit var. Ancak şair bu beytin üzerini çizmiş. Beyit şöyle okunuyor:  
Var yabanıñ serçesi dem-keş degil bülbül gibi 
Nesl-i zaġdır cªfe yer çün bu te£affünle íaíar 
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6          Ey Racūlª ço¢ büyük êāt Ġala÷a æulesi’dir 

Ya‛ni kerāmet umarmış bir ÷ā¢ım ‛a¢l-ı ¢aíır 

 

32 b 
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Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          Beyāż vü íāfª üzre ¢aşları va¢āre92 yazmışlar 

Mièl-i va¢t-i şitā ¢ār üzre tekrār ¢ara yazmışlar 

 

2          Ne bu ġavġā-yı93 ‛aş¢ merdāne Hindūlar çeküp ÷uġı 

‛Aceb kākülleri ¢urbunda êülfi ¢ara yazmışlar 

 

3          Muíavvirler degil ammā melekler eylemiş taívªr 

Mièāl-i ¢addini teşbªh idüp ‛ar‛ara yazmışlar 

 

4          Te‛allu¢ £a÷÷ çekilmiş āşikāre zªr-i94 kākülden 

Bugün ‛asker içün gördüm ki bir mehpāre yazmışlar 

 

5          Nöbetçi ¢ışla bābında iíābet95 ‛ayn ider diyü 

Ra¢ªbiñ seyr iderken başını az yāre yazmışlar 

 

6          Fużūlª giderdi ‛a¢lı başından gelüp görse 

Beni başdan ayaġa derd-i hecr-i yāre yazmışlar 

 

                                                 
92 Bu sözcük “ر�وا�” şeklinde yazılmıştır. 
93 Kelimenin yazımı “����” şeklindedir. 
94 İzafet kesresi “J” harfi ile yazılmış(: �C;�;ز�1و ). 
95 Kelime  “ ]�lOا ” şeklinde “yazılmış   
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7          Racūlª lev£ ü ¢alemde o¢unsun med£-i dilber kim 

Münāsib ‛asker içün yazmış ammā bāre yazmışlar 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Müflise96 ía£rā timar¤āneye gitmek gibidir 

Ya‛ni bir mecnūn mey¤āneye gitmek gibidir 

 

2          Çünki İslambul’da yorġunluk adı zev¢ü íafā 

æaradan yayan  Kaġıd¤āne’ye gitmek gibidir 

 

3          ìonradan görme seni if÷āra da‛vet eylese 

Ya‛ni ol £użūr-ı şahāneye gitmek gibidir 

 

4          æānuna muvāfı¢ olmaz ba‛żı beyhūde kelām 

Òā÷ırıñ íormaya  bigāneye gitmek gibidir 

 

5          Kāh mā-fev¢inde āmirden gelür ‛aksi emir 

Bülbül-i şūrªde virāneye gitmek gibidir 

 

6          Āmiriñ emrine māni‛ olsa mā-dūnundaki 

Māh-tāb ya¢up da ceb¤āneye gitmek gibidir 

 

7           Ey Racūlª ba‛żı ðābi÷ öyle ħām97 teklªf ider 

æatle bedel ya‛ni tersāneye gitmek gibidir 

 

                                                 
96 Burada “i” ünlüsünü uzun göstermek için “ye” harfini kullanmış. ( Q�be�w) 
97 Kelimenin yazımı “xOf” şeklindedir. 
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33 a 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          ‛Aş¢ te’èªriyle nār-ı £asreti98 meftūne íor 

Derd-i hicr-i yāri git bir £ā÷ır-ı mahêūne sor 

 

2          Bū-yı êülf-i yāri dārūdır dimiş mecêūb olan 

Cevr-i Leylā’yı çeküp zencªr iden Mecnūn’a íor 

 

3          Tªrü müjgān ile ol ¢aşı kemān cer£ itdigin 

Yüri bezm-i ‛aş¢a sen bir cigeri pür-¤ūna íor 

 

4          Derd-i ‛aş¢a ¢ıl devā kār itmez işiñ yo¢ ise 

Gez bu ‛ālemi ÷olan isterse şuna buna íor 

 

5          Nāfile kār itmiyor baña devā virme £ekim 

Virdigin ‛ilaç ile ol merhem-i ÷alyuna íor 

 

6          Yo¢ ¤ilāfım ger inanmazsañ ÷abªbā sen baña 

Artar eksilmez ki yāriñ cevri günden güne íor 

 

7          Ey Racūlª bir vefāsız yār içün bu çekdigim 

Başım üzre ‛aksine çar¤ eylegen gerdūne sor 
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Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 
                                                 
98 Kelimede fazladan “I” kullanılmış ( K�f qS�  ). 
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1          Gehi ma£êūn-ı99 dil fikr eyleyüp nāşādeden söyler 

Gehi £ükm-i Süleymān neş’e-yi pür bādeden söyler 

 

2          Gehi gencªneler defªne gizler dil ¤ārab içre 

Gehi ¤arābı ma‛mūr eyleyüp ābādeden söyler 

 

3          Gehi musta¢beli māżªden evvel dil beyān eyler 

Gehi ta£sªn iderler kim £āri¢-i ‛ādeden söyler 

 

4          Meger ma¢íūduñu  bir keşf-i rāz añlar benim göñlüm 

Óayāl u yāri ta‛bªri mu‛abbir êādeden söyler 

 

5           Ne bilsün lev£-i đilde cāmi‛-i esrār-ı bā÷ından 

Baña vā‛ið efendi  ÷ā ¢aşı seccādeden söyler 

 

6          Çeküp mey¤āne-i dilden gözüm sā¢ª getür bir dem 

Yürüt ma¤mūr gönlüm sana ol a¢sadeden söyler 

 

7          Yüri ey dil şarāb-ı ‛aş¢a íu ¢atma ¢abūl itmez 

Raculª íāfª göñlüm ol şarāb-ı sādeden söyler 

 

 

33 b 
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 Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          Güzel ol çeşm-i ma¤mūrıñ meyi nāz u íafādandır 

Ya¤ud sitemi aġyārı çeküp cevr-i cefādandır 
                                                 
99 İzafet kesresini  “و” harfiyle yazmış. 
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2          Tel-i êülfüñ niçün ta£rªk idüp ru¤sārı ‛arż itmiş 

Perªşān kākülüñ bilmem se£er va¢t-i íabādandır 

 

3          Ża‛ªf üftādeler lā‛liñ şarābından ümªd eyler 

Lebiñ te’èªri  biçāre mücerreb bir devādandır 

 

4           Ezelden ‛ādet olmuşdur ía¢ın sen bozma ¢anūnu 

Güzeller ‛ıyd-ı i£sānı íakınmaz aġniyādandır 

 

5          Merām dünyāya gelmeden kişi bir iylik itmekdir 

Göñül yı¢ma¢ ¤a÷ādır yapması ma¢būl  du‛ādandır 

 

6          Gelürse £ā÷ıra êāhidlere bir nesne ba¤ş itme 

Alup beylik du‛ā eyler ÷opu ehl-i riyādandır 

 

7          Mübārek ‛ıyd bugün i£sān idüp £üsnüñ zekātıñ vir 

Racūlª kendi £ālinde münāsib fu¢arādandır 

 

                         105 

 Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Kūşe-i ġamdır baña íahrā-yı ahenk āh (u) zār 

Seyr-i gülzārım ¤ayāl-i kākül-i ru¤sār-ı yār 

 

2           ‘Āşı¢ın ma£būb ile cānı beraber ‛azm ider 

Hey’et-i eşkāl iki ¢alb birbirin eyler naðar100 

 

                                                 
100Kelime “��J�” şeklinde yazılmış. 
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3          æande olsa yār keşf eyler benim a£vālimi 

Nāz ider fitne velākin eylemez ço¢ āşi¢ār 

 

4          Cevr-i yār te’èªr ider mi cān cesetde yoġ iken 

Cānımı aldı götürdü eylesün cevr-i hezār 

 

5          Kāle-i ‛aş¢a bahā yetmez bahāsı  na¢d-ı cān 

Añlaşılmaz ‛aşı¢ u101 ma‛şū¢ miyānında pazar 

 

6          Per urup bülbül gibi gül gül dime bil kendini 

Ço¢ ıraġa gitme ey murġ-ı göñül şahin ¢apar 

 

7          æande olsa ol cemāl-i yāri elbet göz görür 

Ey Racūlª dilde āyªne-i İskender’i var 

 

34 a 
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Fe‛ilātün / Fe‛ilātün / Fe‛ilātün / Feilün (fa‛lün) 

 

1          Bu bahār nevrūz-ı sul÷āni cemāl itdi ðuhūr 

Açup esrār-ı Òüseyni bize ezhāride nūr 

 

2          Yine sā¢ª olup £asret meyi íundu gülzār 

Görünmez ÷oya ÷oya saġār-ı mey-i pür billūr 

 

3          æurı vādileri i£yā idüp eyyām-ı bahār 

Tökülüp ¢a÷re-i ekşim nehir oldu meşhūr 

 

                                                 
101Burada atıf vavı  “ى” harfi ile ()�G�*) yazılmıştır. 
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4          Sā£il-i ba£r-i ‛Aden vaíl murād zªr-i çeşm 

Der-i şahāne remil íanma iden bu cumhūr 

 

5          Geçüp ol Hind u Yemen’den yüridi Ugan’a 

Gözümüñ yaşı ile  ÷oldı o çinª fāġfūr102 

 

6          øolanup bir avuç ekşim Nil’e imdād eyler 

Ki o Sudan’ı ider ba¤t-ı siyāhım ma‛mūr 

 

7           Dūd-ı āhımla Racūlª felek oldu hem-rāh 

øoladı başıma bu mātem-i ¢umāş-ı Lahor 
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 Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Çekmiş ol ¤a÷tı  ‛Acem ¢atlime fetvā gösterir 

Çeşm-i cellād ¢aşları ÷ıġ-ı mücellā gösterir 

 

2          Òikmetinden kim su'āl103 olmaz ki Òa¢ bu kāfire 

Bir £üsün virmiş ki ol devlet-i dārā gösterir 

 

3          Bū-yı zülfüñ dām idüp bir bende çekdi ben gibi 

Mecnūn’a sünbül deyü dārū-yı Leylā gösterir 

 

4          Bir ba¢ışla ¢aíd ider biñ cāna ol kāfir fa¢a÷ 

Lebleri āb-ı £ayāt mu‛ciz-i ‛İsa gösterir 

 

                                                 
102 Kelimenin yazımı “و�+�+”eklindedir. 
103 Kelimenin yazımı ağız özelliğinden dolayı “KواL”şeklindedir. 
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5          ‛Āşı¢ıñ ‛a¢lıñ başından a¤z idüp êülf-i teli 

Dār-ı Maníūr’u ene’l-£a¢ ba£è-i da‛vā gösterir 

 

6         Varı yo¢dan var iden irşād içün bu ‛āleme 

Öyle bir ālāyiş-i ma‛nªde rü’yā gösterir 

 

7          Ey Racūlª yāre cānım êāt-ı isti¢lāl iken 

Çünki cān ba¤ş eylemek ‛uşşā¢a i£yā gösterir 

 

34 b 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün (Fa‛lün) 

 

1          On sekiz biñ ‛ālemin mir’atıdır bu devvār 

‛Ālem-i sırr-ı ¤afª bir yerde çekmiş settār 

 

2          Òvace-i ‘ilm-i ledün Mūsā’ya ta‛lªm eyledi 

ìabra ÷ā¢at virmedi çünki İlāhª sabbār 

 

3          ‛Ā¢ıl irmez çün bu dünyānıñ ‛acā’ib sırrına 

Gülistān evrādıñ o¢ur ‛andelib-i se££ār 

 

4          Bay¢uşı virānede süflª diyü ‛ayb eyleme 

Her ne kim cürm ehline Òa¢¢’ıñ bir ismi Ġaffār 

 

5          Beyt-i ¢albe diġme kim bir kimse ta‛mªr idemez 

Gelse İbrahim Óalil-ullāh £abªb-i neccār 
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6          Sā¢ª-i ebrārdan nūş eyleyen peymān-ı104 ‛ahd 

Rū£-ı nācªdendir ol zümre-i Òaydar kerrār 

 

7          Aġzını açmaz  Racūlª billūrı mu£kem ÷utup 

Bū-yı esrārını virmez rūzigāra ‛a÷÷ār 

 

                         109 

 Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          Görünmez ġonca gül çeşmimde bir ¤ayāli ¢almışdır 

Óarāb itdi şitā gülzārı şimdi ¤ālª105 ¢almışdır 

 

2          Bahār eyyāmı gözler mürg dil feryād (u) zār eyler 

Gelür ümªd ile £ā÷ırda ihtimāli ¢almışdır 

 

3          Elimde nesne yo¢ biçāre ol ¢addi fidānımdan 

Baña mirāè £asret  derd-i fir¢at mālı ¢almışdır 

 

4          Göñülden dūr olur mu ‛āşı¢ıñ ma‛şū¢ı bir la£ża 

Gözi görmese mu÷la¢106 dilde ol meyāli ¢almışdır 

 

5          Göñül sen vaífını yāriñ  hemen hiç turma ¢ayd eyle 

O¢usun defter-i ‛aş¢ içre bu me’āli ¢almışdır 

 

6          Çı¢ar mey £ā÷ırımdan rūz (u) şeb bir zerre dūr olmaz 

Ümªdi iştiyā¢ı ¤aşre dek viíāli ¢almışdır 

                                                 
104 Bu kelime “büyük kadeh” anlamına gelen “peymane” dir. Ancak “peyman” şeklinde 
yazılmıştır. 
105 Bu kelime “SeOf” şeklinde yazılmıştır. 
106 Kelimenin yazımı “M N9�” şeklindedir. 
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7          Racūlª ço¢ kemāl ehli gelüp gitdi bu dünyāya 

Fa¢at kendi giderse eèer-i kemālª ¢almışdır 

 

35 a 

                         110 

Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          Sitem-i yāri baş üzre getür i£sānı beglidir 

Görenler öyle idrāk eylesün zªnetli püsküldür 

 

2          Göñül erkān-ı ‛aş¢ıñ terki cā’iz olamaz bir dem 

Çekilmez cevr-i yār ammā ne çāre çekmemek züldür 

 

3          æızarmış ru¤ları kināye söyler şerm £ālile 

Ki bilmez ‛ind-i ‛aşı¢da bu e÷vār nice ma¢būldür 

 

4          Vücūdu erġuvānª güllere nisbet ider rengin 

Açılmış lebleri cüz‛-i mièāl-i ġonca bir güldür 

 

5          O¢ur evrādı gül va¢t-i se£er feryād (u) zār eyler 

Ānıñ çün bāġ-ı £üsnüñ vaífına dil mürġ-i bülbüldür 

 

6          Bahār eyyāmı ¤oşdur lāciverdi £ayme-i ía£rā 

Cünūn ehline Leylā zülfüni ferş itti sünbüldür 

 

7          Derūnum āşikār itsem yitirmiş ‛a¢lını dirler 

Racūlª ‛aş¢ı £āli ‛āleme anlatma müşkildir 
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                         111 

 Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          æızarmış rū¤ları meşreb-i dilber ¤aşu¤āşdandır 

Şecā‛at zümresinden biri hāy ehl-i íavaşdandır 

 

2          Òarāmª gözleri nisbet idüp müjgān tªr-i endāz 

Güzel bir mucªb-i ¢anūn kemānı çünki ¢aşdandır 

 

3          Òa¢i¢atle güzel e÷vārı belli bir dilāver bu 

Suāl107 itdim didiler ki Gavur øaġlı Ulaş’dandır 

 

4          Yüzine ‛aks idüp renk virmiş ol ¢u÷nu ¢ızıl ¢aftan 

Metā‛-ı £üsni gör sen bir bahā yetmez ¢umaşdandır 

 

5          Güzellik dād-ı £a¢dır ¢ande olsa Bārª ¤al¢ eyler 

Cebelde ba‛żı cevher bulunur ¢ıymetlü taşdandır 

 

6          Didim ġayet güzeldir bu didiler ba£r-i ‛iíyāndan 

Semekde bed ta‛affün108 £āíıl olsa bil ki başdandır 

 

7          Degil ādāb-ı kāmil sehv-i ‛irfānı yüze urma¢ 

Racūlª var ise no¢íanımız fikr-i telāşdandır 

 

35 b 

                         112 

 Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

                                                 
107 Kelimenin yazımı ağız özelliğinden dolayı “KواL”şeklindedir. 
108 Kelimenin yazımı “{�f�” şeklindedir. 
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1          Ne £ācet ‛arżı£āl itmek didim ki vāli ‛irfāndır 

Bize £ürmet idüp íā£ib çı¢aca¢ ya‛ni bir cāndır 

 

2          Meger ol nehr-i bartıldan 109 nice biñ kāse nūş itmiş 

İşin yo¢sa yürü filcan110 ile sen var anı ¢andır 

 

3          Mey-i rüşvetle Nāşid neş’elenmiş şehr-i Òaleb’de 

Óilāfı neş’et itdi vālilik bu êāta bühtāndır 

 

4          Zekāvetli müşªrdir bu me’āl añlar ümªd eyle 

Beleş tekdir işitdiñ ya‛ni bize küll-i i£sāndır 

 

5          Geçince destine vali-i velāyet £ükm ol anda 

İki gün £ükm içün kendi(yi) íandın ki Süleyman’dır 

 

6           Hümā-yı sāye-i devlette kerkes pençedār olmaz 

Óaêer ¢ıl pencesinden kim ‛azªz ‛an¢a-yı cihāndır 

 

7          Kimesne  māni‛ olmaz sāye-i şāhānede çünki 

Racūlª ‛askeri êāt-ı te¢ā‛üd bende-ġāndandır 

 

36 a 

Ĥarfü’z-Zā 

 

                         113 

 Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

                                                 
109 Nizip yöresinde bu sözcük “rüşvet” anlamında kullanılıyor. 
110 Bu kelime 135. gazel 2b’de “fincan” şeklinde kullanılmıştır. 
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1          Çār bāġ içre der-i rıżāyı gözler uyumaz 

Nūr-ı dªdem leyle-i i£yāyı gözler uyumaz 

 

2          Māye-i aílı ile bªdār olunca ehl-i ‛aş¢ 

Pāk ider ol dildeki sedāyı gözler uyumaz 

 

3          Her dem-i keèretde va£detdir merām-ı ehl-i dil 

Terk-i aġyār kūşe-i i¤fāyı gözler uyumaz 

 

4          ‘A¢lını āġyāra virmiş kūh-ı Leylā’da beni 

Ya‛ni Mecnūn bilmeyen Leylā’yı gözler uyumaz 

 

5          Nükte-i eş‛ār içün sanmañ fakªri terk ¤vab 

Dªde-i ¢alb vuílat-ı Mevlā’yı gözler uyumaz 

 

6          Gāfil olmaz çün nöbet bekler İmām-ı Askeri 

Daimā ol íā£ib-i livā-yı gözler uyumaz 

 

7          Ey Racūlª leêêeti almış tā elestten rū£umuz 

Gūş idüp tā andaki nidāyı gözler uyumaz 

 

                         114 

 Mef ‛ūlü / Mefā‛ªlü / Mefā‛ªlü / Fe‛ūlün 

 

1          Zevk ehli olan pāy ile ġam£āneye gelmez 

Her ehl-i cünūn meclªs-i merdāneye gelmez 
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2          Bir ¤oşca görüp ¢andªl-i ‛aş¢ nārına yanma 

Her biri  kelebek £iêmet-i pervāneye gelmez 

 

3          El íunma mey-i ‛aş¢a neêāketle efendi 

Mescid var iken íofı bu mey¤āneye gelmez 

 

4          Metnin o¢u yüzünden eger fāhim isen señ 

Şer¤iñ arayup íorma kütüb¤āneye gelmez 

 

5          Müsta¢beli māżªden evvel ders alurız biz 

Gūş eyle sözüm te’vªli mālāniye gelmez 

 

6          Vā¢ıf olamazlar benim a£vālime ammā 

Esrār-ı hüner açmayası bigāneye gelmez 

 

7          Her ‛arż-ı ¤arāb üzre çiçek açma Racūli 

Bay¢uşa bedel bülbül o virāneye gelmez 

 

36 b 

                         115 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Gülistānıñ şer¤ini sa£rāya çı¢ yaz üzre yaz 

Bülbülüñ feryādını evvelki āġaz üzre yaz 

 

2          øu÷i-i ¢umri da¤i pervāz-ı mürġān ço¢ ise 

Şāhiniñ e÷vārını gör anı şahbāz üzre yaz 
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3          Nev-bahār eyyāmıdır sa£rāya çı¢mış ço¢ güzel 

İltifat itdikce ol serv-i revān nāz üzre yaz 

 

4          Sāde kātip gibi evrā¢ üzre ¢ayd itme ía¢ın 

On iki ma¢āmı ta¢sªm eyleyüp sāz üzre yaz 

 

5          æande bir dilber görürsen alma ¤āme destine 

Sevdigin med£ eyleyüp merġūb u mümtāz üzre yaz 

 

6          Vaíf-ı yāri ya‛ni taívªr-i hümāyūn gösterüp 

Dört yanı i¢lªl ile bir lev£-i pervāz üzre yaz 

 

7           Her ne deñlü resm iderseñ fehm ider ehl-i kemāl 

Ey Racūlª nükte-i eş‛ārıñı rāz üzre yaz 

 

                         116 

 Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Masivā-yı şem‛-i sūzan ¤ānesidir göñlümüz 

Pūte-i ‛aş¢ āteşª ¢al¤ānesidir göñlümüz 

 

2          Lāne-i mürġ-i semender kül olur digsem aña 

‛Ālem-i lāhut-ı illā lānesidir göñlümüz 

 

3          Mest-i mey ma£v-ı vücūdum Òaydar-ı Kerrāre’den 

Sā¢i-i ebrār ‛Alª mestānesidir göñlümüz 

 

4          Mesned-i dāreyni terk itmiş £użūr-ı Òa¢ içün 

Baş açı¢ bāb-ı rıżā divānesidir göñlümüz 
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5          Lafð-ı künden şer¤ idüp bu ana dek ba£r-i mu£ª÷ 

No¢÷a-i ‛ilm-i ledün sāmānesidir göñlümüz 

 

6          Çeşm-i ðāhir íuretā £āl-i ¤arābātı görür 

            Sªreti definedir virānesidir göñlümüz 

 

7          Açma rāzı Hāşima  eí-sabru miftā£ü’l- ferec 

ìabr-ı Eyyūb eyle ‛aş¢ merdānesidir göñlümüz 

 

8          Ey Racūlª on sekiz biñ ‛ālem-i eşyā ile 

Serde ol tāc-ı felek devrānesidir göñlümüz 

 

37 a 

                         117 

 Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          Ne çāre göñlümüz bir gözleri mestāneden geçmez 

Cihānda ço¢ güzel ammā nigāhı cāneden geçmez 

 

2          Òa¢i¢atle düşerse yare bir üftādeniñ göñlü 

Ne ¢adar cevrini çekse yine cānaneden geçmez 

 

3          Düşenler ‛aş¢la sevdāya gitmiş ‛a¢lı başından 

Çeker zencªr-i ġam divāne tımar¤āneden geçmez 

 

4          Olur ziyāde gün günden mu£abbet çün mükerrerdür 

Geçerse zülf-i yāri şāne zülf şāneden geçmez 
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5          Donanma-yı hümāyūnda gezenler ba£r-i za¤metde 

Óalāí olsa da ¢abdanıñ gözi tersānden geçmez 

 

6          Bu dünyādır nice £arābeler mamūr olur gerçek 

Sefªl bay¢uş yine ol mesken-i virāneden geçmez 

 

7           Racūlª ‛ömrimüz geldi cihānda geçdi ¤oş ammā 

Göñül ma£būb ile ol kūşe-i mey¤āneden geçmez 

 

                         118 

 Mef‛ ūlü / Mefā‛ªlü / Mefā‛ªlü / Fe‛ūlün 

 

1          Her āh se£er pertev idüp yāre yapışmaz 

Ol ma£vª vücūdum eèeri zāre yapışmaz 

 

2          Çün va¢t-i se£er mürġ bahār ÷utdı dil aheng 

Her fitne derūn böyle mūsª¢ara111 yapışmaz 

 

3          Fehm olmadı gitdi yine keyfiyyet-i bāde 

Sā¢ª mey-i billūra da āvāre yapışmaz 

 

4          Ta¢lªd ile zāhid yüziñi mi£rāba ÷utma 

Ta£¢ª¢ olan ol íūret-i divāre yapışmaz 

 

5          Dilden dile esrār-ı ledün ‛ilm-i ¤afªdir 

‛Aşk ehli gidüp na£vile iðhāra yapışmaz 

 

                                                 
111 Bu sözcüğün vezin gereği ilk hecesi kısa yazılmış.( KOib[w)  
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6           Çok ÷ālib-i eş‛ār-ı ÷arª¢at hele ammā 

Destūr-ı meşāyi¤ degil ol māre yapışmaz 

 

7          Maġrūr-ı şi‛ir olma ía¢ın ‛aynı £a÷ādır 

Yüzde bir Racūli yine ġubāra yapışmaz 

 

37 b 

                         119 

Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          Ra¢ibden göz açup yāri temāşāya va¢it ¢almaz 

Ne mümkün derdini ‛arż itme devāya va¢it ¢almaz 

 

2          Va¢it murūr idüp vuílat demin ma£v itmede dāim 

Mükemmel derdini çeksem de vefāya va¢it ¢almaz 

 

3          Cefā ile íafādır mürġ-i dilde êü’l-cenāheyn kim112 

Diler pervāziden āram-ı hümāya va¢it ¢almaz 

 

4          Başımda ‛aş¢la sevdā mièāli devlet-i dārā 

Fa¢a÷ ma‛şū¢a ‛āşı¢ £ükm-i da‛vāya va¢it ¢almaz 

 

5          Merāmıñ ¤ayr u şerine hemen bir muhtaíar söyle 

Me’āl añlatma pek müşkªl bu dünyāya va¢it ¢almaz 

 

6           Bugün gitdi diyü yarını ya‛ni elden ¢açırma 

ìa¢ın aldanma bu çer¤-i mu‛allāya va¢it ¢almaz 

                                                 
112 Kelime metinde şu şekildedir:  
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7          Racūlª ¤ā÷ıra £u÷ūr iden eş‛ārı ¢açırma 

Düşünme inceden ince mu¢afāya va¢it ¢almaz 

 

                         120 

 Mef ‛ūlü / Mefāªlü / Mefā‛ªlü / Fe‛ūlün 

 

1          Seyyāh-ı ¤arāb dervªşi mestāne ba¢ılmaz 

Pejmurde ¢aba çāk-ı giribāne ba¢ılmaz 

 

2          Keşkūl-i ¢anā‛atde budur íofra-i Òaydar 

Dem lo¢ması bu yaġ ile yavane ba¢ılmaz 

 

3          Yüz ¢arasını ¢ul yüzüne urmadı Bārª 

ìa£rāda ¤afªf ¢ahve-i filcāna ba¢ılmaz 

 

4           Sen ‛ālim isen ‛ālemi ‛ayb itme efendi 

Meclisde ¤arābātı olan cāna ba¢ılmaz 

 

5          Ma£būb yüzine ba¢ma £arāmdır didiñ ammā 

Dost başa ba¢ar pāy ile dāmāne ba¢ılmaz 

 

6          Üftāde güzel seyrine terk itdi va÷anı 

‛Aş¢ ehli olan sªne-i ‛üryāna ba¢ılmaz 

 

7          Bakmaz mı güzel gerdān-ı billūra Racūlª 

Kim didi beyāz kāfūrª gerdāna ba¢ılmaz 

 

38 a 
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             Ĥarfü’s-Sªn 

                         121 

 Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Bir tütüncü med£ idem íā£ib-kerāmetdir teres 

ìatdıgı tütün körükle üflesen yanma¢ ‛abes 

 

2          Māh-ı nāmūsda mièāl zemheri bürhān gösterir 

Sa‛diler şey¤inden almış yār Rufā‛ª’den  nefes 

 

3          æırmızı mercan gibi āteş mièāl efsūn ile 

Ya‛ni lüle üstüne ¢onmuş mièāli bir mekes 

 

4          Gel āteş vir demeden aġzım yoruldu  ‛āleme 

Nāfile  çekme emek gel yanma¢ ümªdini kes 

 

5          Öyle bir ehven bahā ile  tütün almam hele 

Óārç bir olur dinür fa¢a÷ cömerd ile nekes 

 

6          ìā£ib-i iníāf  olur mu dªni var ªmānı yo¢ 

ïann-ı ġālibiñ  Müslimān olmalı ya putperes 

 

7          Görmemiş bir kimse emèāliñ ¤āri¢ü’l-‛ade113 bu 

Ey Racūlª va¢ı‛ā kendim de didim bu ki buna bes 

 

                         122 

 Mef ‛ūlü / Mefā‛ªlü / Mefā‛ªlü / Fe‛ūlün 

 
                                                 
113 Kelime “I ��*)�1�%” şeklinde yazılmıştır. 
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1          Getür emvāc-ı ‛aş¢ ba£ri silünsün baġrı  ÷aşdan paè 

Kenār-ı ba£re çı¢sun lü’lü’ mercān ile elmās 

 

2          Kemāl ehli geçürsin la‛lile ya‛¢ūtu114 heb gözinden 

Eger var ise tefrª¢ eylesün bezm içre bir icnās 

 

3          Bahā-yı kale-i bā÷ın suāl eyler ki ol ðāhir 

Fürū¤at rayigānidir bu dem ¤üênile ÷ut sen yas 

 

4          Açıldı ol bedestāni yine ā¤iri zil£icce 

Bu pazar-ı £a¢i¢at neydigin fehm eylemez kim nās 

 

5          Yine keşti-i cismim ġar¢ olup deryā-yı eşk içre 

Baña imdād idemez gelse imdāda da¤i İlyas 

 

6          Revā-yı £a¢¢ mıdır mü’min dinülsün öyle bir êāta 

Bu günlerde o kim icrā ider mu‛tādile enfās 

 

7          Racūlª da¤i ehvendir ‛adüvv vechini görmekden 

N’ola nūş eylesem zehriñ kenārından ÷utup ÷as ÷as 

 

38 b 

                         123 

Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          Degil bu ‛ālem-i ma£lūt ki şimdi tā ezeleden nās 

‛Acā’ib êāhib olmuşlar ne ço¢dur millet-i ecnās 

 
                                                 
114 Kelime “J�Jivb” şeklinde yazılmıştır. 
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2          æara baş ¢ırmızı baş ile beyāz başda var øürzi 

Nuíayri mütevālª ÷avusª var tabi‛-i ¤otās 

 

3          Yemªn-i ¢udsem itmez i‛timādıñ gayridir bunlar 

Yemªn ol ‛indi ma‛nisinde £āżırdır kimi İlyās 

 

4          Bütün hep Mūsevª Samir Beni İsrā’iliñ ¢avmi 

Bu millet gibi ¤āin millet olmaz anca şerü’n-nās 

 

5          Kimi Îsāvi Rūmª’dir kimi Ermeni Purdestān 

æa÷olikle lisānı birdir Dregor Miyādır Iívās115 

 

6          Da¤i var bunca millet kim £esāb olmaz Mecūsi’dir 

Murād-ullāh ne ise ¤ayr u şer lā yüs’el u esās 

 

7          Nice kilisālar cami‛-i şerªf eyledi Mevlā 

Racūlª nice ¤al÷ itsem ÷aş içinden çı¢ar elmās 

 

39 a    

             Ĥarfü’ş-Şªn 

   

                         124 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          éāti āsitāniyem neslim ‛aceb tatar imiş 

øıfl iken gezdim dolandım baña ġurbet yār imiş 

 

                                                 
115 Son kelimelerin  yazımı “  KEOmaKJP اJا�� ” şeklindedir.  
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2          ìormuşum tā pªr olunca didiler ā¤ir Şam 

Şam baña virdi ¤aber  kim ¢ısmetim nièār imiş 

 

3          İdemez inşā ‛Arab Türkª lisān üzre şi‛ir 

Bilmedi bizi Òaleb kim íā£ib-i eş‛ār imiş 

 

4          Bir vesile fet£-i bāb oldı bize me’mūriyet 

Ya‛ni ço¢ mecbūr degilim bu żarār bu kār imiş 

 

5          Añladım gezmek cihānı kār u kesbi bendeniñ 

æande bir na¢d-i hüner var ise ÷a£íªldār imiş 

 

6          Sermiş ol metā‛ını bir post-nişªn güher füru¤t 

æal‛ealtı ¤oş müreffe£ bir şªriñ pazar imiş 

 

7          ‛Ayntab dillerde meşhūr eş¢iyā’sı116 var ise 

Ey Racūlª ço¢ £a¢i¢at ehl-i diller var imiş 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          ‛Āşı¢ ol ma‛şū¢a cismiñ çin faġfūrª117 dimiş 

Óūb üftāde içün bir şem‛-i kāfurª dimiş 

 

