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ÖNSÖZ 

Anuŋki Ǿilm bilüp bilmedüŋse kendözüŋi 

       İlet şu defterüŋi tiz pazarda bir pula sat 

 

Vîrânî’nin de değindiği gibi ilm sadece salt bilgi öğrenmek demek değildir. İlm insanın kendi 

içindeki aşılmaz dağların ardında, girilmez madenlerin içinde bulunan özü, güzellikleri ve 

değerleri de görme ve ortaya çıkarma uğraşıdır. İnsanın kendi özü öyle sonu olmayan bir 

denizdir ki, biliyor sandığımız ama bilmediğimiz binlerce bilgiyi, hikmeti içinde barındırır. Bu 

sırra erişen nadir insanlar, içindeki sırların yansımalarını yazdıklarında gün yüzüne çıkarmıştır.  

Mecmualar, farklı şairlerin şiirlerini belli bir sıraya göre ya da herhangi bir sıra takip etmeden 

yer verilen kitaplardır. Mecmualarda bilinen şairlerin şiirlerine rastlandığı gibi bilinen şairin hiç 

bilinmeyen şiirine ya da bilinmeyen adı duyulmamış şairlerin şiirlerine de rastlanmaktadır. Bu 

da mecmuaların ne denli bir esrarlı kitap olduklarını gözler önüne koymaktadır. 

Bu çalışma, Süleymaniye Kütüphanesi Galata Mevlevihanesi Koleksiyonu’nda 170 numarada 

kayıtlanmış mecmuanın 1-71 varakları arasıdır. Çalışma 3 bölümde incelenmiştir. Giriş 

bölümünde mecmualar hakkında bilgi; yapılan bu çalışmanın amacı, yöntemi ve konusu 

hakkında bilgiler verilmiştir. Birinci bölümde mecmuanın tanıtımı yapılmış; dış özelliklerinden 

başlanarak mecmuanın muhtevası, şiirlerin dil özellikleri örnekler de gösterilerek verilmiştir. 

Birinci bölümde Prof. Dr. M. Fatih Köksal tarafından yapılan MESTAP projesi tasnifi örnek 

alınarak tasnif yapılmıştır. Akabinde, mecmuada kimlikleri tespit edilen şairler hakkında kısa 

bilgilere yer verilmiştir. İkinci bölümde metnin kuruluşunda, transkripsiyonunda ve imlası 

hakkında izlenen yol belirtilmiştir. Devamında da Galata Mevlevihanesi Koleksiyonu’nda 170 

numarayla kayıtlı mecmuanın transkripsiyonlu metni verilmiş ve bu metinler başta divan 

çalışmaları olmak üzere yayımlanan başka akademik çalışmalar ile karşılaştırılarak –varsa- 

farkları/benzerlikleri ortaya koyulmuştur. Bölümün sonunda ise yararlanılan kaynaklar alfabetik 

sırayla verilmiştir. En sonda ise mecmuanın orijinal şekli verilmiştir. 

Mecmualardaki gaye öncelikle bilinmeyen şair ve şiirleri ortaya çıkarmaktır. Yapılan bu 

çalışmada bir nebze de olsa bunu başarmak amaçlanmıştır. Bu çalışma yapılırken daima bana 

yardım eden, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, ilmini ve ahlakını her daim takdirle 

karşıladığım değerli hocam ve danışmanım Yrd. Doç. Dr. Orhan KAPLAN’a; engin 

bilgilerinden yararlandığım ve akademik anlamda bana katkıları olan kıymetli hocalarım Doç. 

Dr. Ozan YILMAZ ve Prof. Dr. Bayram Ali KAYA’ya; bu çalışmayı oluşturma süresince ihmal 

ettiğim eşim Kübra KILIÇ’a ve desteklerini esirgemeyen aileme teşekkürü bir borç bilirim.  

Mehmet KILIÇ 

14/03/2018 
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Yapılan bu tez çalışması Süleymâniye Kütüphanesi’nin Galata Mevlevîhânesi 

Koleksiyonu’nda 170 numarada Mecmû‘atü’l-Eş‘âr adıyla kayıtlanmış mecmuanın 

1-71 arası varakların incelenmesi ve transkripsiyonlu metninden oluşmaktadır. 

Mecmuaya bakıldığında, müstensihin şair seçimi sadece bir dönemden değil çeşitli 

yüzyıllardan olmuştur. 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar olan dönemden toplam 47 

şairin 200 şiiri bulunmaktadır. 4 tane şiirin yazarı belli değildir Bu şiirlerin yazıldığı 

varaklardaki satır sayısı 44 ile 66 arasında değişmektedir.  

Mecmuaya başlamadan önce mecmua MESTAP’a göre tasnif edilmiştir; sonra 

mecmuanın dış, muhteva ve dil özellikleri tanıtılmış ve mecmuanın transkripsiyonlu 

metnine yer verilmiştir. Şiirlerdeki mahlaslardan hareketle divanları bulunan şairlerin 

şiirleri karşılaştırma yapılmış, farklar ortaya konmuştur. Araştırma sonucunda, 

hakkında bilgi bulunan şairlerle ilgili kısa biyografiler hazırlanmıştır. 

Hazırlanan çalışmanın sonunda sonuç bölümü, kaynakça, orijinal metin ve özgeçmiş 

bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler: Süleymâniye Kütüphanesi, Galata Mevlevîhânesi, Şiir Mecmuası, 

Dîvân Şiiri, Mestap. 
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This thesis study consists of the examination and transcriptional texts of the mecmua 

(between pages 1-71) registered as Mecmu'at al-Ash'ar and as no.170 in Galata 

Mevlihanesi Collection at Suleymaniye Library. 

Looking at the mecmua, the choice of compiler has become not only from one 

century but from various centuries. There are 200 poems of 47 poets from the 15th 

century to the 19th century. Poems of 4 poets are not certain. The number of lines on 

the pages where these poems are written varies between 44 and 66. The magazine 

was classified according to the MESTAP Project before it began its publication; then 

the external, content and language features of the journal were introduced and the text 

of the journal was transcribed. The poems of the poets who had the divans were 

compared and the differences were revealed from the writers in the poems. As a result 

of the research, short biographies were prepared about the poets who had information 

about them. 

At the end of the study, the result section, bibliography, original text and resume are 

available. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Suleymaniye Library, Galata Mawlawi House, Mecmua and Poetry, Divan 

Poetry, Mestap. 
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GİRİŞ 

Çalışmanın Amacı 

Yapılan bu mecmua çalışmasının amacı; Süleymâniye Kütüphanesi Galata 

Mevlevîhânesi Koleksiyonu’nda 170 numara ile kayıtlanmış olan Mecmû’atü’l-Eş’âr 

adlı şiir mecmuasının 1-71 varakları arasında yer almış olan şiirleri transkribe edip bu 

şiirlerin şairlerini öncelikle yayımlanmış divanlar olmak üzere yapılmış akademik 

çalışmalardan da yararlanarak tespit etmek, divanı bulunan şairlerin şiirlerini 

karşılaştırarak var olan farkları ortaya koyup araştırmacıların dikkatine sunmak ve 

yapılacak daha sonraki akademik çalışmalara bir katre katkı sağlamaktır.  

Çalışmanın Önemi 

Mecmualar, içerisinde belli dönemlere ait birçok şiir ve şair barındırır. Bu şairlerden 

bazılarının divanlarına ulaşılmasına rağmen bazılarının adı ve şiirleri hiç duyulmamıştır. 

Bazen de divanı olan şairin bilinmeyen şiirlerine de mecmualar aracılığı ile ulaşırız. 

Mecmua çalışmalarının katkısı ya divanı olan fakat divanın içerisinde yer almayan 

şiirlerin ilim âlemine tanıtılması ile olur ya da mecmuada adı geçen fakat divanı 

bulunmayan şairlerin şiirlerine farklı kaynaklardan ulaşmaya çalışarak şairin 

kaynaklarda geçmeyen şiirlerini gün yüzüne çıkarmasıyla olur. 

Çalışmanın Yöntemi 

Süleymâniye Kütüphanesi’nin Galata Mevlevîhânesi Koleksiyonu’nda 170 numara ile 

kaydedilmiş olan Mecmû’atü’l-Eş’âr adlı şiir mecmuasının metnini oluştururken 

öncelikle daha önce buna benzer yapılmış olan tezleri inceleyerek bu doğrultuda veriler 

ortaya koymaya çalıştık. 

Çalışmanın giriş bölümünde mecmualar hakkında bilgi, yapılan bu çalışmanın amacı, 

yöntemi ve konusu hakkında bilgiler verilmiştir. Giriş bölümünden sonra gelen birinci 

bölümde ele alınan bu mecmuanın tanıtımı yapılmıştır. Dış özelliklerinden başlanarak 

mecmuanın muhtevası, şiirlerin dil özellikleri örnekler de gösterilerek verilmiştir. Yine 

birinci bölümde anlatılanların daha iyi anlaşılması için mecmuada yer alan şairler ile 

şairlerin müstensih tarafından derlenen şiirlerinin nazım şeklini ve mecmuadaki şiir 

sayısını gösteren bir tablo ile görsellik kazandırılmıştır. Bu tablo hazırlanırken alfabetik 

sıralama dikkate alınmıştır. Birinci bölümde ayrıca Prof. Dr. M. Fatih Köksal tarafından 

yapılmış olan MESTAP tasnifi örnek alınarak tasnif yapılmıştır. Bu tasnif ile mecmuada 

bulunan şairleri, şaire ait şiirlerin matla’, makta’, mahlas beyitleri, şiirlerin nazım şekli 
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ve nazım birimi, şiirlerin vezini tek tablo halinde araştırmacıların dikkatine 

sunulmuştur. Bu tablo oluşturulurken varak numaraları dikkate alınmıştır. Daha sonra 

mecmuada kimlikleri tespit edilen şairler hakkında kısa bilgilere yer verilmiştir. 

Akabinde ise şiirde kullanılan aruz bahirleri ve kalıpları gösterilmiştir. İkinci bölümde 

metnin kuruluşunda izlenen yol ayrıntılı şekilde belirtilmiştir. Ardından da metnin 

transkripsiyonunda ve imlası hakkında izlenen yol maddeler halinde belirtilmiştir.  

İkinci bölümün devamında da Süleymâniye Kütüphanesi Galata Mevlevîhânesi 

Koleksiyonu’nda 170 numarayla kayıtlı mecmuanın transkripsiyonlu metni verilmiş ve 

bu metinler başta divan çalışmaları olmak üzere yayımlanan başka akademik çalışmalar 

ile karşılaştırılarak farkları/benzerlikleri ortaya konmuştur. Belirlenen bu farklar dipnot 

ile sayfa altında gösterilmiştir. Ayrıca metin içinde geçen âyetlerin orijinal halleri ve 

Türkçe meâli yine dipnot ile gösterilmiştir. Mecmuadaki bazı şairlerin hayatlarına ve 

şiirlerine ulaşılmasına rağmen bazı şairlerin hayatlarına, divanlarına ulaşılamamıştır. 

Bölümün sonunda ise yararlanılan kaynaklar alfabetik sırayla verilmiştir. En sonda ise 

mecmuanın orijinal şekli verilmiştir. 

Çalışmanın Konusu 

Çalışmanın konusu olan mecmua “1. toplanıp biriktirilmiş, tertip ve tanzim edilmiş 

şeylerin hepsi, 2. seçilmiş yazılardan meydana getirilmiş yazma kitap, 3. dergi” 

(Devellioğlu, 2006: 596) anlamlarına gelmektedir. Sözlük anlamından ziyade bir 

edebiyat terimi olarak: Mecmualar, genelde bir veya daha fazla yazar yahut şaire ait 

çeşitli şekil ve hacimlerdeki dini, din dışı nesir ya da şiirlerden oluşan derleme 

kitaplardır (Uzun, 2003: 265-268). Klasik Türk edebiyatında da mecmualar toplama ve 

biriktirme görevi gördüğü için çok önemli kaynaklar haline gelmiştir. Bir nev’i ele 

aldığı dönemin aydınlatılmasında, Türk edebiyatının yönünün belirlenmesinde, yeni 

bilgilerin ortaya çıkarılmasında yol gösterici olabilmektedir. Mecmualar, adı 

tezkirelerde dahi geçmeyen şairlerin şiirlerine ulaşmakta önemli bir görev üstlenirler. 

Ayrıca şairlerin divanlarına almadıkları şiirlere de mecmualar aracılığıyla ulaşılabilir. 

Bu çalışmanın konusu da Süleymâniye Kütüphanesi Galata Mevlevîhânesi 

Koleksiyonu’nda 170 numarayla kayıtlı  olan Mecmû’atü’l-Eş’âr adıyla kayıtlanmış 

olan eserin 1-71 varakları arasının incelenmesi ve transkripsiyonlu metninin 

hazırlanmasından oluşmaktadır. 
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BÖLÜM 1: MECMUANIN TANITIMI 

1.1. Mecmuanın Tanıtımı,  Dış Özellikleri, İç Özellikleri 

İstanbul’da bulunan Süleymâniye Kütüphanesi’nin Galata Mevlevîhânesi 

Koleksiyonu’nda Mecmû’atü’l-Eş’âr adıyla 170 numarada kayıt edilmiş olan şiir 

mecmuasının istinsah tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Mecmuada 19. yüzyılda 

yaşamış olan şairlerin bulunması eserin 19. yüzyılda yazıya geçirildiğini ortaya 

koymaktadır.  

Eserin geneline bakıldığında eser, 217 varaktan oluşmaktadır. Bu çalışmada 1-71 

arasındaki varaklar incelenmiştir. Mecmuanın orijinaline ulaşılamadığından cilt yapısı, 

boyutu, ebatı vb. özellikler bilinememektedir. 

Mecmuanın şekil özelliklerine bakıldığında, eserdeki şiirler rik’a harfleriyle yazılmıştır. 

Ayrıca sütunlar şeklinde düzenlenmiş ve uzunlamasına açılması yönüyle bir cönk gibi 

tanzim edilmiştir. Sayfa numaraları sayfanın baş kısmında ortalı şekilde yazılmıştır. Her 

iki sayfaya bir numara verilmiştir. Bu sayfalardaki rik’a yazılar genel olarak okunabilse 

de bazı bölümler müstensihin el yazısı nedeniyle okunamamaktadır. Mecmuanın 

incelenen sayfalarında bir varakta en az 44 en fazla 66 satır kullanılmıştır. Ayrıca eser, 

dijital ortama aktarılırken ikinci varak aktarılmadığı için birinci varaktan üçüncü varağa 

geçmektedir.  

Esere alınan şiirlerde herhangi bir nazım biçimi tercih edilmemiş, Divan Edebiyatında 

en çok kullanılan nazım biçiminden en az kullanılan nazım biçimine kadar bir dizi 

nazım biçimine mecmuada yer verilmiştir. Eserdeki gazellerin 2 beyiti birleştirilerek 

dörtlük şeklinde yazılmış ve mecmuaya cönk havası verilmiştir. Mecmuanın tümüne 

bakıldığında, genel olarak şiirlerden oluşmakla birlikte yer yer uzun nesirlere de 

rastlanılmaktadır.  

Şiirlerin içeriğinde de bir dizi aksaklıklar ve değişiklikler mevcuttur. Müstensih, bazı 

şairlerin şiirlerinin bir bölümünü tamamen değiştirerek kendi istediği şekilde yazmıştır 

(bkz. 76 numaralı şiir). Bu bölümlerin farklılıkları dipnotlar ile gösterilmiştir. Müstensih 

bazı sayfalarda bir satır yazmış fakat satırı çizerek yan tarafına veya alt tarafına farklı 

bir satır yazmıştır (bkz. 72 numaralı şiir). Bazen iki farklı şairden aynı kafiyeli şiirlerin 

birleştirilerek yazıldığı görülmektedir (bkz. 66 numaralı şiir). Bazen de şairlerin 

divanlarında olmayan şiirlerle karşılaşılmaktadır. Fakat bu şiirlerden bir kısmı şairin 

divanında bulunmasa da daha sonra mecmualardan hareketle hazırlanan çeşitli 
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çalışmalarda yer almıştır. Bu şiirlerin karşılaştırması yapılırken yararlanılan kaynak 

dipnot ile belirtilmiştir (bkz. 112 numaralı şiir). Müstensih bazen de şiirleri yazarken ya 

bilerek ya da karıştırdığı için aynı şaire ait, aynı kafiyeli iki şiiri tek şiir olarak yazmıştır 

(bkz. 131 numaralı şiir, 160 numaralı şiir). Müstensih bazı şiirlerde şiiri bir şaire ait 

gösterse de şiirin başka şaire ait olduğu da yapılan çalışma sonucunda ortaya çıkmıştır 

(bkz. 78 numaralı şiir). Mecmuadaki bazı şiirler de şairlerin divanlarında ve daha sonra 

yapılan çalışmalarda bulunamamıştır (bkz. 5 numralı şiir, 200 numaralı şiir). Müstensih 

bazı şiirlerde sehven mahlas olarak farklı bir kelimeyi kırmızı yazmıştır. Daha sonra bu 

hatasını fark ederek şiirin altında mahlas beytine yer vermiştir (bkz. 20 numaralı şiir). 