2          Yā seniñ kākül-i perªşān çeşm-i ¤umārıñ nedir 

Meclªs-i sābı¢daki ol bāde ma¤mūrª dimiş 

 

                                                 
116 Kelimenin yazımı  “)"�1�G*” şeklindedir. 
117 Kelimenin yazımı metinde hep bu şekilde “ورى+�+” geçiyor.  
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3          Yā seniñ ÷u÷i-i güftārıñ ile la‛l-i lebin 

‛Āşı¢ı mest itmege şarāb-ı engūri dimiş 

 

4          Yā seniñ va¢t-ı se£er ol zülf-i çevgānıñ nedir 

‛Āşı¢-ı berdār içün ol dār-ı Maníūrª dimiş 

 

5          Yā bu gerdūn üzre ol £abbe-i niŝārıñ nedir 

İ¢lªm-i Òabeş ile Hindū-yı cumhūrª dimiş 

 

6           Yā ne iðhār eylemiş çār-ebrū £a÷÷ıñ āşikār 

Sükker-i ebyāża ol cem‛iyyet-i mūrª dimiş 

 

7          Ey Racūlª bir va¢it ma‛şū¢a ‛āşı¢ söz atup 

Bir mu£abbetdir merām ey gözimiñ nūrı dimiş 

 

39 b 
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            Fe‛ilātün / Fe‛ilātün / Fe‛ilātün / Fe‛ilün  

             (Fā‛ilātün)                                  (Fa ‘lün) 

1          O¢u dünyāyı elem çekme ¢opar belki kiriş 

Bu ‛aíır tªr ü ¢avā‛idle ider ehl-i yarış 

 

2          Öziñi kürre-i ‛arż ‛ālem-i felekden atma 

Düşüp ol hendese ba£riñ ne ¢ulaçla ne ¢arış 

 

3          Çürimiş i‛ti¢ādı ¢oma mu£ānet ola merd 

Ne ya¢asın bıra¢ elden ne íalıvir ne yarış 

 



 

 

 

179 

4          Kimi taġyªr-i118 ma‛ānā kimi tebdªl-i £urūf 

Şecer-i £ayvā dimiş dāl-ı sefercel dememiş 

 

5          Sū-i ðan itmededir meşreb-i ma‛nā-yı èa¢ªl 

Òiíāraltı’na gidüp sözini hiç bilmez imiş 

 

6          İltifāt itmedeyim nāsa şªrªn119 meşrebile120 

Bilemem bizlere de var mı ‛aceb diş bilemiş 

 

7          Saña Racūlª dimezler añın ‛irfānı var 

Ne gidüp ¤ānesine eyle mu£abbet ne görüş 
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 Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Bir ¤arābāt ehl-i ‛aş¢am êikr-i fikrim bāde nūş 

Leblerinden gösterir la‛liñ şarābıñ mey furūş 

 

2           Öyle bir mest-i müdāmım Òa¢¢’a ÷oġrıdır özüm 

Zerre gelmez ‛aynıma bu ‛ālem-i eşyā nu¢ūş 

 

3          ïāhir-i ālāyiş-i etvārıma ba¢mañ benim 

Óān¢āh-ı dil penāhım zªr-i fa¤rim ¤ır¢a-pūş 

 

4          İki çeşmim ÷oldırır sā¢ª-i kevèerdir benim 

ìanma kim £āl-i ¤arābātım görüp bu sırrı ¤oş 

 
                                                 
118 Kelimenin yazımı “1رOP”şeklindedir. 
119 Şair vezne uydurmak için sadece ikinci heceyi uzatmış ({mK`). 
120 Kelimenin yazımı “?21� I�G�” şeklindedir. 
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5           Òa¢ dergāhında çeşmim yaşını ¢ılsam revān 

Ġar¢ ider cihānı bir dem ba£r-i ‛aş¢ eylerse cūş 

 

6          ‛Ālem-i sırr-ı ¤afiyyāt £ufre hep ma‛lūm deġil 

ìanma güftārım erenler bª-ma‛āna  sāde boş 

 

7          Naíª£iñ nus£u  bu dünyāda eèer ¢ılmaz baña 

Ey Racūlª evvelā Nād-ı ‛Āliden ÷oldı gūş 

40 a 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1           Uçdu başdan gitdi genclik devleti hümā imiş 

İ¤tiyarlı¢ başa gerçekden ía£ª£ belā imiş 

 

2           Ba£r-i dünyā đalġa íaydırdı geçürdi ‛ömrimüz 

Ol geçen gitdi geleni íay ki bir đalġa imiş 

 

3          Ra£m-i māderden gelen ‛üryān gelüp ‛üryān gider 

Māl mülk  da‛vāsı sāde bir ¢urı da‛vā imiş 

 

4          ‛Ālem-i eşyā-ı fāni bā¢ª bildim neydigin 

Her ne tecdªd íoñra fersūde bilür fenā imiş 

 

5          Fāni e÷vār-ı kemālāt ehli olmaz zāhidā 

Añladım ecvef kelāmıñ aílı yo¢ ma‛nā imiş 

 

6          Bu rüyādan geç ki ta¢lªd eyleme ta£¢ªk iseñ 

Kim çı¢armaz Òa¢¢’ı dilden ‛ārif ü dānā imiş 
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7          Bir eèer ¢alsun naíª£at eylesin eş‛ārı geç 

Ey Racūlª bu cihānı ÷ut ki bir rü’yā imiş 
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 Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Cevr-i yāri men‛ içün her bir kime íorsan da boş 

Sora sora nāfile sen kendini yorsan da boş 

 

2          Nāz-ı istinġāsı çekilür fa¢a÷ £asret ne güc 

Kimseler ¢ılmaz ta£ammül íabridüp ÷urían da boş 

 

3          Kendi kendine teselli eyleseñ  ¤ayāl-i yār 

Zerre dūr olmaz göñülden terkini ¢orsan da boş 

 

4          Seyr-i íahrāyı gezüp yāri göñülden redd içün 

Māl-i hülyā ile şöyle bir bıyı¢ bursan da boş 

 

5          Bize bir dünyā u u¤rā íanma sen Ferhād gibi 

Cānıña ¢aíd iyleyüp ¤ançer ile ursan da boş 

 

6           Var mı bir Mecnūn terk itmiş ‛acep Leylā’sını 

Başıña lāne yapup ¢uşları üşürsen da boş 

 

7          Ey Racūlª söyle sen yarıñ bugün yarıñ ¢adªm 

ìanmasın ‛ālem seni kim iver olursan da boş121 

 

                                                 
121 40b boştur. 
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41 a122 

Ĥarfü’ś- Śād 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Nev-bahār eyyāmı bülbül êārdan olmaz ¤alāí 

Çeşm-i gül şebnem töker çün ¤ārdan olmaz ¤alāí 

 

2          Görmedim bir istirā£at eylemiş dünyāda ben 

Dā’imā üftāde cevr-i yārdan olmas ¤alāí 

 

3          ‛Ā¢ibet ma£v-ı vücūd eyler yanup pervāneler 

Cānını teslªm ider ol nārdan olmaz ¤alāí 

 

4          Āteş-i sūz-ı ‛adem şem‛inde ¢almaz yanına 

Ekèeri ¢andªl da¤i ol dārdan olmaz ¤alāí 

 

5          Óır¢a-pūş olmuş çekilmiş nāsdan ehl-i sülūk 

Çāre yo¢ rencªde-i  aġyārdan olmaz ¤alāí 

 

6          Su-i ðan123 ile £üküm eyler ġıyābından seniñ 

Ehl-i diller bir ÷ā¢ım murdārdan olmaz ¤alāí 

 

7           Ey Racūlª bu cihān kar¤āne-i ġam¤ānedir 

Pādşāh olsa yine efkārdan olmaz ¤alāí 

 

                                                 
 
123 Kelimenin yazımı “:>” şeklindedir. 
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 Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          Felek bir lu‛ubla nefs-i hevāyª ra¢í ider ra¢¢ās 

Aña mā’il olur ‛a¢lı gider başdan görüp eş¤ās 

 

2           Mièāli seyre çı¢mışdır cünūn-ı ehl bu ía£rāya 

Teferrücgāh-ı ‛ālem bu ‛avām ile beraber ¤āss 

 

3          Ararlar bir selāmet yer içün niyyet idüp ammā 

Geçilmez ÷oġrı yoldan birbiri üzre olup ¤alāí 

 

4          Óudā’nıñ sevgili bir ¢ulıdır mu÷la¢ velªdir ol 

Selāmet ¢urtulan varsa bu ‛alemden olup i¤lāí 

 

5          Òa¢i¢at ‛ilmini ta£íªl idenler var ise pek az 

Kimisi ‛ilm-i kimyā ta£íªlinde  kimisi ¤avvāí 

 

6           øamā‛ ile bu ‛ālem birbirine ¢aíd ider ammā 

 Bu ma‛nāyı bilürler ki şerª‛at £ükm ider ¢ıíāí 

 

7          Racūlª íarf ider mi¢dārı küfyāyā çı¢arupdır 

Tefekkür ba£ri £ālª ¢almasun kim ían‛atım ‛avvāí 

 

41 b 
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 Fe‛ilātün / Fe‛ilātün / Fe‛ilātün / Fe‛ilün 
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1          Özi pāk olmayanıñ tam olamaz işi na¢ıí124 

İremez ma¢íūđa elbetde çilekeşi na¢ıí 

 

2          Cihānıñ terkini urma¢ ne ¢olay dilde fa¢a÷ 

øolanur meykedeyi boş yere dervªş-i na¢ıí 

 

3          Çeküp ol ¢avs-i ¢uêa£ kehkeşānı gerçi zihª 

Ki bu dünyāyı elem çekme ki kirişi na¢ıí 

 

4          Özi ÷oġrı olanıñ her sözi cevher gibidir 

İdemez ehli kemāl nu÷¢ını  teşvªşi na¢ıí 

 

5          Òikemāt ehli kemāl olsa da ġaddār olamaz 

Ne cürüm íā£ibi olsa virir endªşi na¢ıí 

 

6          Bu mücerreb kişiniñ itdigidir başa gelen 

Ezeli ÷oġrı ise olmaz anıñ işi na¢ıí 

 

7          Anı Racūlª  bilür far¢ ider elbet er olan 

Bu va¢it ÷oġrı ise ‛āleme ol kişi na¢ıí 

 

42 a 

Ĥarfü’ż-Żād 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Ehl-i ‛aş¢ıñ cān ¢ulaġı işidüp nidā-yı feyż 

Tā ezelden aldı naíªb fehm idüp ma‛nā-yı feyż 
                                                 
124 Vezin gereği “nā¢ıí” değil de “na¢ıí” olarak okuduk. 
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2          ìāfi geldiñ íāfª  gid kim bul íafā-yı źātını 

Rūh-ı sāfª ol tecellª nūrdur ġıdā-yı feyż 

 

3          İ‛ti¢ādıñ tam ise feyyāż-ı mu÷la¢dır Óudā 

éikr ü tev£ªd-i mu£abbetdir göñül serāy-ı feyż 

 

4          Fet£-i ðulmet eyleyüp geldi Resūl-i Kibriyā 

Ya¢dı bir şem‛-i münevver ÷utdı bu dünyāyı feyż 

 

5          Bu fenā mülküñde fa¢ªrim diyü sen ġam yime 

Ehl-i Beyt’e tā ezelden virdi Òa¢ be¢ā-yı feyż 

 

6          Dime bir mürşªdi ta‛cªr eyleyüp sır açma sen 

Eyleme bir ġayrªden dünyā içün da‛vā-yı feyż 

 

7          Ey Racūlª bir gªce şev¢siz bıra¢maz öziñi 

ïāhir eyler Òa¢ derūnuñda seniñ żiyā-yı feyż 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          İtme ey dil £ālini fāni şeh-i divāne ‛arż 

Gitme ço¢ ıraġa ¢aír-ı dilde  ¢ıl divāne arż 

 

2          ‛Arż-ı £āliñden murādıñ vuílat-ı canān ise 

Kerbelā-yı ‛aş¢ile çek tiġ ¢ıl meydāne ‛arż 
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3          Saña küfri gösterem benden ıraġ ol zāhidā 

Küfr ü imān neydigini eyle bir ‛irfāna ‛arż 

 

4          æande püt¤āne kilisā anda var sen secde it 

ìūret-i £āliñ görüp şükrüñi ¢ıl sub£ane ‛arż 

 

5          İstemem divār-ı deyri íūreti cennet ise 

Baña cennetdir göñül ¢ıl sevdigim £ūbāne ‛arż 

 

6           Añladım buz üzre na¢ş olmuş bu kale-i felek 

Germ-i ¤urşªd ma£v ider gel eyleme cihāna ‛arż 

 

7          Ey Racūlª her müjemden tökülüp bārān-ı eşk 

Eyledi seylāb-ı çeşmim tā gidüp ‛ummāna ‛arż 

 

42 b 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Hep bugün a¢íāde giymiş íā¢i125-i devrān beyāż 

æal¢dı bezm ehline ¢ıldı sāġar-ı i£sān beyāż 

 

2           Yüzi aġ olsun bugün meclªsi i£yā eyledi 

Dest-i sā¢ª sim u bāz u faġfūr126-ı fincān beyāż 

 

3          Mest ider gülzār-ı £üsnüñ būyı diġse ‛āşı¢a 

Nisbet-i nesrªn idüp ol ¢āmet-i fidān beyāż 

                                                 
125 Şair vezin gereği ikinci heceyi kısa okumuştur. 
126 Kelimenin yazımı “KJ�O�” şeklindedir. 
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4          Ka’se-i Çin içre āsūde(y)i resm itmiş vücūd 

Titirer üftāde ‛arż itdikce Nerªman beyāż 

 

5          Çünki semt-i dilberiñ Sul÷an Beyazıd-ı Veli 

æurb-ı çarşū-yı vücūd dülbendcidir el’ān beyāż 

 

6          æaş göz kirpik siyāh kākül siyāh zülfi siyāh 

Hem benim ba¤tım siyāh dilberdeki gerdān beyāż 

 

7          Kāfire nisbetle ol kāfūrª cismi dilberiñ 

Ey Racūlª şükrü kim esbāb-ı Müslümān beyāż 

 

43 a 

Ĥarfü’ŧ- Ŧā 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Evvelā eş‛āre ba£simiz ‛ilim çün bir nu¢a÷ 

Mebde-i aíl-ı nu¢a÷ çekdi ¢alem gösterdi £a÷÷ 

 

2          Āşikār-ı ¢udret kemāliñ a£sen-i ta¢vªmi £a¢ 

Çār bāġ ile vücūdum şerhini ¢ıldı ribā÷ 

 

3          Küllª şey’in yerci’u ma‛nāsını fehm eyleyüp 

‛Aş¢la ¤ūn-āb çeşmim oldı mürekkeb fa¢a÷ 
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4          Meskenim siyyāh-ı ‛ālem êāt-ı āsitāniyem 

Öyle pek nāzik çelebi íanmayıñ ammā vasa÷ 

 

5          Ya‛ni isti‛māli keèretle èa¢ªl ta¤fªf içün 

Ekèeri bu āsitānıñ var lisānında ġala÷ 

 

6          Òā’il oldı perde çekdi ÷ab‛at-ı şi‛rime kim 

İsterim £arf-i se¤āvet virsün eş‛āra neşā÷ 

 

7          Ey Racūlª bu mu¢affā ¢ıldı rencªde baña 

‛Aks-i millet şimdi £ālā Mūsavª ehl-i bilā÷ 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Na¢ş-ı gülzār-ı £üsn vec£iñ güzel íunūf-ı ¤a÷÷ 

æaşlarıñ çekmiş te‛allü¢ gösterir £urūf-ı ¤a÷÷ 

 

2          Kākülüñ her bir teli ¢aíd eyleyüp i‛dāmıma 

Mār-ı zülfiñ zehr-i ¢atildir mü’eèèir kūfª ¤a÷÷ 

 

3         Şāhmārān ¢al‛asıdır ya‛ni zülfüñ kākülüñ 

Cem‛ olup kerrāt ile hücūm ider ulūf-ı ¤a÷÷ 

 

4          La‛l ile ālūdedir cismiñ güzel ammā fa¢a÷ 

Sāde gerdānıñ beyāżı  íāfªdir ma£êūf-ı ¤a÷÷ 
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5          Òa÷÷-ı siyāhıñ leb üzre cüz’i olmuş āşikār 

Ya‛ni bir dülbend çekilmiş üstüne melfūf-ı ¤a÷÷ 

 

6          Kendi kendime teselli eyleyüp ¢ayd itmesem 

Cānıma te’èªr ider günden güne mevkūf-ı ¤a÷÷ 

 

7          Ey Racūlª ¤āme-i ‛irfān ile bir āh çeküp 

Òüsn-i yāre o¢u bir med£iyye-i ma‛rūf-ı ¤a÷÷ 

 

43 b 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Āh yār itdi beni efsūn-ı perª ile żab÷ 

Ya‛ni mecnūnam ki ¢ıldı zülf-i zencªr ile żab÷ 

 

2          Fitne gösterdi baña kākülleriñ bir āl ile 

æayd bend itdi bu göñlüm £üsn ü tedbªr ile żab÷ 

 

3          Çāre yo¢ mümkün mü destinden £alāí olma¢ anıñ 

Kāh bir nāz ile eyler kāh tecbªr ile żab÷ 

 

4          Öyle bed-mest itdi gösterdi ki la‛l-i lebleriñ 

Mest-i ma£mūrum mükerrer ¢ıldı ta‛mªr ile żab÷ 

 

5          Düşdi göñlüm yāre çāre bulmadım ben £āíılı 

Bendesin ¢ıldı o yār ¢abża-i tes£ªr ile żab÷ 
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6          æor¢arım yāri şikāyet eylesem £ākime ben 

Duysa bu da‛vāyı eyler dām-ı tezvªr ile żab÷ 

 

7          Ey Racūlª rūz şeb destimde ¢an aġlar ¢alem 

Göñlümüz bend olmaz illā şi‛r ü taívªr ile żab÷ 

 

44 a 

 Ĥarfü’ž-Žā 
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Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          Bizi ¤ıfð iyleyüp nefs-i hevādan ía¢la yā Óāfıð 

Cemi‛-i şer ü āfāt u belādan ía¢la yā Óāfıð 

 

2          İlāhª rūz (u) şeb tesbª£ (u) tev£ªd êikr (u) fikriñle 

Meded dūr olma dilden masivādan íakla yā Óāfıð 

 

3          Ne kim var cürm ‛iíyāñ ¢abª£im bu derūnumda 

øamā‛ u kiêbi ¢aldır hem riyādan ía¢la  yā Óāfıð 

 

4          Fenā ef‛āle meylim var ise benden ¤alāí eyle 

Naíªb itme beni sū-yi £a÷ādan íakla yā Óāfıð 

 

5           Şehādetle ¤itām-ı rū£ı teslªm eyleyüp yā Rab 

İmānım ol ‛adu-yı bª-vefādan íakla yā Óāfıð 

 

6          Kirāmen kātibiñ defter-i a‛mālim küşādında 

Òisāb-ı müşkªli rūz-ı cezādan íakla yā Óāfıð 
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7          Seniñ kendi rıżā-i emrine ta÷bª¢ idüp fi‛lim 

Racūlª bendeki her bir fenādan íakla yā Óāfıð 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Ehl-i eş‛āra sezā ¤ūb med£-i mirāne lafıð 

Nükte-i rengin edā te’èªr ider cāna lafıð 

 

2          Goncaveş -i dehāñ u cām neş’ey’i güftār ile 

Mest ider ehl-i dili sā¢ª-i ¤ūbāne lafıð 

 

3          ‛A¢lı başından gider üftādeler fehm eyleyüp 

Bū-yı ma‛şū¢ı mü’eèèir vaíl mey¤āne lafıð 

 

4         La‛li gevherdir müzeyyen Fārisª na£v-i lisān 

Naðmımız Türkª zebāndır silk-i dürdāñe lafıð 

 

5         Gerçi kim güzªde-i Fārisª ma¢būldür fa¢a÷ 

Şāh-ı İran’a degil bu pādişāhāne lafıð 

 

6         Söylemem beyhūde illā münte£ab güftār ile 

Üç lisān üzre hüner güzªde merdāne lafıð 

 

7          Ey Racūlª ço¢ mu÷avvel eyleme ġayrı kelām 

İki söz kāfª me’āl-i mefhūm ‛irfāne lafıð 

 

44 b 
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Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          Bahār eyyāmı evrādıñ o¢u gülzāra ¤ūb elfāð 

O¢u naġme ile te‛èªr ider ol yāre ¤ūb elfāð 

 

2         Bu dem mürġ -i dili bülbül gibi aġāz-ı feryāda 

Yine ġonca düşürdi dinlemez ne çāre ¤ūb elfāð 

 

3         Gidüp ía£rāda êār itme ki bilmez ‛askerª ¤amūş 

Göñül sen söyle sen diñle benimle bāre ¤ūb elfāð 

 

4         Dime böyle cihāndır bu metā‛ıñ āşikār eyle 

Nice bir ehl-i dil mā’il olur güftāra ¤ūb elfāð 

 

5         Kemāl ehli me‛āl  añlar127 o¢u feryād idüp ey dil 

Gülistān metin şer£inden açup ‛ibāre ¤ūb elfāð 

 

6          Kenār-ı nehri ¢ollar bülbüli gūş eyleyüp her dem 

Seni íayd itmeġe ‛urefā çı¢ar şikāre ¤ūb elfāð 

 

7          Yeter ço¢ söyleme şikārı £ā÷ır ürkmesin senden 

Racūlª ¢azı ¢oz añlama bul eş‛āra ¤ūb elfāð 

 

45 a 

 

            Ĥarfü’l-‘Ayn 
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 Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

                                                 
127 Kelime “ Ke�yا ” şeklinde yazılmış. 
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1          Ol müsªn mir’āt-nümādır gör nice ¢ılmış rükū‛ 

Òāke yüz sürmek murādı secdeye itdi şürū‛ 

 

2          İntihā-yı ö‛mr kāmil neydigin fehm eyleyüp 

Aílına ric’āt ÷āri¢ıñ ÷utdı ‛anāíır rübū‛ 

 

3          Yüzüñ aġ olsun diyü bir pªr eyledi du‛ā 

Òamdulillāh bizde a£vāl-i  kemāl buldı vu¢ū‛ 

 

4           Gözlerim kimyāger oldu lā’l-i ya¢ūt dür töker 

Derd u ġām hicr ü elem cismimde envā‛-ı íunū‛ 

 

5          Pertev itmişdi semāya dūd-ı āhım ‛aks idüp 

Dāġ urdı  sªneme eflākden encüm süyū‛ 

 

6          Kerbelā-yı ba£r-i hecre düşdüm ‛ālem duymasın 

Mātem it şehr-i mu£arrem cismini eyle şümū‛ 

 

7          Ey Racūlª ¢avl ¢uíūrsuz £āli ¢almaz bir zaman 

Her ne çürmüñ var ise gel eyle ¢ıl rücū‛ 
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 Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Zerre gelmez āftāb encüm olmasa ictimā‛ 

Nār-ı ‛aş¢ bir yana şöyle āhım eyler imtinā‛ 
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2          Düşdi ser Mecnūn’a āhım yandı mürġ-i āşiyān 

Gördi bir £arª¢‛āde itmemiş hiç istimā‛ 

 

3          øo£m-ı erzā¢ı ezel na£nü ¢asemnādan alup 

ìun‛-ı ía¢ªden ezel mezrā‛a bendedir zürrā‛ 

 

4          Çār bāġ-ı mesned içre ÷oġrı £ükm itsün özüñ 

øoġrı git gel ÷oġrı al íat nā¢ıí etme bir ðirā‛ 

 

5          æılma tezvªc-i ÷amā‛ ol pªr u zen bed rūya kim 

Aç gözüñ ā¤ir türāb eyler dü-çeşmiñ iştibā‛ 

 

6          Nefs-i envāra cihād içün vücūduñ ¢al‛esi 

Aílına ric‛at ider bu çār bāġ irtibā‛ 

 

7          İstemem ġayri metā‛ Racūli ā¤ir demde ben 

Yār baña bendem dise kāfª ki ¢ıldı in¢ınā‛ 

 

45 b 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Ehl-i ‛aş¢ıñ āteşinden aldı bu e÷vārı şem‛ 

Gice yanar gündüzin ¢ılmaz ta£ammül nār-ı şem‛ 

 

2          Her gice erkān-ı ‛aş¢ ta‛lªm ider çün resmidir 

Rūzgār-ı ‛aş¢a £ā’il ¢ılmadı bir kār-ı şem‛ 
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3          Ol ene’l-£a¢ sırrını bilmez £a¢i¢at neydigin 

Gösterir fānus ile Maníūr-ı ían‛at dār-ı şem‛ 

 

4          Kendi kendinden āteş almaz fitªli ‛aş¢ile 

‛Ā¢ibet mu£tāc olup kibrªd ile iðhār-ı şem‛ 

 

5          Devr ider vuílāt ümªdiyle ‛aceb şem‛ müdām 

ìanmış ol pervāneler kim nūr-ı ‛aş¢ āèār-ı şem‛ 

 

6          Görünen êāt degil íāde íıfāt mièl-i serāb 

Bir ālāyiş gösterir bu ‛āleme pāzār-ı şem‛ 

 

7          Şem‛-i ðāhir íanma bu ¢andªl-i ‛aş¢ sunmaz müdām 

Ey Racūlª ‛āşı¢ıñ ¢albinde yoġı varı şem‛ 
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Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          Mièāli müdde‛ªdir birbiriyle ba¤t ile ÷āli‛ 

Ne kim ta¢dªr-i Òa¢ £āşā olamaz kimseler māni‛ 

 

2          Óayır şer Òa¢’dan oldıġı beyān āmentü şer¤inde 

Bu ma‛nā el-mu¢adder lā-yugayyer mefhūmu vā¢i‛ 

 

3          Óudā rız¢ına ma¤lū¢ıñ kefªl na£nü ¢asemāndan 

æanā‛at kenz lā yefnā velākin olmalı ¢āni‛ 

 

4          Ümªdiñ ġayriden kes āb-ı rūyıñ tökme bir şa£ía 

Meded Òa¢¢’dan olur olmaz saña bir ġayriden nāfi‛ 
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5          Ki bilmez ba‛żı nādān ġayri günā eyleyüp te’vªl 

Getürür ‛indi-i ma‛nā deġil burhān ile ¢ā÷ı‛ 

 

6          ‛Aceb me’mūr olup bir fitne yani ¢urra çekmişdir 

Düşirdi zāhidi yanıma nitdi bilmedim ¢āri‛ 

 

7          Racūlª başıma nāíi£ kesildi zāhidi görseñ 

Belā-yı berzā¤ı def‛ ile ¢aldır bārª yā Dāfi‛ 

 

46 a 
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Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          Yürü zāhid bu mey¤āne seniñ yerin degil cāmi‛ 

Óarābat ehli cām u ‛aş¢a oldu¢ biz ezel tābi‛ 

 

2          Tökülür r‛ad-ı āhımla gözümden ¢a÷reler bārān 

Mesi¤ā-yı ma¢āmdır ðāhir eyler ber¢ u hem lāmi‛ 

 

3          Óurūc itdikçe dilden āteş-i ‛aş¢ı ‛alevnākim 

Ki şu‛le pertevi menzªlidir se£ābe-i rābi‛ 

 

4          Felek bu mün‛akis ¢arbuzi ÷ası ÷oldırup tökdü 

Görüñ dāġ-ı sªnemde ¢a÷reler seyyāre-i sābi‛ 

 

5          Gidüp ¤ūn āb-ı çeşmim tā irişdi ba£r-i ‛Ummān’a 

Bu ‛Ummān’dan vużū itmez ki digme Òānifª Şāfi‛ 
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6          Tecāvüz eylediñ dā’ire-i rāzı göñül şimdi 

Bilā-mekseb metā‛ın ba¤ş ider mi yāde bir bāyi‛ 

 

7          İfāde eylesen de ceêb £āli çün ¢alem nistdir 

Racūlª ‛a¢lını ġare verüp sen eylediñ żāyi‛ 

 

47 a128 

 

Ĥarfü’l- Ġayn 

 

                          147  

 Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Zerreniñ aílıñ suāl itdim didi kim çār bāġ 

Kūh-ı æāf dirler baña zātım didi bir yüce ÷aġ 

 

2          Ol cesāmet sende yo¢ didim bu żā‛if £āl nedir 

Didi ‛aş¢ ya¢dı kül itdi bir va¢it oldum çerāġ 

 

3          Mesned-i mülk-i ‛ademdir didi bu fāni ci£ān 

Bª-¤ayāl oldu vücūdum ¢almadı sªnemde yaġ 

 

4          Çünki her ne var ise bu ‛ālem-i eşyā-ı kül 

Fāniden be¢ā yolun tutmuş gider ayaġ ayaġ 

 

5          ‛A¢lını başına al kim bu naíª£ātdan merām 

Aferin zerre ‛ā¢ıl var ise olsun yüzüñ aġ 
                                                 
128 46 b boş 
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6          Nāfile çekme emek sende müsin £āl var iken 

Olsa da şimden girü ta‛mªr ile ÷aġ üstü baġ 

 

7          Ey Racūlª geç bu fāni mesnediñ terk eyle sen 

Òükm idüp æāf’dan æāf’a olsan Süleymān geçti çāġ 
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            Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Āşikāre íā£ªb-i ‛iíyān görünmez yüce ÷āġ 

Maðlūmı ma£būs iderler pāyına bend-i bu¢āġ 

 

2          éāt-ı Ocaġzāde de elbetde vardır mer£amet 

ïālimiñ mu‛tādıdır ðulm ile söndürmek ocaġ 

 

3          Māye-i  aíl girye ol kimiñi bir ehl-i £arām 

æande bir cªfe görürse meyl ider elbetde zāġ 

 

4          Biñ naíª£at kār ¢ılmaz bir nuíªbet yeg aña 

Cild-i ¤ınzırı ne mümkün eylemek ta÷hªr debbāġ 

 

5          Her ne deñlü êātını ièbāt iden elbet kişi 

Óayr u şer ef‛ālini iðhār ider evvel uşāġ 

 

6          Óayr u şer bi’l-cümle £a¢dır ġayriden gelmez velª 

‛Aleme cellād gerek kimse dimez benden ırāġ 
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7          Ey Racūlª açma sen rāz-ı nihānıñ bir kese 

Ġarb (u) şar¢ āgāh olup tā ki işidir ¢ıl  yarāġ 

 

47 b 
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 Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Leyle-i i£yā derūnum fet£ içün bāb-ı çerāġ 

Encümān-ı ¢andªl donandı oldı mehtāb-ı çerāġ 

 

2          Eyledi ilhām-ı Bārª ile tezyªn şem‛-i ‛aş¢ 

Óāne-i ¤arābı ma‛mūr ¢ıldı çün tāb-ı çerāġ 

 

3          æaír-ı dil sul÷ān-ı ‛ādil şāh-ı naðargāhdır 

Şem‛ sul÷ān-ı müzeyyen yandı nā-yāb-ı çerāġ 

 

4          Lāciverdi ¢ubbe‛-i cāmi‛ olup ya‛ni vücūd 

Mühr-i129 Süleymān èüreyyā ya¢dı esbāb-ı çerāġ 

 

5          Cild-i fānūsumdan dil şem‛ā mièāl leyl-i siyām 

Seyrime gelsün temāşā itsün a£bāb-ı çerāġ 

 

6          Āteş-i ‛aş¢ı derūnumdan uyandırdı benim 

Bir ¤āri¢ü’l-‛āde gösterdi gözüm āb-ı çerāġ 

 

7          Ey Racūlª uy¤u bilmez neydigin bu gözlerim 

Óābdan bªdār ider çün def‛ idüp ¤ūb-ı çerāġ 

 
                                                 
129 İzafet kesresini “J” harfi ile yazmış. 
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48 a 

 

            Ĥarfü’l-Fā 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Böyle bir nevreste kātib fitne e÷vārı ðarªf 

Öyle bir dilbāz görenler ¤avf ider kim yā latªf 

 

2          ‛Ālemiñ na¢şıñ çı¢arma¢lı¢da ¢uíūr eylemez 

Bir mu¢alliddir bu kim hiç görmemiş mièliñ selªf 

 

3          İltifād eyler güler her kimi görse yüzine 

ìūre÷-i ðāhirde görsen meşrebi ġayet na£ªf 

 

4          Òilebāz pençesine íıġmaz ki düşsin dāma ol 

‛A¢lını mümkün mi çelmek anı her bir mün£arªf 

 

5          Òāme-i reftār ile £a÷÷ çekdi ‛Ayntāba dek 

Şimdilik ¢urtuldı destinden şükür Şām-ı Şerªf 

 

6          æandırır £ªn-i £esābda gösterir sāde íıfır 

Katibª sür‛atle görsün parma¢ £esābıñ redif 

 

7          Ey Racūlª  ya‛ni eş‛ārıñ ¤āri¢ü’l-‛ādedir 

Eski tevāri¤lere yazsun o ía£āf ía£ªf 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 
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1          Geldi ol yārdan bize āh yine tekdir yollı lāf 

Ya‛ni ġam leşker çeküp üstüme bunca íaf íaf 

 

2          Her zamān ÷ā¢at  gelür mi nāz-ı istiġnāsına 

Ra£mi yo¢dur bendesªne eylemez hiç iníāf 

 

3          Bª-mürüvvet şimdi uymuş fitne-i aġyāra yār 

Yār aġyārıñ sözüñ bilmez ki cümle i¤tilāf 

 

4          Ço¢ ya¢up ¢avurdı yaġımız çı¢ardı ālet ucı 

Mızrāk 130 çuvala íıġmaz bu meèeldir ço¢ tu£āf 

 

5          İşde ben va¢i‛ olan esrārı cümle söyledim 

Elvirir cümle kelām çünki £arāmdır iírāf 

 

6          Ço¢ naíª£at eyledim ben diñlemez ol bª-vefā 

Kim bilür altun cevāhir ¢ıymetiñ anca íarrāf 

 

7          Küre-i ‛arż-ı hüner sende Racūlª var iken 

Ber¢-ı eş‛ārıñ o yāre nice olmaz tilġırāf 

 

48 b 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Òªle bilmem hiç sözümde zerre yo¢dur i¤tilāf 
                                                 
130 Kelimenin yazımı  “Mا�Q1�” şeklindedir. 
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Fitne-i aġyāra nisbet yine ¢albim ÷oġrı íāf 

 

2          Her ne kim cürm ehliyem ārām-ı eêkār eylemem 

Sālik-i rāh-ı £a¢i¢atdir göñül itmez ‛avāf 

 

3          Kāh irüşür bu yolda131 mülk-i i‛dāma vücūd 

Kāh ‛an¢a gizlenür dilde olur bir kūh-ı æāf 

 

4          Cān ¢ulaġın aç £a¢i¢at cāvidānªdir sözüm 

Merd iseñ geç cān u serden gel bu dem kim lā te¤āf 

 

5          Eylemez ta£íªl-i esrār çün bu dehriñ ‛ālemi 

Gerçi ço¢ alur íatar kitābı ðāhirden ía£āf 

 

6          Kāşif-i esrār-ı Òa¢ mürşªd-i kāmil varsa az 

Ço¢ları ehl-i riyā anlarda pek ço¢dur ¤ilāf 

 

7          Ey Racūlª bezm-i ‛aş¢a tiz gider gelür ¤aber 

æande var ¢albim gibi ġāyet seri‛ bir tilġırāf 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Şerh-i ‛aş¢ı ey göñül icrādan ‛ācizdir ¤urūf 

Kim me’āl añlar o¢unsa ‛ilm-i ledünden íu£ūf 

 

2          Òa÷÷-ı ma£būb-ı Óudā tefsªr-i hvace degil 

Bir ‛āded £arf-i £a¢i¢at ma‛nªde yüz biñ ulūf132 

                                                 
131 “Bu yolda” sözcükleri bitişik yazılmıştır ( EeJmzq ). 
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3          No¢÷a-i ¤āline müştā¢ oldıġı çün gülistān 

Nice yüz biñ £abbe-i to¤mı nièār eyler şükūf 

 

4          Söylenür ol £üsünle meşhūr olan şāh-ı Mıíır 

Bir ġulām olmuş Òabªbullāh’ıñ ‛aş¢ından Yusuf 

 

5          Āb-ı rū-yı £ürmetiyçün var idüp dāreyni Òa¢ 

æıldı ma£būbuñ müşerref hem sa‛adetlen ra’ūf 

 

6          Cān u dilden ‛āşı¢ olup yoluna ¢urbān olur 

Óanedān-ı Ehl-i Beyt’iñ sırrına olan vu¢ūf 

 

7  Ey Racūlª ¢albi mermerden ¢atıdır münkiriñ 

Allāh Allāh Ehl-i Beyt’e ¢aíd iden münkire yūf 

49 a 

Ĥarfü’l-Ķāf 
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Fe‛ilātün / Fe‛ilātün / Fe‛ilātün / Fe‛ilün 

(Fā‛ilātün)                                    (Fā‛ilün) 

 

1          Girüp ol mātem-i ‛aş¢a dil-i nāşādıma ba¢ 

Ġām-ı hicrān ile bu nāle-i feryādıma ba¢ 

 

2          Zümre-i Āl-i ‛abā’yım ki niyāz ehli fa¢ªr 

Nice dem tökdi benim ceddime ecdādıma ba¢ 

 

                                                                                                                                     
132 Kelimenin yazımı  “او2وف” şeklindedir. 
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3          æaldı o silsileden tā baña mirāè-ı peder 

Çekmede leyl (ü) se£er çile-i ‛ış¢dādıma ba¢ 

 

4          Çeşm-i ðāhirde de denª ‛āleme rüsvā görünüp 

‛Ayn-ı ‛ibretle celª  bā÷ın-ı ābādıma ba¢ 

 

5          Gehª keèret gehª va£det gehª ¤ayretde göñül 

Demi birlikde benim her dem-i mu‛tādıma ba¢ 

 

6          Òażret-i Òıżra da¤i ‛ilm-i ledün ta‛lªm ider 

Bu ne esrār-ı İlāhi benim üstādıma ba¢ 

 

7          ‛Ālem içre yine Racūlª’de bir ‛ālem olup 

Şeş cihātım açulup merkez-i irşādıma ba¢ 
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            Mef ‛ūlü / Mefā‛ªlü / Mefā‛ªlü / Fe‛ūlün 

 

1          Mirāt-ı hüner gösterecek íā£ib-i sır yo¢ 

Rehber var o zāviyye-i erkānda £aíır yo¢ 

 

2          Bir mu¤bªrimiz yo¢ ki bu cem‛iyyet-i ‛aş¢da 

Dergāhda ġazel ¤ān bulunur ise nefªr yo¢ 

 

3          İ¢rāra meyyāl eyleyecek er bulunursa 

Meydānı küşād itmeye mürşªd-i mu¢irr yo¢ 

 

4          Bilmez seni mürşªd-i zamān bel ki niyāzda 

Erkān-ı niyāz far¢ idecek az bu ‛aíır yo¢ 
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5          ‛An¢alara ‛an¢a görünüp pestle pestiz 

Allāh da bilür ¢ul sezer bizde kibir yo¢ 

 

6          Bu bezm-i ¤arābāta meyyāl eylemişiñ sen 

Zāhid hele nūş eyle bu cām içre êehr yo¢ 

 

7          Bu yolda fedā biñ cānımız olsa Racūlª 

Sırr vermede ser virmeye £āżır iki bir yo¢ 

 

49 b 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Rāşid irşād itmeden bir kimse(y)i  nāmına ba¢ 

Ger utanmazsan yüri mirāt-ı endāmına ba¢ 

 

2          ìūreti sªretle ta÷bª¢ itmek istersen eger 

            Dªde-i ¢alb ile dā’im Òa¢¢’ıñ ilhāmına ba¢ 

 

3          Cild-i fānūs içre ey dil çı¢ma sen dā’ireden 

Ya¢ çerāġ-ı şāmı êikriñ eyle a£kāmına ba¢ 

 

4          Kimse’yi ÷a‛n eyleme zo¢a alup meclªsde 

Sā¢ªniñ destinde £āżırdır ecel cāmına ba¢ 

 

5          Degme zülf-i yāre çünki yār olur aġyār saña 

Eyleme ta‛cªl te’enni eyle ārāmına ba¢ 
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6          Pehlūvan-ı sā£deveş133 meydāne atma öziñi 

ìabrile zamān geçer her işiñ encāmına ba¢ 

 

7          Ey Racūlª ‛ālemiñ va‛di müfªd olmaz saña 

Kim didi Òa¢¢’ı bıra¢ da ¤al¢ıñ in‛āmına ba¢ 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Açdı nesrªn üzre gül ru¤sār-ı yār resm-i £ala¢ 

Āşikāre £a÷÷-ı £ūban vechini gösterdi Òa¢ 

 

2          Geldi gülzārı temāşā eyledi bād-ı íabā 

Şerm-i germiyyetle ġoncanıñ yüzünde pür-‛ara¢ 

 

3          Òa¢¢’ı êikr etmekdedir gör sen ahāl-i gülistān 

Şebkülāhı var başında kiminiñ zerrªn ÷aba¢ 

 

4          Küfr-i zülfüñ çekdi ¢aldırdı nikābıñ mah-rū 

            Yusuf £üsne meyyāl itmiş miŝāl Meryem seba¢          

 

5          Sünbilistān dāmeniñ tutmuş şeb-i yeldā diyü 

Gösterir ¤urşªde yol ta‛cªl edüp çünki şafa¢ 

 

6          æıldı dünyāyı münevver gösterüp cemālini 

Çekdi £a÷÷ nevrūz-ı sul÷āni görüñ her bir vara¢ 

 

                                                 
133 Kelimenin yazımı “Sو I د%"” şeklindedir. 
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7          Ey Racūlª çeşm-i zāhid görmez Òa¢ esrārını 

İki sā‛at cāmı ÷a¢mış göz yerine boş ¢aba¢ 

 

50 a 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Ka’se-i mizāna temèªl meyli ahali ‛ırā¢ 

Nev ðuhūrı mehdªye fikr itmede ehl-i merā¢ 

 

2          Òükm-i şer‛ ile ðuhūr itse eger íā£ib zamān 

Bir vücūd olurdı mü’min aradan ¢al¢up nifā¢ 

 

3          Śā£ib-i livā-yı £amdıñ zümresi ‛āşı¢ olur 

Eê-dil-i ‛uşşā¢ olmaz ma£būb-ı Òa¢’dan ırā¢ 

 

4          Dām-ı £ilebāza düşmez íāfª ise mürġ-i dil 

Ġayreti cehlile ittifā¢-ı ‛ālem ¢ursa fāk 

 

5          Ġayridin ba£ŝ itmedi her bir gelen íā£ib ¤urūc 

Kim şerª‛atdan eger ¤āric ise ol boş ¢abā¢ 

 

6          Dürr íadefden ðāhir eyler ġayri eşyādan degil 

Ehl-i Beyt’ten i‛ti¢ādıñ bozmasın hiç ehl-i Òa¢ 

 

7          İ‛ti¢ādı mün£arif bāb-ı küşād itmiş eger 

øut bu eş‛ārı hemen Racūlª at āteşe ya¢ 
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51 a134 

 

Ĥarfü’l- Kef 

                         159   

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Gel çı¢ar elbise-yi riyāyı giyme êat-ı pāk 

Tut ya¢asından ‛adu-yı nefsi ile iki çāk 

 

2          éikr idüp Òa¢¢’ı derūnundan çı¢arma dā’imā 

Mār mest eyler ki gör būyı müeèèir tiryāk 

 

3          Nehr-i i‛ti¢āda gel evvelce al sen bir vużū 

Şol ¤ilāfı terk it andan iyi olmaz misvāk 

 

4          Dāmān-ı gülzāra yüz sür £āk-i pāy-i yāre sen 

Ol yeşil seccāde-i sa£rā yeter çün ÷ıb-i £a¢¢ 

 

5          İ¢tidā it bir İmām-ı Śādı¢ olsun êāt ol 

æıl niyāz imā’ ile aġyārı itmez idrāk 

 

6          Sā’im ol tā intihā-yı ‛ömrüñ oldu¢ça müdām 

Göz yaşıyla her şeb-i135 mātem saña bir imsāk 

 

7          Ey Racūlª bilmesün esrārını ‛ālem-i ¤al¢ 

İ¢tidā itme cihāna mün‛akisdir eflāk 

 

                                                 
134 50 b boştur. 
135 İzafet kesresi  “J” harfi ile yazmış. 
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                         160 

 Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

  

1          Yime íūfª yetim £a¢¢ın136 virir ā¤ir ¤aber misvāk 

Yanar ekl-i £arāmıñ āteşi elde şecer misvāk 

 

2          Lisānı êikrider £ªle bāzārı137 ¢alb-i rüşvetde 

Anıñçün rªze rªze eyledi fersūde-ser misvāk 

 

3          æaparsın azġına her dem görünmez anı sürdükce 

Efendi küllª menhiyyāta ya‛ni bir siper misvāk 

 

4          éekāt u fi÷re ba£èinden açup ma‛nāyı her yerde 

Żiyāfet defterinde o¢unur bir £arf-i cer misvāk 

 

5          Meded yazı¢ ki düşmüş böyle bir nā-ehline nā-çār 

Elinden aġlayup dā’im gözünden yaş töker misvāk 

 

6          ‛İbādet ehline sünnet saña layı¢ deġil ammā 

Yarın £użūr-ı Bārª’de bütün ta¢rªr ider misvāk 

 

7          Racūlª ço¢ hüner kesb eylemiş ¢aba íofı sarı¢ 

Ĥaramª rā‛idir elde ‛aíā-i mu‛teber misvāk 

51 b 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

                                                 
136 Bu kelime "!�%” şeklindedir.  
137 Kelimenin yazımı  “ا�ىQ�” şeklindedir . 
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1          Ādem iseñ ādemª íıfatıñı gel eyle pāk 

Òayy iken dünyāda gel memātını gel eyle pāk 

 

2          Uyma ‛alem-i i‛ti¢ād mün£arifdir ÷oġrı az 

Yüz çevir aġyārdan sen êātını gel eyle pāk 

 

3          æīl u ¢ālden geç süpür ¢albden çı¢ar at ġayri’yi 

Cārub-ı êikrile dil mir’ātını gel eyle pāk 

 

4          Görmeden nāsıñ söziyle itme nāsa sū-i żann 

Nāsdan evvelce ¢aba£atını138 gel eyle pāk 

 

5          Òaddiñi bil atma meydana özüñ dānā diyüp 

Kendi sehviñ bunca kemālātını gel eyle pāk 

 

6          Kāmiliñ ‘indinde bil ki bª-ma‛ānªdir sözüñ 

Cehlden ¢urtar ya¢ın £ālātını gel eyle pāk 

 

7          Cān u dilden i‛ti¢ād ile yüzüñ Òa¢¢’a dönüp 

Ey Racūlª kendi münācātını gel eyle pāk 
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Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          Eger ‛ā¢il iseñ bu mesned-i dārāyı neylersiñ 

Eliñ çek bir iki gün ‛ömr içün da‛vāyı neylersiñ 

 

                                                 
138 Kelimenin yazımı “� Ofbli” şeklindedir. 
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2          Òükümdār olma ma‛íiyyetde ġalªb fitne-i ‛ālem 

Gözün aç ¤vāba varma ¢or¢ulı rü’yāyı neylersiñ 

 

3          Óudā’dan ¤avf idüp meclisde ger bir ÷oġrı söylersin 

Anı te’vªl iderler mu¤telif ma‛nāyı neylersiñ 

 

4          Bu bir meşhūr meèeldir ki refª¢iñ imtizācıyla 

Teġāfülden giyüp pªrāheni riyāyı neylersiñ 

 

5          Gidüp hiç āb-ı rūyıñ dökme mā-fev¢ındeki êāta 

Mürüvvet yo¢ ¢urı vā¢ar ile ÷afrāyı neylersiñ 

 

6          øamā‛ itme cihānda māl (u) eşyāya ía¢ın aílā 

Òa¢i¢a÷de içilmez tel¤ olan deryāyı neylersiñ 

 

7          Görüp Racūlª ol ālāyiş-i e÷vāra meyl itme 

æurı divārı diri íūret-i dünyāyı neylersiñ 

 

52 a 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Yāre £āliñ açma sırret kim ¤aberdār olmasuñ 

Yāranıñ azġın açup íormaz ki hicrān ÷olmasuñ 

 

2          Derdimi bilmez benim dermān içün gelmiş baña 

Derdine dermān isem ben arayup hiç bulmasuñ 

 

3          Yāre açmış sªnesiñ āh itmegin bilmez nedir 
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Der(t)mende139 kim güler derdin yaşı ¢ur÷ulmasuñ 

 

4          Görmedim işitmedim bir zümre-i üftādeden 

Ço¢ hüner yār cevrini çeksin íararup íolmasuñ 

 

5          Mecnūn olsun yine ÷ursun kendi £ālinde sükūt 

Kūh-ı Leylā’ya düşüp íaçıñ ía¢alıñ yolmasuñ 

 

6          Söz uzatma ‛a¢lıñı başına al sen elvirir 

Uy¢usuz serāsime kelāma ‛ālem gülmesüñ 

 

7          Ey Racūlª düşmeyüp elden ¢alem eş‛ār içün 

Var mı bir şā‛ir ki gice rā£atı bozulmasuñ 

 

                         164   

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Başda bir æonya külāhı ya‛ni bu çar¤-ı felek 

Ol külāh üzre cefā-ı cevri ÷a¢mış bir çelenk 

 

2          Aldayup bir lū’bile devr eyleyüp bu ‛ālemi 

Öyle hilebāz ki gör di¢¢at edüp ya ne dimek 

 

3          æarnı aç şahin gibi ‛ammāya íunmuş pençesin 

Öyle aç göz kim merāmı heb bu ‛ālemi yimek 

 

4          Anıñ içün mürtekibler cem‛ olur görse şirªn 

æış ¢ış ile def‛ olur mu şehr-i nāmūsda siñek 

                                                 
139 Kelimede “د” harfi unutulmuş veya ağızdan dolayı yazılmamış (I �Eد��). 
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5          Bir ‛acā’ib va¢t-i £āl kim düşdi dünyāya ÷amā‛ 

Birbirini bulsa çig yer meşreb-i ‛ammā semek 

 

6          Çār bāġın zerresi ¢almaz vücūduñ kālesi 

İntihā-yı rız¢ını ölçer biçersin boş külek 

 

7   Müddet-i ‛ömrüñ olunca ‛ā¢ıbet yer yer bizi 

Ey Racūlª aílı yo¢ dünyā içün çekme emek 

 

52 b 
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Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          Perªşān olma dilber va¢ti gelsün bezm-i sa£rānıñ 

Eliñ çek sen bu sevdādan da¤i ço¢ va¢t var anıñ 

 

2          Ki ben sul÷ān-ı Mecnūn’am göz atmam digme Leylā’ya 

O¢urum nev-bahār faílı yüzünde emr ü fermānıñ 

 

3          øaġıtma kākülüñ êülfüñ perªşān £āliyle böyle 

Günāhdır tenbªhi yo¢ mı size a¢dem Mesi¤ā’nıñ 

 

4          Ne íūret gösterir mirāt-ı £üsnüñ kendine kāfª 

Gidüp taívªrine meyl itme sen bārª kilisānıñ 

 

5          Çı¢arsan n’ola ol meh rūyıñı sen küfr ü ðulmetden 

Da¤i dilber olurduñ ger olaydı nūr-ı imānıñ 
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6          Olurdu gün gibi iðhār derūnuñ şu‛lesi veche 

Seniñ ¢albine ilhāmı naíªb olsaydı Mevlā’nıñ 

 

7          Racūlª’nin sözü Òa¢¢’a ki gerçek diñle gel bir dem 

Şahādet eyle ey dªnsiz selāmete çı¢ar cānıñ 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Ey göñül yo¢dur ¢ararıñ per açup hümā mısıñ 

Devr idüp bu ‛ālemi sen çer¤-i mu‛allā mısıñ 

 

2          ‛Aş¢ile gülzār-ı bāġı devr idüp ía£rāları 

Yo¤sa bir Mecnūn meşreb mā’il-i Leylā mısıñ 

 

3          Heb bütün dünyāyı æonyā’yı ÷olandıñ el virir 

Ya‛ni Mevlānā-yı Rūmª  Òażret-i Mollā mısıñ 

 

4          æande bir ma£būb görürsen meyl idersin íu gibi 

‛Aş¢la emvāc idersiñ bir ulu deryā mısıñ 

 

5          Kāh cāmi‛lerde ta¢vā kāh mey¤āne yeriñ 

Bir ¤arābāt ehli bilmem Bekrª Muí÷afā mısıñ 

 

6          Görmedim bir yerde bilmem ben seni èabit ¢adem 

Ta‛bªr olunmaz ki bilmem ¢or¢ulu rü’yā mısıñ 

 

7          Ey Racūlª yerde insān gökde ferişteh mièāl 

Ey göñül tefsªre gelmez nüs¤a-i Kübrā mısıñ 
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53 a 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Cānıma ¢aíd itdi kāfir çeşm-i mestānıñ seniñ 

‛Āşıġı aġlatmak olmuş şöhret-i şānıñ seniñ 

 

2          Zülf-i zencªriñle güle bend itmiş iken til ¢ırmışıñ 

Mecnūn oldı ÷aġa düşdi sªne ‛uryānıñ seniñ 

 

3          æaşlarıñ çekmiş te‛allü¢ yay-ı ¢udret kātibi 

Kātlime fermān okur ġamze-i fettānıñ seniñ 

 

4          Òüsnile bir şāh-ı dilbersiñ ‛adālet sende yo¢ 

Sāde bir cevr-i cefā ‛āşı¢a i£sānınıñ seniñ 

 

5          Nāz u istinġā ¤ırāmıñ va¢tidir fevt eyleme 

Geçmeden çāġ-ı güzellik şimdi devrānıñ seniñ 

 

6          Āteş-i dāġ-ı sªnem çeşmim yaşı teskªn ider 

Men‛ olur düze¤ be kāfir olsa ªmānıñ seniñ 

 

7          Ey Racūlª cevr-i gerdūn eyleyüp kāfir u yār 

Bilmem olsañ da¤i a¤iretde ġılmānıñ seniñ 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 
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1          Ey felek gözüm yaşın gitdikçe Cey£ūn140 eylediñ 

Eşk deryāsında cismim ‛ā¢ibet nūn eylediñ 

 

2          Kendi £ālimde sükūn bir istirā£atde iken 

Neylediñ bilmem beni bir yāre meftūn eylediñ 

 

3          Terk-i ¤vabım gice gündüz derd-i hecr-i yār ile 

Cevr-i cefā-yı felek baş üzre gerdūn eylediñ 

 

4          Kūh-ı Leylā’ya atup ¢ıldıñ va÷anımdan141 cüdā 

‛A¢lımı başımdan aldıñ şimdi Mecnūn eylediñ 

 

5          Nev-bahār ía£rāya çı¢mış şehriñ ¤al¢ı zevk ider 

Kūşe-i ġamda beni ġayetle ma£zūn eylediñ 

 

6          Toladın başıma sevdāyı Lahurª şal gibi 

‛Iyd-i ā¤irde ili mesrūr u memnūn eylediñ 

 

7          Ey Racūlª ġurbet ilde böyle iskān eyleyüp 

Sen baña cevr ü cefāyı bend-i ¢anūn eylediñ 

 

53 b 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Yüz bulunca aíılur engūrveş ba‛ż-ı hevenk 

Yüz yüze gelince yüz ÷utmaz ki yüzine dimek 

                                                 
140 Kelimenin yazımı “{J}mu” şeklindedir. 
141 Kelimenin yazımı “{O�J” şeklindedir. 
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2          øoġrıya ÷oġrı atar ol tªr-i142 ÷a‛na her zamān 

Yaya teşbªh eylemiş kendini bu ¢ambūr felek 

 

3          Ya‛ni nāmūsiyye çekmiş ehl-i nāmūs saç ía¢al 

Ol ki utanmaya utanur yüzünde ¢ıl elek 

 

4          Ey felek meşreb-i ‛ammā tābi‛ oldılar saña 

İp ÷a¢up ayaġına bir birini çekdikçe çek 

 

5          Kār (u) kesbi £ªledir yo¢ i‛timād ehl-i èebāt 

Günde biñ ta£vªl olur bu ‛ālem-i envā‛ renk 

 

6          İşde bu renk ile felek ‛ālemin gözin boyar 

Anıñ içün gösterir envā emtā-ı Firenk 

 

7          Ey Racūlª ehl-i kāmil ¢almadı var ise az 

Kim mièāl añlar yeter gel nāfile çekme emek 

 

54 a 

Ĥarfü’l- Lām 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Ey cemāl-i yāre ‛āşı¢ āh idüp olma melªl 

Çünki gösterdi cemāliñ geldi ma£būb-ı celªl 

 

                                                 
142 İzafet kesresini “J” ile yazmış. 
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2          Cānib-i Òa¢’dan bizim çün nāzil olmuşdur kitāb 

Ol şefā‛at kānı A£med o¢unur hāêā delªl 

 

3          Ru¤larınıñ rengini güllerde Òa¢ iðhār ider 

Lebleriniñ oldı i£yāsı şarāb-ı zencebªl 

 

4          Bir kere görmüş cemāl-i yāre meyl itmiş gider 

Bū-yı zülf-i şebnemindendir perªşān selsebªl 

 

5          Lāt (u) ‛Uzzā’dan geçüp şahādet eyler íıd¢ile 

Òüsnine ªmān iden kafirler olmaz ¤or zelªl 

 

6          Gözlerim vuílat ümªdi ile her va¢t-i se£er 

Aġlayu aġlayu cismim şimdi olmuşdur ‛alªl 

 

7          Nice ben ba¤ş eyleyüp ¢ılmam saña teslªm-i cān 

éāt-ı ¢urbānem Racūlª çünki ismim İsmā‛ªl 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Ĥın÷a143 pazarında fehm itdim bu dünyā bir ¤ayāl 

Ölçdü tökdi ¢arnını ÷oyurmadı gitdi kiyāl 

 

2          Öyle bir üstād-ı kāmil nā¢ıíı tam getürür 

Cürmünü alup götürmez yüklenip hiçbir £amāl 

 

                                                 
143 Kelime “Q�F�” şeklinde yazılmış. 
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3          İ‛timād itmez derūnum fitnedir bilmem ‛aceb 

Var mı bir £ªle ¢arışmaz şimdi bu cihānda māl 

 

4          Aġzı var rüşvet yimez var ise da¤i diş biler 

Şemsi144 zer íanmış yüzi yumşadı (ol)145 berf-i cibāl 

 

5          Ço¢ şükür bu va¢t-i £āl müsta¢beli bilmem nice 

Aradır eslāfını tecdªd olunca māh ü sāl 

 

6          Meşreb-i ‛ammāya uydu şimdi bu çar¤-ı felek 

Müddet-i ömrümi sir¢at eyleyüp rūz u leyāl 

 

7          Fānª eşyā(y)ı  ÷amā‛dan gel £aêer ¢ıl kendini 

Ey Racūlª ‛ā¢ıl ol anlarla itme imtièāl 

 

54 b 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Bir muíannifdir göñül bilmez nedir ol ¢īl u ¢āl 

Var ise cüz-i ¤a÷ā olsun muíannifden suāl 

 

2          ìarf-ı ‛ā¢ıl eyleme gel ‛ömrüñi i‛lāl idüp 

Her ne ta¢dªr ise mani‛ olamaz ‛ilm u kemāl 

 

3          Ço¢ şükür nār ile ¢or¢utmam hele bu ‛ālemi 

Rız¢ına māni‛ olunmaz her ne kim £arām £elāl 

                                                 
144 Kelime “�w`” şeklinde yazılmış. 
145 Metinde burada siliklik var. 
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4          Òa¢ şa¢ª eyler sa‛ªd146 eyler yürªdū mā yeşā’ 

Añlaşılmaz ey efendi bu ma‛āniden meāl 

 

5          Gel yüzünden oku gülistān kitābıñ bülbül ol 

Ögren ol ma‛nā-yı ‛āşı¢ neydigin bil böyle £āl 

 

6          ‛A¢lı başından gidüp bilmez ki £arām (u) £elāl 

Çeşm-i ‛āşı¢ mest olup çün Òa¢¢’a ¢ılmışdır meyāl 

 

7          Tā nihāyet ‛ömrüñ oldu¢ca ¢ılup feryād u zār 

Ey Racūlª vaíl-ı yāre bülbül ol aç per ü bāl 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Dªde-i giryānıma ta‛cªb ider görse ¤alªl 

Dildedir beyt-i mu‛aððam ‛aş¢-ı İlāhª delªl 

 

2          Öyle mestem bilmezem dünyā u māfªhā nedir 

Sā¢i-i kevèer-i ‛alª destinde cām selsebªl 

 

3          Şāh Òüseyn-i Kerbelā’nın mātemi yası müdām 

Gözlerimden ðāhir oldu ya‛ni ol Fırat u Nil 

 

4          Óūn-ı ekşim147 cismimi ġark itmege sa‛y eyledi 

Keşti-ª Nū£ -ı necāt eyle vücūdum yā celªl 

                                                 
146 Kelimenin yazımı “Ebv�” şeklindedir. 
147 “Óūn-ı eşk” “م;Gا� :�U” şeklinde yazılmış. 
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5          Òāl-i ‛aş¢am íūret-i ðāhirde bir fa¢r u fenā 

Ben gedā-yı Ehl-i Beyt ammā ki olmam ¤or êelªl 

 

6          Òākpāy-ı Ehl-i Beyt’e ¢ılmışım cānım fedā 

‛Iyd-ı ekberdir baña çün êāt-ı ismim İsmā‛ªl 

 

7          Ey Racūlª sāye-i Āl-i ‛abāda ġam yime 

Ehl-i cürme Òa¢¢ kerªm esbāb olur şey’ün ¢alªl 

55 a 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          İç yüzüñ bilmez begim ¢aldı bir arada ía¢āl 

Dest-i cā‛ilden ne çeker íoñra ġavġāda148 ía¢āl 

 

2          Herkesin destinde irāde-i cüzª var ise 

Bir uzun da‛vā bu keyfiyyet ü ifāde ía¢āl 

 

3          æor¢arım geçmez sözimiz yine íoñra ‛āleme 

Bir aġır yük gibidir şimdi bu eènāda ía¢āl 

 

4          Māni‛ olur mı £arāma ya‛ni ekl (ü) şürb içün 

Cebr idüp belki benim aġzımı ¢apata ía¢āl 

 

5          Bā¢ªye murūr içün teêkire-i eşkālde 

Çekmesün rencªde kātib bir sefer sāde ía¢āl 

 
                                                 
148 Kelimenin yazımı “����” şeklindedir. 
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6          Muġtesilde lªf içün ço¢ kārı var ise da¤i 

İki ġurūş vārise maírāfı ziyāde ía¢āl 

 

7          ‛Askeri £ālile bunca farżı ¢ażā eyledin 

Ey Racūlª sāde sünnet bu mu dünyada ía¢āl 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Kibr ü vā¢ār ile olmam ya‛ni kim Rüstem vü Zāl 

Lāne düşkünü bu göñlüm mürġ-i terdir lāubāl 

 

2          Bir ‛acā’ib va¢t-i £āl bu ¢ādr (u) ¢ıymet kim bilür 

Zªr u pāye düşdi kim bālāda yo¢ ehl-i kemāl 

 

3          Óārudan göz açamaz bāġ-ı cihānda çünki gül 

Berk-i istinġā ile ço¢dur èemeresiz nihāl 

 

4          İşde bu ahvāli hep fikr ü temaşā eyleyüp 

Çünki Òa¢¢’a şükrüden149 ¢almaz girü bir ehl-i £āl 

 

5          Virme ‛a¢lıñ pªrezen dünyāya dil Mecnūn olup 

Mecnūn iskān itmedi devr iyleyüp dā’im cibāl 

 

6          Çār u bāġ içre bulunmaz yo¢ bir eşyā-ı ¢adªm 

Anca bir Òa¢¢ lā yezāl u Zülcelāl-ı bªzevāl 

 

                                                 
149 Meddi göstermek için “J” harfi kullanmış. ) G;�ود ن ) 
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7          Geçdi bu mülk-i temāşādan Süleymān-ı zemān 

Ey Racūlª sen de gör geç ÷ut ki bir rü’yā ¤ayāl 
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Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

  

1          Göñül mahbūbudan150 geçmez ki ister her dem-i viíāl 

Bu meşreb gitmedi benden ki pªr oldum ne bu a£vāl 

 

2          Belā-yı ‛aş¢a düşdüm ¤or zelªl ayrılmadım yārdan 

Göñül sul÷ānıdır gerçek olur sevdigine pāmāl 

 

3          Bu meşreb bende mi bilmem ki vardır ‛ālem-i nāsda 

‛Aceb inkār iderler başına gelür ise bu £āl 

 

4          Açup başımı feryād itmedeyim böyle a¤lā¢ım 

Şükür ‛āşı¢-ı nādªyim ne £ācet itmege sūāl151 

 

5          Ne ki ednā ¢ulum ammā ümªdim kesmedim £ālā 

Óudā tebdªl ide ¤ayra ne vardır bizde şer a‛māl 

 

6          Günāhım aksidüp yā Rab èevāb ¢ayd itseler dā’im 

Kirāmen kātibin ¢ayd iyledikce defter-i a‛māl 

 

7          Ne metā‛-ı ¤a÷āmız var èevāb u ¤ayr u şer cümle 

Bizi ölçer biçer töker Racūlª bu felek keyyāl 

                                                 
150 Meddi göstermek için “J” harfi kullanılmış. 
151 Kelimenin yazımı “ J[ال � ” şeklindedir. 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Yāri £ālª bulmadım hiçbir va¢it rūz u leyāl 