Ayrıca müstensih, şairin divanındaki şiiri yazmasına rağmen araya bazı dörtlükler 

koymuştur fakat bu dörtlükler şairin divanında bulunmamaktadır (bkz. 53 numaralı şiir). 

Şiirlere bakıldığında, şiirler genellikle gazel tarzında kaleme alınmış şiirlerdir.  Şiirlerde 

aruz ölçüsü ağırlıklı olarak kullanılmasına rağmen hece ölçüsü ile yazılan şiirler de 

mevcuttur. Her şiirin başında “Destûr” yazılı ifade vardır. Ayrıca şiirlerde tekrarlanan 

nakarat bölümleri tekrar tekrar yazılmamış, onun yerine “eyzan” ifadesi konulmuştur. 

Genellikle şiirin son beytinde kırmızı yazıyla şairin mahlası belirtilmiştir.  

Mecmuadaki önemli problemlerden biri, kelimelerin/harflerin yazılışında dikkat 

edilmemesidir. Müstensih bazı yerlerde “ĥ” yerine “ħ” kullanmış, bazı yerlerde “ŋ” 

yerine “n” kullanmış, bazı yerlerde “ź” yerine “z” kullanmıştır. Ayrıca müstensih, aynı 

kelime için bazen “ħ” bazen de “ķ” kullanmıştır. Bazen de şiirlerin bazılarında “nece” 

bazılarında “nice” kelimesini kullanmıştır. Klasik olarak metinlerde sürekli karşılaşılan 

m/b değişimi bu mecmuada da bulunmaktadır. “Meni” yerine “beni” kelimesi 

kullanılmıştır. Bunun gibi örneklere genellikle Nesîmî’nin şiirlerinde rastlanılmaktadır. 

Diğer bir problem ise  harfi kullanımındadır. Bazı yerde bu harf “i”, bazı yerde 

tamlama “-i” si, bazı yerde de ölçüyü bir buçuk yapmak için kullanılmıştır. Bunu 

anlamak için de şiirin anlamından yola çıkılması gerekmektedir. Bu çalışmada bu tarz 

hatalar düzeltilerek kelimenin orijinal yazılışı esas alınmıştır. 

Şairlerin şiirlerinde âyetlere de rastlanılmaktadır. Bu âyetlerin orijinali ve anlamı 

dipnotta belirtilerek âyetin hangi anlamda kullanıldığı gösterilmiştir. 

Dil özelliklerine bakıldığında, 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar bir dizi şairlerin şiirleri 

bulunmaktadır. Bu yüzden mecmuada çeşitli yüzyılların dil özellikleri görülmektedir. 
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18. yüzyıla kadar olan şiirlerin dil özellikleri ile 18. yüzyıl ve sonrasında yazılan 

şiirlerin ses özellikleri birbirinden farklıdır. 

Eserde incelenen şiirlere bakıldığında Alevî-Bektâşi şairlerin şiirlerine yer verildiği 

görülmektedir. Şiirlerdeki konular daha çok Hurûfîlik ve Alevî-Bektâşi inancı 

üzerinedir. Ayrıca Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin, On İki İmam, Ehl-i Beyt’e duyulan 

derin sevgi ve saygı da şiirlerde işlenmiştir. Müstensih Hurûfîliğin en önemli 

şairlerinden birisi olan Seyyid Nesîmî’nin şiirlerine oldukça fazla yer vermiştir.  

Genel olarak özetlemek gerekirse mecmuanın incelenen kısmında 204 şiir 

bulunmaktadır. Şiirler genellikle 18. yüzyıl ve öncesine aittir. Az da olsa 19. yüzyıla ait 

şiirler de bulunmaktadır. Şiirler karışık şekilde yazılmış, şiirler yazılırken bir dizim 

takip edilmemiştir. Aynı şaire ait birden fazla şiirle karşılaşılırken, bunların arka arkaya 

verilmediği görülmüştür. Mecmuadaki şairlerden bazısı hiç duyulmamış ve divanları 

yayımlanmamış şairlerdir. Bazılarının mahlaslarından hareketle ilmi çalışmalardan 

yararlanarak hangi şaire ait olduğu bulunmaya çalışılmıştır. Mecmuanın başındaki 

şiirlerden 4 tanesi tamamlanmadığı için şairleri tespit edilememiştir. 

Sonuç olarak mecmua, içerisinde genel olarak dini tasavvufi mahiyetteki şiirleri, Alevî- 

Bektâşi geleneğine bağlı şiirleri, Ehli-Beyt On İki İmam sevgisinin işlendiği şiirleri 

barındırmaktadır. Genel olarak gazel nazım şekli ve aruz ölçüsü ile yazılmış şiirlere yer 

verilse de koşma nazım şekli ve hece ölçüsü ile şiirler de bulunmaktadır. Dönemin ünlü 

şairlerinin yanında adına hiç rastlanılmayan şairlere de yer verilmiştir. 
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Tablo 1: Mecmuada Yer Alan Şairler, Şiirlerin Sayısı ve Kullanılan Nazım Şekli  

 

ǾAŧā 1 gazel 

Azbį Baba 1 kaside 1 Muhammes 

Belirsiz 4 nazım 

Bosnavį 1 nefes 

CaǾferį 1 gazel 

Cehdį 1 gazel 

Dertlį 1 müseddes 

Eşrefoğlu Rūmį 1 gazel 

Fedāyį 1 müsemmen 

Ĥaķķį 1 nefes 1 murabba 24 gazel 

Ħalįlį 1 tahmis 1 muhammes 

Ĥamdį 2 gazel 1 muhammes 1 müseddes 

Hāşimį 3 gazel 1 tahmis 

Ĥayderį 1 müseddes 

Ĥayretį 4 kaside  

Ĥıfžį 2 gazel 

Hüdāyį 2 gazel 

Ĥużūrį 1 müseddes 

Kelāmį 1 tahmis 

Ķul Himmet 1 nefes 

Ķul Nesįmį 1 gazel 1 murabba 1 nefes 

Kul Nesįmį+ Seyyid Nesįmį 1 gazel 

Mıśrį 11 gazel 2 nefes 

Misālį 1 gazel 1 Müsebba 

Müştāķį 1gazel 

Naħįfį 2 gazel 

Naķşį 1 gazel 

Naśįbį 1 müseddes 

Neccarzāde Rıżā 8 gazel 

Nesįmį 69 gazel 

Nizāmį 1 müseddes 

Nūrį 1 gazel 

Nuŧķį 1 gazel 

Remzį 1 gazel 

Śādıķį 1 gazel 

Śādır 1 gazel 

Śāfi 1 müseddes 

Seyyid Nižāmoğlu 1 murabba 1 gazel 

Sināf 1 müseddes 

Sürūrį 4 gazel 

Şah Ħaŧāyį 2 nefes 1 gazel (Gazel Kalender Çelebi’ye atfedilir) 

ŞemǾį 1 gazel 1 müseddes 
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Tablo 1’in Devamı 

Şeyh Gālib 1 müseddes 

Şįrį 1 muhammes 

Ŧāhirį 1 gazel 1 muaşşer 1 müseddes 

Uśūlį 1 gazel 1 tahmis  

Vįrānį 4 gazel 1 murabba 2 müseddes 

Yesārį 7 gazel 2 müseddes 
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Tablo 2: 170 Numaralı Mecmuanın MESTAP’a Göre Muhteva Tablosu 
 

 

Vr. Nu. 

 

 

Mahlas 

 

 

Matla’ Beyti/Bendi 

 

 

Mahlas/Makta’ Beyti/Bendi 

 

Nazım Şekli/Birimi 

 

 

Nazım türü 

 

 

Vezin  

 

 

Açıklama     

Giriş Belirsiz Aldadı ĥırś u hevā nefsüŋi gedālıġı ķo 

Bire uślan adı gel berü rüsvālıġı ķo  

Ehli ol gele şimden girü bį-şeydālıġı ķo 

ǾAķluŋı başuŋa vir fikr idüp aǾmālıġı ķo 

 

Ġāfil olma gözüŋ 

Aldadı ĥırś u hevā nefsüŋi gedālıġı ķo 

Bire uślan adı gel berü rüsvālıġı ķo  

Ehli ol gele şimden girü bį-şeydālıġı ķo 

ǾAķluŋı başuŋa vir fikr idüp aǾmālıġı ķo 

  

Ġāfil olma gözüŋ 

Nazım/1   

 

-.--/-.--/-.--/-.- 

Şiirin şairi belli değildir. 

Giriş  Belirsiz  Ĥamd u şükr eyle Ħudādan verilen niǾmete baķ 

Seni tekrįm idüben eyledügi Ǿizzete baķ 

Ol kerįmüŋ kerem ü luŧfını gör ĥikmete baķ 

ǾĀķil iseŋ berü gel saŋa olan devlete baķ 

Ĥamd u şükr eyle Ħudādan verilen niǾmete baķ 

Seni tekrįm idüben eyledügi Ǿizzete baķ 

Ol kerįmüŋ kerem ü luŧfını gör ĥikmete baķ 

ǾĀķil iseŋ berü gel saŋa olan devlete baķ 

Nazım/1   -.--/-.--/-.--/-.- Şiirin şairi belli değildir. 

1 Belirsiz  Eyledüm ism-i şerįfüŋle buŋa ben ibtidā 

Ĥıfž ķıl mecmūǾımı münkirden ey yā Rabbenā 

Eyledüm ism-i şerįfüŋle buŋa ben ibtidā 

Ĥıfž ķıl mecmūǾımı münkirden ey yā Rabbenā 

Nazım/1  -.--/-.--/-.--/-.- Şiirin şairi belli değildir. 

1 Śādıķį Maĥrem-i źāt-ı Ħudāsın yā Muĥammed Muśŧafā 

Muķtedā-yı enbiyāsın yā Muĥammed Muśŧafā 
Śādıķį bir Ǿāşıķum bį-çāreyüm eyle Ǿaŧā 

Göster ol vechüŋ żiyāsın yā Muĥammed Muśŧafā 

Gazel/8  -.--/-.--/-.--/-.-  

1 Nesįmį Sensin ol pāķ źāta mažhar yā Muĥammed Muśŧafā 

Sensin ol şāh-ı velāyet yā ǾAlįyyeǿl-Murtażā 

Çün Nesįmįdür ĥaķįķat bende-i fażl-ı Ħudā 

Dest-gįrüm Şāh-ı Merdān rehberidür evliyā 

Gazel/7  -.--/-.--/-.--/-.- Kul Nesîmî ve Seyyid Nesîmî 

divanlarında şiire rastlanmamıştır. 

1 Belirsiz ǾAyn-ı cemǾ ol ümmet-i źāt-ı şerįf-i Muśŧafā 

Hep bu māh feryād ider heft-i zemįn fevķaǿl-semā  

Lerze düşsün şöyle giryān eyle kim cānuŋda tā 

Aġlamaķdan gözlerüŋ ķana boyansın bį-riyā 

Āh bu mātemde şehįd oldı śusuz ibn-i şehā 

Nūr-ı Ǿayn-ı Murtażā şāh-ı şehįd-i Kerbelā 

Źuǿl-feķāruŋdan Yezįd ķomayın ger Düldül-süvār  

Verme bir laĥža amān eyle gürūhun tārumār 

Vācib oldı oķumaķ laǾnet Yezįde śad hezār 

Māh u ħurşįd sebǾa-i seyyār ider feryād u zār 

Āh bu mātemde şehįd oldı śusuz ibn-i şehā 

Nūr-ı Ǿayn-ı Murtażā şāh-ı şehįd-i Kerbelā 

Müseddes/3  -.--/-.--/-.--/-.- Şiirin şairi belli değildir. 

2 Nesįmį Gori-i şümr ü Yezįd ü gori-i Mervān-ı ħar 

Muśŧafānuŋ ĥażretine ben ķıluram  ilticā 
Ey Nesįmį ĥaşr ü neşrüŋ cāmiǾ ǿisin cāmiǾi 

Enbiyānuŋ sırrı sensin  źǿevliyā vü enbiyā 

Gazel/3  -.--/-.--/-.--/-.-  

2 Ŧāhir Ķurıldı bezm-i Ǿāşıķlar muĥabbet vaķtidür ĥālā 

Gel ey sāķį yetişdür nūş olunsın bāde-i śahbā 
Ki bildüŋ nūr-ı vāĥid Ŧāhirā dünyā vü māfihā 

Bilicek cümlesin Ĥaķ ǾAskerį Mehdį olur peydā 

Gazel/9  .---/.---/.---/.---  

2-3 Fedāyį Ey meh-i burc-ı hidāyet seyyāre  śubĥ u mesā 

Žulmeti mihr-i münevver gibi ķılduŋ rūşenā 

KaǾbe-i Ǿulyāya ķarşu her kim itse iķtidā 

Ķahr-ı aǾdā-yı fenādan bula ger  şeksiz necā 

Nāŧıķ-ı Rūĥuǿl-Ķudüsdür vech-i pāki  veđ-Đuĥā  

Didi Mevlā şānuŋa kim len terānį  yā Mūsā 

Ĥażret-i  Ĥaķdur ŧarįķinde  delįl ü rehberüŋ 

On sekiz biŋ Ǿālemi doldurdı Allāh ekberüŋ 

Fażlı Ĥaķdan uyarıldı hem  çerāġ-ı mermerüŋ  

Cā-yı efzā-yı  śafānuŋ nūr-ı źāt-ı minberüŋ  

Cān u dilden naķş olundı bu dįvāna defterüŋ 

Miskin-i Ǿabdi żaǾįfdür  bu Fedāyį kemterüŋ 

Es-selām ey nūr-ı Aĥmed ĥażret-i Abdāl Mūsā 

Es-selām ey rükn-i esved ĥażret-i Abdāl Mūsā 

Müsemmen/7  -.--/-.--/-.--/-.-  
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Tablo 2’nin Devamı 
3 Rıżā Sen ol gül yüzlü Ǿanber-bū melek-ħū ħūbsın cānā 

Ķamer-peyker semenber bį-bedel maĥbūbsın cānā 
Temāşā-i cemāl eyler iken Ǿuşşāķa her yüzde 

Rıżāya keşf-i dįdār itmede maĥcūbsın cānā 

Gazel/7  .---/.---/.---/.--- Şairin divanında şiire 

ulaşılmamış, TBMM arşivindeki 

yazmadan bakılmıştır. 

3 Ĥaķķį Gel berü ey ŧālib-i Mevlā olan 

Ĥaķ yolunda cān u başı ķıl fedā 

Gel berü ey rāġıb-ı aǾlā olan 

Eyle ednādan sefer Allāha tā 

Varlıġuŋ bendin ayaġuŋdan çözüp 

ǾArş u ferşi gūşe gūşe hep gezüp 

On sekiz biŋ Ǿālemde Ĥaķķį söz verüp 

Ķandadur var ara sırr-ı Kibriyā 

Nefes/5  11’li Hece 

Ölçüsü 
 

3 Ĥaķķį Dırįġā rāh-ı Ĥaķdan sālikānı azduran dünyā 

Bu deŋlü Ǿömrle nefsüǿl-Ǿömürde az duran dünyā 
Saŋa da verdiġi hem bir kefendür ķıl ĥaźer Ĥaķķį 

Bu ĥalķuŋ yollarına cāh-ı miĥnet ķazduran dünyā 

Gazel/5  .---/.---/.---/.---  

4 Niyāzį Uyan ġafletden ey ġāfil seni aldamasın  dünyā 

Yaķaŋı al elinden kim seni śoŋra ķılur rüsvā 

Kemāl-i devlet isterseŋ oķu āyāt-ı Ķurǿānı 

Ki her ĥarfüŋ içinde var Niyāzį biŋ dürr-i yektā 

Gazel/7  .---/.---/.---/.---  

4 Niyāzį Ey derde dermān isteyen 

Yetmez mi derd dermān saŋa 

Ey rāĥat-ı cān isteyen 

Ķurbān olandur cān saŋa 

Yüzüŋ Niyāzį eyle ħāķ 

Derd ile baġruŋ eyle çāk  

Ķalbüŋ sarāyın eyle pāk 

Şāyet gele sulŧān saŋa 

Nefes/12  8’li Hece 

Ölçüsü 
 

5 Ĥaķķį Sen hidāyet itmeseŋ yā Rab baŋa 

Nice irem kendi kendümle saŋa 
Var śadef gibi müdāmen Ħāmuş ol 

Bildüŋ ise bulduŋ ise Ĥaķķįyā 

Gazel/10  -.--/-.--/-.-  

5 Müştāķį ŞemǾ-i śabr-ı  ĥayretem pervāneler aġlar baŋa 

Mest-i cāma  ĥasretem mestāneler aġlar baŋa 
Müştāķįveş ġonca-fem yaķduŋ beni ser-tā-ķadem 

Āgeh olan ĥālüme hep yanalar aġlar baŋa 

Gazel/5  -.--/-.--/-.--/-.- Şairin divanında şiire 

ulaşılmamış, TBMM arşivindeki 

yazmadan bakılmıştır. 