‛Āşı¢ıñ ma‛şū¢a bezm vuílat pek müşkªl mu£āl 

 

2          Var yüri bād-ı íābā gülzāra yāre söylesen 

Óūrşªd152-i £üsnine irmezden ezel va¢t-i zevāl 

 

3          Lebleri sükkārına cem‛iyyet itmek üzre mūr 

Ol Süleymān-ı zemān fehm eylemez mi bir me’āl 

 

4          Zerre dūr olmaz ¤ayāli £ā÷ıra her dem gelür 

Neyleyim murūr idüp geçmekde eyyām-ı viíāl 

 

5          Òasret ile iştiyā¢ beyninde şimdi mürġ-i dil 

Ya‛ni ‛Araíāt’da ¢almış uçmaġa eyler meyāl 

 

6          Kūh-ı æaf’dan dem urur ol yār kim ‛an¢alanur 

Lāne-i mülk-i ‛ademde göñlümüz hümā mièāl 

 

7          Bende senden bª-¤aberdir çekme Racūlª emek 

Mümkün olsa £ā÷ır-ı yāre eger  ¢ılsam süvār 

 

56 a 

 

            Ĥarfü’l-Mim 
                                                 
152 İkinci hece “şªd” şeklinde okunması gerekirken vezne uydurmak için “i” kısa okunmuş. 
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Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          ‛Aceb ā¤ir zemāndır gice toġdı bir güneş gördüm 

Gözüm ¢amaşdı öldüm de cihānı şeşi beş gördüm 

 

2          Cemāliñ şav¢ını gören didi efsūnª foífordur 

Meger eczālı kibrªd āteş aldı bir telāş gördüm 

 

3          Yeñiden āteş-i ‛aş¢-ı derūnumdan uyandırdı 

Degil ben sāde ‛ammāyı tutuşmuş pür ‛āteş gördüm 

 

4          Mièāl-i mā’êeheble bir muíavvir £a÷÷ çeküp āyā 

Òilāl-i ‛ayn üzre na¢ş ider dilberde ¢aş gördüm 

 

5          Bu resm üzre virüp zªneti bedestān vücūdunda 

Töküp metā‛-ı Hindū’yı bahā yetmez ¢umaş gördüm 

 

6          Tel-i zülfüne ‛aks itdikce şem‛añ şu‛lesinden ol 

İder kākülleri icrā-yı ían‛at sırmakeş gördüm 

 

7          Racūlª ya¢dı yandırdı güzeller şāhı ¤oş ammā 

Fa¢a÷ ben ölmeden dünyāda ġılmān-ı beleş gördüm 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Neşve-i ba£r-i ledünden buldı £ayāt-ı kelām 

Açmasam aġzımı dürter ya‛ni nebāt-ı kelām 



 

 

 

226 

 

2          Açdı dil ıíbır-ı miftāhü’l153 -ferecle şimdi genc 

Maħzen-i154154154154 na£nü ¢asemnādan ¤urūcāt-ı kelām 

 

3          Ya‛ni bir erzā¢-ı gūş olmuş benim bu sözlerim 

Söylerem bu ‛aleme her dem naíª£at-ı kelām 

 

4          İ‛ti¢ad deryāsına metn-i sefªnedir vücūd 

Tam olup lisān-ı ¢albim buldı necāt-ı kelām 

 

5          ‛Aleme mirāèdır silsile-i eş‛ār kim 

Ā¤iri ‛ömrüñde irmez saña memāt-ı kelām 

 

6          Öyledir gerçi £a¢i¢at dervªşe burhān gerek 

‛Āşı¢a nişān ise işde bu ièbāt-ı kelām 

 

7          Ey Racūlª vird-i Mevlā ile sen olduñ kelªm 

Olsun ‛indiñde bu ma¢būl u münācāt-ı kelām 
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Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          Beni mªzāna urma êāti ayarım aġır ÷aşım 

Dişiñ geçmez temürden leblebiyem bir çetin aşım 

 

2          Òesāb eyle gözüñ kesmez ise íonra ziyān itme 

                                                 
153 Kelime “ج�P+�” şeklinde yazılmıştır. 
154 Kelime “{[fw”şeklinde yazılmıştır. 
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Bahā yetmez eger tüccār iseñ aġırca ¢umāşım 

 

3          Ne öyle ¢īl u ¢āl eyle ne hiçbir in (u) ān söyle 

Baña Fārªsª’den íorma ne ‛Acem ne æızılbaşım 

 

4          Eger ‛ālim iseñ ‛ilmiñ kemāliñ sende ¢alsun heb 

Ne öyle íofı mizācım ne ziyādece £aş¤āşım 

 

5          Eger seyyā£155 eger dervªş eger şā‛ir iseñ söyleme 

Eger sen vā¢ıf-ı esrār iseñ ben da¤i sırdaşım 

 

6          Eger āgāh iseñ íorma baña sen ‛ilm ü bā÷ından 

Seni irşād ider £a÷÷-ı siyāhı gör gözi ¢aşım 

 

7          ‛Ayın çatlatmasun Racūlª ¢urrālar baña her dem 

Hele ÷oġrı kelām söyle baña gel sen begim paşam 
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Fe‛ilātün / Fe‛ilātün / Fe‛ilātün / Fe‛ilün 

 

1          Bugün ol āh (u) enªnim idüp i‛lān-ı elem 

Yine var ceng-i cüdā leşker-i ġam çekdi ‛alem 

 

2          Geçen ol kelb ra¢ªbiñ sözi aġyār ile bir 

Bu sefer fitne-i kübrāya sebeb kim bilemem 

 

3          Görünüp íūret-i ðāhir baña yār ol fitne 

Nice bir mürtekib ‛ālemde ider eylige kem 

                                                 
155 Kelimenin yazımı “ [Obq ” şeklindedir. 
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4          Düşürüp göñlümi bir menbā‛-ı fitne yāre 

Bulamam aġlamadan bir aralı¢ ben ki gülem 

 

5          İder üftāde olan sevdigiñe cānı fedā 

Ola êātı güzeliñ £üsni ile ¤ul¢ı şiyem 

 

6          Bahār eyyāmı idüp íayd-ı güzel ía£rāda 

Yitürüp ‛a¢lımı ser‛-asker-i Mecnūn’ı benem 

 

7          Döker ol yāre sªnem şer¤ine göz yaşını gör 

Yine Racūlª bu dem hicr u elem çekdi ¢alem 

57 a 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Gerçi nesl-i Ādem’em hem ‛ābid-i Mevlā benem 

‛Āşı¢am hem Mecnūn’am hem mā’il-i Leylā benem 

 

2          ‘Aş¢la Mecnūn olan var ise gelsün yanıma 

Hem ¢arªb u ¢anberim Ferhād’a bir usta benem 

 

3          Öyle Maníūr’am erenler çekdiler dārā beni 

Hem Nesªmª  meşrebem berdūş-cild hālā benem 

 

4          Çekmiş ol ¢udret yedi £a÷ gösterir ümmü’l-kitāb 

ìanma ey nāíi£ görünen ðāhiren ma‛nā  benem 
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5          Öyle ta£kª¢im ki bilmem ðāhirā ÷a¢lªd-i nās 

Ka‛be-i dilde sücūdum bā÷ınen imā benem 

 

6          Māye-i sırr-ı ¤afªdir ¢alb ile ¢alb rāzımız 

Şeş cihāt içre bilinmez sevdigim ammā benem 

 

7          Ey Racūlª kimse vā¢ıf olamaz esrārıma 

Çār u bāġ ba£è ile bu ‛ālem-i eşyā benem 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Bilmez esrārımı Òa¢¢’dan ġayrı dünyāda benem 

‛A¢l u fikrim ba£è-i dildir ‛aş¢ı ifāde benem 

 

2          Pertev-i āhım ile ki eylerem seyr-i semā 

Kāh fikr-i dūn ile ol ta£t-ı èerāda benem 

 

3          Tā ezelden her ne var kim olmaz māni íor baña 

Va¢t-i ÷ūfān keşti-i Nūh ile deryāda benem 

 

4          Āteş-i Nemrūd’ı gülzār eyledi Bārª kerem 

Òażret-i İbrahim ile bil ki Urfa’da benem 

 

5          Fikrimi ‛aíā idüp urdum tefekkür ba£rine 

Mu‛cizāt-ı Òażret-i Mūsā vü ‛asā da benem 

 

6          Düşünüp Òa¢¢’ın ‛ināyet itdigi i£sānına 

‛A¢lım ‛urūc itdi tā ma¢ām-ı ‛Îsā da benem 
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7          Ey Racūlª mu‛cizāt-ı A£medi bu ‛aş¢ baña 

Destime kendisi íundı cāmı rü’yāda benem 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Bulmadım ġayri münāsib yār baña cevr ile ġam 

Olmasa £ālim yamandır ya‛ni ol derd ü156 elem 

 

2          Òā÷ırım íayup benim hep ÷oplanurlar başuma 

Bir keder gelse gelür cevr ü157 cefā imdāda hem 

 

3          æor¢arım Òa¢’dan ki ben £a¢¢ını inkār idemem 

øoġrısı ġayret ider her dem baña  iylige kem 

 

4          Òamdülillāh kim çekemezler ki var bunca £asūd 

Var iken lāyı¢ degildir düşmenim yo¢dur desem 

 

5          Terk idem cild-i Nesimª gibi elden cismimi 

Ol ene’l-£a¢ sırrına vā¢ıf olup Maníūr idem 

 

6          ‛Aksidir dār-ı fenā şimdi ayaġından çeker 

‛Ālemin ‛indinde ma¢būl ya‛ni zemzem gibi zemm 

 

                                                 
156 Atıf vavını “ى”  harfi  yazmış. 
157Atıf vavını “ى” harfi  ile yazmış.  
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7          Ey Racūlª ¢anġı £ayvān olsa ā¤iri bulur 

Kimseniñ itdigi ¢almaz yanına kim ġam yesem 
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Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          Sitem-i yār ile böyle ¢abā£at neydigin bilmem 

İdüp cevrile ülfet istirā£at neydigin bilmem 

 

2          æızarmış ru¤ları germª bahārı āşikār eyler 

Bize e÷vār-ı tekdirden rivāyet neydigin bilmem 

 

3          Çeküp cevr-i cefā-yı yāri ¢albimden çı¢armam hiç 

Yine ol yāri aġyāra şikāyet neydigin bilmem 

 

4          Görüp nādānları ta‛ðªm ile ço¢ iltifāt eyler 

Bize eziyet ider ‛izzet rü’yet neydigin bilmem 

 

5          Mièāli per urup pervāz ider hercā’i gördük de 

Gehi ¢uş dili söyler bir işāret neydigin bilmem 

 

6          Virir ¢add-i fidān iki ÷arafdan ‛ıyd meyvāsın 

N’ola bir kez bize i£sān ‛ināyet neydigin bilmem 

 

7          Racūlª cevr-i yāri çekmeden ¢urtulmadım aíla 

Güzellerde bu mu ¢anūn u ‛ādet neydigin bilmem 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 
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1          Pªr-i fānªniñ zevāl imiş me’āli neylerem 

Mālı mülkü mesned-i fānª meyāli neylerem 

 

2          Añladım bu ‛alemi bi’l-cümle ÷amā‛ ġayreti 

Yük baíar gitdikce bu cürmüñ £amālı neylerem 

 

3          Bir teferrücgāhdır ¢urmuş felek döner ÷olab 

ìūreti ðāhir bu aílı yo¢ ¤ayāli neylerem 

 

4          Ya‛ni bir dipsiz kile boş anbar imiş bu cihān 

Tök yu¢aru dön aşaġı boş çuvalı neylerem 

 

5          øoldırır fı÷ra zekāt lafðıyla bütün cāmi‛ª 

Vā‛iðiñ bitmez tükenmez ¢īl u ¢āli neylerem 

 

6          Şehr-i yārım dilde £ükm eyler vücūdum şehrine 

Ben gedā cism-i ża‛ªfem £ükm-i vālª neylerem 

 

7          Ey Racūlª mūtū ¢able en temūtū sırrına 

Kim ki va¢ıf oldı bir ġayri sū’āli158 neylerem 

 

58 a 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Òā÷ır-ı aġyār íayd itmek içüben fā¢ mıyam 

Òā÷ırım íaymayanıñ ‛indinde bir a£ma¢ mıyam 
                                                 
158 Kelimenin yazımı “ J[ا ل � ” şeklindedir. 
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2          Rız¢ımı na£nü ¢asemnādan viren Òa¢’dır benim 

‛Āleme boynum büküp ben aç mıyam çıpla¢ mıyam 

 

3          Her gelen derdin açar aġzından āteşler íaçar 

‛Ālemiñ derdine ma£sūí yanmaya oca¢ mıyam 

 

4          Tökmesün derdin baña iírāf £arāmdan ‛add olur 

Kendi derdim var ikeñ  ol derdine orta¢ mıyam 

 

5          Cüz’i no¢íanım gören ÷ābul ile surna çalar 

Öyle cingane uyup ben tebdªl-i a¤lā¢ mıyam 

 

6          Herkes itdigin bilür ef‛ālini fikr eylesün 

Yüzine ‛aybıñ urup ben başına ÷o¢ma¢ mıyam 

 

7          İltifāt itsem bir ednāya baña a‛lālanur 

Ey Racūlª bilmem ammā bu ¢adar alça¢ mıyam 
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Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

  

1          Düşüp bir pūte-i ‛aş¢ içre yandım nārdan geçdim 

Vücūdum çer¤a çekdim £adde-i miímārdan geçdim 

 

2          Ezelden lā-mekān şehrinde cismim şimdi mevcūdum 

Bu ‛ālem neydigin fehm eyleyüp efkārdan geçdim 
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3          Cihānıñ ¤al¢ı zaġveş bir ÷amā‛-ı lāşe düşmüştür 

Ġınā geldi baña ol cªfe-i murdārdan geçdim 

 

4          İlik mālı degil kendi ilik kendine māl olmaz 

Ki bilmem varı yoġı çün żarār  kārdan geçdim 

 

5          Bedestān-ı £a¢i¢at bāb-ı dilden fet£ olup bir dem 

Görüp sür’atle gitdim ðāhiren pazardan geçdim 

 

6          Benim ālāyiş-i e÷vārıma ba¢ma behey zāhid 

Tekebbürden riyādan öyle her va¢ārdan geçdim 

 

7          Benem Racūlª dil-āvªz ki Ĥa¢¢’a ŝāni‛-i159
 Maníūr 

Fa¢at bir dāra berdārdım nice biñ dārdan geçdim 
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Fe‛ilātün / Fe‛ilātün / Fe‛ilātün / Fe‛ilün(Fā‛ilātün) 

   

1          Gireyim mātem-i ‛aş¢a sªnemi çāk edeyim 

Gözümüñ yaşı ile ‛ālemi nemnāk  ideyim 

 

2          Yüri ey nehr-i Fırat sen êehir ol şimdi baña 

Óurma-i vā£id ile her şebi imsāk ideyim 

 

3          Çeşm-i ekşimle vużū eyle tefekkür ey dil 

Alayım aġzıma engüştümi misvāk ideyim 

                                                 
159 Kelimenin yazımı “�FO�” şeklindedir. 
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4          Muġtesil cürmüme her māh-ı mu£arrem gelicek 

Āb-ı dªdemle vücūdum yı¢ayım pāk ideyim 

 

5          Aġlarım £āli perªşān bilemem kendimi kim 

Beni bābında ¢abūl itdigin idrāk ideyim 

 

6          øutayım mātem-i ‛aş¢ içre fiġān (u) feryād 

Dūd-ı āhım çı¢arup nāmūsı eflāk ideyim 

 

7          Ba£r-i ‛aş¢ menbā‛-ı dilden çı¢ayor āh nideyim 

Āb-ı £asret tükenir mi nice etrāk ideyim 

 

8          Şimr-i mel‛ūnı yarıñ Òa¢¢’a şikāyet idüben 

Şekve-i nā¤un ile sªnemi çāk çāk ideyim 

 

9          æa÷re-i ekşim i£ā÷a ide zemªni bütün 

İltizām eyleyüp ‛aş¢ ehlini semmāk ideyim 

 

10         Ya‛ni kim re’s-i murādım bula deryāda necāt 

Cismimi keşti-i Nū£ eyleyü sālāk ideyim 

 

11         Kerbelā şāhı Hüseyin İbn-i ‛Ali’niñ yoluna 

Cānımu ¢urbān idüp bu tenimi ¤āk ideyim 

 

12         Ravża-i pāke yüzüm sürmeye Racūlª fa¢ªr 

Nice bu £asret ile kendimi helāk ideyim 

 

59 a 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Şer£-i ¤ūbānı o¢ur £vace-i kāmil gözlerim 

Nüs¤a’i Kübrā güzel ¤a÷÷-ı £amā’il gözlerim 

 

2          Dªdeden ġubār-ı cehli ref‘160 idüp çārub-ı ‛aş¢ 

Öyle bir vā¢ıf-ı esrār íun‛-ı kāhil gözlerim 

 

3          Çeşm-i ‛irfāna èi¢aldir çünki beyhūde naðar161 

‛Ālemi ‛ibretle temāşāya mā’il gözlerim 

 

4          Herkesin ‛aybından evvel kendi ef‛āliñ görüp 

Eyledi fikr-i £ayā nāmūs (u) ‛ā¢ıl gözlerim 

 

5          Āb-ı rūyum tökmeye bir kimseye £ācet degil 

Óūn-ı ekşimle şükür murāda nā’il gözlerim 

 

6          Hicr deryāsında cismim keşti-i Nū£’a mièāl 

Ba£r-i ‛aş¢a düşmüşüm şimdi sevā£il gözlerim 

 

7          Digme bir eş‛ārı ¢ayd itmem £a¢i¢at deftere 

Ey Racūlª öyle bir đarb-ı meèā’il gözlerim 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

                                                 
160 Kelimenin yazımı “رف” şeklindedir. 
161 Kelimenin yazımı “��X�” şeklindedir.  
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1          Bir meèā’il açdı zāhidiñ ¢ıyāsı cāhilem 

İşidüp cebr-i cevābı íandı ki ‛Azrā’il’em 

 

2          Bilmeyüp ta‛dªl-i erkānı neydigin eyler su’āl 

‛Aynı erkān-ı ÷arª¢-i müstā¢ime nā’ilem 

 

3          æıble-i íıd¢ (u) íadā¢at dilde beytullāhımız 

Mescid u mey¤ānede ªmā-i Òa¢¢’a mā’ilem 

 

4          Zāhidā riyā ribā şirk neydigin bilmem fa¢a÷ 

‛A¢lıñ irmez kim £a¢i¢atde çetin meèā’ilem 

 

5          Öyle ef‛āl-i kerªh ta‛lªl tekellüm eylemem 

Māżi-i müstā¢beliñ fāhimi ism-i fā‛ilem 

 

6          Cām-ı £ā÷ır ¢ırmam ammā yāda sır virmem hele 

Çeşm-i aġyāra çeküp perde-i rāzı £ā’ilem 

 

7          Ey Racūlª meclªs erbāb-ı se¤āvetdir baña 

Bir ¤arābāt meşrebim ammā ki ġāyet ‛ādilem 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Uymadı162 nāse bu a¤lā¢ım ‛aceb ben kem miyem 

İmtizāc-ı ‛āleme ‛aks-ı zebān (u) sem miyem 

 

                                                 
162 Kelimede “ى” harfini ayrı yazmış ( ىEwاوى ). 
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2          Çün benim êihnime ġāret virdi endªşe-i nās 

Bilmem ‛a¢lım irmiyor ġāyetle bir sersem miyem 

 

3          ìuretā ðāhirde bir eşkāl-i ādem gösterür 

Sªret-i ef‛ālini vezn itmeye dirhem miyem 

 

4          İltifāt-ı sim (ü) zer ümªd içün ehl-i kizib 

Dām (u) lu‛b-ı £ilebāza düşmeye ben yem miyem 

 

5          Dªni dinār kāfiri gör ÷apunur gelmiş baña 

Taívªr-i ‘Îsā mıyam ben íūret-i Meryem miyem 

 

6          øoġrı söz o¢ temrenidir meşreb-i nāse diger 

Söylesem £ā÷ır ¢alur söylemesem ebkem miyem 

 

7          Kendi £ālimde sükūt olsam gelür na¢d-i sitem 

Ey Racūlª yo¢sa ben ¤āzªne-i pür-ġam mıyem 
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Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          Belā-yı ‛aş¢la sevdāyı başıma külāh itdim 

Yüzimi £āk pāy-i cevr-i yāre ferş-i rāh itdim 

 

2          Cihānı geşt idüp şimdi cefā menzªline düşdüm 

Mu‛ªnim derd-i mi£net oldı bilmem ne günāh itdim 

 

3          Benim seyyā£-ı ‛ālem lā-mekān şehrindedir mülküm 

Serªr ü sal÷anat cemşªd-i göñlüm pādşāh itdim 
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4          Baña £ükm idemez bir kimse ðāhirde fa¢a÷ göñlüm 

Geçüp mesned-i dünyādan ne yerindim ne ¤vah itdim 

 

5          Diyār-ı ġurbet elde na¢d-i ‛ömrüm íarf idüp gezerim 

Düşündüm £āíılı bu gençlik elden gitdi āh itdim 

 

6          Bıra¢maz beni ġayretle tera££um  kendi £ālime 

Eliñ  ‛aybını örtdükçe yüzümi simsiyāh itdim 

 

7          Eger a¢lıñ irürse ben ne söyleyem ne sen diñle 

Racūlª bu cihāndan şimdi ġayet ikrāh itdim163 

 

60 a 

 

Ĥarfü’l-Nūn 
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Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

  

1          Mièāl-i ‛ıydgāhı resm idüp bāġ-ı İrem devrān 

Teferrücgāhı tezyªn eyledi £ūrª ile ġılmān 

 

2          Temāşā ba£rine emvāc getürdi fikr-i endªşem 

øaġıtdı lü’lü-i cevher ÷a¢ınsın ¤ūblara i£sān 

 

3          Bu dem bir būseye māni‛ olan ra¢ªbe ¢atl içün 

Te‛allü¢ £a÷ çeküp ¢aşı kemānım o¢udı fermān 

 
                                                 
163 Bu mısrada bir hece eksiktir. 
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4          Şükür ‛uşşā¢a düstūr-ı mükerrem oldı bayramda 

Didi vā‛ið efendi sünneti icrā idiñ el’ān 

 

5          Sözimiz şer’a ta÷bª¢ kim inanmaz ¢atli cā’izdir 

ìarılsun ‛āşı¢ ol ma‛şū¢a nādª eyledi i‛lān 

 

6          Yüri pazar-ı ‛āş¢ içre bugün ey dil revā’iç var 

Metā‛-ı vaíl içün açıldı vāsi‛ £addi yo¢ meydān 

 

7          Bu meydān-ı hünerdir sen ¢umāş-ı ‛ıydgāhıñ aç 

Görüp Racūlª fehm eyler bahāsıñ belki bir ‛irfān 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Bir ümªd-i vaíl içün bend eyledi ol sªm ten 

Bend-i zülfüñ bendesiyem ol baña mu£kem resen 

 

2          Sür çı¢ar aġyārı dilden íāfª ¢ıl sen öziñi 

Bir vücūd-ı vaíla ir kim dime sen ben ben de sen 

 

3          Ey göñül aílıñ seniñ ġāyet yüce bir şāhdır 

Aílına ric‛at ider toġrı gidüp ÷oġrı gelen 

 

4          Keşti-i Nū£-ı necātım diyü mürşªd-i ci£ān 

Ol hevāyi nefs-i envār ile pek ço¢dur yelen 

 

5          Gel imām-ı ‛aş¢a uy mi£rāb-ı ma£būba dönüp 

Men‛ ¢ıl tev£ªd ile ol nefs-i envārı hemen 
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6          ìanma eşkāl ile ol tāc (u) ¢abā elde mu‛ªn 

Òa¢ mu‛ªñ olur erenlerden nice olsa iren 

 

7          Öyle her mürşªde sen esrār-ı iðhār eyleme 

æu÷b olur ādem Racūlª olmasa tācın çalan 
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Mef ‘ūlü / Mefā‛ªlü / Mefā‛ªlü / Fe‛ūlün 

 

1          Levninde èebāt yo¢ felek her veche diger-gūn 

Devr itmede bu ‛ālemi gör ‛aksine gerdūn 

 

2          Her kim ki bu ālāyiş-i e÷vārı görünce 

Bi’l-cümle göñül virdi bu pªrezene164 meftūn 

 

3          El íundı aña kim çeküp ol dāmen-i cevri 

En íoñra olan var mı ki mesrūr ile memnūn 

 

4          ‛Ālemden eliñ çekdigi sa£rālara düşdi 

Mecnūn dime ‛ā¢ıl imiş ol kim didi Mecnūn 

 

5          Gülzār-ı bahār gör ne çeker dest-i şitādan 

İðhār ider her bir ferā¤ıñ ā¤iri ma£êūn 

 

6          Sen íanma ki dünyāyı tehª elde neler var 

‛İbretle naðār itmededir dªde-i pür¤ūn 

                                                 
164 Kelimenin yazımı “ mرو�QFt ” şeklindedir. 
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7          Eş‛ārını reng-āmiz idüp söyle Racūlª 

Mirāt-ı hünerdir bu ‛ilim man÷ı¢ u melvūn 
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Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          Be kāfir ‛ālem-i ¢ırdıñ geçürdüñ nªm nigāhından 

Ki bunca ¢an idüp ¢or¢maz mısın íonra günāhından 

 

2          Bu ne efsūn-ı ef‛ª her teli bir êehr-i mār olmuş 

Ser-i Mecnūn’a zencªr eylediñ zülf-i siyāhından 

 

3          Gören üftādeniñ āhı Mesª£ āsā çı¢up £ālā 

Felek bir £ayme ¢urdı ehl-i ‛āş¢ıñ dūd-ı āhından 

 

4          Siyāh ¢aş ile göz kirpikleri íaf baġlamış çünki 

Mièāl-i ‛asker-i Sūdan emir var pādşāhından 

 

5          Geçilmez kişver-i £üsnüñde ‛āíª iki üç beñ var 

Bize māni‛ olurlar belki ‛asker-i sipāhından 

 

6          Bütün üftādeler yol üzre ¢almış cümlesi mecrū£ 

Cihān ÷oldı zā£ım-dārın fiġānı āh u vāhından 

 

7          Aíılsız bir ¢urı ġavġā merām bir med£-i dilberdir 

Yine ayrılma sen Racūlª yüri ÷oġrı rāhından 

 

61 a 
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Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          Cünūn-ı ‛aş¢ olup Leylā gibi £üsnā mı gördüñ sen 

Melā£at şāhı dilber ¢addi gül ÷ūbā mı gördüñ sen 

 

2          Firār itmiş mièāl bāġ-ı İrem’den £ūrª vü165 ġılmān 

Gülistān içre sākin bir melek-simā mı gördüñ sen 

 

3          ‛Aceb ol dām-ı zülfüñ sāyesinde rız¢-ı üftāde  

Hümāyı íayd içün bir dāne-i zªbā mı gördüñ sen 

 

4          Lebi biñ mürde(y)i i£yā ider nªgāh ¢aíd eyler 

Zülifler mār olup bir çeşm-i ejderha mı gördüñ sen 

 

5          æurup ¢aş-ı kemānıñ bāġ-ı £üsnüñde şikār eyler 

Perªşān £āl-i dilber ‛āş¢la ġavġā mı gördüñ sen 

 

6          øutup ‛āşı¢ları zencªr-i zülf-i bendine dilber 

Çekilmez çille ġam böyle bir sevdā mı gördüñ sen 

 

7          Racūlª ‛a¢lını başına al bir kendini yo¢la 

Serāsim-¤vāb olup böyle ‛aceb rü’yā mı gördüñ sen 
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Mef ‘ūlü / Mefā‛ªlü / Mefā‛ªlü / Fe‛ūlün 

 

                                                 
165 Metinde atıf vavı “ye” harfi ile yazılmış ( ��ى��2&�ن� ). 
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1          Yār uymuş o aġyār ile ÷utdı kemerimden 

Ġavġā-yı ‛aðªm gösteriyor bu seferimden 

 

2          Ol yāre ‛adüvv meyl idüp ejder gibi olsa 

Efsūn-ı Rufa’ª diyü ¢or¢ar eèerimden 

 

3          Gel ¤ır¢a-i esrārı göñül cüz’i küşād it 

Mi¢dār-ı kifāye çı¢arup íat güherimden 

 

4          Ben şāh-ı güzel sevdigimi bilmiyor aġyār 

Bu zümre-i Òaydar diyü bilsün teberimden 

 

5          Bir ġonca-i sir¢atle hüner gösterir eşref 

‛Azl itmeli nā÷ūri gidüp bāġ-ı İrem’den 

 

6          Rum£-ı ¢alemi destime aldırma Racūlª 

Da‛vā-yı hüner itmeġe ¢aldırma yerimden 

 

7          Her bir güzele dil viremem ¢aldı ki böyle 

Yıldızı mu÷ābı¢ degil ol ¢or¢dı perimden 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Kūşe-i va£detde ey dil gerçi kim bª-çāresin 

Çünki sırdır kimse bilmez Òa¢¢’ile ¢ul arasın 
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2          Kendini i¤fāya çeksen virme ía¢alıñ ele 

øa‛n-ı a‛dādan giribānıñ meger ¢urtarasın 

 

3          Yo¢lama hicrān-ı sªnem neşter-i remziñ ile 

Ey ÷abªbā merhem olmaz açma gel ‛aş¢ yāresin 

 

4          Derdimiz esrārdır bilmez devā ġayrı ÷abªb 

Ġayriden ümªdi kes íā£ibine yalvarasın 

 

5          ìūretā £āline ba¢ma her ne kim £āli ¤arāb 

Devlet-i dārāya virmez ehl-i dil ¢addāresin 

 

6          Òamle-i āhım ¤arāb eyler cihān olmaz siper 

Seyf-i dil íabrile göstermez güher-i £āresin 

 

7          Erculª fāhimiñ fehminde ma£êūf mesnediñ 

Şāh-ı bā÷ın dilde ammā ðāhiren bir pāresin 
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Fe‛ilātün / Fe‛ilātün / Fe‛ilātün / Fe‛ilün 

 

1          İ‛timād itme ía¢ın yarıñ olur düşmān 

Acımaz kimse seniñ  derdine sen bul dermān 

 

2          Kime kim iylik ider iylige kemlik ço¢ olur 

Felegin çar¤ına ba¢ ‛aksi döner bu devrān 

 

3          Düşmanıñ egri ise ÷oġrıya Òa¢ yardım ider  

Yine sen iyilik idüp yolıña ol ¢ul ¢urbān 
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4          Ne ¢alur dosta ne düşmāna bu dünyā fānª 

Óvāb-ı ġafletden uyanmaz düşünüp hiç insān 

 

5          Bu gelüp gitme cihāna gün olur ki íorılur 

Öñünü íoñunu íayan olur elbet ‛irfān 

 

6          Vā‛iðıñ nuí£u  hele bir yaña dursun şöyle 

Saña bir bir ¤aberiñ virdi Kitāb-ı æur’ān 

 

7          Yeter oldı ne bu ġayretle hevāyª sözler  

Olur elbetde Racūlª kişi ā¤ir pişmān 

62 a 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Gice bir meh-rū müzeyyen geldi £ūb u devrān 

Rūz ¤urşªd-i cemāl gördüm ki nūr-ı āsümān 

 

2          Ya‛ni ol meh-rū ile ¤urşªd-i cihān  olmasa 

Birbirini görmez idi ‛ālem içre ªn ü ān 

 

3          Çı¢íalar ía£rāya temāşā içün yüz gösterüp  

Gündizin ¤urşªd-i cihān gice ol māh-ı tabān 

 

4          ‛Ālem ile iki £ūb £üddāmıdır sevdigime 

Gice gündüz yüz sürerler eşigine her zemān 
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5          Ru¤ları gül zülfi sünbül būyı ‛anber müşktāb 

Nice bir mest olmasun ol ‛āşı¢-ı ¤ayrān olan 

 

6          Ger yaratmamış olaydı £üsnile ma£būbı Òa¢ 

ïulmet içre ¢almış idi küfrile fānª cihān 

 

7          Kim dimiş Racūlª ma£būb med£ ider sevmez diyü 

İftirā itmiş baña vallāhi billāhi yalan 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Āh-ı sªnemden mü’eèèir diñle dem-i nāyı sen 

Bülbül-i şeydā-yı dilden naġme-i íadāyı sen 

 

2          Nev-bahār eyyāmıdır evrādımız ey zāhidā 

Ta£t-ı sul÷ānªde eêkārım dime hevāyi sen 

 

3          Na¢ş-ı seccāde mièāli íayma eêkārımızı 

Cāmi‛-i dilden o¢u gel remzile ma‛nāyı sen 

 

4          Bāl u per íunma çerāġ-ı ‛aş¢a ma£v eyler seni 

At özin meydāna sen pervān bª-pervāyı sen 

 

5          øut ki ol £ükm-i Süleymānª’de £asmıñ mūr ise 

Kendini merdāne bil gel ‛ā¢ıl-ı dānāyı sen 

 

6          ìanma ki mest eylemişdir ey göñül mühmel şarāb 

ìundı ol ma£būb-ı Òa¢ nūş eylediñ íahbāyı sen 
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7          Ey Racūlª eyle pek ‛an¢ādan atma kendini 

Mākiyāne teşbªh olmaz çünki sen hümāyı  sen 
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Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          ‛Acā’ib êāta çatdı¢ ki mièāl-i Òvāce Naíreddin 

Uíūletle baíar yı¢ılmasun diyü zemªn 

 

2          Geçen çeñe yarışdırdı¢ ki ¢aldım ben yarı yolda 

Mellāhım kendisi ammā o rūzgāra olur mu‛ªn  

 

3          Bu ‛ālemde hezārān fitne geldi imti£ān oldı 

Nice ço¢ £ilebāz varsa ziyāde bundaki temkªn 

 

4          Òażır cevāb iken bende fa¢a÷ bundan gözüm ¢or¢dı 

Gelüp bundan rivāyet diñlese rāvi ider ta£sªn 

 

5          Eger íad¢atle iddi‛ā iderse çeñebazlı¢da 

Musª¢ārıñ íāđāsını ider bu lāf ile teskªn 

 

6          Cihānda görmedim bir menbā‛-ı fitne buña temèªl 

Görenler ðāhiren166 e÷vārını dir ya‛ni bir miskªn 

 

7          Òaki¢at ÷oġru söylerse inanma¢ ġayr-ı mümkündür 

Racūlª biñde bir sözine ¢albim olmadı te’mªn 

 
                                                 
166 Kelimenin yazımı “ �YZا� ”şeklindedir. 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Ey gözüm nūrı tecellª fażl-ı Òa¢’dır gördügin 

Servi ¢addin íanma eşcār-ı167 buda¢dır gördügin 

 

2          Vech-i mirātına ba¢ āyine-i İskender ol 

æıl naðar ādem íafªden maíeba¢dır gördügin 

 

3          Küfr-i168 zülfünden cemāliñ şu‛lesidir āftāb 

Her se£er bād-ı íābā nūr-ı şafa¢dır gördügin 

 

4          Di¢¢at it ümmü’l-kitāb vechinde ol £a÷÷-ı siyāh 

Fāti£-i seb‛a’l-meèāniden vara¢dır gördügin 

 

5          Sendedir Cibrªl ‛ā¢ıl sendedir esma‛-ı küll 

Òa¢¢a vuílat íanma ki senden ıra¢dır gördügin 

 

6          Óayr u şer bi’l-cümle £a¢¢dır êāt-ı £a¢¢dır ġayri yo¢ 

æīl (u) ¢āl ma£v olıcak bi’l-cümle £a¢¢dır  gördügin 

 

7          Ey Racūlª sā¢i-i bā¢ª demin gösterdi göz 

Sāġar-ı billūr içinde pür-‛ara¢dır gördügin 

 

63 a 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

                                                 
167 “Şın” harfinin noktaları unutulmuş ( "]��ا ). 
168 İzafet kesresini “و” ile yazmış. 
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Med£iyye-i Manðūme 

Şām-ı Şerªf’de ‛Asker Müşªri Devletlü Emin Paşa Ĥażretlerine Med£iyye 

 

1          A£sen-i ta¢vªm ile ¤al¢ eylemiş ol Óāli¢’in  

Bir müşªr-i pādşāh ehl-i íadā¢at hem emªn 

 

2          ‛Askerª şāne(y)i her vechile i£yā idüp 

Bir ¢umandan geldi Şām-ı Şerªf’e haêā mübªn 

 

3          Òüsn-i tedbªr görüp meyl itdi ‛ālem íu gibi 

Heft ırma¢ £āke yüz sürdügi öpsün ¢ademin 

 

4          Ya‛ni ta‛ðªm eyleyüp her bir nebāt itdi ¢ıyām 

Nev-bahār eyyāmı niðām virdi kendine zemªn 

 

5          Çı¢dı isti¢bāle cem‛iyyetle ol vālª-(y)i Şām 

Birbiriyle ¢ıldı muíaffā(y)ı nesrªn yasemªn 

 

6          Tā ki başdan ayaġa temdªd idüp ol şāhrāh 

Çekdi tarafeyn u gülden £a÷÷ ki yesār (u) yemªn 

 

7          Leyle-i i£yā mièāl ol gice zªnetle semā 

Ya¢dı ÷op ¢andªl èüreyyā encümān-ı encümªn 

 

8          Gösterüp e÷vārını a‛dāya seyf-i Òayderi 

øutdı şecāatde Rüstem ile ol Zāl’ıñ yerin 
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9          Her ne kim bª-£add isem de göricek ehl-i kemāl 

İşde bu med£iyye-i èenāya disün āferin 

 

10         Ey Racūlª iki destiñ ¢aldırup eyle du‛ā 

 Òa¢ ¤a÷ādan ía¢lasın Allāhü Rabbü’l-‘ālemin 

 

11         İsm-i Bāri’yle ümªd itmekdeyiz ma¢íūdımız 

 Eylesün ma¢būl du‛āmız íādı¢ü’l-va‛dü’l-emªn 

 

12         Òażret-i Òıżır erenler yardım eylesün saña 

 İki ‛ālemde da¤i Mevlā’yı müte‛al mu‛ªn 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Menba-ı ‛aş¢dır gözümden nem degildir tökülen  

La’l-i gevher rāygāni dem degildir tökülen 

 

2          Dªde-i giryānımı bārān  íanurmış ġonca gül 

Söyle ey bād-ı íabā şebnem degildir tökülen 

 

3          Dūd-ı āhımdan eèer ‛aks eylemişdir simsiyāh 

Vech-i yāre di¢¢at it perçem degildir tökülen 

 

4          Óa÷÷-ı ¤āl eylemez yine gösterir dilber yüzin 

Ol müneccim tökdügi ra¢am degildir tökülen 
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5          Ka‛be-i dilde ¤ayāl-i yāri ¢ıldı¢ça ÷avāf 

ìūret-i ðāhirdeki zemzem degildir tökülen 

 

6          Yandı sªnem derd-i ‛aş¢a bulmadım gitdi devā 

İki çeşmim íu seper āh em degildir tökülen 

 

7          Lü’lü’-i Ba£r-i ‘Aden’dir göñlümüz emvāc ider 

Ey Racūlª ¢a÷re-i dªdem degildir tökülen 
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Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          Gelürse ol kemān ebrū yaman íā£ib ¢ırāndır bu 

Giderse rū£ cismim bir ża’ªf nā-tüvāndır bu 

 

2          Gelürse cevr ider her dem giderse ya‛ni rū£umdur 

Ne rū£ı terk ider göñlüm ne yāri bir civāndır bu 

 

3          Leb-i mürde-i cān i£yā ider mu‛ciz-i ‛Îsā’dan 

Zülüfler zehr-i mārı ¢aíd-ı cān şāhmerdandır bu 

 

4          Göñül bir derde düşdi germ-i ‛aş¢dan hiç ¤alāí olmaz 

Bi£ār-ı dürr-i girdāb-ı ‛Aden çāh-ı ze¢āndır bu 

 

5          Temāşā keèretinden ¤al¢ ‛ara¢la ġar¢ olup cümle 

Mièāl-i yevm-i ma£şerde ¢urulmuş bir divāndır bu 

 

6          Meded zümre-i ‛uşşā¢ı görüp bir bir helāk eyler 

Bu āfāt-i ‛alāmet bir ¢ıyāmetden nişāndır bu 
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7          Racūlª çekdigim bir ben bilürüm bir de bir Mevlā 

Òa¢i¢at cāna ¢aíd eyler dimem ki Müslümān’dır bu 

 

 64 a 

Ĥarfü’l- Vāv 
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Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          Òa¢i¢at on sekiz biñ ‛ālemiñ eêkārı kim yā hū 

Budur evvel kelām-ı Òażret-i Ādem-íafª yā hū 

 

2          Bu ismile ¤alāí oldı necāta irdi ÷ūfāndan 

Didi yā Rabbi £amd olsun ki ol Nūh-ı nācª yā hū 

 

3          Didi hū āteş-i Nemrūd gülizār gördi İbrāhim 

Òa¢i¢atde budur ol ‛ilm-i kimyā ‛ilm-i simyā hū 

 

4          Elini ¢aldırup Fir‛avn içün ol Òażret-i Mūsā 

Urup bu ismile ‛aíāyı çün yol virdi deryā hū 

 

5          Benª İsrā’il’in ¢avmi ki ¢ıldı ¢asdına hücūm hū 

Bu ismile melekler çekdi ‛İsā’yı semāya hū 

 

6          Temāşā eyleyiñ ser ¤an¢āh-ı ‛ālem-i eêkārı 

Donanur giceler ¢andªl u encümle èüreyyā hū 

 

7          Yed-i destūr ser-i dāmen çeküp ol Şems-i Tebrªzi 

Ki döndi Òażret-i Mollā-yı Rūmª æu÷b-ı æonyā hū 
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8          Òa¢i¢at ‛ayn ibretle naðār ¢ıl āsmān üzre 

Bu ismile felekler devr ider ‛ālem u eşyā hū 

 

9          Girüp tekke-i gülzāra nice ādāb-ı zikr eyler  

Bahār eyyāmı her va¢t-i se£er bād-ı íabāya hū 

 

10         Ki bi’l-cümle nebāt ile şecerāt heb ¢ıyām eyler 

Gelüp şey¤-i íabā ta‛lªm ider bu ism-i dünyā hū 

 

11         Ne esrār-ı kerāmetdir yüridi cānı yo¢ divār 

Benim £ünkārıma divār olup esb-i müheyyā hū 

 

12         Òa¢i¢at  rūzgārı hū diyüp esdikce Racūlª 

Köpürmüş ‛aş¢ile emvāc êikr itmekde deryā hu 
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Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          Ezel ¢andªl-i ‛aş¢dan nūş idüp mestāna geldim hū 

Òāri¢-i ‛ādedir sözi derūnum yana geldim hū 

 

2          Velª tā devr-i Ādem’den ezel ‛ālem-i ervā£dan 

øolandım on sekiz biñ ‛ālemi devrāna geldim hū 

 

64 b 

 

3          Benem o keşti-i Nū£ içre nāmım Rū£-ı nācª’dir  

Òa¢i¢at bahrine ġavvās olup ‛ummāna geldim hū 
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4          Benem ol va‛d-ı İbrāhim Óalªl-ullāh geçüp cāndan 

ìa£i£ İsmā‛ªl’im Òa¢ yoluna ¢urbān geldim hū 

 

5          Beni Mecnūn’a teşbªh  itmeyün ol kūh-ı Leylā’da 

Tecellª øūr-ı Sªnā nūrına divāne geldim hū 

 

6          Mesª£ āsā çı¢ardı āhımı ‛arş üzre bir ma£būb 

Cemāl-i £üsnüne meddā£ olup nālāna geldim hū 

 

7          Racūlª Āl ü169 Evlād-ı Resūl oldıġına ièbāt 

Giyüp ‛aş¢ıñ külāhıñ başıma meydāna geldim hū 
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Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          Firār itmiş Óoten’den Rum’a geçmiş ya‛ni bir āhū 

Görüp üftādeler ía£rāda íayyād oldılar yā hū 

 

2          Töküp kākülleriñ ol tāc-ı £üsnüñ başına giymiş  

‛Aceb tebdªl kıyāfetdir ki bilmem Şāh-ı İrān bu 

 

3          Hemen bir nªm nigāhile leb-i la‛liñ şarābından 

Beni mest eyledi te’èªr idüp ol zülf-i sünbül bu 

 

4          Tebessüm eyledikce ðāhir olur ġonca dehenden 

Dizilmiş lā’l-i mercān içre miè¢āl iki íaf incū 

 
                                                 
169 Atıf vavını “ى” harfi ile yazmış. 
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5          Gülistān içre gülzār-ı vücūd ¤al¢ eylemiş Bārª 

İderken vaífını azyandı kaġıd böyle bir mehrū 

 

6          Görünce ‛a¢lımı aldı nice med£ itdiġim  bilmem 

Beher güzel içün şā‛ir ider mi böyle güft ü gū 

 

7          Racūlª iltifāt itdikce ¢urdı ¢aşlarıñ dilber 

Nişān-ı ‛aş¢ı sªnem üzre urdı ol kemān ebrū 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Lebleriñ íordum senin şekkār nebāt olmuş diyu 

Lā‛l reng virdi ¤aber āb-ı £ayāt olmuş diyu 

 

65 a 

 

2          Kim ¢apulmaz böyle bir nāzik edā reftārıña 

Bu melekdir íoñradan ādem íıfāt olmuş diyü 

 

3          Sen degil seniñle cānımdır giden ey serv-i nāz 

Gel bu cansız ‛āşı¢ı defn eyle māt olmuş diyü 

 

4          Bū-yı zülfüñ ¢o¢lasam mu‛ciz Mesª£ olur baña 

Bārª íun vuílat şarābından necāt olmuş diyü 

 

5          Dªde-i giryānıma ta‛cªb idüp ‛ālem-i nās 

Bir temāşā-i cihān nehr-i Fırat olmuş diyü 
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6          Gördigüm Bāġ-ı İrem ma‛nāsıdır şer¤ eyledim 

İşde bu ta‛bªr-i ġılmāndır èebāt olmuş diyü 

 

7          Ey Racūlª rāz-ı ‛aş¢ım söyledim gerçi ¤a÷ā 

Şem-i dil fānūs-ı cildim şeş cihāt olmuş diyü 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Baġrımı aldı nişān ¢aşı kemān ¢urdı o¢u 

İşde açtım sªnemi gel ‛arż-ı £ālimi o¢u 

 

2          Gerçi kim üftādeye bir şey degil yār yāresi 

Cān fedā ider velākin ¤oşlanur ise rū£u 

 

3          Vaíl-ı dilber şöyle ÷ursun sāde bir būse içün 

Dilberiñ mirāsıdır üftādeniñ varı yo¢u 

 

4          Òālimi ía£rāda açmadım güzeller şāhına 

Bunca dilber var yanında ser¤oş olmuşlar ÷opu 

 

5          Bir da¤i çı¢mam teferrü(c)gāha170 ben zāhid ile 

Ehl-i diller £ālini bilür mi hiç ¢aba íofu 

 

6          Bu pazar içre pazar-ı ‛aş¢ı bulma¢dır hüner 

Meşreb-i nāse muvāfı¢ ¤oş degil mi şimdi bu 

 

                                                 
170 Kelimede “ج” harfi unutulmuş. 
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7          Ey Racūlª bir mecāzi med£-i dilberdir merām 

Kendi ‛arż-ı £ālini kendiñ yazup kendiñ o¢u 

65 b 
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Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          Gice gülzāre mehtāb eylediñ ía£rāda ey mehrū 

Ki íandım bir fireşte ¢add-i serv-āsāda ey mehrū 

 

2          Görünce ¢addini ta£mªn-i £ā÷ır eyledim şöyle 

Didim civārıñız cānib-i Mesª£ā’da ey mehrū 

 

3          Òa¢i¢at göñlümi virdimse inanma mu£ayyerdir  

Meger ilhām-ı Rabbāni ire rü’yāda ey mehrū 

 

4          Yüzinde ‛ā¢ibet ¤ayra nişāne gösterir ammā 

Yeñi başdan düşürdüñ bülbüli feryāda ey mehrū 

 

5          Şükür bu £ālime ehl-i riyādan da¤i ahū nice 

Ki ben ma£būb-mizāc olduġıma dünyāda ey mehrū 

 

6          Fa¢a÷ ma£būb mizācım ġayri gūnā bir ÷amā‛ım yo¢ 

Seniñ bir yüzini görmek merāmım sāde ey mehrū 

 

7          Racūlª bir hümāyım ki görüp ol dāne-i rız¢ı 

Senªn sāye-i zülfüñde göñül üftāde  ey mehrū 
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Mef ‘ūlü / Mefā‛ªlü / Mefā‛ªlü / Fe‛ūlün 
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1          Gel metn-i gülis(t)ān171 o¢u ía£rāda budur bu 

Gülzār ise gül ru¤ları zªbāda budur bu 

 

2          ìurā£iye el íundu güzel nāz iderekden 

Sā¢ª ise destindeki gül bāde budur bu 

 

3          Ey şāri¤-i Sūdª bu göñül te’vªle gelmez 

Dilber ise bir dāne bu dünyāda budur bu 

 

4          Ma£būb ise yanımda benim lāf degildir 

Gel sen beni ¢ayd eyle ki üftāde budur bu 

 

5          Ma£būb-ı ¤afª mürşide remz itme ¤ilāfdır 

Ma£būb ise yanımda bu tenhāda budur bu 

 

6          Dilber göricek íabr idemez kimse Racūlª 

Ta£¢ª¢ sözüm işde bu ma‛nāda budur bu 

 

7          Gel ¤vāce bu esrārı bize ÷ogrıca söyle 

Te’vªl tekellüm ne ola sāde budur bu 

 

66a 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          æalbiñi pāk eyle irşād ister iseñ işde bu 

Óān¢āh-ı dildedir Òa¢ gitme sen öte beru 

                                                 
171 Kelime  “ نآ2�� ” şeklinde yazılmıştır. 
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2          Óır¢a-i esrārdan başıñ çı¢armaz keşf-i rāz 

Gerçi ço¢ mürşidi ‛aírıñ lā¢la¢iyyātdır ¢uru 

 

3          Çünki her dervªşde burhān olmaz ‛āşı¢da nişān 

Allāh eyva’llāh erenlerden ‛ibāret sāde hū 

 

4          İktifā eyler saña ādāb (u) erkān-ı niyāz 

Ey göñül Āl-i ‛abā’dan ayrılup ¢alma geru 

 

5          Lāle-veş172 her yerde açmaz rengini iðhār idüp 

Şāh-ı merdān gülleri aġyāra virmez çünkü bu 

 

6          İ‛ti¢ād-ı ehl-i Òa¢¢’a sā¢ª-i fitne mièāl 

Ço¢ ¢arışdırma ¢abūl itmez şarāb-ı ‛aş¢a íu 

 

7          ‛Ālem-i lāhutdan atma her demi ey Hāşimā 

İşde meydān-ı erenler sen Racūlª’sin  yürü 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          øa‛n ider zāhid bu ‛aş¢ ehlini herze-gū diyü 

Cān atar ammā ki kendi ¢ande var mehrū diyü 

 

2          Òile-i şer‛ile ribā ekl ider £arām diseñ 

Bunca te’vªl getürür £arām degildir bu diyü 

 

                                                 
172 Kelime “ vee Qو� ” şeklinde yazılmış. 
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3          ‛A¢lı başından gidüp bizden Melāmiyyūn olur 

Bilmeyüp şarāb-ı ‛aş¢ı içse zāhid íu diyü 

 

4          Cªfe-i dünyā kerih bū-yı mu‛a÷÷ar gösterir 

æo¢lama geç müşktāb-ı nāfe-i āhū diyü 

 

5          Du¤ter-i pākize gösterse cemāliñ bu cihān 

Ba¢mam aíla yüzine efsūn ider cādū diyü 

 

6          æays rastgelse görüp ol kūh-ı Leylā’da beni 

Gösterir parmaġile kim işde Mecnūn bu diyü 

 

7          Herçi-bād-ābād Racūlª tāc-ı ‛aş¢ım serdedir  

Rāh-ı Òa¢¢’a düşmüşüm ‛azm eyleyüp yā hū diyü 

 

66 b 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Aç kitāb-ı cāvidānª ser-be-ceyb ma‛nā o¢u 

Ehline cehren fa¢at nā-ehline i¤fā o¢u 

 

2          Òa¢ kerem vechiñ virüp bunca kerāmet ādeme 

æābe ¢avseyne naðar ¢ıl nüs¤ā-i Kübrā o¢u 

 

3          Çekmiş ol ¢udret yedi £a÷÷-ı siyāhıñ āşikār 

Vā‛iðā ma£būb yüzinden £üsn-i £a÷÷ imlā o¢u 
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4          No¢÷a-i nūr-ı nübüvvetden eèer var nesline 

Bā-i bismillāh ma£būb ¤āl-i Muí÷afā o¢u 

 

5          Çünki on dörtdür gelen ma‛íūm-ı pākiñ ‛adedi 

Ger inanmazsan £esāb it sūre-i øāhā o¢u 

 

6          æıl naðar gör gec bu ‛ālem bir ‛aceb  seyrāndır 

Eyle ta‛bªri mu‛abber ‛ālem-i rü’yā  o¢u 

 

7          Ey Racūlª ehl-i ‛aş¢ıñ £ālini bilmez fa¢ªh 

Cāna kār eyler riyākeş zāhid istinġā o¢u 
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Fe‛ilātün / Fe‛ilātün / Fe‛ilātün / Fe‛ilün 

         

1          Āh kim yevm-i íiyām zāhide mey virmese bu 

Gidüp ièbāt idecek müftiye belki bed-rū 

 

2          Meyi māt oldı diyü £ākime tebşªr idelim 

Mezelikden virelim fi÷re-i rüşvet ileru 

 

3          øutalım va¢tile biz besleyelim sükker ile 

Ramażānı idelim rāżı ki bizden ötürü 

 

4          Ramażānıñ ÷utup iki yañaġıñ öpmüş idim 

Ŝevābıñ zāhide virdim günāhıyla getürü 

 

5          Görelim Rūmª £esābıyla güzel ma¤fªce biz 

Çekelim yevm-i ‛aşer ‛ıydı beher sene girü 
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6          Göricek ya‛ni hilāl ebrū ta£ammül idemez 

Óarabāt173 ehli ider ‛ıydı görüp bir mehrū 

 

7          Yüri zāhidle Racūlª bu ¢adar cilve yeter 

Sañā lāyı¢ mı ki bu lāf ü güêāf öte berü 

 

67a 174 

 

            (Ĥarfü’l-Hā) 
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Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          Uyan ey sevdigim ġayri gözüñ aç terk ¤vāb eyle 

Bütün üftādeler emriñi bekler bir cevāb eyle 

 

2          Òużūrunda melªl ma£íūn ÷urur üftādeler dā’im 

Ya¤ud íun cām-ı zehri bārª öldür sen ¤arāb eyle 

 

3          Nedir ey çeşm-i ejder sendeki bu mer£ametsizlik 

Düşün bu itdigiñ cevr ü175 cefāyı bir £esāb eyle 

 

4          Tel-i zülfüñ gibi bārª perªşān eyle başından 

Ya£ūd a¢rān u176 emèāliñ gibi bārª ía£āb eyle 

 

                                                 
173 Kelime vezne uydurulmak için ikinci hece kısa yazılmış. 
174 Eserde Arap rakamları ile yapılan sayfa numaralamalarında ٦٧a ve  b yok. 
175 Atıf vavı “ى” harfi ile yazmış. 
176 Atıf vavı “ى”  harfi ile yazılmış. 
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5          İçinde fitne-i fücūr olursa menbā‛-ı fesād 

Seniñ £ükmüñ geçer añları gördükce ¤i÷āb eyle 

 

6          Efendim ben dimem ¤āşā bütün ‛āşı¢larıñ íādı¢ 

Saña ‛āşı¢ olanlardan iki üç intihāb eyle 

 

7          Racūlª bu gü(z)eller177 şāhı ‛ādil olmadı gitti 

Düşer mi bendeñe ðulm eylemeñ bārª hicāb eyle 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Mār-ı zülfüñ gösterüp zªr-i külāhdan simsiyāh 

‛A¢lımı aldı o Türkmen obasına gitdi āh 

 

2          Çeşm-i ejder zülfi mār kākülleriniñ her teli 

Şāhmārān ¢al‛ası ta£tında ¢urmuş £aymegāh 

 

3          Öyle bir cengāver-i e÷vār-ı istinġā ile  

Görse i¢lªm-i Òabeş anı iderdi pādşāh 

 

4          Görmedim mièlini ammā şöyle temèªl eyleyem 

Bir bulut altında imiş ðāhir oldı çı¢dı māh 

 

5          Ey göñül bir cān gözüyle eylesen ‛ibret naðar 

Gör nice dilber yaratmış ¢udret-i Bārª İlāh 

 

                                                 
177 Burada “ز” harfi unutulmuş. 
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6          Med£ iderken baña da‛vācı olup elde ¢alem 

Lāyı¢ıyla ¢ayd olunmazsa didi ġayet günāh 

 

7          Ey Racūlª bir da¤i açdı sªnemden ‛aş¢ ocaġ 

Pertev-endāz eyleyüp semāya çı¢dı dūd-ı āh 

67 b 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Òālimi ‛arż itmege geldim ¢aş-ı kemānıma 

Tªr-i178 müjgānıñ do¢undı temreni tā cānıma 

 

2          Yek naðarda sūz-ı ‛aş¢ıñ eyledi ma£v-ı vücūd 

Merhamet ¢ıl çeşm-i āfet girme benim ¢anıma 

 

3          Kimseler ¢ılmaz teselli görmesem cemāliñi  

Yine çeşmim íu seper ol £ā÷ır-ı virāneme 

 

4          Görinen encüm degildir kim donanmış āsmān 

Sªnesine urdı dāġ ta‛cªb idüp nālānıma 

 

5          Bāġ-ı aġyāra gidüp sen açma kendiñ ġonca gül 

Çünki ben vird itmişim bülbül gibi lisānıma 

 

6          Sen beni terk eylesen gülzāra düşdükçe yolum 

Şevke-i mu£abbet elbet eyleşür dāmānıma 

 

                                                 
178 İzafet kesresini “و” harfi  ile yazmış. 
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7          Sen Racūlª bendeki cevr-i cefā itmez idiñ 

æor¢arım geldi ra¢ªb geçti beni sul÷ānıma 
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Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          Nesªmª geçdi cildinden íoyundı girdi meydāne 

Eger āgāh isen señ açma rāzı digme ‛irfāna 

 

2          Bu esrār-ı İlāhª kim açar bir no¢÷a bahèinden 

Yazıldı bā-i bismillāh ezelden ‛arş-ı Ra£mān’a 

 

3          Yed-i ¢udret çeküp £a÷÷-ı siyāhı æābe ¢avseyne 

Görindi ðāhir oldı gel naðar ¢ıl ümmü Kur’ān’a 

 

4          O¢udum dersimi seb‛a’l-mesāni £arfini ammā 

Didiler ‛a¢lı irmez íaçma söyler böyle divāne 

 

5          Gelüp tesbª£ diyü ‛ālemde zencªrim çeküp oynar 

Baña tesbª£ gerekmez egri gitmem ÷oġrı divāne 

 

6          Ira¢dan ¤oş görüp ¢andªl-i ‛aş¢a íunmasunlar per 

Gelür mi gördügin her bir mekes £iêmet179-i pervāne 

 

7          Racūlª sen £a¢i¢atden eger irşād olam dirsiñ 

Neler ðāhir olur di¢¢atle ba¢ bir vech-i insāne 

 

68 a 

                                                 
179  Kelime “�a E�” şeklinde yazılmış. 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Sªn-i ‛a¢lından tecāvüz fehm yo¢ £esābda 

Böyle ¢āmiller íabª ma‛dūd olur bu bābda 

 

2          Sū-i ðan ile temāèil düşmez anıñ sªnine 

Hey’etiñ seyr eylesün mir’at nümā-yı ābda 

 

3          Kendi a£vāliñ tefekkür eyleyüp itmez ¢ıyās 

‛Ālemi ta£¢ªre mecbūr fi‛il bu esbābda 

 

4          Gösterir ÷avr-ı kerāmet bilmem ‛indillāhda 

Bil ki ma¢būldür du‛āsı meyl-i irtikābda 

 

5          Òā÷ırına kimse degmez sªnene £ürmet idüp 

Leyle-i ¢adre teíādüf eylemişdir ¤vābda 

 

6          Çünki evlād-ı ‛ālªyem āl u Òaydarêādeyem 

Çer¤a çekdim tªġ-ı ‛aş¢ı görsün āsyābda 

 

7          Ey Racūlª şānıña düşmez senin lāf (ü) güzāf 

Şi‛rimiz ta‛dªl-i erkān üzre bu ādābda 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          İ‛ti¢ādı mün£arifdir zāhidiñ mi£rābda 

Bir belā-yı berza¤a düşmüş ki gör girdābda 
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2          El içün ‛āmi¢ ‛imār itdi düşdi çāha ol 

Aldı mesned cā£ªm şimdi £āżır ‛aêābda 

 

3          Çün mecāz-ı ‛aş¢a meyl itmiş şaşırmış kendini 

Ġayrı leêêetdir nemek lāyı¢ degil şehdābda 

 

4          Ehl-i dil aġzına bal çalmış ki gör sen zāhidi 

Ya‛ni ‛atşānıñ ümid-i çeşmi var serābda 

 

5          Cüz-i esrār-ı £a¢i¢at  görmeden ¤avf eyledi 

Māt olurdı ger bilünse maðhār-ı ‛ucābda 

 

6          Kendisi £a÷÷-ı siyāhıñ kendi gördi bilmedi 

Görmedim böyle ‛ibāre didi bir kitābda 

 

7          Ey Racūlª zāhid ol da‛vā-yı ‛aş¢ı görmeden 

‛A¢lını żāyi eyledi meclªs-i inti¤ābda 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          El ele ía£rāya çı¢dı¢ yār ile nevrūzda 

Açdı aġzıñ naġme-i tekrār ile nevrūzda 

 

2          Naġme-i güftār-ı yāre eyledi bülbül sükūt 

Òūb íadā(y)’ı işidüp efkār ile nevrūzda 
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3          Ba¢ belāya şimdi yariñ zülfü sünbül bū ile 

İddi’āya düşdi müşk-i mār ile nevrūzda 

 

4          Geldigin gülzārdan virdi ¤aber bād-ı íabā 

Nāfe-i müşk-i ġazāl ¢atar ile  nevrūzda 

 

5           Çün beni mest itmek içün itdiler mübā£eèe 

Bū-yı dilber bū-yı gül aèār ile nevrūzda 

 

6          Gördüm ‛a¢lım gitdi gelmez ol güzeller şāhına 

Eyledim bir ‛arż-ı £āl eş‛ār ile nevrūzda 

 

7          Şūh ile Nef‛ª’ye nisbet eyledim mu‛āyede 

Ey Racūlª lebleri sükkār ile nevrūzda 
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Mef ‘ūlü / Mefā‛ªlü / Mefā‛ªlü / Fe‛ūlün 

 

1          Ey bād-ı íabā ol gül-i terbūya ilişme 

Tökmiş yüzine kākül-i gªsūya ilişme 

 

2          æaíd itse de ben cānı  fedā ¢ıldım ezelden 

Ol nªm nigehi ¤ançer-i ebrūya ilişme 

 

3          Her bir sözi baş üzre anıñ nüs¤a-i te’èªr  

Biñ nāz ile bir ġonca-dehengūya ilişme 

 

4           ìa£rā-yı Óoten’den yolı şaşmış baġa girmiş 

İncitme ía¢ın gözleri āhūya ilişme 
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5          Allāh’ı seversen se£er ey bād ¤afªf es 

Ol çeşm-i ġazāl dilber-i dil-cūya ilişme 

 

6          Dil dilberi íayd eyle saña sā¢ª gerekse  

Birden bire ürkütme o meh-rūya ilişme 

 

7          Bilmez mi ¤arābāt olan êāt íu içmez 

Uíulca Racūlª mey içüp íuya ilişme 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Her ne ta¢dªr-i İlāhª çek de kimseye dime 

Gerçi şekvā idelim ammā göñül kimden kime 

 

2          Óayr u şer tedbªr ile ta‛yªr içün itme ¤a÷ā 

Kimse māni‛ olamaz £āşā göñül bu £ākime 

 

3          Tā ki ¢ısmet eylemiş nahnü ¢asemnādan saña 

Gel £alāli fehm idüp terk it £arāmı sen yime 

 

4          ìofra-i Òaydar Ebu’l æāsım demidir her demim 

Biz  fa¢ªriz seyyidimiz serde tāc-ı £ādime  

 

5          Ka‛be-i dilden sücūdum mātem-i ma£êūn £āl 

Òālimi virmem o ta¢lªd-i íalāt (u) íā’ime 
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6          Nār-ı ‛aş¢ içre semender lānesidir göñlümüz 

Āteş-i Nemrūd’u gülzār itdi Òa¢ İbrāhim’e 

 

7          Çün Racūlª’yem £arābat ehl-i Melāmuyyūn’em 

‛A¢lıñ irmez bāre zāhid sen ¢arışma işime 

 

                         229  

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Ol şeb-i ðulmet nedir kākül mi dilber simsiyāh 

Kākülüñ bir yana çek göster cemāliñ vech-i māh 

 

2          Dūd-ı āhım pertev-i ‛arż itdi semāda seni 

Ey melek zülfüñ mi ol yo¢sa benim itdigim āh 

 

3          Ādemªde görmedim bu tāc-ı £üsnüñ ben seniñ 

Duymadım bilmem melekde var mıdır bir pādşāh 

 