5 Naśįbį  Ey kelāmuǿllāh-ı nāŧıķ Ĥayder-i Ǿālį-cenāb 

Ħūb cemālüŋ nūrı imiş āftāb-ı māh-tāb 

On sekiz biŋ Ǿālem ez-nūr-ı tecellį feyż-yāb 

Şeh-süvār-ı ser-nihāde Cibrįl-i ender-rikāb 

Ĥall-i müşkil server-i dįn şāfiǾ-i yevmüǿl-ĥisāb 

Yā ǾAlį yā büǿl-vefā yā büǿl-Ĥasan yā büǿl-ŧürāb 

Miskinüm geldüm ķapuŋda bir gedā-yı kemterüm 

Ya ne ĥaddüm var ki medĥüŋ ben senüŋ biŋ de derüm 

Bende-i Ǿāciz Naśįbįyem ġulām-ı Ķanberüm 

Ĥayderįyem ħāk-i pā-yı Murtażā tāc-ı serü  

Ĥall-i müşkil server-i dįn şāfiǾ-i yevmüǿl-ĥisāb 

Yā ǾAlį yā büǿl-vefā yā büǿl-Ĥasan yā büǿl-ŧürāb 

Müseddes/12  -.--/-.--/-.--/-.-  

6 Niyāzį İster iseŋ maǾrifetde olasın ālį-cenāb 

Ehl-i Ǿirfān eşiginde yüzüŋi eyle türāb 

Bu Niyāzį kendözinden söz dimez bil ey püser  

Hep anı söyler duyarsuŋ gökden inen dört kitāb 

Gazel/11  -.--/-.--/-.--/-.-  

6-7 Nesįmį Ey göŋül her bir vücūddan cān umarsın key  Ǿaceb 

Bį-keremden luŧf ile iĥsān umarsın key Ǿaceb 

Ey Nesįmį bį-vefādan umma sen  resm ü vefā 

Bį-vefādan rāh ile erkān umarsın key Ǿaceb 

Gazel/6  -.--/-.--/-.--/-.- Şairin divanında şiire 

ulaşılmamış, Nesîmî’nin 

Bilinmeyen Şiirleri adlı 

makaleden yararlanılmıştır. 

7 Nesįmį Ey yüzüŋ naśrun minaǿllāh vey śaçuŋ fetĥun ķarįb  

Ey beşer śūretlü Raĥmān vey  melek-sįmā Ĥabįb 

Ey Nesįmį çün raķįbüŋ yār imiş yaǾnį ilāh 

Luŧf ile ķahr oldı vāĥid hem ĥabįb oldı raķįb 

Gazel/11  -.--/-.--/-.--/-.-  

7 Ĥamdi Muśĥaf-ı ĥüsnüŋde ġamzeŋ śūre-i veǿn-nāziǾāt  

Ruħlaruŋ veǿş-şems  cānā śaçlaruŋ veǿl-mürselāt 

Ħāk-i pāy-i yāri Ĥamdį söyleyüp pek medĥ ider 

İşiden küĥl-i cevāhir içre ķanmışdur ĥayāt 

Gazel/7  -.--/-.--/-.--/-.-  

7 Nesįmį Gözlerüŋ ġamzen muǾayyen gösterür veǿn-nāziǾāt  

Ķaşlaruŋ maķhūr idüpdür leşker-i veǿl-Ǿādiyāt 

Sevdi göŋlüŋden Nesįmį seni ey ārām-ı cān 

Cāna cānānsın  ĥaķįķat cismüŋe cānlar zekāt 

Gazel/6  -.--/-.--/-.--/-.-  

7-8 Nesįmį Āyā laŧįf-i zamāne āyā ħulāśa-i źāt 

İşit bu sözümi tā kim  bulasan anda necāt 

Bu gün Nesįmį sözinüŋ melāĥatına iren 

Hezār secde ķılur śad hezār  ķand ü nebāt 

Gazel/15  .-.-/..--/.-.-/..-  
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Tablo 2’nin Devamı 
8 Mıśrį Baķup cemāli yāre  

Çaġıruram dost dost 

Dil oldı pāre pāre  

Çaġıruram dost dost 

Gelmişem dost ilinden  

Ķoħa ķoħa gülinden 

Bu Muśrįnüŋ  dilinden  

Çaġıruram dost dost 

Nefes/11  7’li Hece 

Ölçüsü 
 

8-9 Bosnavį Bā-i bismiǿllāh deyüp  

Çaġıruram dost dost 

Şems-i vechuǿllāh görüp  

Çaġıruram dost dost 

Mehdi-i isrā budur  

Ekmel-i esmā budur 

Bosnavį maǾnā budur  

Çaġıruram dost dost 

Nefes/12  7’li Hece 

Ölçüsü 
 

9 Misālį Ey göŋül aç Ǿaynuŋı gel Muśŧafāya biǾat it 

Sāķį-i kevŝer ǾAlįyyeǿl-Murtażāya biǾat it 

Ey Misālį maǾnįde bunlar da hep bir nūr durur  

Ayru  śanma gel  ŧarįķ-i enbiyāya biǾat it 

Gazel/9  -.--/-.--/-.--/-.-  

9 Ĥaķķį Gel ey sālik fenāfiǿllāha ir ol ĥāli taĥśįl it 

Beķābiǿllāh bulup śoŋra sülūk-ı sırrı tekmįl it 

Ten İsmāǾįlin İbrāhim-i cāna eyleyüp teslįm 

Bugün ķurbān-ı Ǿaşķa Ĥaķķįyā tekbįr ü tehlįl it 

Gazel/7  .---/.---/.---/.---  

9-10 Yesārį Şehenşeh ol vücūd iķlįmine başdan başa ĥükm it 

Esįr olma hevā-yı nefse var śubĥ u mesā ĥükm it 

Derūn-ı ķaśrınuŋ bevvābını bul ibtidā ĥükm it 

Śaķın ol zįr-i destüŋden ayırma dāǿimā ĥükm it  

Saŋa kimler didi kim durmayup her bir yaŋa ĥükm it 

Eger Ǿāşıķ iseŋ Ǿālemde Ǿāşıķ sen saŋa ĥükm it 

Ķadem baśduŋ cihāna olmaduŋ bir ĥabbeye nāǿil 

Sebeb bilmem nedür bu māsivāya oldıġuŋ māǿil 

Niçün ķılduŋ ġam-ı dünyāyı ber-dūş eyleyüp ĥāmil 

Yesārį sen seni bildüŋ ki olduŋ ķaŧreden ĥāśıl 

Saŋa kimler didi kim durmayup her bir yaŋa ĥükm it 

Eger Ǿāşıķ iseŋ Ǿālemde Ǿāşıķsın saŋa ĥükm it 

Müseddes/4  .---/.---/.---/.---  

10 Ķul 

Himmet 

Tā ķālū belādan sevdik sevişdük 

Bizümle ezelden yārdur muĥabbet 

Üstād nažarında iķrār vermişdük  

Müǿmine ķadįm iķrārdur muĥabbet 

Ķul Himmetdür Ǿahd ü peymān güdersüŋ  

ǾAşķuŋ ķaŧarını çeküp yidersüŋ  

Gelberü gel idüp įmān idersüŋ  

Zįrā ki ĥalķ içre pįrdür muĥabbet 

Nefes/8  11’li Hece 

Ölçüsü 
 

10-11 Ĥaķķį Emr-i Ĥaķdan ŧaşra çıķma ey göŋül fermān gözet 

Śıdķ ile ķul ol rıżā-i ĥażret-i sulŧān gözet 

Ĥaķķįyā bulmaķ dilerseŋ ger cihān içre kemāl 

İr erenler śoĥbetine kāmil-i insān gözet 

Gazel/8  -.--/-.--/-.--/-.-  

11 Ĥaķķį Emr-i Ĥaķdan ŧaşra çıķma resm ü erkānı gözet 

Küfr elin ŧutma bu yolda dįn ü įmānı gözet 

Cevr-i ħārı çekdi ādem Ǿāķıbet irdi güle 

Ādem iseŋ sen de Ĥaķķį cān u cānānı gözet 

Gazel/5  -.--/-.--/-.--/-.-  

11 ǾAźbį Dest-gįr-i Ǿāśiyānsuŋ yā ǾAlį senden meded 

Pādişāh-ı dü cihānsın yā ǾAlį senden meded 

Enbiyālar maĥremisüŋ Muśŧafānuŋ yāveri  

ǾAźbįye dįnsin įmānsın yā ǾAlį senden meded 

Gazel/15  -.--/-.--/-.--/-.-  

11-12 Remzį Ķıl meded şāh-ı velāyet yā ǾAlį senden meded 

Śāĥib-i Ǿadl ü Ǿadālet yā ǾAlį senden meded 

Remzį Ǿāciz-i ġulāmuŋ eyle bend-i dil-pezįr 

Luŧfuŋı ķılsuŋ Ǿināyet yā ǾAlį senden meded 

Gazel/6  -.--/-.--/-.--/-.-  

12a Virānį  Cevābum gūş-ı cān ile işit ey ŧāliǾ-i mesǾūd 

Yüzüŋ ĥarfinden açıldı cihānda her ne ki mevcūd 

Eger serçe degül iseŋ bu Ǿanķā loķmasın gel yut 

Hüveǿl-evvel hüveǿl-āħir yüzüŋdür ķıble-i maǾbūd 

Bu maǾnįnüŋ  ĥadįsinde buyurdı Aĥmed u Maĥmūd 

Cihāna gelmeden Ǿāşıķ  hemān cemāl  imiş maķśūd 

Vįrānįnüŋ ezel ebed bu idi Ǿahd u iķrārı 

Hemān bir ħırķa bir loķma ola bu dünyāda kārı 

Budur bu dervįşüŋ  Ĥaķdan dilegi istegi varı 

Ve ǾAlįdür ve ǾAlįdür ve ǾAlįdür ve dįdārı  

Bu maǾnįnüŋ  ĥadįsinde buyurdı Aĥmed u Maĥmūd 

Cihāna gelmeden Ǿāşıķ  hemān cemāl imiş maķśūd 

Müseddes/4  .---/.---/.---/.---  

12 Yesārį Ĥażret-i yār-ı Ħudādur dįnümüz įmānumuz 

Rāh-ı ĥaķķ-ı evliyādur dįnümüz įmānumuz 

Ey Yesārį bizlerüŋ ol Mehdį-i āl-i Resūl  

Sancaġı mįr-i livādur dįnümüz įmānumuz 

Gazel/13  -.--/-.--/-.--/-.-  

12-13 Ĥayretį Cāna ķalmaz biz fedāyį cānlaruz 

Terk-i tecrįdüz fenāyi cānlaruz 

Ķaçma bizden Ĥayretį bįgāne-vār 

Biz de birķaç āşināyį cānlaruz 

Kaside/11  -.--/-.--/-.-  
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Tablo 2’nin Devamı 
13 Virāni Bil Muĥammed Muśŧafādur  faħr-ı faħruǿllāhumuz 

Hem ǾAlįyyeǿl-Murtażādur bā-i bismiǿllāhumuz 

Bu söze taśdįķ idüp  oldı bizüm hem rāhumuz 

Biz de Rūm  abdālıyuz Mūsį Rıżādur şāhumuz 

Ey Vįrānį doġdı çünki gün gibi ol māhumuz 

Āşikāra oldı gör kim Ĥaķ veliyyuǿllāhumuz  

Rūz-ı şeb nūr-ı cemālüŋ şāh-ı şeyduǿllāhumuz 

Biz de Rūm abdālıyuz Mūsį Rıżādur şāhumuz 

Murabba/5  -.--/-.--/-.--/-.-  

13 Yesārį Faħr-ı Ǿālem Muśŧafānuŋ ķuluyuz ķurbānıyuz 

Hem ǾAlįyyeǿl-Murtażānuŋ ķuluyuz ķurbānıyuz 

Ey Yesārį āl-i evlāduŋ muĥibb-i ħāśıyuz 

Ĥażret-i Bārį Ħudānuŋ ķuluyuz ķurbānıyuz 

Gazel/6  -.--/-.--/-.--/-.-  

13-14 Ĥayretį Śūretā biz gerçi kim  ķaş göz temāşāsındayuz 

Zāhidā maǾnįde Ĥaķķuŋ Ǿarş-ı aǾlāsındayuz 

Muśŧafānuŋ ümmetiyüz Murtażānuŋ bendesi 

Çāker-i āl-i Ǿabāyuz Ĥayretį tā zindeyüz 

Kaside/18  -.--/-.--/-.--/-.-  

14 Ĥamdį Ezelden neşǿe-yāb-ı feyż-i faħr-ı enbiyāyuz biz 

Hezārān naħl-ı gülzār-ı ǾAlįyyeǿl-Murtażāyuz biz 

Gedā-yı şāh şehįdi ibn ü bint-i müctebāyuz biz 

Muĥabbet ħānedānuz nesl-i pāk-i Muśŧafāyuz biz 

Şeh aķlum Ǿāşıķıyuz bende-i āl-i Ǿabāyuz biz 

Ġulām-ı ǾAskerįyüz cünd-i Ǿaşķa kenz-i Ǿirfānuz 

Rumūz-ı gevher-i Mehdįye iren gizli bir kānuz 

Selā-yı    ey Ĥamdį ŧarįķ-i Ǿaşķa ķurbānuz 

Muĥabbet ħānedānuz nesl-i pāk-i Muśŧafāyuz biz 

Şeh aķlum Ǿāşıķıyuz bende-i āl-i Ǿabāyuz biz 

Muhammes/5  .---/.---/.---/.---  

15 Nuŧķį Üç velāyet mihri evc-i burc o şāh-ı evliyāyuz biz  

Ki cevher maǾdeni ħāk-i şehįd-i Kerbelāyuz biz 

Dem-i fażl-ı ilāhįden enįs rūĥ-ı ķuds olduķ 

Mücerred vaĥdet-i Nuŧķį Ħudā nūr-ı Ħudāyuz biz 

Gazel/11  .---/.---/.---/.---  

15 Hāşimį Biz ħarābat ehliyüz her cāne cānān olmuşuz 

Ŧayy-ı eŧvār eyleyüp her ilde mihmān olmuşuz 

Hāşimā dünyā vü Ǿuķbā Ǿāşıķa mekr-i ĥicāb 

Žāhir ü bāŧın bir oldı nūn-ı imkān olmuşuz 

Gazel/8  -.--/-.--/-.--/-.-  

15-16 Ĥaķķį Cihān bir cā-yı mātemdür gelen dünyāya şād olmaz 

Bu şįven ħāneden hergiz meserret müstefād olmaz 

Teveccüh ķıl Ħudāya ḳāḍıyüǿl-ĥācāt odur Ĥaķķį 

Ķo dünyāyı ki dünyā ehli hergiz pür-murād olmaz 

Gazel/10  .---/.---/.---/.---  

16 Nesįmį Firāķuŋ  çekmeyen Ǿāşıķ viśālüŋ ķadrini bilmez 

Cemįle olmayan vāśıl cemālüŋ ķadrini bilmez 

Nesįmį virmedi śūfį ġamuŋdan giydigi şālı 

Ki ol śūfį śafāsuzdur bu şāluŋ ķadrini bilmez 

Gazel/9  .---/.---/.---/.---  

16 Hüdāyį Cān terkini urmadan cānān elüŋe girmez 

Zünnāruŋı ķırmadan įmān elüŋe girmez 

Her demde meǾānįden dersi oķu Hüdāyįden 

Sevdikçe sev anı sen Ǿirfān elüŋe girmez 

Gazel/6  --./.---/--./.---  

16-17 Nesįmį ǾĀlemde bu gün Ǿahdi bütün yār ele girmez 

Yandurdı diken baġrumı gülzār ele girmez 

Elfāž-ı Nesįmį bu gün ol muǾcizedür kim 

Beŋzer aŋa bir lüǿlüǿ-i şehvār ele girmez 

Gazel/9  --./.--./.--./.--  

17 Nesįmį Baŋa sensiz cihān ey cān gerekmez 

Viśālüŋ var iken hicrān gerekmez 

Kesilmez gerçi vaśluŋdan Nesįmį 

Gözünden oldıġın pinhān gerekmez 

Gazel/11  .---/.---/.--  

17 Hāşimį ŞemǾ-i Ǿaşķuŋ zāhidā pervānesidür göŋlümüz 

Murġ-ı lāhūt-i semendür lānesidür göŋlümüz 

Baĥr-ı tevĥįd-i hüviyetdür anuŋ bir ķaŧresi  

Sırr-ı  źātuŋ Hāşimā dür-dānesidür göŋlümüz 

Gazel/5  -.--/-.--/-.--/-.-  

17 Ĥaķķį Derd ehli olan śanma ki dermāna irişmez 

ǾAşķ ehli olan śanma ki Raĥmāna irişmez 

Her kimde ķadem olmaya himmet cihetinden 

Ĥaķķį bir ayaķ pāye-i merdāne irişmez 

Gazel/8  --./.--./.--./.--  

17-18 Nesįmį Sen baŋa yār ol ki göŋlüm bir daħı yār istemez 

Göŋlümin dil-dārı sensin özge dil-dār istemez 

İstedi Ĥaķdan Nesįmį vaślını buldı murād 

Mālik-i Dįnār oldı genc ü dįnār istemez 

Gazel/9  -.--/-.--/-.--/-.-  

18 Nesįmį Cān Ǿaşķa düşdi ey göŋül yā Rab nedür tedbįrimüz 

Cān neylesin bį-çāre çün Ĥaķdan budur taķdįrimüz 

Ķurǿāndur anun śūreti aydur Nesįmį şek degül 

Münkir eger yoķ der ise uş muśĥaf uş tefsįrimüz 

Gazel/11  --.-/--.-/--.-/--.-  

18-19 Seyyid 

Nizamoğl

u 

Ol zamān kim Ǿāleme ķıldı nažar perverdigār  

Nūr-ı Aĥmedden ǾAlįnüŋ nūrı oldı  āşikār 

Verdi Cebrāǿįl idi  oldı cihāna yādigār 

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār 

Ben Nižām oġlu Seyidüm ehl-i beytüŋ kemteri 

Şāh Ĥasanuŋ Ǿaşķına ben verirüm cān u seri 

Sevmezem āl-i Yezįdi CaǾferįyem CaǾferį 

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār 

Murabba/15  -.--/-.--/-.--/-.-  
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19-20 Kul 