4          Ey güzeller pādşāhı ‛ādil ol sen bendeñe 

Zülfüñü mār eyleyüp cevr itme yazı¢dır günāh 

 

5          Göñlümi  incitme ÷ut kim her ne yüzi ¢arayam 

Sāye-i zülfüñde ya‛ni dāne-i ¤ālüñ penāh 

 

6          Cevr-i ‛aş¢ıñla olan üftāde cennetlik olur  

Òüsnüñ ol bāġ-ı İrem’dir kākülüñ bir £aymegāh 

 

7          Òaymegāh-ı ‛ālidir hem £ān¢āh-ı ‛ālª dil 

Ey Racūlª Òa¢ mu‛ªniñ ‛aş¢ı serinde külāh 
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69 b 

                         230   

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Óāme-i ‛aş¢ ile çek mes÷ūr mes÷ūr üstüne 

Yāre gönder emr idüp me’mūr me’mūr üstüne 

 

2          Nev-bahār eyyāmıdır bu ‛azm-i ía£rā mevsimi 

Bezme teşrªf eylesün mesrūr mesrūr üstüne 

 

3          æande var sāzende ey cümlesin bezme getür 

Nāy-ı mu÷rªb ile diz san÷ūr san÷ūr üstüne 

 

4          Açdı gül bülbül öter ‛ayş (u) ‛işret va¢tidir 

æande varsa da‛vet it mey-¤ōr mey-¤ōr üstüne 

 

5          øoldırup íahbāyı180 diz meclªsde ÷ursun i£tiyāt 

Sā¢iyā ÷utma tehª billūr billūr üstüne 

 

6          Kāh Mecnūn kāh bir Ferhād olursun ey göñül  

Kim ¢abūl eyler seni ma‛êūr ma‛êūr üstüne 

 

7          Ey Racūlª lāne-i destār-ı Mecnūn’am dime 

Kel başa mekes ¢onar ‛uífªr ‛uífªr üstüne 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

                                                 
180 Kelime “ �Y�5ى ” şeklinde yazılmış. 
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1          Ŝābit ol her bir kelāmıñ zübde ¢ıl tavr üstüne 

Ben kelªm oldum diyu gitme ¤ilāf  øūr üstüne 

 

2          Mu‛ciz-i ‛asā-i ejder ¢uvve-i bāzū degil 

Òa¢ tecelli ¢ıldı Mūsā gitdi ol nūr üstüne 

 

3          Ta£rªk-i eş‛ār ile gel sen teberdāram dime 

Óorasān erleri ço¢ gitme Nişābur üstüne 

 

4          Ger Süleymān-ı181 zemān olsan da¤i söz diñle gel 

Bu naíª£atdir saña ÷ut gūşuñu mūr üstüne 

 

5          Cüz-i ikmāl ile Eflā÷un’a teşbªh eyleme 

Kendini bil ‛ā¢lıñı mizāna al ur üstüne 

 

6          Ya‛ni bu meşhūr meèeldir her ¢uşun yenmez eti 

Bir temirden leblebi gelmiş ki ¢albūr üstüne 

 

7          Kim cesāret idecek meydān o¢ur Nād-ı ‛Alª 

Ey Racūlª zülfi¢ār-ı dilde mey-¤ōr üstüne 

 

70 a 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          ‛Andelib eyyām bahār ¢ıldı şahādet êātına 

Ġonca gül açdı dehen lā‛l-i lebiñ ièbātına 
                                                 
181 İzafet kesresini  “و” harfiyle yazmış. 
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2          Ey güzeller şāh(ı) ‛ālem £üsnüñe ‛āşı¢ seniñ 

Òulle-i cennet yeşil döşendi derecātına 

 

3          Servªler ta‛ðªm idüp ¢al¢dı ayaġ üzre hemān 

Nevrūz-ı sul÷āni yüz sürmeye geldi ¢atına 

 

4          Muí£af-ı £üsnüñde £a÷÷uñdır seniñ ümmü’l-kitāb 

Lā fehim vā‛iż bu ma‛nāya yüzüñ āyātına 

 

5          Mürşid-i Òıżra irenler bildi mefhūm-ı me’āl 

Fānª bā¢ª bir didiler çün seniñ £ayātına 

 

6          Ehl-i diller gülistān şer£in o¢uyup nev-bahār 

Cāvidāni yol bulanlar irdiler necātına 

 

7          Ey Racūlª açdı lā yüs’el ba£ièinden182 kitāb 

‛Ālemiñ bir perde çekdi çünki şeş cihātına 
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Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          Degilsiñ āhımı deñsüz benim tāki Meíª£ā’ya 

Seni şekvā idem bāre gidüp Òażret-i ‛İsā’ya 

 

2          Dinlesüñ öyle bir resmi güzelsin êātı dilbersin 

Muíavverler çeker taívªrini her bir kilªsāya 

 

                                                 
182 Kelime “: �E"%�” şeklinde yazılmış. 
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3          İnansın £üsnüñe ªmān  ¢abūl itsün behey kāfir 

Yüzinde küfr-i zülfüñ £ā’il olmuşdur yeni aya 

 

4          ‛Aceb bir nesl-i £ūrª māderiñ bāġ-ı İrem’den mi 

Saña ġılmān disem bilmem nice geldiñ bu dünyāya 

 

5          Cemāliñ şer£ine mirāta ba¢ bir ‛aynı ‛ibretle 

Yazı¢ a£sen-i183 ta¢vªminde yüzündeki imlāya 

 

6          Beher māh yüziñi gördikce ‛ömrüm íarf idersin sen 

Baña ma‛āş yüzin görmek gelüp gitdikce serāya 

 

7          Racūlª ehl-i ‛aş¢ı ÷a‛n iderler işde bu yüzden 

Güzel sevmesini £arām dimiş ba¢ ehl-i riyāya 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Derdi çekdim sªneme ta‛ðªm u raġbet itmege 

Derdimiz rāżı degil bir cüz-i rā£at itmege 

 

2          Gül ile incitmedim £ā÷ırı ¤oş olsun diyü 

Açdı derdim aġzını benden şikāyet itmege 

 

3          Kendi derdim bir yaña il derdini söyler baña 

Derdliler derdiñ açup ÷urdı £ikāyet itmege 

 

                                                 
183 Kelimede izafet kesresi yerine atıf vavı kullanılmış. 
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4          Derd yimez bir derde düşdi olmadı  benden ¤alāí 

Çāre yo¢ bªçāre derd benden ferāġat itmege 

 

5          Söylesem derdim bilen yo¢dur ki mefhūm (u) me’āl 

           Derdime rāvi benim ya‛ni rivāyet itmege 

 

6          Zerre dūr olmaz yanımdan inanup bir kimseye 

Başladı derdim baña şimdi íadā¢at itmege 

 

7          Ey Racūlª ¢ande olsam £ālª ¢almam derdden 

Çün baña söz virdi derd her dem refā¢at itmege 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          æālem-i tezvªrini ol £ªlebāz almış ele 

Kātibiñ beylik du‛ā hüneri ża‛ªf meè’ele 

 

2          ‛İndi ma‛nªsinde elfāð-ı faíª£imdir fesād 

Òā÷ır184 kırma¢ diler her sözi ÷o¢unur tile  

 

3          Çene yarışında vapurdan ziyāde yol alur 

Kendini kūh-ı Nūr ol sā‛atde yigirmi mile 

 

4          Müddet-i ‛ömrüñde bir kez ÷oġrı söylemiş fa¢a÷ 

Şimdi ¢or¢ar söylese olur büyük zerzele 

 

                                                 
184 İlk sözcüğün okunuşundan emin değiliz. 
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5          Açsa ger meydān-ı £esābda eşirrā defterin 

Menba‛ ¢atline düşürür ‛āleme bir velvele 

 

6          Vāridātı ma£v ider íarfı teêāyüd ¢ayd ider 

Gösterir sāde íıfır £ªn-i £esāb mu¢ābele 

 

7          Ey Racūlª ismini íordum geçen gün fitneniñ 

øāhirim dir ki ÷ahāret neydigin bilmez hele 
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Mef ‘ūlü / Mefā‛ªlü / Mefā‛ªlü / Fe‛ūlün 

 

1          Ol ¢aşı kemānıñ baña gel £ışmile çatma 

Ġamzen o¢unı £ā÷ır-ı virāneme atma 

 

2          ‛Aş¢ āteşi hicrin elemi zāt-ı sªnemde 

Ra£m eyle benim derdime bir derd da¤i ¢atma 

 

3          Bir dāne-i ¤āliñle dili dāma düşürdüñ 

Cebrile beni zülfüñe bend itdiñ uzatma 

 

4          Mu‛tād idüp her dem baña bu cevr (ü) cefāyı 

Çeşmim yaşını hicrile al ¢ana boyatma 

 

5          Gördüm seni ía£rāda geçen bāde süzdigin 

Mecnūn idüp ‛ā¢lımı başımdan íıçratma 
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6          Lāyı¢ mı bu üftāde(y)i sen atma¢ omuzdan 

Aġyāre bedel gel beni bir pāreye íatma 

 

7          Racūlª ¢anā‛at ider her ‛ıyd-ı şerªfde 

Bir būse içün sen benim aġzımı íulatma 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          ìundı bir cām-ı mey-i ma‛nevª ma£būb-ı İlāh 

Öyle sermestim ¤arābāt ehli başımda külāh 

 

2          ‛Aş¢ı te’èªr-i £arāretden dem-i nāy-ı sªnem 

Tā Mesª£ā-yı ma¢āma pertev itdi dūd-ı āh 

 

3          Rāh-ı vuílatda müsāfir¤ānedir ya‛ni cihān 

Dūd-ı āhımdır benim bu lāciverdi £aymegāh 

 

4          Öyle bir hiç gibiyim ben bu müsāfir¤ānede 

Bunca Òażret-i Süleymān gibi geldi geçdi şāh 

 

5          Şāh-ı velāyet deminden gözlerim iðhār ider 

Bende-i Āl-i ‛abā’yım zªr-i çeşmim rāh rāh 

 

6          Zāhidā cürm ehli íanma £āl-i ¤arābım görüp 

Çün melek ÷abª‛atız bizde èevāb olmaz günāh 

 

7          Ey Racūlª tāc ile ¤ır¢a degil ‛irfāniyet 

Kisve-i ðāhir ‛avāmım dilde cesªm ¤ān¢āh 



 

 

 

279 
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                         238185 

Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          Necāti cāmª ilhāmi ilāhª feyż-i ‛irfāne 

Òayātª cāvidānª neş’et eyler rū£-ı insāna 

 

2          Ma¢ām-ı £ikmetª sırr-ı kemālª naðmımı fāhim 

O¢usun fenn-i elfaðı mu£ibbª mesnevªyāne 

 

3          Niyāz-ı ‛aş¢ª ġālib’dir disünler íāfi şev¢ile 

Óayāl-i nūrı fażlª şem‛ine mā’il deli pervāne 

 

4          Bu dehr-i cevr-i ġamdır rıf‛atı kāmª degil bā¢ª 

Çekildi dārdan Maníūr ene’l-£a¢ lafðı ba£āne 

 

5          Rıżā-i Bārª’ye teslªm olup çekdi girªbānıñ 

Nesªmª çāk idüp cildini ferş itdi bu meydāne 

 

6          Didi kim ¢umbāzını ¤āk ile yeksān olan mevtā 

Cevāb virdi bu Eşrefoġlu Rūmª şāh-ı sul÷āna 

 

7          Çeküp irşāđ-ı Mevlānā-yı Rūmª Şems-i Tebrªzª 

Getürdi başını vezn itmeye destinde mªzāna 

 

                                                 
185 Bu şiirde şair adları tevriyeli bir şekilde verilmiş. Biz şair adı olabilecek kelimelerden emin 
olmadıklarımızı  küçük harfle yazdık. 
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8          Cihānıñ nef‛i mi var fitne erbābı münªb olmaz 

 Düşürmiş Nābª eş‛ārıñ Hevā’ª dest-i nādāna 

 

9          O  kim nisvāna Rāġıb fitne taş atdı¢ca Fi÷nāt’a 

æırar elbette ðātı bir teli gªsū perªşāne 

 

10         Òurūfª Nāfª olmuş Òaşmet’iñ i¢bāline hem-pā 

 Hele hāşim de beñzer eskiden ¢alma Müselmān’a 

 

11         ‛Aceb ía£ª£  mi Vehbª’niñ ÷olanmış Rūhı Baġdādª 

 æılup Òāfıð-ı Şªrāðª ziyāret ‛Acemistān’a 

 

12         Bu ta¢dªr-i Óudā’yı íıt¢ı íabrª kāmil oldu¢ca 

 Cemāl-i Òa¢¢’ı müştā¢ª olan kaşªf  ¢ıyar cāna 

 

13         Çe vaífª ‛ıyd-ı ekberdir memātª kim ¢abūl itmiş 

 Derūnª keşf-i rāzı ġafªl olmaz nakş-ı elvāna 

 

14         Nedªm-i pādşāhi olsa da ŝābit degil devrān 

 øolanur fikr-i şāhin íayd içündür êihni yabana 

 

15         Şihāb-ı sūz-ı ziver necm-i i¢bālini ma£v eyler 

 Görünüşde yine ol pertev-i sā¢ıb leme‛āna 

 

72 a 

 

16         Naðªr-i nāðimª íafvet  de ‛ālª vāíıf-ı eşref 

 O¢ur na‛t-ı şerªfi £āfiðª ma¤laí ÷arª¢āne 
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17         Ĥa¢i¢at şemsi bedrª bir ‛alevnāk ‛ulvi dildārı 

 Celālª meşrebe £ilmª emªnª yetdi pªrāne 

 

18         Fużūlª ba£r-i £ikmet sa‛dª fāżıldır feíā£atde 

 Gedā-yı şādª ‛izzet nā÷ı¢-ı cūd-ı kerªmāne 

 

19         Cünūn-ı çākeri Leylā fiġānı íub£ u şām eyler 

 ìađāyı duydu şevket ra£mª var şimdi gülistāne 

 

20         Sürūr-ı  fevzª irşād-ı na£ªfª bir meèeldir bu 

 ‛Adem mülkindedir vücdª iliñ çek rüşdª pinhāna 

 

21         Kāmi ¢ānª’ kimi ‛āíım kimi ‛ākif  kimi rāsi¤ 

 Kimi ya£yā vü nācª her biri benzer Süleymān’a 

 

22         Recā-ı ¤ayr-ı kesbile geçindi ‛ārif-i billāh 

 Velª ¢ayd ola ismi ehl-i diller ‛arş-ı Ra£mān’a 

 

23         Turāb-ı kenzi vªrānª görenler serdiler pos÷u 

 ‛Aleyhi’r-Ra£metu’l-Bārª geçen bi’l-cümle i¤vāne 

 

24         Civār-ı Nªlª nehri resm ider çeşmim behey rāşid 

 Racūlª keşti-i Nūh-ı vücūdum düşdü ‛ummāna 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 
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1          Óvāba var dilber görüp £icāb gelsün çeşmiñe 

 Vuílat ümªdiyle cāme¤vāb gelsün çeşmiñe 

 

2          Ġamze-i dilber cigergāhına geçdikçe müdām 

Körpe-i eşbāz gibi kebāb gelsün çeşmiñe 

 

3          Āftāb nā-mahrem itmiş gice göstermez yüziñ 

Māhtābı setr idüp se£āb gelsün çeşmiñe 

 

4          Giceler yalñız isen £ā÷ıra tesellª içün 

Òādim aġaları heb e£bāb gelsün çeşmiñe 

 

5          İştehā geldikce ma¤mūr aílı yo¢ rü’yā bu yā 

Bāde rengini edā ¤oşab gelsün çeşmiñe 

 

6          ìu diyu mey¤ōr £arāretle gözüñ açup hemān 

İçüp içüp ¢anamaz girdāb gelsün çeşmiñe 

 

7          Nef‛i ma¤mūr bādeden £ālª bu imiş aç gözüñ 

Tanðªr itdikce Racūlª tāb gelsün çeşmiñe 

73 a 

Ĥarfü’l-Yā 

                         240  

Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          Hevā-yı ‛aş¢ı al yā Rab baña vir ‛aş¢-ı esrārı 

Gider benden ‛adu-yı ekberi ol nefs-i envārı 
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2          Óalāí it fıs¢ £ā÷ırdan derūnum íāf ¢ıl yā Rab 

Silüp riyā(y)ı  ¢albimden getür ol nūr-ı didārı 

 

3          Mu‛ªn ol bendene ol £ayme-i va£det naðārgāhda 

Gidersin £ā÷ırımdan ism-i ġaffārıñla aġyārı 

 

4          Şefª‛ elimiz nebiniñ £ürmetçün bendeñi ‛afv it 

Saña ma£íūídur  yā Rab ‛afv itmek günāh-kārı 

 

5          Getürüp cürmümü ol £ā÷ır-ı nāşādıma her dem 

Tefekkür eyleyüp dilden çı¢ardım ġayri efkārı 

 

6          Ki sensin ‛ālemi var eyleyüp ma£v itmege ¢ādir 

Kime gözüm yaşın töküp başım açup ¢ılam zārı 

 

7          Racūlª ¢ulınıñ yā Rab yārin £użūra vardı¢da 

Beyān itme meded rū-yı siyāhım rengini bārª 
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Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          Hilāl ebrū çeküp £a÷÷ æabe ¢avseyn üzre imlāyı 

Yüziñ gösterdi ol māh münevver ¢ıldı dünyāyı186 

 

2          Müşerefle cemāliñ ‛āleme gösterdigi anda 

Düşüp lerze £arāb itdi nice yüz biñ kilisāyı 

 

                                                 
186 Bu mısrada bir hece eksiktir. 
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3          Kemāl-i êātını ‛ammā işidüp eyledi bey‛at 

æadem ‛arş üzre baídı tā geçüp ma¢ām-ı ‛Įsā’yı 

 

4          Felekde görmemiş bir ¢adr-i ‛ālª  böyle ma£būb kim 

Geçüp ‛ālemler(i) çün gördi ol nūr-ı tecellāyı 

 

5          Didiler mer£abā ta‛ðªm ile íāf baġlayup cümle 

Melekler £üsnüne ‛āşı¢  olup ¢ıldı muíaffāyı 

 

6          Bi£amdillāh yüzi nūrı ¤ālāí    eyledi ðulmetten 

øutup hüsn-i żiyāsı cümle bu ‛ālem-i eşyāyı 

 

7          Ne mümkün £üsnüni Racūlª ta‛bªr eylemek £ālā 

Müfessir dā’imā tefsªr idüp virmekde ma‛nāyı 

 

73 b 
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Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          Zemªn üzre beyāż dülbend döşendi ¤ūb li¢ā geldi 

Beyāż íof giydi ÷aġlar ya‛ni bir zªnet-fezā geldi 

 

2          æuruldı £aymeler íāfª beyāż sa£rāyı bend itdi 

Ki gördüm a¢ ía¢allı pªr imiş şey¤-i şitā geldi 

 

3          Donandı herkesiñ merātibince penbe minderler 

            Didi şey¤-i şitā kim cānı isterse íafā geldi 
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4          Bütün nehriñ kenārı íāfª billūrdan ¢ade£lerle  

            Donandı ka’seler elmās tırāş şöhret-nümā geldi 

 

5          ‛Acā’ib şekle girmiş serv-i ¢addiñ gösterir gögsin 

            Beyāż kefen giyüp bezm içre íandım evliyā geldi 

 

6          Òarāret ¢almadı nūş eyleyince ehl-i meclisde 

            Da¤i sa£rāda íayyād çeşmine ġāyet żiyā geldi 

 

7          Revā-yı £a¢ mıdır ¤urşªd gelince bozdu meclªsi 

            Racūlª söyledim ammā baña ġāyet ġınā geldi 
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           Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          Ayaġın kesme bizden sā¢ª sensiñ bezmiñ i£yāsı 

            Ra¢ªbi sür çı¢ar uġratma meclªs içre ecnāsı 

 

2          Mey-i ma£būba meyl itmek żamªrinden geçer ammā 

            Ġınā virmekdedir bezm ehline zāhidiñ ªmāsı 

 

3          ‛Adūnuñ başına şeşper mièāli elde íürā£i 

            Yürür kim çatlasun bir dem £asūduñ ¢alb-i vesvāsı 

 

4          Gelür ‛aksine ¤al÷ iyler görüp bu meclis-i fitne 

            Yedigi herze(y)i bilmez íanur ki ¢udret £elvāsı 
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5          İki üç beş mesā’il187 ögrenüp söyler beher yerde 

           Sañasın bir muíannifdir ya¤ūd tefsªr £vocası 

 

6          Görinüp íuretā Òa¢’dan mièāl-i sªyret-i İblªs 

            Yı¢ılsun öyle êātıñ a¤iretiyle ki dünyāsı 

 

7          Racūlª ya‛ni ol kesretde va£det neydigin bilmez 

            Uíandırdı ¢abā íofılarıñ bizleri riyāsı 

 

74 a  
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Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          Emānet alma sā¢ª destine ol cām-ı billūru 

Şikest188 olursa ‛a÷÷arıñ ‛indinde faġfūrı189 

 

2          Töküldü şªşeden bū-yı mu£abbet ma£v olup gitdi 

Ayaġ altında ‛ālem çiġnesün £ā÷ır-ı meksūrı 

 

3          Yüzimüz ferş olunca ehl-i diller £āk-i pāyında 

Revā-yı Òa¢ degil ma¢būle geçmez ise ma‛êūri 

 

4          Tehª bir ÷aş atup íayd-ı şikār itmek merāmıyla 

æırıp meclisde bir til bozdı gitdi  sāz-ı ÷anbūrı 

 

5          Perªşān eyledi bezm ehlini kim derbedār oldı 

ìanasıñ bāġ-ı İrem’de ne ġılmān ¢aldı ne £ūrª 
                                                 
187 Kelimenin yazımı “K]�^&”şeklindedir. 
188 Kelime “��[” şeklinde yazılmıştır. 
189 Kelimenin yazımı  “ ى+�+و� ” şeklindedir. 
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6          Yı¢ıldı ¢asr-ı ‛ālª lāne-i bülbül ¤arāb oldı 

Saña lāyı¢ degildir böyle meşreb ey gözüm nūrı 

 

7          Racūlª ‛aş¢la mest olmayan bilmez bu a£vāli 

Görünce mey-fürūş añlar £a¢i¢a÷ ehl(i) mey¤ōru 
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Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          Geçindi bu riyādan íofı diñle sāz-ı ÷anbūrı 

Tecellª øūr-ı Sªnā sende ðāhir oldu ‛aş¢ nūrı 

 

2          Kerªh görme beher íavt-ı íadā-yı lafð-ı £ū diñle 

Benim āh (u) enªnim sªneme resm itdi ÷anbūrı 

 

3          Òa¢i¢at  bu sªnemde gūş-ı sāz íaf baġlı £ānende 

øolamış sürme gªsū  başına ġılmān ile £ūrª 

 

4          Mey-i ma£būb içün teslªm-i cān itmezse bir ‛āşı¢ 

Ne bilsün bu ma¢ām-ı va£deti ol nu÷¢-ı maníūri 

 

5          Eviçden ÷utdı bir dem nāy-ı sªnem başladı zārā 

Yüri bezm içre mey íun sā¢i ma‛mūr eyle ma¤mūrı 

 

6          Óarābāt ehl-i mestem gāh ta£rªk eylerim cüz‛ª 

Görenler pªr u £ālim ‛afv iderler belki ma‛êūri 
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7          Cihānda ¢almadı gitdi gazel-¤vān var ise nādir 

Racūlª sen misiñ meydān-ı ‛aş¢ıñ şimdi me’mūrı 

 

74 b 
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Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          Bu kāfir küfr içinde āteş-i £üsnªle yandırdı 

Mesª£ā’yı geçüp tā āhımı ‛arşa dayandırdı 

 

2          Bu dem ba¤t-ı siyāhım dūd-ı āhımla ¢arışdırdı¢ça 

Felek bu lāciverdª ¢ubbe(y)i ol dem boyandırdı 

 

3          Şeb-i ðulmet açıldı āteş-i ‛aş¢ım żiyāsından 

Görüp bu £āl-i cismiñ cümle encüm oda yandırdı 

 

4          Òa¢i¢at kūşe-i va£detde cüz-i ¤vāba varmışdım 

Bu kāfir ef‛ªdir āteş íaçup birden uyandırdı 

 

5          Üfürdi ya‛ni bir efsūn ile fānus idüp cismim 

Òaêer ¢ıldı¢ca i¢dām eyleyüp beni uyandırdı 

 

6          Bahār eyyāmı bir ‛Îsā güli med£ eyleyem dirken 

Açup tecnis mu¢affāyı  beni fikre dayandırdı 

 

7          Racūlª kimseye bulma bahāne  dād-ı Òa¢’dır bu 

Dime sen meşreb-i ‛aş¢ı şu yandırdı bu yandırdı 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          æırdı zencªr-i cünūn ammā ki  ¤iffet gitmedi 

Òā÷ır-ı Leylā’ya  bend-i dilden refā¢at gitmedi 

 

2          Sªnesiñ örs eyleyüp dögmekde ol zencªr kim 

Sāde boş dükkān-ı āhen-gere rif‛at  gitmedi 

 

3          Āteş-i ‛āş¢a körük çekdi ma£abbet ¢aynadup 

Gözlerinden íu seper £ālā £arāret gitmedi 

 

4          Olsa da āhen-gerª çerāġı ol māni‛ degil 

Çilleh çekmekdir merām andan kemālet gitmedi 

 

5          Her ne irtikāb iderse yār içün yo¢dur żarar191 

Āferªn olsun ki andan hiç íadā¢at gitmedi 

 

6          Rāyici var mı ‛aceb ol anda eş‛ārımızıñ 

Cānib-i Behesne’ye bizden emānet gitmedi 

 

7          Ey Racūlª gerçi kim temir gibi íaġdır sözüñ 

O¢udum eş‛ārıñı dilden £alāvet gitmedi 

 

75 a  

                                                 
190Şiirin başında şair şiiri kimin için yazdığını belirten bir not yazmış.  
“Behsene’de rif‘at bir ma£būb içün  
Ta£ric-i cezāġ  lafını irkāb itmiş” 
 
191 Kelime “ Kا�K ” şeklinde yazılmış. 
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Mef ‘ūlü / Mefā‛ªlü / Mefā‛ªlü / Fe‛ūlün 

 

1          Ra‛d olsa şehādet getürür salavātı 

Āsūde-i £ālde kim arar şimdi necātª 

 

2          ìūretde íafª sªreti boş olsa da ‛ālem 

İster ise tefsªr ide her bir £urūfātı 

 

3          Sen íanma mücāhiddir o envāre-i nefse 

Bir ¢al‛a riyā-pªşleriñ íavm (ü) íalātı 

 

4          Òā÷ırda ticāret da¤i  niyetde Òicāze 

A£dince192 edā itmede ¤al¢ £acc ü zekātı 

 

5          Ma‛mūl eyle tehniyyetde kim içmez efendi 

Ālūde-i sükkerler mu‛a÷÷ar şurūbātı 

  

6          Geçmez ele sen bizde ÷amā‛ yo¢ mı íanursıñ 

Bulmasa ¢anā‛at ider elbet ¤arabātı 

 

7          Ger olsa  şarāb āteş-i ‛aş¢ ile Racūlª 

Bir demde içersem ¢anamam nehr-i Fırāt’ı 
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Mef ‘ūlü / Mefā‛ªlü / Mefā‛ªlü / Fe‛ūlün 

 

                                                 
192 Kelimenin yazımı “?E اهد” şeklindedir.  
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1          Hiç lāfa kesād vermemeniñ ¢uvveti ey ey 

Ey £arf-i nidādan íayulur ba‛żısıdır hey 

 

2          Ta‛mªr-i kelām itmege faííāl-ı müselsel 

Tekrār-ı kelām ile ío¢ar araya bir şey 

 

3          Evzān-ı ŝā¢il müşkil olur gerçi rekāket 

Eş‛āre belā ‛illet-i arūz193 £ıyn-i ÷ayy 

 

4          Ser rişte(y)i  elden ¢açırup êihni şaşarla 

Māt eyleyüp eş‛ārı mücedded idemez Òayy 

 

5          Pey urma müzā’ide-i eínāfa ía¢ın sen 

Óāricden adam ursa da dellāl düşürir pāy 

 

6          Sen ‛āleme beyhūde kelām añladamazsıñ 

Óvāb içre gelür íavt-ı mekes gūşuna bir ney 

 

7          Gerçek demi nūş eyledim ‛ālemde Racūlª 

            Mest eyledi ol sā¢i’-i kerrār íunup mey 

 

75 b 
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Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          Felek bir lāciverdi £ayme ¢urdı sun‛-ı £ā¢āni 

Yeşil a÷las döşendi nev-bahār nevrūz-ı sul÷āni 

 

                                                 
193 Kelimenin yazımı “Q��_”şeklindedir. 
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2          Mièāli resm idüp nergªs-i zerrªn üstüne zenceb 

æızıl gülden tenef çekdi civār-ı bāġ (u) būstanı 

 

3          Kenār-ı nehri görsen bir zümürrüd ta£t-ı ‛ālª kim  

Temāşāya gelen dilber görüp şaşdı bu devrānı 

 

4          Yeşil seccāde üzre ‛ālemi  da‛vet idüp nevrūz 

Bütün Musāvª ‛Îsāvª ile cümle Müselmān’ı 

 

5          ìunup  sā¢i şarābı ehl-i bezmi eyledi ser¤oş 

Óarābāt ehline neş’e virip £ükm-i Süleymān’ı 

 

6          Ayırmaz kāfiri İslām’ı rız¢ ba£ŝinde kim aíla 

Düşünmek çün ¤a÷ādır mü’mine ol sırr-ı süb£ānı 

 

7          Gülistān içre ¢uşlar ÷utdılar  nevādan ahengi 

Se£er va¢ti íadāyı diñle musª¢ār-ı mürġānı 

 

8          Meded bir ince sāzı perdeden aldı çı¢up tizden194 

Dem-i bülbülde ma‛lūm re’s-i ¤ānendedir efġānı 

 

9          Süzilüp çeşm-i şāhinimde geldi £ā÷ır avlar çün 

Temāşā eylesün ía£rā  görüp āfet-i devrānı 

 

10         Bütün gün āh (u) feryād itdigim ya‛ni tehª íanma 

 Òa¢i¢at bende  oldum bir  güzeliñ ¢ulı ¢urbānı 

 

                                                 
194 Kelimenin yazımı “{ E[�” şeklindedir. 
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11         ‛Aceb  bāġ-ı İrem’de rüşvet alma¢  cārª olmuş da 

 Melekler bir uíūl ile  ¢açırmışlar bu ġılmānı 

 

12         Ki ol  āteş-i ‛aşk  te’èªr  idüp germ-i bahārımdan 

 Benim āhım ÷utup ol ġonca çāk  itdi girªbānı 

 

13         Eser ol bād-ı íaríar  berk-i eşcārı helāk eyler 

 Bahār eyyāmı geçdikde gelür şey¤-i şitā fānª 

 

14         O yār aġyār olur terk it göñülde var seniñ yāriñ 

 Bu gün yarın íaba£ içün kimiñ var elde fermānı 

 

15         Riyādan geç kemāliñ íat ÷amā‛ı ele ba¤ş eyle 

 Racūlª ā¤ir ‛ömrüñ yo¢ devāsı hiçbir imkānı 

 

76 a 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Yāre çekdim sªneme yārim ¤aberdār olmadı 

Yāre yār oldı baña yārim baña yār olmadı 

 

2          Ey ÷abªb  ra£m eyle neşter urma ġayri el virir 

Yāre yāre íªneme hiçbir devā  kār olmadı 

 

3          Òażret-i Eyyūb görse ta£sªn eyler £ālime 

Bilmem ammā kimse bu derde giriftār olmadı 
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4          Derd-i hecr-i yār geçdi cānıma  cevr-i cefā 

Derd çeken ço¢dur velākin böyle ġam¤vār olmadı 

 

5          Ey güzeller şāh(ı)  bābında seniñ üftāde ço¢ 

Hiç biri  benden gibi  ya‛ni  emekdār olmadı 

 

6          Ço¢ żarārım  var yüzüñden mer£ametsiz bª-vefā 

Derd-i hecr-i ġam ġayrı baña kār olmadı 

 

7          Yār baña  yār olsa olmasa ne ġam māni‛ degil 

Ey Racūlª ÷ali‛im ba¤tım baña yār olmadı 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Böyle bir şªr-i şecā‛at görmedim ço¢dan beri 

Yūsuf-ı195  èānª midir bilmem ‛Ali‛niñ æanber’i 

 

2          æurmuş ol ¢aşı kemānıñ āhū gözler fitne kim 

ìayd-ı ‛uşşā¢ itmege ía£rāya çı¢mış bir perª 

 

3          Öyle bir efsūn ile dāma düşirdi göñlümi 

Ġāfil aldandım yine sevdāya düşürdüm seri 

 