Nesįmį 

Ey atı Düldül ķulu Ķanber ķılıcı Źuǿl-feķār 

Ay u gün yıldızlar  elinde ķamu  leyl ü nehār 

Levĥ-i maĥfūžda yazılmış ħaŧŧıdur  perverdigār  

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār 

Ey Nesįmį Ǿuķbāyı refǾ itdi şāhumdur ǾAlį 

Dest-gįr-i rāzum pūşt ü penāhumdur ǾAlį 

Dilde virdüm ķalb içre fażl-ı ilāhumdur ǾAlį 

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār 

Murabba/7  -.--/-.--/-.--/-.-  

20 Ĥayderį Nūr-ı aķdem ķandįl içre ķıldı bir-nūr iǾtibār 

Cümle ervāĥdan muķaddem oldı pür-nūr āşikār  

Ĥākim-i esrār-ı ķudret böyle ĥaŧ buldı ķarār  

Ķıldı źātından śıfāta Murtażā-yı yādigār  

Laĥmüke laĥmį  buyurdı ol Resūl-i Kird-gār 

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār 

Mihri-i śāĥib-livānuŋ Ŧālibįyüz Ĥayderi 

Tā elest Ǿahdi ķavįdür Ĥayderįnüŋ kemteri 

Şehr-i dilde berķ urur şāhuŋ muĥabbet enveri 

Enbiyānuŋ yāri çeşm-i evliyānuŋ rehberi 

Laĥmüke laĥmį buyurdı ol Resūl-i Kird-gār 

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār 

Muhammes/5  -.--/-.--/-.--/-.-  

20-21 Dertli  Sāķį-i kevŝer durur  cennetde şįr-i Kird-gār 

Raĥm-ı māderden biridür  Muśŧafāya yādigār 

Oldı seyfinden anuŋ dįn-i Muĥammed āşikār 

Leşker-i küffārı tįġından geçürdi bį-şümār 

Ya nice medĥ itmeyem dünyā vü Ǿuķbā nāmı var 

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār 

Bildüŋiz mi siz Yezįdüŋ baġrınuŋ ŧaş oldıġın 

Žāhiren İslāmlıġı bāŧında ķallāş oldıġın 

TāǾn ķılmaŋ dertlerine gözlerüm yaş oldıġın 

Kimseler Ǿayb itmesin Dertlį Ķızılbaş oldıġın 

Ya nice medĥ itmeyem dünyā vü Ǿuķbā nāmı var 

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār 

Müseddes/6  -.--/-.--/-.--/-.-  

21 ŞemǾį Ĥācı Bektāş-ı Velįnüŋ bindiġi cānsız divār 

Mažhar-ı nūr-ı ǾAlįdendür aŋa ol yādigār 

Didi arslanum ǾAlįdür ķudret ile Kird-gār 

Pāye-i  Düldül iderdi Ǿarş-ı aǾlāda ķarār 

Śad hezār biŋ kāfiri bir nāǾrada eyler  şikār 

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār 

İşidüp bu ĥāli cennet ehli giydi ķāreler  

İki Ǿālem serveri açdı göŋülden yareler  

Nūr-ı Ĥaķķa ķavuşup gitdi o dem meh-pāreler 

Ĥaşre dek ķan aġlasunlar Ǿāşıķ-ı bį-çāreler  

Bu muĥabbet ŞemǾįdür tā ĥaşre dek böyle yanar 

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār 

Müseddes/4  -.--/-.--/-.--/-.-  

21-22 Virāni Žāhir oldı çün bize dįdār-ı vaĥdet āşikār  

Ĥaŧŧ-ı źātından yazılmış gördük anı śadr-ı cār 

Zį mürekkeb zį ķalem zį kātib-i perverdigār 

Zį kelām-ı vaĥy-i menzil nām-ı Ĥayderdür ey yār  

Oķu bu ismi dilerseŋ olmaya şeklüŋ ħimār   

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār 

Ey Vįrānį çār-deh maǾśūm-ı düvāzdeh imām 

Dutdı Ǿālem emr-i birle ser-te-ser böyle nižām  

Ger ümįdüŋ dünyenüŋ sevdāsını ķaŧǾ it tamām  

Śad selām olsun ǾAlįnüŋ āline de śad selām  

Her nefesi źikr ü fikrüŋ bu kelām olsun kelām  

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār 

Müseddes/7  -.--/-.--/-.--/-.-  

22-23 Misāli İrdi eyyām-ı bahār bu  Ǿālem oldı gül-Ǿiźār  

Baġladı dürlü alay śāf śāf şükūfe  lālezār 

Bezme  geldi lāle-zerrįn cām dutdı şāhvār 

Sāķiyā śun sāġarı mey geçmeden bu nev-bahār  

Şāh-ı Merdān Ǿaşķına cām içelüm leyl ü nehār 

Oldı  ol yüz yirmi dört biŋ enbiyāya tāc-dār  

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār 

Başdan ayaġa Misālį nūr-ı raĥmetdür bize 

İsmini yād eylemek devlet saǾādetdür bize 

Her bir işde rehber ü Ǿayn-ı Ǿināyetdür bize 

Ĥaķķa minnet her ŧaraf erbāb-ı rifǾatdür bize 

Aŋa ķul olmaķ yine andan seħāvetdür bize 

Dönderürsek başumuz yolunda laǾnetdür bize 

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār 

Müsebba/7  -.--/-.--/-.--/-.-  

23 Nesįmį Ķanı  bir Ǿahd ü peymānı bütün yār 

Ķanı bir ķavli gerçek doġrı dil-dār 

Nesįmį yār ilen yār oldı çünkim 

Ķamu Ǿālem ne ġam ger olsa aġyār 

Gazel/12  .---/.---/.--  

23 Nesįmį Yār-ı dilber senden ayru kim didi Ǿālemde var 

Ķanı senden özge dilber ķanı senden özge yār 

Doġrı söz doġrar  ĥasūduŋ baġrını şol maǾnįde    

Kāfire oldı Nesįmįnüŋ kelāmı Źuǿl-feķār 

Gazel/14  -.--/-.--/-.--/-.-  

24 Nesįmį Cemālin KaǾbe-i ehl-i śafādur 

Viśālin KaǾbe-i rükn-i minādur 

Ezelden ķul olan āl-i Ǿabāya 

Nesįmį tek gedā-yı bį-nevādur 

Gazel/15  .---/.---/.--  

24 Nesįmį Cemālüŋ pertevi śunǾ-ı Ħudādur  

Yolunda Ǿāşıķın cānı fedādur 

Nesįmį terk ķıldı cān yolunda 

Dem-ā-dem Ǿaşķ ile ism-i śafādur 

Gazel/5  .---/.---/.-- Kul Nesîmî ve Seyyid Nesîmî 

divanlarında şiire rastlanmamıştır. 
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Tablo 2’nin Devamı 

24-25 Nesįmį Ķaşunla kirpügüŋ zülfüŋ ķaradur 

TeǾālaǿllāh ne śūretler yaradur 

Nesįmį çünki Ĥaķķa vāśıl oldı 

Hüveǿl-bāķį Hüveǿl-beķādur 

Gazel/12  .---/.---/.--  

25 CaǾferį Şunun  kim derde dermānı Muĥammed 

Muśŧafādandur 

Delįl-i dįn ü įmānı ǾAlįyyeǿl-Murtażādandur 

Ne ġam yir CaǾferį işbu cihānuŋ ĥādiŝātında  

Kim anuŋ her dü Ǿālemde demi āl-i Ǿabādandur 

Gazel/7  .---/.---/.---/.---  

25 Nesįmį TeǾālā şānehū ĥüsnüŋ śıfātı kim muǾallādur 

Ki er-raĥmān Ǿaleǿl-Ǿarşiǿstevā  ol śaĥn-ı Mevlādur 

Nesįmįnüŋ bu gün düşdi gözine dişlerüŋ Ǿaksi 

Zehį pākįze cevher kim muĥįŧi gör ne deryādur 

Gazel/11  .---/.---/.---/.---  

25-26 Kul 

Nesįmį-

Seyyid 

Nesįmį 

Gözüŋ aç ŧālibā gör kim ǾAlįdür Ǿāleme server 

Muĥammed Ǿaşķ ile deryā ǾAlįdür Ǿilmle perver 

Nesįmįniŋ dil ü cānı münevverdür ǾAlį nūrı 

ǾAlį vālā ǾAlį aǾlā ǾAlįdür źāt-ı peyġāmber 

Gazel/12  .---/.---/.---/.--- Kul Nesîmî ve Seyyid Nesîmî 

şiirlerinin birleşiminden 

oluşmuştur. 

26 Nesįmį Źātı ilen ol nūr-ı dıraħşān da ǾAlįdür 

Ĥaķķına ķılan şükr-i firāvān da ǾAlįdür 

Ħāk ol Nesįmį şāh-ı velį medĥine düşdi 

Hem maǾden-i luŧf u kerem ü kān da ǾAlįdür   

Gazel/12  --./.--./.--./.-- Kul Nesîmî ve Seyyid Nesîmî 

divanlarında şiire rastlanmamıştır. 

26 Virānį Gel ey müǿmin bize iķrār ǾAlįdür  

Ĥaķāyıķ Ǿilmine esrār ǾAlįdür 

Vįrānį ķancaru kim Ǿazm ķılsuŋ   

Görünen gözüŋe dįdār   ǾAlįdür 

Gazel/7  .---/.---/.--  

26-27 Hayretį Buldılar ol bį-nişāndan çün nişān abdāllar 

Lā-mekān ilinde dutdılar mekān abdāllar 

Hayretįyem ġam şebinde ķoyasız lāyıķ mıdur  

Olmayasız ol ġarįbe mihribān abdāllar 

Kaside/32  -.--/-.--/-.--/-.-  

27-28 Śāfį Ne žan itdüŋ gözüm nūrı Ǿāşıķlıķ dervişānlıķdur 

Er oldur nefsine śabr u ķanāǾat pehlevānlıķdur 

Cihānuŋ ǾǾizz ü cāh u devlet ü mülki ki ħānlıķdur 

Anuŋ mülkinde bayķuşlar öter āħir vįrānlıķdur 

Çerāġ-ı şemǾi söndürme ki cehd it yol ķaranlıķdur 

Duraġ-ı menzilüŋ fikr itmemek çoķ ġāfilāŋlıķdur 

Śāfiyā hįç senüŋ nām u nişānuŋ ķalmaya bir gün  

Ķanı bülbül gibi söyler lisānuŋ ķalmaya bir gün 

Cihānuŋ külli varından gümānuŋ ķalmaya bir gün 

İrişünce ecel dil tende cānuŋ ķalmaya bir gün 

Çerāġ-ı şemǾi söndürme ki cehd it yol ķaranlıķdur 

Duraġ-ı menzilüŋ fikr itmemek çoķ ġāfilāŋlıķdur 

Müseddes/4  .---/.---/.---/.---  

28 Usūlį Gir göŋül mülkine seyr it ol ulu  dergāhı gör 

Şeş cihāta pertevini śalmışdur  ol māhı gör   

Źerre-i nāçįzden Ħurşįde varan āhı gör 

Her neye kim baķduŋ ise anda sen Allāhı gör 

Ķancaru kim Ǿazm ķılsaŋ ŝümme vechuǿllāhı gör 

Ey Uśūlį remz-i mā evĥā yı bilmez her saķįm  

Kim kelāmuǿllāh sırrın aŋlamaz dįv-i racįm  

Ħoş buyurmuşdur bes ol sālike rāh-ı müstaķįm  

Ǿİlm-i ĥikmetden bilürseŋ gel berü gel ey ĥakįm  

Sen Nesįmį manŧıķundan diŋle Fażluǿllāhı gör 

Tahmis/9  -.--/-.--/-.--/-.- Seyyid Nesîmî şiirine tahmis 

yapılmıştır. 

28-29 Ĥamdį ǾĀrif-i mürşide ir źātuŋı Ǿirfān idegör 

Baş ķoyup eşigine cānuŋı ķurbān idegör 

Ķaŧresün baĥre ķarış kendüŋi Ǿummān idegör 

Ķul iken var özüŋi Ǿāleme sulŧān idegör 

Ġāfil olma gözüŋ aç sen seni insān idegör 

Hem-dem-i ehl-i dil olup tenüŋi cān idegör 

Mürşid-i kāmile var nāmuŋı bir gerçek er it 

Vāśıl-ı maǾrifetuǿllāh oluben bir hüner it 

Ĥamdį ġayrı ķo hemān kendüŋü aǾlā nažar it 

Ĥasb-i ĥālüŋi hemān bu söz ile miħtaśar it 

Ġāfil olma gözüŋ aç sen seni insān idegör 

Hem-dem-i ehl-i dil olup tenüŋi cān idegör 

Müseddes/7  -.--/-.--/-.--/-.-  

29 Nesįmį Yārumı ayırdı benden çarħ-ı ġaddār işte gör 

Yüregüm baş  oldı ġamdan gel içüm yar işte gör 

Tā Nesįmįnüŋ vücūdın nūrına yandurdı yār 

Nāra düşmişdür ĥasedden nice aġyār işte gör 

Gazel/10  -.--/-.--/-.--/-.-  

29 Nesįmį Yārini bunda görenler yārini yarın görür 

Yāri bunda görmeyen yarın ķaçan yārin görür 

Ey Nesįmį ol hemān himmet faķįr ol kim faķįr 

Cenneti Ǿarżulamaz ol yār ruħsārın görür 

Gazel/6  -.--/-.--/-.--/-.- Kul Nesîmî ve Seyyid Nesîmî 

divanlarında şiire rastlanmamıştır. 
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Tablo 2’nin Devamı 
30 Ħalįlį Cemālüŋ vaśfın ey dilber egerçi tende cān söyler 

Lebüŋ esrārını Ǿaşķuŋ velākin rāygān söyler 

Ki nuŧķuŋ emr-i Ĥaķdur Men Ǿaref  sırrın Ǿayān 

söyler 

Ayā sen śanma kim senden bu güftār-ı dehān söyler 

Veyā terkįb olan Ǿunśur yāħūd laĥm-ı zebān söyler 

Göŋül gözüŋi ġafletden açan Ǿāşıķlar ey Naķşį 

Olardur ĥaķķı bāŧıldan seçen Ǿāşıķlar ey Naķşį  

Ħalįlį gibi özinden geçen Ǿāşıķlar ey Naķşį  

Seķāhüm Rabbehüm  ħamrın içen Ǿāşıķlar ey Naķşį 

İrer maǾşūķına anlar mekāndan lā-mekān söyler  

Tahmis/7  .---/.---/.---/.--- Nakşî şiirine tahmis yapılmıştır. 