4          Cevr-i dilber bir belādır kim çekilmez kūh-ı æāf 

ìad hezārān196 lāne-i ‛an¢āya başım üzre yeri 

 

                                                 
195 İzafet kesresi vav ile gösterilmiş ( � �&1E�^1و"ف و). 
196 Kelimenin yazımı “ tارًاه ” şeklindedir. 
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5          Bir hümā-yı lā-mekān yüksek uçar bu göñlümüz 

Mübtelā-yı ‛aş¢ olan Mecnūn olurmuş ekèeri 

 

6          Şāh-ı mecnūnam baña mecnūnªler biy‛at ider 

Var ise Leylā’ya Mecnūn ¢ayd idem gelsün beri 

 

7          øo¢a-i zencªri zülf-i yāre baġlandım bugün 

Ey Racūlª vech-i yār oldı baña ‛aş¢ defteri 

 

76 b 
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Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          æudretim yo¢ emr-i Òa¢’la ta£rªkim Òa¢ ¢udreti 

Emr (ü) nehyi íorma zāhid diñle ÷oġrı ío£beti 

 

2          Óayr (u) şer bi’l-cümle £a¢dır biz rıżā bābındayız 

Açma lā-yüselü ammā yef‛alü bu £ikmeti 

 

3          Sen şefā‛at itme zāhid var şefª‛’ül-müznibªn 

Her ne cürmüm ço¢ ise yetmez mi Òa¢¢’ıñ ra£meti 

 

4          Òa¢ bize lā-te¢na÷ū min ra£metillāh emrini 

Müjde görder(di) Resūl-ullāha çün bu āyeti 

 

5          Gel baña delªl olup gösterme cehennem yoluñ 

Kendine māl eyleyüp rüşvet mi íandıñ cenneti 
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6          Óāme-i şemşªr ile ¢ayd eyledim ben la‛l-i ¤a÷÷ 

Bilmem öyle ¢īl u ¢āl ile £urūf-ı  ‛illeti 

 

7          Ey Racūlª  rāh-ı dªn-i devlete cān ba¤ş idüp 

‘Iyd-ı ekberdir diyü geydim bu ‛asker kisveti 
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 Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Dªde-i ¢albdir gören āyªnede endāmını 

Bu ne sırdır iç yüzün fehm eyle Ĥa¢ in‛āmını 

 

2          ïāhiren  āyªnedir kim gösterir kimdir gören 

Şeş cihātıñ ¢aldır ey dil perde-i a£kāmını 

 

3          Rūh-ı íāfªde ‛anāíırdan bu £il‛at yo¢ iken 

Çār bāġa bend idüp Ādem didi Ĥa¢ nāmını 

 

4          Tā ezelden êātını fikr eyle ol Òa¢¢’a ya¢ın 

Müddet-i ‛ömriñi boş geçirme sen eyyāmını 

 

5          Neydigin ‛ālemi derdi cevri çekmekden murād 

Yazı¢ ol kes geldi gitdi bilmedi encāmını 

 

6          Bāb-ı sırrıñ açma sen bu ‛āleme irşād içün 

Ey Racūlª virme elden ele ‛aş¢ıñ cāmını 

 

77 a 
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Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          Dehānıñ açdı ġonca nev-bahār eyyāmıdır şimdi 

Şarāb-ı la‛l-i şebnem bū-yı gül  ‛aş¢ cāmıdır şimdi 

 

2          Naðar ¢ıl bezm-i ía£rāya müzeyyen ¢urdı meclªsi 

Güzeller seyre çı¢dı ehl-i ‛aş¢ bayrāmıdır şimdi 

 

3          Açıldı nehr-i cennet £avż-ı kevèer merg-zār içre 

Göñül ġamdan ¤alāí oldı bu dem-i ārāmdır şimdi 

 

4          æıyām eyledi sā¢i serv-i ¢addim íundı ‛aş¢ cāmıñ 

Bu destūr-ı mükerrem ‛ayş (u) ‛işret kāmıdır şimdi 

 

5          Çevirme rız¢ını nūş it ¤a÷ā itme behey zāhid 

Mübāhdır bu ‛ađālet şāhiniñ in‛āmıdır şimdi 

 

6          Ne lāzım tac ü ¤ır¢a sermişim mey¤āneye postı 

Şarāb içdikçe tesbª£im mu‛ªnim nāmıdır şimdi 

 

7          Racūlª bu göñül bir kaír-ı ‛ālª ta¤t-ı sultānª 

Derūnda £ükm-i ‛aş¢ āèārınıñ a£kāmıdır şimdi 

 

                         256  

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Müdde‛ªyle girme ba£se açma ¢apa defteri 

‛A¢l-ı Eflā÷un ile ‛inād ider ¢almaz geri 
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2          Ger bu va¢tiñ Rüstem’i olsun saña meydān o¢ur 

Ġayret-i cehlile ¢alsa bir kemikle bir deri 

 

3          Nūn-ı ma£êūf ehl-i bā÷ın ço¢ bu eènāda velª 

İddi‛ā eyler hümā-pervāza gösterir perª 

 

4          Mu‛te¢id íādı¢ söziñ bir kimse taġyªr idemez 

Yo¢ sözinde èābit aslā kiêbe mā’il ekèeri 

 

5          Kendini bilmez hüner da‛vā ider ba‛żı ‛anªd 

Mermer ile bir bahā tutar revā mı gevheri 

 

6          Ba£èimiz197 el-va‛dü deynün ba£sidir yo¢tur ¤ilāf 

İ¢rār ªmāndan diyüp dönmek nedir öte beri 

 

7          Meşrebi şā‛ir olan Racūlª ¢ır¢ yıl íabr ider  

Taşı gedigine ¢or elbetde gelince yeri 

 

77 b 

                         257  

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Gösteren Òa¢’dır gözüm bu gördügi ¤ayr u şeri 

Sen isen men‛ eyle zāhid ¤ayr u şerriñ āmiri 

 

2          Her ne deñlüdür naíªb açma £arām keyfiyyetiñ 

Zāhidā tedbªr ile ta¢dªr-i Òa¢ dönmez geri 

 
                                                 
197 Kelimenin yazımı “Q�"%�” şeklindedir. 
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3          Ben saña rūz-ı ezel198 na£nü ¢asemnā ba£sini 

æor¢aram şāyet ¤a÷ā geldikçe söylesem yeri 

 

4          Óayr u şerri inti£āb itmek ise re‛s-i murād 

Óayr u şer Òa¢’dan didi ā¤ir zemān peygamberi 

 

5          Òamdulillāh mü’miniz ªmānımız vardır bizim 

Ehl-i Beyt’iz zümre-i Āl-i ‘abāyız Òayderi 

 

6          İsti£āre mā’il olmuş bir ÷a¢ım ehl-i riyā 

Malihülyādır gözi gördigiñi rü’yā ekèeri 

 

7          Sen Racūlª ¤ayra íarf it ‘ömriñi hiç ÷urma yaz 

(İ)rāde-i cüz’i elinde ise eger defteri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
198 Kelimenin yazımı “KاQو�” şeklindedir. 
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2. MUSAMMATLAR 

 

78 a199 

                       (Müselles 1) 

Müstef‛ilātün / Müstef‛ilātün 

 

1          Başımda ‛aş¢ıñ tāc-ı penāhı 

Sensin dü-‛ālemiñ pādşāhı 

‛Afv it günāhı bārª İlāhª 

 

2          Göñlüm A£med’de  ‛aş¢ (u) ülfetde 

Ba£r-i ra£metde cürm olsa māhi 

‛Afv it günāhı bārª İlāhª 

 

3          Göz yaşı ÷oldı íarardı íoldı 

Aradı buldı bir ÷oġrı rāhı 

‛Afv it günāhı bārª İlāhª 

 

4          Ümªdi senden geçdi tenden 

İşde bu benden rū-yı siyāhı 

‛Afv it günāhı bārª İlāhª 

 

5          Fa¢ªr ¢ulında dilde bulanda 

Seniñ yolunda çekmekde  āhı 

‛Afv it günāhı bārª İlāhª 

 

                                                 
199 79 a,b; 80 a,b yok. Ancak ikinci kez numara verilirken 78 a olarak numaralanmış. 
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6          ‛Aş¢ıñ ¤ayāli rūz u200 leyāli 

Dilde visāli var secdegāhı 

‛Afv it günāhı bārª İlāhª 

 

7          Òa¢ baña nāðır Racūli £āżır201 

Başımda £āżır bā÷ın külāhı 

‛Afv it günāhı bārª İlāhª 

 

78 b  

 

                    (Muhammes 1) 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Ehl-i Beyte ‛ıyd-ı ekberdir ‛adüvv ile ġazā 

Çünki ta¢dªr-i Óudā’dır £ayr u şer her bir ¢ażā 

Böyle ¢udret ¢alemi lev£e çekilmiş imżā 

Cān u başın rāh-ı Òa¢¢’a ¢ıldı teslªm ü rıżā 

Şāh Hüseyn u Kerbelā İbni ‛Āliyye’l Murtāżā 

 

2          Düşdi dem £āk üzre ol dem titredi ‛arż (u) semā 

Allāh Allāh didi insān yerde semāda hümā 

On sekiz biñ ‛āleme düşdi £üzün ¢ıldı bükā’ 

Didiler şehªd olan nesl-i Mu£ammed Muí÷afā 

Şāh Hüseyn u Kerbelā İbni ‛Āliyye’l Murtāżā 

 

                                                 
200 Atıf vavını izafet kesresi ile yazmış. 
201 Bu beyitte bu sözcük “ ¡fر ” bir sonraki mısrada “ ¡ Ofر ” şeklinde yazılmıştır. 
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3          La‛net-i Òa¢ bª-‛aded ol Şimr-i mel‛ūna revā 

La‛net olsun íad hezerān ol Yezªd’iñ cānınā 

Ehl-i Beyt’e ¢aíd idüp lāyı¢ mı böyle mācerā 

Dest-i ðālimden  £a¢āret çekdi nesl-i enbiyā 

Şāh Hüseyn u Kerbelā İbni ‛Āliyye’l Murtāżā 

 

4          Sükker-i bā÷ın biziz ðāhirde ġayet acıyız 

Ka‛be-i  dilde ÷avāf itmekde her dem £ācıyız 

Bende-i şāh-ı velāyetden gürūh-ı nācªyiz 

Ehl-i Beyt’e ¢aíd iden Yezªd içün da‛vācıyız 

Şāh Hüseyn u Kerbelā İbni ‛Āliyye’l Murtāżā 

 

5          Mātem-i £asretle íundum ¢alemi göz yaşına 

İşde bu beyti yazup Racūlª baġrı başına 

O¢usun māh-ı mu£arremden alanlar āşina 

Başımız teslªm u cān ¢urbān eşigin taşına  

Şāh Hüseyn u Kerbelā İbni ‛Āliyye’l Murtāżā 

79 a 

                        Müseddes (1) 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1           Ġāfil olma a¢lını başına al şād it dili 

Cān ¢ulaġın  aç naíª£at ÷oġrı yol budur velª 

Lafð-ı edriknªden  ayrılma bulup se-yencelª 

Òa¢ ¢adªmdir ezelªdir ezelªden ezelª 

Ol ÷arª¢-i müsta¢ªm miftā£dır Nād-ı ‛Alª 

Rehnümā-yı ¢u÷b-ı ‛ālem £ażret-i hünkār velª 
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2          Gel benim bu sözlerimi ¤ān¢āh-ı ¢albe yaz 

Saña rehber bulunur naíªb olunca ehl-i rāz 

Teslªm ol mürşªde ta‛lªm eyle erkān-ı niyāz 

‛Āleme esrārını itme ía¢ın ÷ūl (u) dırāz 

Ol ÷arª¢-i müsta¢ªm miftā£dır Nād-ı ‛Alª  

Rehnümā-yı ¢u÷b-ı ‛ālem £ażret-i hünkār velª202 

 

3          Destimizde bir senetdir çünki İmām-ı Òüseyn 

Şāh Òüseyn-i Kerbelā’dır elde bir mu£kem resen 

Bir kere niyāz idüp Zeynü’l-‛abā’ya baş kesen 

İ’ti¢ādıñ tam olup ammā ki sende er iseñ 

Ol ÷arª¢-i müsta¢ªm miftā£dır Nād-ı ‛Alª  

Rehnümā-yı ¢u÷b-ı ‛ālem £ażret-i hünkār velª 

 

4          Ba¢ırı desdindedir ol kase-i Òıżr  u £ayāt 

Ca‛fer-i ìadık’da buldum mürde-i ¢albe necāt 

Gel ‛Alª Mūsā rıżāyı bil nedir £ayy u memāt 

Vā¢ıf-ı esrāra ni¢ābıñ açar bu şeş cihāt 

Ol ÷arª¢-i müsta¢ªm miftā£dır Nād-ı ‛Alª 

79 b 

Rehnümā-yı ¢u÷b-ı ‛ālem £ażret-i hünkār velª 

 

5          Ol Mu£ammed’dir Ta¢ª kim şāh-ı velāyet eri 

Çün ‛alª ġāyet Na¢ª anda şecā‛at Òayderª 

æahr-ı a‛dāya müheyyādır Òasenü’l-‛Askerª 

Ehl-i Beyt’iñ rāhına fedā idüp cān u seri 

Ol ÷arª¢-i müsta¢ªm miftā£dır Nād-ı ‛Alª 

Rehnümā-yı ¢u÷b-ı ‛ālem £ażret-i hünkār velª 
                                                 
202 Bu mısranın yan tarafında “Ġāfilen olma ‛a¢lını başına al.” cümlesi var. 
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6          Gel Mu£ammed Mehdª-i ía£ib-livāda ¢ıl ¢arār 

Ma‛íūm-ı pāk-ı çehārde serde tāc-ı ifti£ār 

‛Ā¢ibet ¢ıldıñ Racūlª sen öziñi āşkār 

Lā-fetā illā ‛Alª lā –seyfe illā éülfe¢ār 

Ol ÷arª¢-i müsta¢ªm miftā£dır Nād-ı ‛Alª 

Rehnümā-yı ¢u÷b-ı ‛ālem £ażret-i hünkār velª 

 

                         Müseddes (2) 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          ìun‛-ı Mevlā’dır ¢urulmuş bir mu‛aððam āsyāb 

ìā£ibinden ġayrı kimse olmaz aíla bir ía£āb 

Gah uíūl ile devir eyler gehi eyler şitāb 

Gah biz ma‛mūr olur bāġ-ı cihān gāh ¤arāb 

Nev-bahār eyyāmı bülbülden rivāyet bu cevāb 

Kim olur şimden giru bāġ-ı cihānda kāmyāb 

 

2          Mürġler pençe-i şāhinden ider zār (u) fiġān 

æuş dili bilen Süleymān yo¢ ki fehm olsun lisān 

80 a 

Dost olan aġlar güler bu £āli görüp düşmen 

Óvābdan baş ¢aldırup ba¢maz ki şimdi bāġbān 

Nev-bahār eyyām(ı) 203 bülbülden rivāyet bu cevāb 

Kim olur şimden giru bāġ-ı cihānda kāmyāb 

 

                                                 
203 İsmin belirtme hali eki (-i) “ى” harfi ile yazılması gerekirken bu harf kullanılmamış. 
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3          Serviler ¢al¢mış ayaġa ‛arż-ı £āliñ źikr ider 

Gūş iden yo¢ gülleri şebnem şarāb sükker ider 

Boynunı bükmüş benefşe va¢t-i £āli fikr ider 

Hep çiçekler germ-i ¤urşªde ta£ammül şükr ider 

Nev-bahār eyyām-ı bülbülden rivāyet bu cevāb 

Kim olur şimden giru bāġ-ı cihānda kāmyāb 

 

4          Berk-i sūsen tªġ çeküp zerrin íarardı ol zemān 

Sünbüliñ āhı çı¢up boyandı vech-i āsmān 

Şerm £āliyle ¢ızardı görseñiz ol erġuvān 

Óār içinde açmadı azġını ġonca bir zemān 

Nev-bahār eyyām-ı bülbülden rivāyet bu cevāb 

Kim olur şimden giru bāġ-ı cihānda kāmyāb 

 

5          Her ne ¤aş¤aş ise söz diñler gözüñ yere diker 

Bāġbānıñ emrine her bir çiçek başın büker 

Gül güler yüz gösterir ammā gözi şebnem töker 

ïaġferānın yüzine ba¢ gör ki ne £asret çeker  

Nev-bahār eyyām-ı bülbülden rivāyet bu cevāb 

Kim olur şimden giru bāġ-ı cihānda kāmyāb 

 

80 b 

 

6          Açdı ġonca azġını āteş íaçup nergis bahār 

Ey Racūlª urdı bir dāg baġrım üzre ifti£ār 

Òayme-i ma÷ba£ sªnem niðām ocaġıdır yanar 

Seyr idiñ gülðār-ı ‛aş¢ı āteşª ta‛lªm var 

Nev-bahār eyyām-ı bülbülden rivāyet bu cevāb 

Kim olur şimden giru bāġ-ı cihānda kāmyāb 
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                (Terci-i Bend) 

Bend-i Gülzār-ı Bahār İntihā-yı Óaêan (u) Şitā 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Gelmeden va¢t-i şitā esdi hemen berd-i ¤aêān 

Bād-ı íaríardan ol eşcār-ı nebāt eyler fiġān 

Berk-i ÷ā’irden görünmez oldı gitdi āsmān 

Secdeye vardı görüp bu £āli cümle ezherān 

Òālini ‛arż  itmege ‛askerª ¤amūş yo¢ lisān 

Dilleri ¤avfden204 ÷u(tu)lmuş205 kim aça billūr dehān 

Òāke yüz sürdi anıñ çün yürüdi āb-ı revān 

ìoldı güller bülbül ebkem oldı ¤arāb gülistān 

Rūz-ı ma£şerden ¤aber virdi bu dem fānª cihān 

Bende bildim va¢t-i £āli añladım ā¤ir zemān 

Dehr elinden eyledi ya‛ni firār ol bāġbān 

Bu ne a£vāldir duyunca didiler kim íus emān 

 

2          Rūzgārıñ şiddetinden íoldı āh ol gül-ġizār206 

æalmadı hiçbir eèer kim ma£v olupdur mergzār 

Çeşm-i şāhin süzilüp gezmekdir diyār diyār 

Şimdi bu gülzārda zāġ (u) zaġan eyler şikār 

Görse bir bāl-ı207 şikeste mürġ-i zāġ pençe atar 

Āh kim şehbāze yo¢dur şāhiniñ yerin ÷utar 

 

81 a 

                                                 
204 Kelimenin yazımı “: �+�” şeklindedir. 
205 Bu kelime “و�2شa” şeklindedir. 
206 Bu kelime metinde gül-ġızār şeklinde yazılmış ( QOCا�آ ). Aġız özelliğini yansıtıyor olabilir. 
207 Burada da izafet kesresi “J” harfi ile yazılmış (<";Gل و��). 
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Var ise ‛ālemde bir eflāke ser çekmiş çenār 

Dal buda¢ ¢ırıldı  lāne-i ÷uyūr yerde yatar 

æuş dili bilen Süleymān yo¢ ki bir arar íorar 

Bāġ (u) bustānı ¤arāb itdi geçenki rūzgār 

Dehr elinden eyledi ya‛ni firār ol bāġbān 

Bu ne a£vāldir duyunca didiler kim íus amān 

 

3          Düşdi eşcārdan töküldi ÷uyūr anıñ lānesi 

Çaġrışur yavrum diyü íankim yetimler anası 

Bāl u per şikeste tükenmiş kiminiñ dānesi 

Başı üzre íā¢i-i cām-ı ecel peymānesi 

Rūzgārdan āteş aldı şimdi ‛aş¢ cep£ānesi 

Ol şeb-i şem‛-i gülistānıñ gelüp merdānesi 

Yüridi imdād içün heb ehl-i ‛aş¢ divānesi 

Sāde bir Mecnūn deġil ço¢ Leylā’nıñ divānesi 

Baş açup şekvā ider sönmüş çoġınıñ ¤ānesi 

Görsen ol gülzār bir yanġın yeri virānesi 

Dehr elinden eyledi ya‛ni firār ol bāġbān 

Bu ne a£vāldir duyunca didiler kim íus amān 

 

4          Gerçi münbiddir bu bostānıñ müfªdi heb hebā 

Dest-i sārı¢dan ¤alāí olmaz emek gider yufā 

Bunca biñ nā÷ūrı var di¢kat iderler íuretā  

Kimseniñ bir kimseden yo¢dur ¤aberi ġalibā 

Ya‛ni temèªl eyleyem ma‛lūm olur şimdi saña 

Baíra  yanmış āstānede ider yascı nidā 

Telġırafıñ ço¢ müfªdi var bu £uíūídan yaña 

Ba¢ ne i£dāè eyledi eş‛ār içün ‛ā¢ıl baña 
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81 b 

Ceêb-i £āl getürdi didiler böyle Mecnūn-ı Óudā 

Gördüm ol bāġ-ı cihānıñ ma£íulü cevr-i cefā 

Dehr elinden eyledi ya‛ni firār ol bāġbān 

Bu ne a£vāldir duyunca didiler kim íus amān 

 

5           Keşf-i gülzār itmek içün geldi ¤urşªd-i cihān 

æurdı bir meclªs-i ‛ālª gül gülistān (ü) bostān 

ìordı kim emr u ‛i÷ā‛at didi bi’l-cümle hemān 

Kim o¢ur kim diñler oldum rūzgārdan  toz dumān 

Bülbülüñ feryādına ta‛cªb idüp ehl-i dªvān 

Zümre-i  mürġānıııı208208208208    gördiler ki £āli perªşān 

Gül £icābından ¢ızarmış la‛leniñ yüzinde ¢an 

Boynını209 bükmüş benefşe virmiyor ¤aş¤aş amān 

Cāhiliñ destinde ¢almış her umūr-ı gülistān 

Kimseden bir kimseye fā’ide yo¢dur bu zamān 

Dehr elinden eyledi ya‛ni firār ol bāġbān 

Bu ne a£vāldir duyunca didiler kim íus amān 

 

6          Mürşid-i kāmil degil kim būstanıñ şey¤ (u) şāb 

Óān¢āh-ı gülistān oldı ¤arāb  ender ¤arāb 

Keşf-i rāz idüp bu £ikmetden viremezler cevāb 

Fu¢arā vü aġniyādan ma£v olup ¢aldı £icāb 

‛Āleme  ġari ÷amā‛ düşdi £arām olsun íevāb 

Tā ezel virdi ¤aber işde bu £āletden kitāb 

Rāşidi mürşidi bilmez ehl-i zev¢ içüp şarāb 

Kim ba¢ar kār u żarāra kim ider £a¢¢ı £esāb 

                                                 
208 İsmin belirtme hali “و” harfi ile yazılmış. 
209 Bu kelime “)وآE1و�” şeklinde yazılmış. 
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Ber-‛akis devr itmede bu lāciverdi āsyāb 

ìarf olup irād-ı bāġ gitdi hebāya mièl- i āb 

 

82 a 

Dehr elinden eyledi ya‛ni firār ol bāġbān 

Bu ne a£vāldir duyunca didiler kim íus amān 

 

7          Biñde birdir ‛ālemiñ ‛ilm ile ya‛ni ‛āmili 

‛İlm ile ‛āmil degil çoġı zemānıñ ‛ālimi 

Ba‛żı şey¤ üstād sā£ir var ki Tañrı ðālimi 

Òāke virsem ¢anā‛at itmez olan mālımı 

Diñlemez her kime virsem şimdi ‛arż-ı £ālimi 

Bizde bu meşreble pªr oldu¢ ki gör mecālimi 

Òa¢ bilürken ¤al¢dan inkār eylemem bu £ālimi 

Şimdi terk itdim Racūlª dilde ¢īl u ¢ālimi 

Ā¤ir ‛ömrümde çeküp ÷oġrı yola meyālimi 

Bāġ-ı gülzāre müşābih eyledim ikmālimi 

Dehr elinden eyledi ya‛ni firār ol bāġbān 

Bu ne a£vāldir duyunca didiler kim íus amān 

 

                    Müseddes (3) 

Mef ‘ūlü / Mefā‛ªlü / Mefā‛ªlü / Fe‛ūlün 

 

1          Eş ¢aşı kemān böyle midir i£sānı şāhıñ 

Ben bunca zemān beklemişem ‛aş¢ ile rāhıñ 

‛Afv eyle ¢ulıñ tekdªre lāyı¢sa günāhıñ 

Ra£miñ var ise bendeñiziñ alma bu āhıñ 

Āfet gibi dūr itme emān çeşm-i siyāhıñ 

Tā cānıma bir tªr u kemān ¢urdı nigāhıñ 
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2          Āyªne-i cemāle meyālim yüzi māhım 

Vechiñde nişān gösterir ol ba¤t-ı siyāhım 

82 b 

Billāhi geçer şimdi saña ‛aş¢ ile āhım 

Lāyı¢ mı baña cevr-i cefā çeşm-i siyāhım 

Āfet gibi dūr itme emān çeşm-i siyāhıñ 

Tā cānıma bir tªr u kemān ¢urdı nigāhıñ 

 

3          Üftāde güzel seyrine biñ ba¢sa ¢anar mı  

Bizden de £üsün-íā£ibi bir būse arar mı 

Bir söz ile ol fitne-i aġyāre uyar mı 

Hiç dilber olan ðālim olup cāna ¢ıyar mı 

Āfet gibi dūr itme emān çeşm-i siyāhıñ 

Tā cānıma bir tªr u kemān ¢urdı nigāhıñ 

 

4          Cān virmeyü cāna ile girmez bilürem ben 

En íoñra benim cānıma ¢aíd itmedesiñ sen 

Allāh’ı seversen ne gücendiñ ne bu öfken 

Òalvet idelim ma¤fªce bir sen ile bir ben 

Āfet gibi dūr itme emān çeşm-i siyāhıñ 

Tā cānıma bir tªr u kemān ¢urdı nigāhıñ 

 

5          Düşer mi saña bir ÷a¢ım aġyār ile gezmek 

Ol tªrimüzüñ cāna geçüp gözleri süzmek 

Yüz yüze gelince bu ¤ilāf sözleri düzmek 

İ‛dāmıma ¢aíd iyleyü bu bendeni üzmek 

Āfet gibi dūr itme emān çeşm-i siyāhıñ 

Tā cānıma bir tªr u kemān ¢urdı nigāhıñ 
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83 a 

 

6          Birden bire pek āteşª-tabi‛iyyetiñiz var 

Bilmem ki o cellād ile ço¢ ülfetiñiz var 

Besbelli Racūlª’ye de kem niyyetiñiz var 

Fehm itdim o fitneyile ¤āfª ío£betiñiz var 

Āfet gibi dūr itme emān çeşm-i siyāhıñ 

Tā cānıma bir tªr u kemān ¢urdı nigāhıñ 

 

                       Müseddes (4) 

Mef ‘ūlü / Mefā‛ªlü / Mefā‛ªlü / Fe‛ūlün 

 

1          Bir şū¤-ı cihān ‛āşı¢a atma¢da perende  

Güller gibi ġayetle açı¢ meşreb(i) ¤ande 

Ol ¢add-i fidān £ā÷ırıma geldigi anda 

Sa£rāda teíādüf ider her dem o da bende 

‛Ayntāb bizi bend eyledi bir zülf(i) kemende 

Eyyām-ı bahār seyre çı¢up ‛Ayn-ı Lebende 

 

2          Yaz güni sā‛at olmalı dört beş íularında 

ìayd itmege çı¢mışdım aġaç gölgelerinde 

Gördüm ki ¢urup meclisi nehriñ kenārında 

Aġyār ile ‛işret ideyor zev¢ yerinde 

Ayntāb bizi bend eyledi bir zülf(i) kemende 

Eyyām-ı bahār seyre çı¢up ‛Ayn-ı Lebende 
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3          Destiñdeki billūre lebi ‛aks ideyor mül 

Kākülleri tökmüş yüzine zülfü de sünbül 

Germiyyet-i meyden açılup ru¤ları gül gül 

‛Ālemde göñül virmesi bu dilbere müşkil 

 

83 b 

Ayntāb bizi bend eyledi bir zülf(i)  kemende 

Eyyām-ı bahār seyre çı¢up ‛Ayn-ı Lebende 

 

4          Mest olmuş o ¤ūb ¢almamış hiç ‛a¢l ki başda 

Bir baş¢a £üsün peydā olup göz ile ¢aşda 

Tut ba¢çesi mi niyyeti bilmem æara÷aş’da 

Çifteyle ÷abanca ¢urup atdı bir atışda 

Ayntāb bizi bend eyledi bir zülf(i)  kemende 

Eyyām-ı bahār seyre çı¢up ‛Ayn-ı Lebende 

 

5          æasd eyledi tā cānıma āfet gözi ¢ara 

Òışmile ¢urup tªr u kemān ÷urmaz āvāre 

ìaf baġlamış ol  ġamze-i ¤ūn¤ārı şikāre 

ìayd eyledi ol mürg-i dili ġayri ne çāre 

Ayntāb bizi bend eyledi bir zülf(i)  kemende 

Eyyām-ı bahār seyre çı¢up ‛Ayn-ı lebende 

 

6          Şaşdım idemem med£ine icrā-yı uíūli 

Bir dāne degil aldılar heb íaġ ile íolu 

Şaşırmaya Mevlā bu müsinn £āldeki ¢ulı 

Òa¢i¢i degildir bu da mecāzi Racūlª 

Ayntāb bizi bend eyledi bir zülf(i)  kemende 

Eyyām-ı bahār seyre çı¢up ‛Ayn-ı lebende  
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84 a 

                         (Muhammes 2) 

Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün 

 

1          Cemāl-i yāre müştā¢ oldıġım Òa¢’dan tecellªdir 

Óayāl-i £ā÷ıra geldikde elbet bir tesellªdir 

Ne mümkün  böyle dilber misli ‛ālemde e¢allªdir 

O māhıñ £üsn ü ānı ¢ande olsa besebellidir210 

 Hilāl-i ebruvānından nümāyān-ı cibillªdir 

 

2          Didim gülzār-ı ‛aş¢ içre girüp sen böyle nāz itme 

ìa¢ın aġyāra bu £āli açup sen keşf-i rāz itme 

øolanup başı üzre fitnedir bir £ilebāz itme 

øo¢unma zülf-ª yāre ey  íabā ta£rªk-i sāz itme 

Havādan nem ¢apar nāzik mizācım ince tellidir 

 

3          Ayaġın baíma bu bezme £arāmdan dūr ÷ut zāhid  

İki meèā’il  ögren kendini meşhūr ÷ut zāhid 

æurup bir dām-ı £ile aldayup git £ōr ÷ut zāhid 

æıyās itme bu ‛aş¢ı ‛a¢lıña ma‛êūr ÷ut zāhid 

Cünūñ-ı göñlüme eglence anca¢ yalelellidir 

 

4          Bi£amdillāh bugün meclis müzeyyen bir dem olmuş kim 

Gelüp bezm içre sā¢ª £iêmetinde  ma£rem olmuş kim 

‛Ara¢-çªniñ çı¢armış sāde kākül perçem olmuş kim 

Sütūn-ı çārem üzre bir binā-yı mu£kem olmuş kim 

Fenā bulmaz serāy-ı ‛aş¢ımız zirā temellidir 

 
                                                 
210 Kelime eğer ağız özelliği varsa besebelli şeklinde okunabilir. 
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5          Bahār eyyāmıdır sa£rāyı bū-yı ezherān ÷utmuş 

Düşüp feryāda ¢uşlar her birisi bir lisān ÷utmuş 

Racūlª bülbül-i şeydā gülistānı fiġān ÷utmış 

Seriv üstünde ¢umrudur  ki rif‛at āşyāñ ÷utmuş 

N’ola göñlümü sorsa kākül-i yāri ma£allªdir 

 

84 b 

 

                    (Tahmis 1)211 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Biz ¤arābātız dem-i esrārdır eglencemiz 

Ehl-i ‛aş¢ız sā¢ª-i ebrārdır eglencemiz 

‛Ā¢ıl-ı Cibrªl ġayri kārdır eglencemiz 

Perde-i dilden ¤ayāl-i yārdır eglencemiz 

Gicelerde íūret-i dildār(dır) eglencemiz 

 

2          Virmeyüz elde cevāhirimizi ¢alp pāreye 

Ser gider sır vermeyüz hem ¢atlanuruz yāreye 

Bir íabªmiz viremez esrār-ı Òa¢kı āreya 

øıfl-ı va£det beyni ba¢maz zªnet-i gehvāreye 

Mehd-i dilde bir dürr-i şehvārdır eglencemiz 

 

3          Òażret-i Ya‛¢ūb’dan binā-yı çeşm-i giryemiz 

Tā ezel Nū£’dan  eèer edāyı çeşm-i giryemiz 

æa÷re ¢a÷re ġar¢ ider deryāyı çeşm-i giryemiz 

Söndürür gündüzleri sa¢¢ā-yı çeşm-i giryemiz 

Gicelerde āh-ı āteş-bārdır eglencemiz 
                                                 
211 Şair Nef‛i’nin “eglencemiz” redifli gazelini tahmis etmiş. (Nef‛i divanı 285. sayfa 7/4) 
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4          Yāre açdım derdimi āh bir em-i za¤m arayup 