30-31 Hāşimį Ĥaķįķat źāt-ı Mevlādan ķamu eşyā  Ǿayān söyler 

İşit semǾi baśįretle śaķın  śanma nihān söyler 

Ķıyāmın aŋlayup Ĥaķ ile eneǿl-ĥaķ  hemān söyler 

Eyā sen śanma kim senden bu güftār-ı dehān söyler 

Veyā terkįb olan Ǿunśur yaħūd laĥm-ı zebān söyler 

Kelāmuŋdan alurlar feyż bugün  Ǿāşıķlar ey Naķşį 

Senüŋ nuŧķuŋla iĥyādur bugün  Ǿāşıķlar ey Naķşį 

Žuhūruŋ sırr ile Hāşim bugün  Ǿāşıķlar ey Naķşį 

Seķāhüm Rabbehüm  ħamrın içen Ǿāşıķlar ey Naķşį 

İrer maǾşūķına anlar mekāndan lā-mekān söyler 

Tahmis/7  .---/.---/.---/.--- Nakşî şiirine tahmis yapılmıştır. 

31 Nesįmį Seķāhüm Rabbehüm  ħamrı dudaġuŋ 

Kevŝerindendür 

Bu meyden içenüŋ nuķlı ĥadįŝüŋ sükkerindendür 

Nesįmį māsivāǿllāhdan kesildi dilberi buldı 

Sivāyı nǿeylesin nǿitsin Ǿināyet dilberündendür 

Gazel/12  .---/.---/.---/.---  

31 Şāh 

Ħaŧāyi-

Kalender 

Çelebi 

Ey göŋül şād ol Muĥammed Muśŧafā devrānıdur 

Mürşidüm  Şāh-ı velāyet Murtażā devrānıdur 

Geçdi ĥükm-i devr-i Mervān geldi imām ǾAskerį 

Secde ķıl gel ħānedāna Şāh Ħaŧā devrānıdur 

Gazel/7  -.--/-.--/-.--/-.- Hataî’ye atfedilen bu şiir 

Ķalender Çelebi’ye aittir. 

31-32 Ĥaķķį Görenler Ĥaķ cemālini cinān-i ĥūrį neylerler 

Bulanlar dost viśālini bu dār-ı devri neylerler 

Ne ķahra incinürler ehl-i dil ne luŧfa şenlerdür 

Kemāl ehli olanlar Ĥaķķį nār u nūrı neylerler 

Gazel/6  .---/.---/.---/.---  

32 Virānį Dilümde tesbįĥüm devrān  olupdur  

Sücūdum sācidüm insān olupdur 

Vįrānį dervįşe luŧfetdi Ĥayder  

İrişdi üçlere Selmān olupdur 

Gazel/5  .---/.---/.--  

32 Şāh 

Ħaŧāyi 

Bāŧınumda baŋa didi  bir Ǿazįz 

Muĥabbetden geçen Ĥaķdan da geçer 

Vermeŋ naśįbini kesüŋ ġıdāsın 

Muĥabbetden geçen Ĥaķdan da geçer 

Muĥabbet didigüm  ħaślar ħāśıdur 

Muĥabbet olmayan Ĥaķķuŋ nesidür 

Nuŧķı Ħaŧāyįnüŋ Ĥaķ nefesidür  

Muĥabbetden geçen Ĥaķdan da geçer 

Nefes/6  11’li Hece 

Ölçüsü 
 

32-33 Ŧāhir Bā-i bismiǿllāhı Raĥmānį śıfāt ādemdedür 

Kāffe-i  kevn ü mekān sırr-ı źāt ādemdedür 

Āyet-i sebǾuǿl-meŝān arż u semāvāt ādemdedür  

Heşt-i rūzį heft şeb vü şeş cihāt ādemdedür 

Ĥaşr u mįzān u śırād u kāǿināt ādemdedür 

Ķıble-i miĥrāb ism-i külliyāt ādemdedür 

Leyletüǿl-MiǾrāc hem Ķadr ü Berāt ādemdedür 

Çār-deh āyet ĥarfi hem bu muĥkemāt ādemdedür 

Nuŧķ-ı ħātem bist ü heşt-i müfredāt ādemdedür 

Seyyid-i nuŧķ-ı Ħudā sırr-ı fekān  ādemdedür 

Ĥāśıl itdi şāh-ı Necefden Ŧāhirā ādemligi 

Āl-i Ŧāhā ķıldı ey şāhım nümā ādemligi 

Ħoş beyān itdi Cenāb-ı Kibriyā ādemligi 

Vaśf ķıldı faħr-ı Ǿālem Muśŧafā ādemligi 

Eyleme dūr dįdeden bir dem dilā ādemligi 

Rūz u şeb saǾy u niyāz eyle şehā ādemligi 

Cümleden elzem durur bilmek saŋa ādemligi 

Bil bilā-şek künh-i źāta intihā ādemligi 

Cümleyi iĥyā ķılan āb-ı ĥayāt ādemdedür 

ŚunǾ-ı Ĥaķ ile vücūd-ı mümkināt ādemdedür 

Muaşşer/5  -.--/-.--/-.--/-.-  

33 Nesįmį Leyletüǿl-Ķadrüŋ sevādı zülf-i pür-tābındadur 

Veǿđ-đuĥā nuŋ āftābı rūy-ı  mehtābındadur 

Çün Nesįmįnüŋ Ebuǿl-Fażl oldı Ĥaķdan künyesi 

Cümle esmānuŋ ĥurūfı Ǿayn-ı elķābındadur 

Gazel/12  -.--/-.--/-.--/-.-  

33 Nesįmį Neylerem ben bunda durup  çünki dil-dār andadur 

Śanma kim anda didigüm Bursa ya Lārendedür 

Dişlerüŋ Ǿaksi Nesįmįnüŋ gözine düşeli 

Baĥr-ı Baĥreyn oldı ol lüǿlüǿ-i şehvār andadur 

Gazel/8  -.--/-.--/-.--/-.-  

34 Sürūrį Ol ki Ǿunvān-ı melāĥat ķaş u ŧuġrāsındadur 

Leyletüǿl-esrārı ol zülf-i semen-sāsındadur 

Ey Sürūrį Ǿallemeǿl- esmāyı taĥsįl eyle kim 

Çün müsemmā ādem-i ħākįnüŋ esmāsındadur 

Gazel/7  -.--/-.--/-.--/-.-  

34 Ĥıfži Şāh Muĥammed nūr-ı vāĥid taħt-ı levlākindedür 

On sekiz biŋ Ǿālemüŋ eşyāsı emlākindedür 

Pek żaǾįf itdi gözüm māhı riyāżet bizleri 

Ĥıfžįyā Ǿaşķ u niyāz itdükce imsākindedür 

Gazel/7  -.--/-.--/-.--/-.-  
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Tablo 2’nin Devamı 
34 Ĥaķķį Ĥamduliǿllāh ey göŋül tevĥįd-i Ĥaķ cānuŋdadur 

Źāt-ı efǾāli śafānuŋ Ǿālem-i Ǿirfānuŋdadur 

Ĥaķķį ĥaķ ile ķıyām itdüŋse ķılduŋ ħoş namāz 

Şol ŝevābı dü cihān bildüŋ ki dįvānuŋdadur 

Gazel/7  -.--/-.--/-.--/-.-  

34 Ĥaķķį Ey göŋül şol ķaŧrede deryā-yı Ǿummān gizlidür 

Źerre-i nā-çįzde mihr-i dıraħşān gizlidür 

Ehl-i Ǿirfān didiler Ĥaķ bilmek āsāndur velį 

Ĥaķķį yetmiş biŋ ĥicāb içinde insān gizlidür 

Gazel/6  -.--/-.--/-.--/-.-  

34-35 Ĥaķķį Nedür bu deŋlü ķażālar ki ibtidā yoķdur 

Nedür bu deŋlü belālar ki intihā yoķdur 

Var imdi Ĥaķķį ĥaķįķat bilürseŋ ol ħāmūş 

Ki bunda çūn ü çerā bil saŋa baŋa yoķdur 

Gazel/6  .-.-/..--/.-.-/..-  

35 Nesįmį MuǾanber sünbülüŋ şāha gül-i sįr-āba pür-çįndür 

MaǾāzaǿllāh ħaŧā ķıldum ne pür-çįn nāfe-i Çįndür 

Gözümden gerçi dil-keşdür śaçınuŋ şįvesi ammā 

Nesįmį Ǿaşķ-ı sevdāya bıraķan şol Moġol Çįndür 

Gazel/9  .---/.---/.---/.---  

35 Nesįmį Vaśluŋı kim ki bulmadı derd ü Ǿaźāb  içindedür 

LaǾlüŋi kim ki śormadı teşne serāb içindedür 

Zülf ü ķaşuŋ Nesįmįye vech-i ĥüsnündür ey śanem 

Cįm ile nūn bu vech ile ķanķı kitāb içindedür 

Gazel/9  -..-/.---/-..-/.---  

35-36 Nesįmį Zülf-i siyāhı māhımuŋ ĥalķası māh içindedür 

Şol ķamerüŋ menāzili ebr-i siyāh içindedür 

Śūret-i ħūba müddeǾį baķma dimiş Nesįmįye 

Yüzi ķarayı gör nice küfr ü günāh içindedür 

Gazel/7  -..-/.---/-..-/.---  

36 Ĥużūri Baŋa hicrān cefāsı hep bu çarħ-ı bį-vefānuŋdur 

ŞefāǾat merĥamet şefķat Resūl-i Kibriyānuŋdur 

ǾAŧā vü luŧf-baħş de Ħālıķ-ı kevn ü mekānuŋdur 

Dilā beyhūde sen śanma bu söz bir nüktedānuŋdur 

Erenlerden ümįdüŋ kesme himmet evliyānuŋdur 

Tevekkül ķıl viśāl-i yāre çün vermek Ħudānuŋdur 

Yüri ālūde-dāmen ol muĥabbet ħāk-i rāhında 

Beķā yoķdur bilürsün Ǿāķıbet devlet külāhında 

Ĥużūrį aldanup ķalma cihānuŋ Ǿizz ü cāhında 

Murāda irmek isterseŋ bu Ǿālem tekke-gāhında 

Erenlerden ümįdüŋ kesme himmet evliyānuŋdur 

Tevekkül ķıl viśāl-i yāre çün vermek Ħudānuŋdur 

Müseddes/5  .---/.---/.---/.---  

36 Śādır Ķırup biŋ pāre iden şįşe-i ķalbi celālüŋdür 

Yine her pāresinden görinen nūr-ı cemālüŋdür 

Ŧaġuldı cismi Śādırā bozuldı nisbet-i śofra 

Benüm bu nisbetüm şimdi ne māhuŋdur ne sāluŋdur 

Gazel/5  .---/.---/.---/.---  

36 Ĥāşimį Nūş iden śahbā-yı  Ǿaşķı tā ezel mestānedür 

ŞemǾ-i Ǿaşķa yanmaġa ol tā ebed pervānedür 

Hāşimā Manśūr-veş oddan Eneǿl-Ĥaķ nāǾrasun 

Yüz çevirse dār-ı Ĥaķdan belki ol bįgānedür 

Gazel/5  -.--/-.--/-.--/-.-  

36-37 Ĥamdį Bugün meydān-ı Ǿaşķ içre şu kim merd-i melāmetdür 

TaǾalluķdan ħalāś oldı yeri anuŋ selāmetdür 

Gözüŋ yaşın görüp Ĥamdį senüŋçün cümle Ǿālemdür 

Ne ħoş deryāya ġarķ olmuş meger śāĥib-kerāmetdür 

Gazel/5  .---/.---/.---/.---  

37 Haķķį O bir güldür beķābiǿllāh boyasına boyanmışdur 

Fenā gelmez vücūdına ĥayāt ābına ķanmışdur 

Tecellį-i beķāya ķıl şefāǾat yā Resūluǿllāh 

Dil-i Ĥaķķį fenādan ħayli demdür kim uśanmışdur 

Gazel/5  .---/.---/.---/.---  

37 Rıżā Nihāli ķāmetün cāna ezel dilkeşleründendür 

O serv-i lā-mekān bāġ-ı liķā serkeşleründendür 

Rıżāyį pür-śafā hemvāre taķlįde ħilāfetde 

Gürūhı evliyānuŋ ĥāliyā Bekdāşlarundandur 

Gazel/7  .---/.---/.---/.---  

37 Rıżā Zamān aĥvālini cānā bilür ammā zamānsızdur 

Aŋa maĥśūśdur kevn ü mekān kendi mekānsızdur 

Mülāzım ol Rıżāya Men Ǿaref dersinde zįrā kim 

Kitāb-ı müsteŧāb-ı fen-i ĥikmet imtiĥānsızdur 

Gazel/8  .---/.---/.---/.--- Şairin divanında şiire 

ulaşılmamış, TBMM arşivindeki 

yazmadan bakılmıştır. 

37 Nesįmį ǾUmmāna düşen  Ǿaşķ ile dür-dāneye uġrar 

Şükrāne veren cānını cānāneye uġrar 

Girdi ĥarem-i KaǾbe-i taĥķįķe Nesįmį 

Ĥannānı tavāf eyler o Mennāneye uġrar 

Gazel/7  --./.--./.--./.--  

37-38 ǾAŧā Dili zārıda olan derdüme āgāh aġlar 

Çekdigüm hecre benüm āh-ı seĥergāh aġlar 

Sāye-i feyż-i viśāl olsa bucaġında ǾAŧā 

Eyleyen gerdānını teslįm eyvāh aġlar 

Gazel/5  ..--/..--/..--/-.-  

38 Nesįmį Sensiz yedigüm her ne yesem  derd ile ķandur 

Gel gel dudaġuŋ   şerbetine cānumı ķandur 

ǾAşķuŋda Nesįmį olalı ħalķa melāmet 

Meşhūr-ı cihān oldı vü Ǿālemde Ǿayāndur 

Gazel/11  --./.--./.--./.--  

38-39 Nesįmį Ey nesįm-i śubĥ-dem biǿllāh şu yārum ħoş mıdur 

Şol ĥabįbüm dilberüm Ǿālemde vārum ħoş mıdur 

Çün Nesįmį śaldı özin Ǿaşķuŋa pervāne tek 

Ey yüzi gülşen saŋa bu āh u zārum ħoş mıdur 

Gazel/6  -.--/-.--/-.--/-.-  

38 Rıżā Gül-i nāzik-mizāc-ı gülşen-i rāzı dikenden śor 

Diken cevrin zebān-ı merdüm-i ħāŧır-şikenden śor 

Rıżāya yoķ yere lüǿlü-yi lālādan suǿāl itme 

Nihānı noķŧa-i mevhūmeyi dürc-i dehāndan śor 

Gazel/7  .---/.---/.---/.---  

38-39 Nesįmį Śūretüŋ ħaŧŧ-ı ilāhį dürr-i nādān ne bilür 

Dįv-i melǾūn-śıfat u maǾnį-i Ķurǿān ne bilür 

KaǾbe-i maǾnįye her kim çü Nesįmį iremez 

Miĥnet-i bį-Ǿaded ü ħār-ı muġaylān ne bilür 

Gazel/5  -.--/-.--/-.--/-.-  
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39 Nesįmį Göŋlü aǾmā olanuŋ   nūr-ı tecellā ne bilür 

Bu sözin şerĥini bįnāya śor aǾmā ne bilür 

Ey Nesįmį nefesüŋ gerçi Mesįĥā demidür 

MuǾcizüŋ remz ile Mūsį ile ǾĮsā ne bilür 

Gazel/9  -.--/-.--/-.--/-.-  

39 Nesįmį Servüŋ ķatında sidre vü Ŧūbā-revān olur 

LaǾlüŋ şarābını  […]  içen revān olur 

Vaśluŋdan oldı zinde Nesįmį ileǿl-ebed 

Āb-ı ĥayāta vāśıl olan cān ne cān olur 

Gazel/11  --./-.-./.--./-.-  

39-40 Nesįmį ǾIyd-i ekberdür cemālüŋ Ǿıyde cān ķurbān olur 

Āb-ı ĥayvāndur dudaġuŋ her kim içer cān olur 

Ey Nesįmį āb-ı Kevŝerdür meger nuŧķuŋda kim 

Her kim ol şarābı içer mest-i cāvidān olur 

Gazel/17  -.--/-.--/-.--/-.-  

40 Mıśrį Kim ki Ǿaşķuŋ dārına ber‐dār olur 

Cümle Ǿuşşāķ içre ol serdār olur 

Kim ki kendin yoķ iderse Mıśrįyā 

Yoķluġunuŋ ġāyetinde var olur 

Gazel/12  -.--/-.--/-.-  

40-41 Uśūlį Gün gibi insān-ı kāmil mažhar-ı āyāt olur  

On sekiz biŋ Ǿālemüŋ taśvįrine mirǿāt olur 

Ey Uśūlį Ǿaynuŋı ġayb eyledüŋ aǾyānda 

Anuŋ içün saŋa ġaybiyyāta Ǿayniyyāt olur 

Gazel/9  -.--/-.--/-.--/-.-  

41 Ĥaķķį Her kim ol yārı dilerse yoluna ķurbān olur 

Āteş-i Ǿaşķında dāǿim yanuben büryān olur 

Varlıġuŋ yoķ eyle Ĥaķķį Ǿāşıķ-ı śādıķ iseŋ 

Sırr-ı Ĥaķ ehl-i fenānuŋ ķalbine mihmān olur 

Gazel/8  -.--/-.--/-.--/-.-  

41-42 Kelāmį Cennetüǿl-mevā yüzüŋdür leblerüŋ mā-i ŧahūr 

Mūsį-i cāndur sözüŋ nāzik vücūduŋ kūh-ı Ŧūr 

ǾĀlemüǿl-ġaybuŋ vücūdı   senden olmuşdur žuhūr 

Ey śaçuŋ žıll-i ilāhį vey ruħuŋ Allāhu nūr 

Ravżanuŋ servi boyuŋdur Ǿındehā cennātü  ĥūr 

Ey Kelāmį fażl-ı Yezdān dergehine tevbe  ķıl 

Olmayasın tā  nesimde Ĥaķ ķatında münfaǾil 

Ĥayy-ı cāvidānı bilmek ister iseŋ şöyle bil   

Rūĥ-ı Ķudsįdür Nesįmįnüŋ sözi ey zinde-dil 

Ger Mesįĥā tek diriysen yatma kim çalındı śūr 

Tahmis/14  -.--/-.--/-.--/-.- Seyyid Nesîmî şiirine tahmis 

yapılmıştır. 

42 Nesįmį Fürķatüŋ urdı beni uş  cigerüm yana durur 

Gelmedi cānuma vaśluŋ mededi ya ne durur 

Ey Eneǿl-Ĥaķdan ıraġ oldı Nesįmįye diyen  

Yan bu ĥasretde ki ol dār ne merdāne durur 

Gazel/8  ..--/..--/..--/..-  

42-43 Nesįmį Ey yüzüŋ sebǾuǿl-meŝānį nezzeleǿl-furķān  budur 

Vaĥy-i muŧlaķ Ĥaķ kelāmı ķāf u veǿl-Ķurǿān  budur 

Gel Nesįmįnüŋ elinden bādeyi nūş eyle kim 

Lā-yezālį Ǿişret oldur ġuśśasız devrān budur 

Gazel/14  -.--/-.--/-.--/-.-  

43 Yesārį ǾĀşıķ ol ķurb-ı Muĥammed Muśŧafādan olma dūr 

Laĥmüke laĥmį  ǾAlįyyeǿl-Murtażādan olma dūr 

İrgürür menzil-i maķśūda Ĥasan el-ǾAskerį 

Ey Yesārį Mehdį-i śāĥib-livādan olma dūr 

Gazel/5  -.--/-.--/-.--/-.-  

43 Nesįmį Ķara śaçuŋ ki žulmātındadur nūr 

Anuŋ adı nedür nūrun Ǿalā nūr 

Nesįmį Ĥaķķa vāśıl oldı cāvid 

Gerek mātem dut ey münkir gerek sūr 

Gazel/11  .---/.---/.--  

43-44 Ĥaķķį Gel berü fetĥ-i dil içün eyle bir ferruħ sefer 

Ķıl teveccüh Ĥaķķa tā ĥāśıl ola fetĥ-i žafer 

Ķanġı dil kim mažhar-ı feyż-i Ĥaķ ola Ĥaķķįyā 

Açılur bāġunda dāǿim śad hezārān verd-i ter 

Gazel/11  -.--/-.--/-.--/-.-  

44 Ĥaķķį Söyleme lāf eyleyüp hergiz kerāmetden ħaber 

Kim fenā ehlinde yoķdur māsivāǿllāhdan eŝer 

Gūş-ı cāna Ĥaķķįyā irerse ger Ĥaķdan śalā 

Eyledüŋ bį-şüphe şol vaĥdet makamın  

Gazel/6  -.--/-.--/-.--/-.-  

44 Nesįmį Dil-dāra müştāķ oldı cān anuŋ cemālin arzular 

Hicrāna ķatlanmaz göŋül yārüŋ viśālin arzular 

ǾAşķuŋda ķurbān oldıġın ister Nesįmį śor neden 

Şol maǾnįden kim dünyāda her şey kemālin arzular 

Gazel/8  --.-/--.-/--.-/--.-  

44-45 Nesįmį Lebüŋe ehl-i nažar çeşme-i ĥayvān didiler 

Gerçi uçmaġ ĥūrįsi cümle aŋa cān didiler 

Ey Nesįmį dem-i ǾĮsį degül ise nefesüŋ 

Nefesi doġrılar aŋa ne içün cān didiler 

Gazel/9  -.--/-.--/-.--/-.-  

45 Nesįmį Leblerüŋ ķandine sükker  didiler 

Cān-ı Şįrįne gör neler didiler 

Ey Nesįmį muĥįŧ-i aǾžamsın 

Gerçi elfāžuŋa güher didiler 

Gazel/11  ..--/.-.-/..-  

45 Nesįmį Sünbülüŋ ebrinde yüzüŋ māhını pinhān ider 

Kāfiri islāma çekmiş ġāret-i įmān ider 

Zülf ü ħālüŋden Nesįmį ebcedi ķıldı tamām 

Şimdi yüzüŋden beyān-ı śūret-i Raĥmān ider 

Gazel/11  -.--/-.--/-.--/-.-  

45b Rıżā Ħaŧŧ-ı Ǿanber-būlaruŋ şol dem ki reyĥānlıķ ider  

Sünbül-i zülfüŋ ara yerde perįşānlıķ ider 

Büǿl-Ǿacebdür bülbül-i ŧabǾ-ı Rıżā şeb-tā-seĥer  

Gülşen-i naǾt-ı şerįfüŋde ġazel-ħˇānlıķ ider 

Gazel/6  -.--/-.--/-.--/-.-  

45-46 Rıżā  Ħudāvendā şeb-i tārik-i hicrāna seĥer gönder  

Diyār-ı iştiyāķa peyk-i vuślatla ħaber gönder 

Cebįn-i tāb-nākuŋ maŧlaǾ-ı nūr-ı hidāyetdür  

Cemālüŋ āftābından Rıżāya nūr-ı fer gönder 

Gazel/7  .---/.---/.---/.---  

46 Ĥaķķį Ey ādem-i maǾnį bize Raĥmān ħaberin ver 

Derd ehli olan dillere dermān ħaberin ver 

Ey Ĥaķķį Muĥammed ĥaķķı Ǿirfān güherin śaç 

Muĥtāc olan Ǿāşıķlara ol kān ħaberin ver 

Gazel/7  --./.--./.--./.--  
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46 Nesįmį

  

Yüzüŋ Muśĥafdur ey rūĥ-ı muśavver 

TeǾālā şānehü Allāhu ekber 

Nesįmįnüŋ sözi Ĥaķdur Ĥaķı bil 

Ki Ĥaķdur kim anuŋ dilinde söyler 

Gazel/11  .---/.---/.--  

46-47 Ĥaķķį Şol göŋül kim eyledi Ĥaķdan bugün nūr iķtibās 

Ķalmadı şirk ü riyānuŋ žulmetinden anda pas 

Eyleyen ālāyiş-i şirk ü riyādan ķalbi pāk 

Ĥaķķįyā iħlāś u taķvādan giyer fāħir libās 

Gazel/6  -.--/-.--/-.--/-.-  

47 Nesįmį Ne sidredür ki boyuŋdan ķıyāmet oldı fāş 

Gören ķıyām ile ķaddin bu sidrenüŋ sābāş 

Nesįmįnüŋ sözi çünkim bahālu gevherdür 

Bu resm ile ne içündür ki śatar anı belāş 

Gazel/13  .-.-/..--/.-.-/..-  

47 Hüdāyį ǾĀşıķuŋ maķśūdu ol maĥbūb-ı bį-hemtā imiş 

Himmeti ġāyet bülend ü maŧlabı aǾlā  imiş 

Ķābe ķavseyni geçüp irmiş sarāy-ı vaĥdete 

Ey Hüdāyį maķśaduŋ bildi ki ev-ednā  imiş 

Gazel/5  -.--/-.--/-.--/-.-  

47-48 Nesįmį Ey cennetüŋ ħandān güli acı firāķuŋ ħār imiş 

Müştāķa dirlik sensizin vaǿllāhi  key düşvār imiş 

Nuŧķı Nesįmįnüŋ yaķįn Allāhu nūruŋ  şerĥidür 

Her kim bu nūrı bilmedi bil kim naśįbi nār imiş 

Gazel/14  --.-/--.-/--.-/--.-  

48 Nesįmį Ĥarāmį gözlerüŋ yaġmaya düşmiş 

Zehį cādū ne ħoş sevdāya düşmiş 

Nesįmį ķurbān oldı ķaşlaruŋa  

Ne ķurbān kim anuŋ  tek yaya düşmiş 

Gazel/11  .---/.---/.-- Seyyid Nesîmî’nin iki farklı 

şiirinin birleşiminden oluşmuştur. 

48 Ĥaķķį Göŋül verme śaķın dünyāda cāha 

Ola gör ibn-i Edhem-vār dervįş 

Düşersin cāhdan sonra dacāha 

Yüri var Ǿāķil iseŋ olma dil-rįş 

Uyan ġafletden ey Ĥaķķį gözüŋ aç 

Gözüŋden dürr-i mercāndan güher śaç 

Göŋülden māsivāyı eyle iħrāç 

 Ĥaķķı eyle tenķįş 

Murabba/7  .---/.---/.--  

49 Niyāzį Bu ŧabįǾat žulmetinden bulmaķ isterseŋ ħalāś 

Gel riyāżetle arıd bu cism ü cānı çün raśāś 

Ey Niyāzį bu riyāżet yoluna kim gittise 

Buldılar şol źevķi kim buldı anı ancaķ ħavāś 

Gazel/5  -.--/-.--/-.--/-.-  

49 Niyāzį Sen seni bilmekdür ancaķ pįre ülfetden ġaraż 

Noķŧa-i fehm eylemekdür Ǿilm ü ĥikmetden  ġaraż 

Nefsini bilen irermiş bir dükenmez devlete 

Faķru faħrį dür Niyāzį bil o devletden ġaraż 

Gazel/5  -.--/-.--/-.--/-.-  

49 Ĥaķķį Faķr ile faħr eylemekdür cāh u devletden ġaraż 

Źull-i nefsi aŋlamaķdur Ǿizz ü rifǾatden ġaraż 

Źikr ü fikrüŋ dāǿimā sen eyle dilden ĥalķı sür 

Ĥaķķ ile Ĥaķķ olmadur Ĥaķķį ĥaķįķatden ġaraż 

Gazel/6  -.--/-.--/-.--/-.-  

49 Rıżā Len terānį  peykeründen rūy-ı ālüŋdür ġaraż  

Ŧūr-ı dįdār-ı tecellįden miŝālüŋdür ġaraż 

Sır be-ceyb-i intižār olmuş Rıżā şām u seĥer  

Ġālibā teşrįf-i mihmān-ı ħayālüŋdür ġaraż 

Gazel/6  -.--/-.--/-.--/-.-  

49 Rıżā Feyż-i irşād ile olsun ħāne-i dil pür-neşāŧ  

Źevķ-i vicdān ile gelsin ehl-i şevķe inbisāŧ 

Hücre-i Ǿālemde dāǿim ehl-i derde hem-dem ol  

ǾĀşıķa meydān-ı vāsiǾdür Rıżā semmüǿl-ħıyāŧ 

Gazel/6  -.--/-.--/-.--/-.-  

49-50 Niyāzį Her denįnüŋ sözine aldanup itme iħtilāŧ 

Her leǿįmi sırra maĥrem śanma eyle iĥtiyāŧ 

Ey Niyāzį fāriġ u āzāde ol var çekme ġam 

Ķahr u luŧfu bir bilürseŋ ġam olur saŋa neşāŧ 

Gazel/5  -.--/-.--/-.--/-.-  

50 Ŧāhir Zehį ķudret yaratmış Ādemi ol vāĥid-i muŧlaķ 

ǾAyān itmiş anuŋla kenz-i maħfįsin şehā el-ĥaķ 

Bu mażmūna ne bilür hem velįler didiler śıdķ 

Eger ādem iseŋ fehm eyle gör seni saŋa bıraķ 

Cemālüŋ muśĥaf-ı nāŧıķ ne bilsin zāhid-i aĥmaķ 

Yazılmış ism-i aǾžam anda ol fażl-ı ilāh ancaķ 

Ĥurūf-ı noķŧanuŋ sırrın vücūdında iden iŝbāt 

Olupdur ǾAskerį Mehdį gürūh-ı nācįdür elbet 

Olar çün bildiler nūr-ı ǾAlį nūrındadur ĥikmet 

Kelām-ı nāŧıķa Ŧāhir dil ü cān ile ķıl diķķat  

Cemālüŋ muśĥaf-ı nāŧıķ ne bilsin zāhid-i aĥmaķ 

Yazılmış ism-i aǾžam anda ol fażl-ı ilāh ancaķ 

Müseddes/5  .---/.---/.---/.---  

50 Ĥaķķį Ĥāżır ol her demde yevme yunfeħu fiǿś-śūra  baķ 

Var fenā ehlinden ol cān vermedi Manśūra baķ 

Ĥaķķįyā leźźet dilerseŋ Ǿaşķ zehrin nūş ķıl 

Nice bir cām-ı Cemi şol kāse-i Faġfūra baķ 

Gazel/9  -.--/-.--/-.--/-.-  

50-51 Yesārį Sezā mı ey göŋül çirk-i  cihāna iǾtibār itmek  

Göŋül murġın o şāhuŋ dergehinde şerm-sār  itmek 

Gerekmez her cehūle kenz-i maħfį  āşikār itmek 

Gerekdür sālike mürşide kendini  Ǿayār itmek 

Degül her ķula vergi faķr u faħrį  iħtiyār itmek 

Geçüp nefs-i hevādan kendine aġyārı yār itmek 

Yesārį bulmayınca bir kişi mürşid-i ĥaķanı 

Ne bilsin söyleyen kim söyleden kim bunca insānı  

Özin fehm itmeyen bilmez nedür şeyŧān u raĥmānı  

Bu böyle irmeyince ādeme ilhām-ı Rabbānı  

Degül her ķula vergi faķr u faħrį iħtiyār itmek 

Geçüp nefs-i hevādan kendine aġyārı yār itmek 

Müseddes/5  .---/.---/.---/.---  
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51 Mıśrį ǾĀrifüŋ muŧlaķ kelāmın duymaġa Ǿirfān gerek 