Hicr ile ālūde sªnemden fem-i za¤m arayup 

Cānımı ¢ıldım fedā şimdi semm-i za¤m arayup 

Geh fitªl-i daġı gehi merhem-i za¤m arayup 

Kendi derdi sªnemizden vardır eglencemiz 

 

5          El el üzre var £üner íā£ible bu naðmıñ n’ola 

Merd-i da‛vāyı bıra¢ na’ible bu naðmıñ n’ola 

Ey Racūlª sen Ebū øālib’le bu naðmıñ n’ola 

Söyleşürsen ‛İzzetā Ġālib’le  bu naðmıñ n’ola 

Şā‛iriz biz ío£bet-i eş‛ārdır eglencemiz 

 

85 a 

 

6          Rūzgār-ı ‛aş¢ var bā-setr başa sikke berk 

Fitne-i ‛ālem külāhçılar başından eyle derk 

øal buda¢ ¢ırdırmadan sen virme rūzgāra berk 

Eylediñ āh (u) fiġānı sāye-i monlada terk 

Def u ÷abl u nāy u musi¢ārdır eglencemiz 

 

           (Muhammes 3) 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          ‛Andelib bª-çāre(y)i gülzāre ġamgªn itdiler 

Sārı¢ı budur diyü £a¢¢ında yemªn itdiler 

Saña cān virir diyü gonca(y)ı te’mªn itdiler 

‛Andelibi verd-i íad berk ile tekfªr itdiler 

Bir Gülistān beytini ¢abrinde tel¢ªn itdiler 
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2          Bāġda zev¢ u íafā zikrile fikri ¢almayup 

Her gice mehtāb ider kimseye ¤aber íalmayup 

Òªn-i dünyāyı tefekkür ba£rine hiç ÷almayup 

Meclis-i şūrā-yı íabra ‛andelibi almayup 

Re’yini pervāneniñ ‛uşşā¢a ta£sªn itdiler 

 

3          Görmediñ bir yüz çevirsün ya‛ni ülfetden o şū¤ 

 ìayd-ı £ā÷ır eyleyüp íā£ib mürüvvetden o şūh 

 Ba¤ş-i iltifād eyle íā£ib se¤āvetden o şūh 

 Böyle dāmen-keş degildi dest-i vuílatdan o şūh 

 Bir ÷a¢ım ‛āşı¢ te¢āpūlarla £odbªn itdiler 

 

4          Pūte-i ‛aş¢dan geçüp ya¢mış vücūduñ ¢āl idüp 

 Òaddeden çekmiş özini kim refi‛-i £āl idüp 

 Fāhimiñ fehmini íanma nāsdan suāl idüp 

 ‛Āşı¢ān a£vālin e÷vārından istidlāl idüp 

 Sergüzeşt-i æays’ı benden íoñra tezyªn itdiler 

 

85 b 

 

5           ìıd¢ıle āh eylesem i£rā¢ olup ‛ālem yanar 

 Bir āteşbāzım ki íaçup ¢apladı e÷rafa nār 

 Fª-sebªl-illāh yüri imdāda ‛aş¢ ġavġāsı var 

 ‛İzzet ile yegdir Allāh yeg diyü feryād (u) zār 

 æal‛a-i ġamda seni varoşa  ta‛yin itdiler 
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6          ‛Aş¢la semā‛ iderken çalunup nāy (u) ¢udūm  

 Óān¢āh-ı ‛izzetiñ Racūlª’(y)i de  ¢ıldı mūm 

 Āstānında baş egmiş bende bir ednā ¢ulum 

 Pāyiñe düşdüm seniñ ya Òażret-i Molla-yı Rūm 

 Ol zamān kim evliyāya bende ta¤mªn itdiler 

 

                       (Muhammes 4) 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Nªm nigāh-ı nāz-ı dilber gösterir resm-i ‛aêāb 

 Òaste göñlüm ta£t-ı zülfüñ āh ÷utdı cāme¤vāb  

 Gāh ider def‛-i £arāret la‛l-i lebiñden şarāb 

 Göz ucuyla ‛āşı¢a geh lu÷f ider gāhª ‛itāb 

 Bir suāle yer ¢omaz ol ġamze-i £āzır-cevāb 

 

2          Òadd-i ru¤sārıñ görüñ teşbªh ider íad berk-i güle 

 Dil döker meclªsde nisbet eyleyüp ol bülbüle 

 Renk virir la‛l-i lebiñden sür¤ile neşve müle 

 Çeşmi bezm-i fitne ¢urmuş ‛işve cām almış ele 

 Bāde-i nāz ile itmiş ġamzesin mestü ¤arāb 

 

3         Òüsn-i gülzārı212 men‛ eyler bu ¤ilāf sözi degil 

 éāt-ı nūrından me’ā¤iê rūz-ı nevrūz degil 

 Būyı Firdevs būyıdır inbªk ile sözü degil 

 Lebleri üzre ġubār-ı ¤a÷÷ı nev¤ªzi degil 

 Nāfe-i āhū-yı cisminden dökülmüş müşktāb 

 

86 a 
                                                 
212 Bu tamlama “gülzār-ı £üsn” anlamında kullanılmış. 
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4          Çeşm-i ma¤mūrı ¢ılup ‛uşşāka her dem ¢aíd-ı cān 

 Mürde(y)i i£yā ider lā‛l-i leb-i dermān hemān 

 Òüsn ile aldı cihānı ¢abża-i tes¤ªre ān 

 Çeşm-i mesti tªġ çekmiş ġamzeden bir æahramān 

 Ebrū-yı müşkªni bir şemşªrden ¤ālª ġurāb    

    

17         Ey Racūlª ¢urdı çün £iddetle ol ¢aşı kemān 

‛Ālem-arāyı hemen zülf ile ¢ıldı perªşān 

Cevr-i yāre kim ta£ammül idemez ġayret-keşān 

Nice ÷utsun ÷ªr-i213 yāre sinesªñ Nef‛ª nişān 

Añı ¢or mu bir ¢arār üzre dil-i pür ıż÷ırāb 

 

                         Müseddes (5) 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün(Fa‛lün) 

 

1           İ¢tidā eyle imām-ı ‛aş¢a sene başıdır 

‛Āşı¢ān mi£rāb(ı)  çünki Şāh Òüseyn’in ¢aşıdır 

Şebnem-i bārān töker çeşmim nisān ferrāşıdır 

Açdı eídāf azġını kim tökülen göz yaşıdır 

Òasreti nārıyla baġrımız pişer cān āteşidir 

Yas ÷utar mātem mu£arrem didiler Bektāşi’dir 

86b 

2          Mesken-i şehr-i vücūdum hecr-i ġam deryāsıdır 

Öyle ġavvāíım ki didim lā‛l (ü) ya‛¢ūt ÷asıdır 

Sªnem üzre daġılan bahr-i ‛Aden meyvāsıdır 

Cevher-i ¤ūn-āb-ı çeşmimiñ bugün yaġmasıdır 

Òasreti nārıyla baġrımız pişer cān āteşidir 

Yas ÷utar mātem mu£arrem didiler Bektāşi’dir 
                                                 
213İzafet kesresi yerine atıf vavı kullanılmış. 
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3          Dürr-i yektālar dizilüp íaf íaf müjġānıma 

ìaçulup tezyªn ider vücūdıma her yanıma  

Daġılur mercāna nisbet gösterir düşmānıma 

Şu‛le-i £asret geçer te’èªr idüp tā cānıma 

Òasreti nārıyla baġrımız pişer cān āteşidir 

Yas ÷utar mātem mu£arrem didiler Bektāşi’dir 

 

4          Kimseden fā’ide yo¢dur derdlenürüz biz bize 

æalbdedir pazarımız iðhār olup çı¢maz yüze 

Āl-i ‛abāyız £a¢i¢at ¤or görünürüz göze 

ïāhiriñ ÷a‛ñ itmeden bilmem nedir merām bize 

Òasreti nārıyla baġrımız pişer cān āteşidir 

Yas ÷utar mātem mu£arrem didiler Bektāşi’dir 

 

5          Şāhı Òüseyne Şimr-i mel‛ūn ¢asd idüp ol ma‛÷ūf 

Ra£met-i Òa¢’dan o Yezªd nice olmaz ma£êūf214 

Her neye bāliġ olur £esāb-ı ebcede £urūf 

ìayısınca la‛net olsun ¢avm-i ecdādına yūf 

Òasreti nārıyla baġrımız pişer cān āteşidir 

Yas ÷utar mātem mu£arrem didiler Bektāşi’dir 

 

6          Ey Racūlª gün begün āh-ı enªn artar ferāġ 

Şu‛leler virüp derūnda ðāhir oldı pür çerāġ 

Pota-i cismimde ma£v oldı tükendi gitdi yāġ 

Sªnem üzre āteş aldı yandı bir ‛aðªm ocāġ 

Òasreti nārıyla baġrımız pişer cān āteşidir 

Yas ÷utar mātem mu£arrem didiler Bektāşi’dir 
                                                 
214 Bu beyitin son bahri fa‛lün diye bitiyor. 
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87a  

                 (Muhammes 5) 

Mef ‘ūlü / Mefā‛ªlü / Mefā‛ªlü / Fe‛ūlün 

 

1           Dilber bu cefānıñ sebebi heb ¢aderimden 

Āh el íunamam zülfüñe öldüm kederimden 

Biñ revzen açup ġamzeleriñ sªne yerimden 

Şemşªr-i nigāhıñla uruldum çigerimden  

Cānā tökülen ¢anlara ba¢ çeşm-i terimden 

 

2          Tesbª£-i elem çekdicegim şām (u) se£erdir 

Göz yaşını gördükce ¢ıyās itme ma÷ardır 

Ölmek bize ehven bu cefā da¤i beterdir 

Uyur yılanıñ ¢uyruġu(na) baíma ¤a÷ardır 

Zülf-i siyeh-i yāre ÷o¢unmam £aêerimden 

 

3          Yār cevrine siper sªne hicrān ¢ulesidir 

Ta‛cªz ider ‛ammāyı bu ‛aş¢ velvelesidir 

‛Akkām-ı reh-i yāre göñül meş‛alesidir 

Cān ¢āfile-i derd (ü) mi£en mer£alesidir 

Ey reh-i ‛aş¢ içre neler geçdi serimden215 

 

4          Keşti-i vücūd ba£r-ı ġama mu‛cize-i Nū£ 

Emvāc-ı fikr-i engine düşdük şeb u íubū£ 

Nūş itmege cām-ı ecelª  niyet idüp rū£ 

Sªnem o¢udur ¤ançer-i hicr itdigin mecrūh 

Cellād-ı ¢ażā  ra£m gelür şer£alarımdan 
                                                 
215 Bir hece eksiktir. 
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5          Pek āteşª ÷abi‛atı teskªn iken eşref 

Òā÷ırına toz ¢onmaya te’mªn iken eşref 

Seyr eyleyem dilberi mümkªn iken eşref216 

Bin ¤ār-ı belā māni‛ gül-çªn iken eşref 

87 b 

Bir ġonca217 ¢opardım yine bāġ-ı hünerimden 

 

6          Yā Rab bizi irşād ider her íun‛-ı celªliñ 

Çün a£sen-i ta¢vªm ile iðhār-ı delªliñ 

Bu ta£mis-i med£iyye Racūlª-i ‛alªliñ 

øūbi-i gülistān-ı  Kerem Mir Óalªl’iñ 

Dūr itmeye Òa¢ sāye-i lu÷fuñ üzerimden 

 

                    Muhammes (6) 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          æıldı dünyāyı müzeyyen £ażret-i perver-gār 

A÷las u dibā yeşil £il‛at giyüp heb merġzār 

Sªm (ü) zerrªn tāc ile oldı çiçekler āşkār 

Nāfe-i bū-yı ġaêāle müşktāb-ı gül-ġizār218 

Gül cemāliñ gösterüp nevrūz-ı sul÷āni bahār 

 

2          Seyr-i gülzār-ı temāşā ¢urdı meclªs-i cihān 

Sā¢i-i íāfª beyāż  nesrªn yāsemin hemān 

Ġonçanıñ aġzı ¢ade£ şebnem ‛ara¢ pür ezherān 

Lā‛l-i rengāmiz olup íundı şarāb-ı erġuvān 

Gül cemāliñ gösterüp nevrūz-ı sul÷āñi bahār 
                                                 
216 Bir hece eksiktir. 
217 Bu kelime bir sonraki şiirin 2. bendinin 3. mısrasında “?bE�” şeklinde yazılmıştır. 
218 Kelime ikinci defa gülġizār şeklinde yazılmış. Aġız özelliğini yansıtıyor olabilir. 
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3          ‛Ayn cennet gösterir tezyªn olup şimdi cihān 

Merġzār içre a¢ar ol selsebil āb-ı revān 

Açdı envā‛-ı çiçekle ÷oldı gitdi gülistān 

Nªce bülbül dem çeküp olmaz bu demde şādmān 

Gül cemāliñ gösterüp nevrūz-ı sul÷āñi bahār 

 

4          Bāġa da‛vet eylemiş hep £ūrª ġılmāñı felek 

øuġ-ı219 sul÷ānª ÷a¢up başına serv-i ¢add çelenk 

88 a 

Mürġular220 êikrile olmuş her birisi bir melek 

Cennete teşbªh olunmaz mı efendim ne dimek 

Gül cemāliñ gösterüp nevrūz-ı sul÷āñi bahār 

 

5          ‛Ālem-i sırr-ı ¤āfiyyātdan mièāl ¢alkdı £icāb 

Ma£rem oldı āsmān yüz gösterip ref‛-i ni¢āb 

Sañasın on dört yaşında öyle bir ma£būb (u) şāb 

Ey Racūlª işde bu vuílat dem-i ā¤ir cevāb 

Gül cemāliñ gösterüp nevrūz-ı sul÷āñi bahār 

 

                       Müseddes (6) 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Mātem-i māh-ı mu£arremdir bugün āh vāh Òüseyn 

Òasret-i dāġ-ı derūnum āh āteşgāh Òüseyin 

æıldıñ öz cānıñ fedā sen £asbeten-lillāh Òüseyn 

Aġlama¢dan zªr-i çeşmim oldı rāh rāh Òüseyin 

                                                 
219 Şair izafet kesresini küçük ünlü uyumuna uymak için “و” harfi ile yazmış. 
220 Şair meddi göstermek için “و” harfi kullanmış. 
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Nesl-i nūr-ı Muí÷afā Āl-i ‛abā’sın āh Òüseyin 

Sen şehªd-i pādşāh-ı Kerbelā’sın vāh Òüseyin 

 

2          Ol mu£ānet Ehl-i Beyt ‛a÷şān iken ġāyet şedªd 

ïulm idüp maðlūma bunca ðālim ü bª-dªn pelªd 

La‛net olsun íad hezerān Şimr-i mel‛ūn ol Yezªd 

Bir içim íu virmeyüp āh eyledi seni şehªd 

Nesl-i nūr-ı Muí÷afā Āl-i ‛abā’sın āh Òüseyin 

Sen şehªd-i pādşāh-ı Kerbelā’sın vāh Òüseyin 

 

3          Böyle ta¢dªr-i Óudā ta‛yªr olunmaz kim neccār 

Kerbelā’ya düşdi dem çı¢dı semāya āh (u) zār 

88 b 

Āteşe atdı vücūduñ encüm-i nªrān yanar 

Gözlerinden yaş töker saña feriştehler hezār 

Nesl-i nūr-ı Muí÷afā Āl-i ‛abā’sın āh Òüseyin 

Sen şehªd-i pādşāh-ı Kerbelā’sın vāh Òüseyin 

 

4          Dā’imā ehl-i sülūk niyāz idüp başın221 büker 

Mātemi yasın222 ÷utup elbetde göz yaşı töker 

Her kimiñ ¢albinde varsa zerre ªmānden eèer 

ïāhir u bā÷ın seniñ çün aġlayup bir āh çeker 

Nesl-i nūr-ı Muí÷afā Āl-i ‛abā’sın āh Òüseyin 

Sen şehªd-i pādşāh-ı Kerbelā’sın vāh Òüseyin 

 

5          Pertev-i āhım semāya çı¢masa düşse hemªn 

Büsbütün  āteş olur başdan başa rū-yı zemªn 

                                                 
221 Kelime “!G��” şeklinde yazılmıştır. 
222 Kelime “!"�1” şeklinde yazılmıştır. 
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‛Arż-ı £ālim çün saña ma‛lūm Rabbu’l-‛ālemªn 

Yā İlāhª vārisim ceddim İmām Òüseyin 

Nesl-i nūr-ı Muí÷afā Āl-i ‛abā’sın āh Òüseyin 

Sen şehªd-i pādşāh-ı Kerbelā’sın vāh Òüseyin 

 

6          Tā ¢ıyāmet £aşre dek olmaz ‛adªm-i Ehl-i Beyt 

Óānedānı Āl-i ‛abā’dır ¢adªm-i Ehl-i Beyt 

Ey Racūlª eyle da‛vā-yı cesªm-i Ehl-i Beyt 

Baş açı¢ yalıñ ayaġ ¢aldım yetªm-i Ehl-i Beyt 

Nesl-i nūr-ı Muí÷afā Āl-i ‛abā’sın āh Òüseyin 

Sen şehªd-i pādşāh-ı Kerbelā’sın vāh Òüseyin 
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3. TARİHLER 

 

89 a 

                         (Tarih 1) 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Āsitāneden cemāl gösterdi bir ‛āl(ª)223 neseb 

Geldi £āk-i pāyi isti¢bāliñe çölden ‛Arab 

 

2          Gördü Cevdet Pāşā’nıñ tedbªrini bu bilād 

Cümlesi ¤avf eyledi emrine bey‛at itdi heb 

 

3          İşidüp íāhib-i tedbªri gözüñ açsın hemān 

Adene Mar‛aş ve Urfa ‛Ayntāb ile Òaleb 

 

4          Òāżır ol Cevdet Pāşā’nıñ tāri¤idir ey ¢alem 

Pertev endāz eyledikce disün ‛ālem ne ‛aceb 

 

5          Ey Racūlª iki tāri¤ geldi bir mıírā‛ada 

Cā’e dü tāri¤-i nev    tām   tāri¤-i bādı sebeb 

        1282                                    1282 

 

                   (Tarih 2) 

Mefā‛ªlün / Mefā‛ªlün / Fe‛ūlün 

 

1          Virince necm-i i¢bāle żiyā sā¢ıf 

Gelür ol mesned-ārā ‛ālª’ vü224 ‛aíıf225-226 

                                                 
223 Kelime “ sل ” şeklinde yazılmıştır. 
224 Şair “و” harfinin üstüne hareke (ötre) ilave etmiş. 
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2          Tükenmez yüce deryā ¤azine-i ġā’ib 

Ki olmuş ÷āli‛ª rūzgārı mürādif 

 

3          Óudā virmiş yedinde ¤āme-i nuíret 

Efendim re’s-i tedbªrinde ço¢ ‛ārif 

 

4          Ne mümkün Òażret Pāşā gibi ‛ā¢ıl 

Mu¢addem görmemiş mièlini hiç sālif 

 

5          æumandan-ı Òaleb tāri¤i Racūlª 

Degil £ālª kerāmet íāhib-i kāşif 

                   1286 

89 b 

                         (Tarih 3) 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün(Fa‛lün) 

 

1          Tāc-ı £üsn ile mükerrer pādişāh ‛Abdu’lmecªd 

Hem serªr-i sal÷anatla £ükmü ānıñ te’kªd 

 

2          Sal÷anatla bir selāmlı¢ eyledi cum‛a güni 

Āsitān-ı ‛ālªden cāmi‛a ‛asker temdªd 

 

3          Nūr-ı vechiñ gösterüp ªmā ile virdi selām 

Gül gibi güler yüzi ¢albinde dā’im tev£ªd 

 

                                                                                                                                     
225 Bu kelimenin yazımı “ s\� ” şeklindedir. 
226 Bu mısra bir hece fazladır. 
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4          Bir ÷a¢ım ma£būb rikābında berāber £ademe 

Òūrª ġılmān ÷oldı feriştehle ya‛ni mescªd 

 

5          Geçdi mi£rāba imām bir £ūb íadā ile o¢ur 

Eyleyüp icrā £urūfāt-ı uíūl-i  tecvªd 

 

6          Cāmi‛-i şerªfden ‛avdet eyleyince ol güni 

Eyledim seyr u temāşā hem bu resmi tesvªd 

 

7          Òavf idüp cānib-i Òa¢’dan oldı bi’l-cümle sükūt 

İtmedi ÷ahrªk  aíla düşmān oldı ¢adªd 

 

8          Maðlūmuñ ðālimden £a¢¢ıñ a¤ê idüp ‛aírında ol 

Eyleyüp bi’l-cümle ta£sªl ¢ıldı defterden resªd 

 

9          Birbiriyle imtizāc itmez idi köhne cihān 

Eyledi niðām u tanðimāt şimdi tecdªd 

 

10         æıldı ‛adl ile cihānı mu‛tedil ol pādişāh 

 Var ise ¢albinde ¤avfdan sildi ef‛āli £asªd 

 

11         Ba£r-i ‛adlile temevvüc eyledi şer‛an £üküm 

 Fitne erbābı cihān var ise oldu nā-bedªd 

 

12         Tā ilā yevmi’l- ¢ıyāme nesli bulmasun zevāl 

 İdemez bir ecnebi bu sal÷anātı227 ta¢lªd228 

 

                                                 
227 Kelimede ismin belirtme hali “J” harfi ile yazılmış. (J�Oy¢e[) 
228 Bu mısrada bir hece eksik. Son bahri fa‛lün diye okursak bu eksiklik giderilmiş oluyor. 
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13         Çünki ðıll-ullāh fi’l ‛ālem-penāh u pādişāh 

 Eylesün gün günden ‛ömrüñ Òa¢ Te‛āla teêyªd 

 

14         Görmemiş mièliñ felek tā devr-i ‛Ādem’den beru 

 İtmemiş böyle £üküm Òüsrev (ü) Cemşªd u Ferªd 

 

15         Bende-i Racūlª sul÷ānıma bir gül tāri¤i 

 Bezm-i ‛ālem cā’ müşeref sāye-i ‛Abdulmecªd 

                              1255 

 

                         (Tarih 4) 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Ey Racūlª yine tekrār eyleyüp cihād içün 

Söyle bir sul÷ān-ı tāri¤  Ġāzi min ‛Abdulmecªd 

                            1272 

90 a 

                         (Tarih 5) 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          æabża-i tes¤ªrine dünyā kemān ‛Abdu’l‛azªz 

Tªr-i229 £ükmüñ ¢ıldı a‛dāyı nişān ‛Abdu’l‛azªz 

 

2          Çün şecā‛at Òayderi esrār-ı e÷vārıñ seniñ 

Tiz ider a‛dāyı dªni perªşān ‛Abdu’l‛azªz 

 

3           ‛Avn-ı Bārª ile gün günden cesāret gösterüp 

Rüstem-i Zāl’i geçer bir ¢ahramān ‛Abdu’l‛azªz 
                                                 
229 İzafet kesresi “J” harfi ile yazılmış. 
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4          Sen ‛azªz ismiñ ‛azªz Mevlā ‛azªz oldıġına 

Eylemiş İmām-ı Müslimªn Óān ‛Abdu’l‛azªz 

 

5          Óavf idüp Òa¢’dan felek ‛aírında ‛aksi dönemez 

øoġrıdan ÷oġrı gider bu devrān ‛Abdu’l‛azªz 

 

6          Posta-i ¤urşªd şar¢dan ġarba jurnāl getürüp 

Òiêmetiñ görmek diler bu āsümān ‛Abdu’l‛azªz 

 

7           Kim saña íıd¢ile £iêmet eylemez ey pādişāh 

Sen vekªl-i fa¤r-i ‛ālemsin beyān ‛Abdu’l‛azªz 

 

8          Şāh-ı ‛ādildir ‛azªz ra£mān íıfātıyla mużāf 

İsm-i £a¢dır êikr ider kevn (ü) mekān ‛Abdu’l‛azªz 

 

9          Òāk pāyiñden sirāyet eyleyüp rāh-ı Hüdā 

 Òamdülillāh kim düzildi āsitān ‛Abdu’l‛azªz 

 

10         Ġāz ile pür şu‛leyāb oldı bütün heb ¤āí ü ‛ām 

 Sāye-i şāhānede ço¢ şādümān ‛Abdu’l‛azªz 

 

11         Bunca biñ te¢ā‛üdin çerāġ idüp i£sān-ı küll 

 Genc-i i£sān eyleyüp āb-ı revān ‛Abdu’l‛azªz 

 

12         Bā-£uíūí bu bende-i ednā da¤i te¢ā’üdem 

 Beş va¢itde ço¢ saña du‛acıyan ‛Abdu’l‛azªz 
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13         Çün ezel niðām (u) tanðimāt bilmezmiş selef 

 Òükm-i tecdªd-i Süleymān-ı zamān ‛Abdu’l‛azªz 

 

14         Òāk pāyiñde niyāz ehli Racūlª tāri¤i  

 æadr-i vālā şehinşāh-ı cihān ‛Abdu’l‛azªz 

                      1277 

 

90 b230 

                         (Tarih 6) 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün (Fa‛lün) 

 

1          ‛Ālim-i dānā vü ‛a¢ıl êātı pāk ‛ālª neseb 

Āyet (ü) £adªèe ta÷bª¢ sözleri bi’l-cümle heb 

 

2           Şöyle temèªl eyleyem ba£r-i mu£ª÷iñ menba‛ı 

‛İlm-i £ikmet mevc urur ¢albine ÷olmuş lebbeleb 

 

3          Çünki mesmū‛um Felā÷un söylenür meşhūr-ı231 êāt 

Gelsün £użūrına hüner ta‛lªmiñ ¢ılsun ÷aleb 

 

4          Mièlini hiç görmemişler kim ki gördüm dir ¤ilāf 

Bir £alªb ü íafª vālª görsün ahāli Òaleb 

 

5          Öyle bir vālª vilāyet Òażret-i Derviş Pāşā 

Eş¢iyā-ı mārı bir efsūn ile ÷utma¢da teb 

 

                                                 
230 Bu sayfa ile 92 a aynı, yani mükerrer. 
231 İzafet kesresini “و” harfi ile yazmış. 
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6          La-‛ilāc nā-çāre ¢ırıldı beli tezvªrlerin 

Òaddi yo¢ ta£rªk ide her ¢anda varsa bª-edeb 

 

7          Maðlūma íā£ib olup ¢attāl ÷ālim bu diyü 

Titredi çölde ‛aşā’ir ¤avf idüp cümle ‛Arab 

 

8          Lāyı¢ıyla med£ini £addim mi icrā idemem 

Óāme-i ‛irfān ile çeksem da¤i mā-i êeheb 

 

9          Pªr-i fānª olmuşum şimdi íabªden ‛add olup 

Var ise no¢íānım ‛avf it bu müsin £āle sebeb 

 

10         Her naðar ¢ıldı¢ca tebessüm idüp bu naðmıma 

 Bendeni ‛indinde ÷u(t) kim bir ÷ufeyli mekteb 

 

11         Òāk-pāye yüz sürüp didi Racūlª (tā)ri¤i 

 Bendeyiz fa¢ªr du‛ācıyam efendim rūz (u) şeb 

  1287 

 

91 a 

                             (Tarih 7) 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1           Òażret-i Pāşā æumāndānı müdām 

Eylesün mesrūr ol Rabbü’l enām 

 

2          Rütbe-i vālā naíªb itsün Óudā 

Mesnediñ ¢ılsun tera¢¢i íubh (u) şām 
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3          Her ne kim murādına ¢ılsa sülūk 

Òıżır peygamber delªl olsun imām 

 

4          Cān (u) dilden söylerim riyā deġil 

‛İnd-i Òa¢’da ola ma¢būl bu du‛ām 

 

5          Gerçi te¢ā‛üd müsin £ālim ża‛ªf 

Ġayret-i ‛asker içündür iddi‛ām 

 

6          Bendeñi keşf ile irşād eyledi 

El açup du‛āya eylerken devām 

 

7          Ey Racūlª bu ne £āletdir ‛aceb 

Geldi tāri¤ kāşif-i keşfile tām 

               1287 

                         (Tarih 8) 

           Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1          Mā’il olma £üsnüne bu pªr u zen bed nāmıdır 

Na¢şına aldanma ki bu¢alemun endāmıdır 

 

2           Çeşm-i ġafletden ía¢ın āyªne-i devrān saña 

Gösterir mièl-i ¤ayāl bir sır ‛acªbiñ cāmıdır 

 

3           Çün felek ra¢s eyleyüp sā¢ª mièāl bir gün hemān 

Müddet-i ‛ömrüñ íunar der ki bu Òa¢ in‛āmıdır 

 

4          Neyleyem fānªde ezkār-ı sülūk eşyā-yı £āl 

Çünki ÷arª¢-i ÷amā‛ ‛umūmª ¤āíí (ü) ‛āmıdir 
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5          Dime íayd-ı £ā÷ır içün makiyān-ı ío£betim 

‛İndi şā‛irde sözüm simurġ (u) ‛an¢ā dāmıdır 

 

6           Òālime ra£m eyleyüp der ki gözüm yaşın gören 

Tiz gelür geçer bu bārān nev-bahār eyyāmıdır 

 

7          Sūre-i øāha o¢ur ra£met du‛asına çı¢up 

ìorma hiç Racūlª íular bu sene balġāmidir 

                      1287 

91 b   

                         (Tarih 9) 

Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilātün / Fā‛ilün 

 

1           Böyle bir a£vāl-i ‛ālemdir cihānda her umūr 

Kiminiñ şer‛a muvafı¢dır ‛ameli kimi dūr 

 

2           Her ne deñlü olsa da ¤ālª degildir bu cihān 

Bir ÷arafdan íā£ib-i ¤ayr eyler elbetde ðuhūr 

 

3          Na¢d-i ömrüñ ¤ayr u £asenāt ile kim íarf ider 

Şüphe yo¢ ecdādınıñ ¢abrinde ðāhir ola nūr 

 

4          Açdı ‛Ayntāb íu yoluñ æay’ıma¢ām Muí÷ā Pāşā 

Bu £uíuída rāzı olmuşdır da¤i ehl-i ¢ubūr 

 

5          æu÷b-ı  ‛Ayntāb’a Ĥıżır232 irdi Racūlª bu sene 

Āb-ı £ayā÷ oldı şehriñ içi bā-ma-i ÷ahūr 

                              1287

                                                 
232 Kelimenin yazımı “K¡�” şeklindedir. 



 

 

 

334 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Racūlª 19. yüzyılda divan yazan taşralı bir şairdir. Ancak kendisini 

yetiştiren bu şairin pek çok divan şairinden haberdar olduğunu özellikle Nef‛ª ve 

Fuzūlª ‘den etkilendiğini görmekteyiz.  

19. yüzyılda eser veren Racūlª’nin mahalli bir şair olması sebebiyle sade 

bir dil kullandığı, halkın konuştuğu gibi yazdığı gözlenmektedir.  

Daha çok sosyal ve bireysel aksaklıklara yer veren şairin, yoğun olarak 

da Ehl-i Beyt sevgisini işlediğini görmekteyiz. Ancak şair Acem ve Kızılbaş 

değilim derken belki de Alevª- Bektaşi olduğunu ifade etmek istemektedir.  

Şair yaşayış olarak orta yolu gözeten, kişilik olarak da haysiyetli, onurlu 

bir yaşayışı tercih eden bir kişidir.  

Daha çok Antep, Halep, Şam dolaylarında yaşamış ömrünün sonunu 

gurbet olduğunu belirttiği Antep’te yaşamıştır.  

Eserde 257 gazel,  9 tarih, 6 muhammes, 6 müseddes, 1 terci-i bend, 1 

tahmis, 1 müselles bulunmaktadır. Şairin kafiye konusunda sıkıntı çekmediği 

görülmektedir. Şairin şiirlerinde yer yer vezin kusurları, anlatım bozuklukları, 

ifade yanlışlıkları göze çarpmaktadır.  

İstanbul’da tanınmadığı, tezkirelerde adı geçmediği düşünülürse 

şairimizin mahalli bir şair olduğuna, kendini yetiştirdiğine, tahminimizce Antep 

ve yöresinde tanındığına kanaat getirdik. 

Ayrıca 19. yüzyılda yaşamış Alevi-Bektaşi şairilerinin arasında bizim 

şairimizle isim benzerliği gösteren Recūlª adlı bir şaire rastladık. Ancak 

şiirlerinin benzerlik göstermediğini tespit ettik. 

Yaptığımız çalışma ile 19. yüzyılda eser vermiş divan şairleri arasında 

Racūlª’nin de yerini almasını umuyoruz. Bu tür mahalli şairlerin incelenerek, 

divan şiirinin taşradaki etkileri gözlemlenebilir. 
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