Sırr‐ı muġlaķdur göŋülde źevķ ile vicdān gerek 

Mıśrįyā terk‐i iżāfāt itmege lāyıķ olan 

Kāmil‐i insān içinde biŋdebir insān gerek 

Gazel/17  -.--/-.--/-.--/-.-  

51 Eşrefoġlu 

Rūmį 

Dost yolına gidenlere idem aŋa nǿetmek  gerek 

Kimler ile  yoldaş olup kimleri terk itmek gerek 

Eşrefoġlu Rūmį yārı sevenlerüŋ budur kārı 

Ol dost içün aġuları sükker gibi yutmaķ gerek 

Gazel/8  --.-/--.-/--.-/--.-  

52 Nūrį Ey göŋül dillerde sen efsāne olduŋ bilmedüŋ 

Baş açıķ eŝer Ǿaceb dįvāne olduŋ bilmedüŋ  

Nūriyā irmez iseŋ Ĥaķķuŋ viśāl-i Ǿıydine 

Dutalum Ǿilm ile sen bir dāne olduŋ bilmedüŋ 

Gazel/5  -.--/-.--/-.--/-.-  

52 Şāh 

Ħaŧāyį 

Muĥammed ǾAlįnüŋ ķurdıġı yoldur 

Aġı aġ üstünde  görebilürseŋ 

Ŧanıyan iǾtiķād eyleyen  dildür 

Ĥaķįķat sırrına irebilürseŋ 

Şāh Ħaŧāyum eydür yola getüren 

Yerini bekleyüp posta oturan 

Ŧālibi rehberdür yola getüren 

Cennetde Rıđvānı görebilürseŋ 

Nefes/8  11’li Hece 

Ölçüsü 
 

52-53 Nesįmį Yitürdüŋ  cām-ı Cemşįdi uyan uyħudan ey ġāfil 

Ne bulduŋ uyħudan göster ne ķılduŋ uyħudan ĥāśıl 

Nesįmį sırr-ı evĥā -yı kemāhį gerçi şerĥ eyler 

Ķaçan idrāk ider anı özini bilmeyen cāhil 

Gazel/15  .---/.---/.---/.---  

53 Vįrānį  Ey göŋül gel diŋle nuŧķum Muśŧafāyįlerden ol  

Aŋla bismiǿllāh-ı bā-i Murtażāyįlerden ol 

Ey Vįrānį cümlesi bir nūr-ı Ĥaķdur lem yezel  

Evvel āħir Mehdį-i śāhib-livāyįlerden ol 

Gazel/7  -.--/-.--/-.--/-.-  

53 Yesārį  ǾĀşıķ ol bār-ı Ħudānuŋ ķulı ol ķurbānı ol 

Hem Muĥammed Muśŧafānuŋ ķulı ol ķurbānı ol ol 

Ey Yesārį bendesi olġıl imām-ı ǾAskerüŋ 

Mehdį-i śāĥib-livānuŋ ķulı ol ķurbānı ol 

Gazel/6  -.--/-.--/-.--/-.-  

53-54 Sinānį Muĥabbet tekke-gāhında ilen sen ehli Ǿirfān ol 

Maķām-ı ünsi tekmįl it ĥaķįķat kāmil insān ol 

Fenā mülkini terk idüp beķā iķlįmine ħān ol 

Ķabā vü tāca aldanma yüri var çāk ü Ǿüryān ol 

Zebūn olma zen-i dünyāya ey dil pāk-dāmān ol 

Erenler yolını dut er gibi ol Şāh-ı Merdān ol 

Śaķın dünyā-yı zen içün ġam ile olma ālūde 

Yüri ol cedd-i ķudretden ķanāǾat eyle mevcūda 

ǾUbūdiyyet maķāmında Ǿibādet eyle maǾbūda 

Sinānį kesme ümįdüŋ irersen vaśl-ı maķśūda  

Elüm ersin dir iseŋ ey İlāhį genc-i endūda 

Ķo yıķsın göŋlüŋi al ġonca var gel durma vįrān ol 

Müseddes/5  .---/.---/.---/.---  

54 Ĥaķķį Ger cemāl-i Aĥmedi şerĥ itmese evrāķ-ı gül 

Olmaz idi Ǿandelįb-i ħoş-nevāda müştāķ-ı gül 

Bāġ-ı vaślından ĥabįbüŋ gül ķoparmaz degme kes 

ǾAndelįb-i Ǿaşķadur ey Ĥaķķį istiĥķāķ-ı gül 

Gazel/8  -.--/-.--/-.--/-.-  

54 Ĥaķķį Dürr-i meknūn ister iseŋ dildeki deryāda bul 

Sırr-ı maħzūn ister iseŋ ādem-i maǾnāda bul 

Ĥaķķįyā Ĥaķķ ister iseŋ Muśŧafā vechin gözet 

Ol yüzüŋ miǾrācını var leyle-i İsrāda bul 

Gazel/8  -.--/-.--/-.--/-.-  

54 Sürūri Ey cemāl-i āftāb-ı maŧlaǾ-i śubĥ-ı ezel 

Muśĥaf-ı ĥüsnüŋ beyānıdur Kitāb-ı Lem-yezel 

Ey Sürūrį Ĥaķķ-ı Rabbüǿl-Ǿālemįnüŋ raĥmeti 

Kāǿinātı śūret-i Raĥmāna ķılmışdur bedel 

Gazel/7  -.--/-.--/-.--/-.-  

54 Mıśrį Āşinā‐yı Ǿaşķ olandan āh u zār eksik degül 

Keştį‐i baĥrı dem-ā-dem rūzgār eksik degül 

ŞemǾ-i Ǿaşķa Mıśrįyā yandur özüŋ yoķ ol müdām 

ǾĀşıķa her yoķluġuŋ üstünde var eksik degül 

Gazel/5  -.--/-.--/-.--/-.-  

55 Nesįmį Gerçi Ǿaynumdan nigārā śūretüŋ pinhān degül 

Fürķatüŋden yanarum kim vaśl ile āsān  degül 

Ey Nesįmį çün yaķįn įmānmış įmān-ı yaķįn    

Her şehādet kim yaķından ŧaşradur įmān degül 

Gazel/17  -.--/-.--/-.--/-.-  

55 Nesįmį Śuśadum vaśluŋa ey çeşme-i ĥayvān beri gel 

Yaķma hecrüŋde beni nice  gel ey cān beri gel 

Eyledi cānını çün Ǿaşķa Nesįmį teslįm  

Ne ziyān eyler aŋa ķayd ile zindān beri gel 

Gazel/11  ..--/..--/..--/..-  

55 Niyāzį Varlıġuŋ maĥveyleyüp meydāna gel 

Lā vü illādan geçüp merdāne gel 

Ey Niyāzį baş açıķ dįvānesin 

Nice bir dįvānesin uślana gel 

Gazel/5  -.--/-.--/-.-  

56 Surūrį Ey göŋül gel ķo fenā mülkini beķāyı gözle gel  

Geç bu miĥnet ħāneden dārüǿś-śafāyı gözle gel 

Ey Sürūrį bulmaķ isterseŋ śırāŧüǿl-müstaķįm 

Ādemüŋ vechinde ħaŧŧ-ı istivāyı gözle gel 

Gazel/7  -.--/-.--/-.--/-.-  

56 Nesįmį Fürķatüŋ yandurdı  baġrum yüregüm ķan oldı gel 

Gel ki dįdāruŋ bu śayru cāna dermān oldı gel 

Çün Nesįmį senden ayru bildi kim yoķdur vücūd 

Küfr ü įmān vaśl u hicrān cümle yeksān oldı gel 

Gazel/8  -.--/-.--/-.--/-.-  

56 Naķşį Ey güzel derd-i firāķuŋdan ciger ķan oldı gel 

Nār-ı hicrānuŋ görelden çeşm giryān oldı gel 

Mümkināt u maǾlūmātuŋdan cemālüŋ gösterüp 

Bülbül-i gülźār-ı vechüŋ Naķşį nālān oldı gel 

Gazel/7  -.--/-.--/-.--/-.-  
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56-57 Nesįmį Rūyuŋu  benden nihān itmek dilersen itmegil 

Gözlerüm yaşın revān itmek dilersen itmegil 

Ey Nesįmį çün yaķįn įmān imiş Ĥaķdan yaķįn  

Ol yaķįni sen gümān itmek dilersen itmegil 

Gazel/15  -.--/-.--/-.--/-.- Seyyid Nesîmî’nin iki farklı 

şiirinin birleşiminden oluşmuştur. 

57 Nesįmį Zülfüŋü Ǿanber-feşān itmek dilersen itmegil 

Ġāret-i dįn ķaśd-ı cān itmek dilersen itmegil 

Ey Nesįmį Ĥaķdan istersen götürmek perdeyi 

Büt-peresti bį-gümān itmek dilersen itmegil 

Gazel/7  -.--/-.--/-.--/-.-  

57 Kul 

Nesįmį 

Es-selām ey Şāh-ı Merdān Es-selām 

Es-selām ey nūr-ı bürhān  es-selām 

Ey Nesįmį şāha ver yüz biŋ selām  

Es-selām ey şįr-i Yezdān es-selām 

Gazel 12  -.--/-.--/-.-  

57 Nesįmį Nigārum dilberüm yārum nedįmüm  mūnisüm cānum 

Refįķum hem-demüm Ǿömrüm revānum derde 

dermānum 

Çerāġum şemǾüm u nūrum żiyāǿüm yıldızum 

şemsüm 

Hezārum bülbülüm gülüm Nesįmį ħoş elĥānum 

Gazel/7  .---/.---/.---/.---  

57-58 Nesįmį Yüzüŋdür maķśadum ķıblem lebüŋdür āb-ı 

ĥayvānum 

Ayā serv-i ser-efrāzum fedā olsun saŋa cānum 

Žarįfüm genc ü mālum Nesįmįyüm  Ǿāşıķum  Ǿaşķum 

Ĥabįbüm Ǿizzetüm Ǿizzüm ezelden kāmil insānum 

Gazel/8  .---/.---/.---/.---  

58 Şeyh 

Ġālib 

Sulŧān-ı Resūl şāh-ı mümeccedsin efendim 

Bį-çārelere  devlet-i sermedsin efendim 

Dįvān-ı ilāhįde ser-āmedsin efendim 

Menşūr-ı leǾamrük le müeyyedsin efendim 

Sen Aĥmed u Maĥmūd u Muĥammedsin efendim 

Ĥaķdan bize sulŧān-ı müeyyedsin efendim 

Bį-çāredür ümmetlerüŋ Ǿiśyānına baķma 

Dest-i red urup ĥasret ile dūzaħa yaķma 

Raĥm eyle amān āteş-i hicrānıŋa yaķma 

Ez-cümle ķuluŋ Ġālib-i pür-cürmü bıraķma 

Sen Aĥmed u Maĥmūd u Muĥammedsin efendim 

Ĥaķdan bize sulŧān-ı müeyyedsin efendim 

Müseddes/7  --./.--./.--./.--  

58-59 Yesārį Ey Bārį Ħudā menbaǾı raĥmetsün efendim 

Özin biline sen ulu devletsün efendim 

Geldi saŋa yüz ķara ķabūl eyle Yesārį 

Ey śāĥib-i seyf şāh-ı vilāyetsün efendim 

Gazel/14  --./.--./.--./.--  

59 Vįrānį Gelberü ey ķavm-i aǾdā ben Ħudādan dönmezem  

Çün şehādet eylemişem  Muśŧafādan dönmezem 

Çün Vįrān ǾAbdāl didi ismüm ǾAlįyyeǿl-Murtażā  

Cümle vārum beźl eyledüm evliyādan dönmezem 

Gazel/9  -.--/-.--/-.--/-.-  

59 Nesįmį Çün  cefā-keş Ǿāşıķam ey yār senden dönmezem  

Ĥançer ile bu sįnemi yar  senden dönmezem 

Günde biŋ kez it raķįbüŋ ŧaǾnesini gūş idüp 

Ben Nesįmį ey perį ruħsār senden dönmezem 

Gazel/7  -.--/-.--/-.--/-.-  

59-60 ǾAźbį Cān u dilden ben muĥibb-i ħānedānuŋ  āliyem 

Hem erenler çākerįnüŋ ħāk-i pā pāmāliyem 

Şeh-süvār-ı sırr-ı sulŧān   Muśŧafā viśāliyem 

Cümleden geçdüm velį ancaķ ǾAlį meyyāliyem 

ǾĀşıķum ser-pā  bürehne şāh Ĥüseyn Ǿabdāliyem 

Baŋa zemmüŋden gelür feraĥ  degül göŋlüm melūl 

Zāhid-i ħōd-rāyı gör kim her edāsı biŋ fużūl 

ǾAźbį pįrinden ĥavālāt istedi aldı uśūl 

Sen baŋa dirsen Ķızılbaş ben dirüm śıdķ-ı Resūl 

ǾĀşıķum ser-pā bürehne şāh Ĥüseyn Ǿabdāliyem 

Muhammes/6  -.--/-.--/-.--/-.-  

60 

 

 

Ħalįlį Ben ki dervįş-i faķįrüm pādişāh-ı Ǿālemüm 

Terk ü tecrįdem ķanāǾat köşesinde bį-ġamum 

Mažhar-ı sırr-ı Ħudāyım küntü kenze maĥremüm 

Ĥaddi yoķ pāyānı yoķ ben bir muĥįŧ-i aǾžamum 

Rūĥ-ı bį-rengüm egerçi renge geldüm ādemüm 

Ey Ħalįlį çünki her iş işlenür taķdįrden 

Geçdi anuŋçün belįġ-i rāy ile tedbįrden 

Kim irādet cāmını nūş eyledüm bir pįrden 

İki Ǿālem ġuśśasın refǾ eyledüm ben birden 

Fāriġum dünyā vü Ǿuķbānuŋ ġamından bį-ġamum 

Muhammes/5  -.--/-.--/-.--/-.-  

 

 

60 

Şįrį Men dilā anı ķadįm-i dān  içinde bülbülüm 

Olmasun  bezmindeki mestān içinde bülbülüm 

Āşiyān-ı tende cānum kan  içinde bülbülüm 

Hem müsellim nāra mevz-i şān  içinde bülbülüm  

Der dimezem dertliyem dermān  içinde bülbülüm 

Çünki Şįrį rāh-ı Ĥaķķa eyleyüp Ǿavnüǿl-Ǿažįm 

Ĥaķķa tevfįż eyleyüp bį- şerr-i  şeyŧāniǿr-racįm 

Fātiĥ içre oķuyup bul  kenz-i Raĥmānüǿr-Racįm  

Cennet içre menzilüm hāźā śırāŧüǿl-müstaķįm  

Zāhidā inkārı ķoy vildān içinde bülbülüm 

Muhammes/5  -.--/-.--/-.--/-.-  
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60-61 Nizāmį Faħr-ı Ǿālemdür Muĥammed Muśŧafā kenzüǿl-ĥikem 

Ĥāmil-i mühr-i nübüvvet śāĥib-i tācüǿl-Ǿalem 

MaŧlaǾı şems-i ĥaķįķat nūrı yāķutuǿl-žulem 

Rū-siyāhum ķıl şefāǾat yā Nebįyy-i muĥterem 

Ey ǾAlį-sįret Ĥasan-śūret Ĥüseyn-meźhebem 

Ķanġı cāmuŋ cürǾasın nūş eylesem hem-meşrebem 

Gele bir gün Ǿāleme ol Mehdį-i śāĥib-zamān 

Źuǿl-feķār-ı Ĥayderįdür ħāricį bulmaz amān 

Muĥibb-i āl-i Ǿabādur Ǿaşķ-ı dār-ı el-amān 

Ķıl şefāǾat dįnüm įmānum Nižāmį  el-amān 

Ey ǾAlį-sįret Ĥasan-śūret Ĥüseyn-meźhebem 

Ķanġı cāmuŋ cürǾasın nūş eylesem hem-meşrebüm 

Müseddes/5  -.--/-.--/-.--/-.-  

61 Nesįmį Ĥaķ tā ki yār oldı baŋa ser-tā-ķadem yār olmuşum 

Tā görmüşem dįdārını müştāķ-ı dįdār olmuşum 

Buldı Nesįmį tā seni źātında şeksiz şüphesüz 

Olmuş Nesįmįden beri yaǾni ki bįzār olmuşum 

Gazel/15  --.-/--.-/--.-/--.-  

61 Ĥaķķį Beni senden bu benlikden cihān içre cüdā gördüm 

Ciger ķan oldı derdüŋle gözüm baĥr-āşinā gördüm 

Gözüŋ bend eyle aġyār-ı cihāna uġrasuŋ Ĥaķķį 

Dilüŋ żabŧ it dime yārüŋ cemālini aŋa gördüm 

Gazel/6  .---/.---/.---/.---  

61-62 Ĥıfžį Ħūb-ı Ǿālem ben cihānı Muśŧafāsız neylerem 

Cān ile başı ǾAlįyyeǿl-Murtażāsuz neylerem 

Ĥıfžįyem cānum fedādur enbiyānun āline 

Ħāk-sārum Ĥaķķa bu göŋlüm ricāsuz neylerem 

Gazel/12  -.--/-.--/-.--/-.-  

62 Yesārį Bį-kesem ben mücrim-i Ĥaķdan hidāyet isterüm 

Aĥmed ü Maĥmūd Muĥammedden şefāǾat isterüm 

ǾAskerüŋ hem Mehdį-i āl-i Resūlüŋ bendesi 

Ben Yesārį olmuşum anlardan himmet isterüm 

Gazel/8  -.--/-.--/-.--/-.-  

62 Ĥaķķį Kim ki buldı dilinde Ǿaķl-ı ķadįm 

Süħanı kec ü mec ider taķdįm 

Ĥaķķįyā gūş idüp bu Ĥaķ pendi 

Ola gör menzil-i Ǿirfānda mukįm 

Gazel/8  ..--/.-.-/..-  

62 Nesįmį Śūretüŋüŋ śafĥasında gör ne yazmış ol ķadįm 

Oķudum ĥarfini  Bismiǿllāhiǿr-raĥmāniǿr-raĥįm 

Raĥm ķılġıl sen Nesįmįye ey yüzi bedr-i münįr   

Ger ħaŧā ķıldum ise estaġfiruǿllāhüǿl-Ǿažįm 

Gazel/7  -.--/-.--/-.--/-.-  

62-63 

 

Nesįmį Yüzüŋ Muśĥafdur ey ĥūrį yaŋaġuŋ Ķāf u veǿl-

Ķurǿān  

Budur Ĥaķdan gelen Ŧāhā budur Yāsįn ü er-raĥmān 

Nesįmį çün kelāmuŋdan dan  ĥayāt-ı cāvidān buldı 

Yaķįndür ger disem ĥaķdur kim oldı ĥayy-i cāvidān 

Gazel/13  .---/.---/.---/.---  

63 Nesįmį Ey ġafletüŋ meyinden mest ü ħarāb ü ĥayrān 

Ger Ĥaķķı ŧanımışsan ķanı delįl ü bürhān 

ǾAbd olma ey Nesįmį fānį cihāna çün kim 

Įmān ü dįn içinde sensen emįr ü sulŧān 

Gazel/13  --./-.--/--./-.--  

63-64 Ĥayretį Ey pādişāh-ı zümre-i Merdān yā Ĥüseyn  

Vey server-i gürūh-ı şehįdān yā Ĥüseyn 

Bir kelb-i bā-vefādur eşigüŋde Ĥayretį  

Sürme ķapuŋdan dan eyleme nālān yā Ĥüseyn 

Kaside/32  --./-.-./.--./-.-  

64 Seyyid 

Niža-

moġlu 

Gözüŋden  ehl-i inkaruŋ nihān-ender-nihān sensin  

Muvaĥĥid gözüŋe gerçi  Ǿayān-ender-Ǿayān sensin 

Vücūdı varlıġın Seyyid Nižāmoġlunuŋ al gitsin 

İrişdür aślına anı ĥayāt-ı cāvidān sensin 

Gazel/6  .---/.---/.---/.---  

65 Nesįmį Ey bergüzįde śūret cānsın velį ne cānsın 

Hem ism ile müsemmā hem cism ile revānsın 

Ĥaķdan dan gelen kelāmuŋ muǾcizdür ey Nesįmį 

Sensin ki küntü kenzüŋ  esrārına beyānsın 

Gazel/14  --./-.--/--./-.--  

65 Nesįmį Gel ey göŋlümde vü cānda bedensen 

Ne cānda sen  Ǿaceb kim cān u tensin 

Nesįmį çünki buldı ħoş melāĥat 

Şįrįndür her sözi şįrįn-dehānsın 

Gazel/7  .---/.---/.--  

65-66 Nesįmį Düşmişem bį-yār ilāhį kimse bį-yār olmasun 

Kimsenüŋ ĥāli bu resme müşkil ü zār olmasun 

Ey Nesįmį kim ki śāf olmaz zer-i ħāliś gibi  

Dilberüŋ Ǿaşķuŋda śāfį hem çü dįnār olmasun 

Gazel/14  -.--/-.--/-.--/-.-  

66 Naħįfį Aġardı mūy-ı rįş u ser göŋül dünyāya ķanmazsın 

Śabāĥ oldı daħı sen ħˇāb-ı ġafletden uyanmazsın 

Naħįfį itdigüŋ cürm ü günāhlar yāda gelmez mi 

Niçün yanmazdan evvel āteş-i levm ile yanmazsın 

Gazel/7  .---/.---/.---/.---  

66 Niyāzį Teşne‐i baĥr‐ı muĥįŧ olan dile reş neylesin 

Ŧūŧį‐i şeker ‐feşān üftādeye keş neylesin 

Cān Niyāzį ehl‐i Ǿaşķa nāzikāne vażǾ ider 

Ehl‐i nefs olan işitmez dil müşevveş neylesin 

Gazel/5  -.--/-.--/-.--/-.-  

66 Niyāzį Kim ki cāndan geçmez ise diŋ  bize yār olmasun 

ǾĀr u Ǿırż ile gelüp Ǿāşıķlara bār olmasun 

Ey Niyāzį ĥāl‐i Ǿaşķı degmeye fāş eyleme 

Sırr‐ı Ĥaķdur aŋa bįgāne ħaber-dār olmasun 

Gazel/8  -.--/-.--/-.--/-.-  

66-67 Nesįmį Sen baŋa dilber yetersen özgeler yār olmasun 

Bir olur yār iki olmaz iki zinhār olmasun 

Ey Nesįmį ķılma yārüŋ sırrını aġyāra fāş 

Tā ki yār olsun bu sırra maĥrem aġyār olmasun 

Gazel/9  -.--/-.--/-.--/-.-  
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67 ŞemǾį Vāśıl olmaz Ĥaķķa kimse  cümleden dūr olmadan  

Genc  açılmaz şol  göŋülden tā ki pür-nūr olmadan 

Bir Ǿacāyip derde düşdi bu dil-i ŞemǾį müdām  

Ĥaķķa maķbūl olmaķ ister ĥalķ-ı menfūr olmadan 

Gazel/7  -.--/-.--/-.--/-.- Şairin divanında şiire 

ulaşılmamış, TBMM arşivindeki 

yazmadan bakılmıştır. 

67 Nesįmį Cānumı yandurdı şevķuŋ ey nigārum ķandasın 

Gözlerüm nūrı iki Ǿālemde vārum  ķandasın 

Çün Nesįmįdür bu gün eyyām-ı Ǿaşķuŋ serveri  

Ey şeker-leb yār-ı Şįrįn ħuşkvārum  ķandasın 

Gazel/14  -.--/-.--/-.--/-.-  

67-68 Nesįmį Şol perįden vaśl umarsan ey göŋül dįvānesin 

ŞemǾe yaķılmaķ  dilersen ne Ǿaceb pervānesin 

Ey Nesįmį şol ħumārı gözleri fettān gibi  

Dāǿim esriksin meger kim nergis-i mestānesin 

Gazel/10  -.--/-.--/-.--/-.-  

68 Nesįmį Gel ey dilber ki ķan oldı göŋül Ǿaşķuŋ belāsından 

Kerem ķıl vaśl ile ķurtar beni hecrüŋ cefāsından 

Nesįmįnüŋ teni şol gün ki topraķ ola  Ǿaşķuŋla 

Sįnįnden geç niyāz işit hezārān merĥabāsından 

Gazel/8  .---/.---/.---/.---  

68 Nesįmį Görmüşem nūr-ı tecellį rūy-ı zįbāsında ben 

Oķurum SebǾuǿl-Meŝānį ķaş u ŧuġrāsında ben 

Ben Nesįmįyem ne ġam ġamgįn olur isem zāhidā 

Şād u ĥurrem yürürem göŋlüm tesellāsında ben 

Gazel/7  -.--/-.--/-.--/-.-  

68 Sürūrį Ol benüm kim yüz dutup āyįne-i insāna ben 

Fażl-ı Raĥmāndan irişdüm śūret-i Raĥmāna ben 

Ey Sürūrį Ǿālemüǿl-ġaybuŋ cemālin görmüşüm 

Cān göziyle baķmışım tā śūret-i Raĥmāna ben 

Gazel/7  -.--/-.--/-.--/-.-  

68-69 Ĥaķķį Vaŧandan dūr düşdüm şimdi ġurbet-āşināyum ben 

Firāķumdan iŋüldüm ŧutdı bezmi śanki nāyum ben 

Müyesser olmadı derd-i dil-i bįçāreye dermān 

Egerçi nice yıldan Ĥaķķį çü pā-yı devāyum ben 

Gazel/7  .---/.---/.---/.---  

69 Cehdį  ǾAşķla yandı yaķıldı yār dįdārın gören 

Āteş-i sevdāya düşdi şemǾ-i ruħsārın gören 

Vaśla erdi derd ile ĥasret çeküp Ǿāşıķ olan 

Der ki Cehdį terk-i dünyā eyledi yārın gören 

Gazel/5  -.--/-.--/-.--/-.-  

69 Nesįmį Tecellį ŧutdı āfāķı cemālüŋ şemǾ-i tābından 

Meger kim ŧalǾatuŋ ayı Ǿayān oldı niķābından 

Nesįmį çün viśālinden irişdi cennet ü ĥūra 

Ne maĥşerde  ĥisāb eyler ne ŧamunuŋ Ǿaźābından 

Gazel/10  .---/.---/.---/.---  

69 Kul 

Nesįmį 

Göŋül şād ol melūl olma cihānuŋ yoġ u vārundan  

Demi ħoş gör çü ġāfilsin  ne ĥāśıl intižarundan 

Nesįmįnüŋ sözin ey cān işit gel cān ġulāġundan  

Ki Ĥaķ sırrın Ǿayān itmiş ǾAlįnüŋ Źuǿl-feķārundan 

Gazel/5  .---/.---/.---/.--- Bu şiir 17. yy şairlerinden 

Haliloğlu’na da ait olarak 

gösterilmektedir. 

69-70 Nesįmį İçmişem Ǿaşķuŋ şarābın nergis-i mestāneden 

Gör nice mest olmuşum ben yek ķadeĥ peymāneden 

Ey Nesįmį on sekiz biŋ Ǿālemüŋ maǾbūdı Ĥaķ 

Kim bu sırra āşinā olmaz ķoġ anı ħāneden 

Gazel/5  -.--/-.--/-.--/-.- Kul Nesîmî ve Seyyid Nesîmî 

divanlarında şiire rastlanmamıştır. 

70 Naħįfi ǾAşķ u şevķuŋdur dil-i şeydāyı bį-hūş eyleyen  

Maĥv idüp śabr u ķarārum mest ü medhūş eyleyen 

Ħırķa-i Ǿaşķ u muĥabbet ĥāletin fehm eylemez  

Ey Naħįfį aŧlas u dįbāyı per-dūş eyleyen 

Gazel/5  -.--/-.--/-.--/-.-  

70 Yesārį Aldı der-i dergāhına ol yār kereminden 

Biŋ dürlü vefā eyledi ħünkār  kereminden 

Ĥallāk-ı cihān dünyede  Ǿuķbāda Yesārį 

Śabr eyle ider vāśıl-ı dįdār kereminden 

Gazel/5  --./.--./.--./.--  

70 Nesįmį Ķālū da sāķį beni  esritdi şarābından 

İçirdi leb-i laǾli baŋa Ħıżruŋ ābından 

Yā Rab nice māǿildür Ǿālemde Nesįmį kim 

Rūĥuǿl-Ķudüsüŋ nuŧķı baġlandı cevābından 

Gazel/11  --./.---/--./.---  

70-71 Nesįmį Cānı ŧarĥ eyledüm bezdüm cihāndan 

Cihān oldum cihān oldum cihāndan 

Nesįmįnüŋ murādı çün sen olduŋ 

Nažar ķaŧǾ eyledi kevn ü mekāndan 

Gazel/11  .---/.---/.--  
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1.2. Mecmuada Yer Alan Şairlerin Biyografileri
1
 

Azbî Baba (?-1747) 

Kütahya’da dünyaya gelen Azbî Baba’nın gerçek adı Mustafa Ahmet Efendi’dir. 

Doğum tarihi ile ilgili bilgi kaynaklarda geçmemesine rağmen 18. yüzyılda yaşamış 

olduğu düşünülmektedir. İlk öğrenimini Kütahya’da medresede görmüş, ardından bilgi 

ve görgüsünü artırmak için İstanbul’a gelmiştir. Burada orduya yazılan Azbî Baba’ya 

1673 yılında iftiraya uğrayıp Rodos’a sürgün edilen Niyâzî-i Mısrî’yi götürmekle 

görevlendirilmiştir. Yolculuk sırasında Mısrî’nin gösterdiği bazı kerametler Azbî’yi 

kendine bağlamış ve yolculuktan sonra devlet görevinden istifa edip Mısrî’ye 

bağlanmıştır. Uzun bir süre Mısrî’ye hizmet ettikten sonra icazet aldığı ve 

Bektâşi Dergâhı’nda postnişin olduğu bilinmektedir. Azbî’nin hayatındaki dikkat çeken 

unsur, sadece bir tarikata bağlanmamasıdır. Mısrî’nin ölümünden sonra Bektâşiliğe 

geçmiş ve burada da yükselerek “Baba” unvanını almıştır. Bektâşilik’ten sonra mezhep 

değiştirmiş ama bu karar Mısrî’yi de unutturmamıştır. Mısrî’ye bağlılığı Azbî’nin 

şiirlerinde açık bir şekilde görülmektedir. Şairin 1736’da öldüğü düşünülmektedir. 

Eserleri: Dîvân, Dîvân-ı Tahmis-i Niyâzî-i Mısrî, Şerh-i Gazel-i Niyâzî-i Mısrî  

(BAYRAM, 2006: 13) 

 

Aziz Mahmûd Hüdâyî (1541-1628) 

Celveti tarikatının kurucusu olan Hüdâyî’nin asıl adı Mahmûd’dur. 1541 yılında 

Şereflikoçhisar’da doğan Mahmûd, ilk eğitimini burada almıştır. Daha sonra ilim 

merkezi olan İstanbul’a gitmiş; tefsir, hadîs, fıkıh okuyarak burada kendisini yetiştirmiş 

ve ispatlamıştır. Bursa’da kadılık yaparken Hz. Üftâde’ye intisab etmiş ve kadılığı 

bırakmıştır. Hak yoluna, doğru yola girmiş anlamına gelen Hüdâyî mahlasını da şeyhi 

Hz. Üftâde vermiştir. Ayrıca halk, ona duyduğu saygının ifadesi olarak da isminin 

başına “Aziz” ifadesi koymuştur. Üftâde; şan, şöhret, mal ve mülk konusunda zengin 

olan Hüdâyî’nin intisabından önce gururunu yenmesi, nefsini köreltmesi için 

Hüdâyî’den ciğer satmasını ister. Hüdâyî bu isteğe boyun eğerek ciğer satar ve bu 

şekilde irşâd halkasına katılma kuralını yerine getirir. İstanbul’da kendisine bir dergâh 

                                                      
1 Memuada şiirleri olduğu halde kimlikleri tespit edilemeyen ve hayatları hakkında bilgi verilemeyen şairler 

şunlardır: ǾAŧā, Cehdį, Ĥaķķį, Ĥamdį, Ĥayderį, Ĥıfžį, Ĥużūrį, Naķşį, Naśįbį, Nizāmį, Nūri, Nuŧķį, Remzį, Śādıķį, 

Śādırā, Śāfi, Sināf, Ŧāhirį. 
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yaptırmış ve bu dergâhta pek çok kültür adamı yetiştirmiştir. 1628 senesinde vefat eden 

Hüdâyî’nin mezarı Üsküdar’daki dergâhındadır. Arapça ve Türkçe birçok eser 

vermiştir. Arapça Eserleri: Nefâisü’l-mecâlis, Hayâtü’l-ervâh ve necâtü’l-eşbâh, 

Vâkıât, Habbetü’l-mahabbe, Miftâhu’s-salât ve mirkâtü’n-necât, Hülâsatü’l-ahbâr fî 

ahvâli’n-nebiyyi’l-muhtâr, El-Mecâlisü’l-va’ziyye, Câmi’u’l-fezâ’il ve kâmi’u’r-rezâ’il 

Keşfü’l-kınâ’ ‘an vechi’s-semâ’, El-Fethü’l-İlâhî, Fethü’l-bâb ve ref’u’l-hicâb, 

Tecelliyât, Merâtibu’s-sülûk, Mecmûa-i Hutâb, Hâşiye Kuhistânî fî şerh-i fıkh-ı Keydânî 

Türkçe Eserleri: Dîvân, Tarîkat-nâme, Nesâih ve Mevâiz, Mi’râciye, Mektubât, 

Necâtü’l-garîk fi’l-cem’i ve’t-tefrîk
 2
 (YILMAZ, 1991: c.4, 338-340) 

 

Bosnavî (?-?) 

Gerçek adı ve kimliği bilinmeyen Bosnavî’nin kendisinin yazdığı 34 dörtlükten oluşan 

Ozanlar Destanı’ndan hareketle şairin 19. yüzyılda yaşamış olduğu kabul edilir. Mahlası 

olan Bosnavî ‘den hareketle Bosnalı olduğu düşünülmektedir. Bosnavî hem heceyi hem 

de aruzu başarı ile eserlerinde kullanmıştır. Yazdığı şiirler hala Bektâşiler arasında 

terennüm edilmektedir. Bu şiirlerde varlık ve birlik inancının tüm izleri görülmektedir. 

Hz. Ali ve Ehl-i Beyt sevgisi şiirlerinin ana temalarındandır. Fakat şiirlerinin toplu 

olduğu bir kaynak yoktur. (ÖZMEN, 1988: c.4, 213) 

 

Ca’ferî  (?-?) 

Hayatı hakkında pek fazla bilgi bulunmayan Ca’ferî hakkında çeşitli kitaplardan 

derleme yoluyla bilgilere ulaşıyoruz. Sadettin Nüzhed Ergun, hayatı hakkında fazla bilgi 

bulunmayan Caferî’nin 15. yüzyılın sonunda 16. yüzyılın başında yaşadığını 

belirtmiştir. Ayrıca mahlasından hareketle şairin Şii inancına sahip olduğunu da 

söylemiştir. Fakat Ergun’un kaynağında birçok hata ve eksikler vardır. Şair hakkında 

bilgi veren ikinci kaynak Kemal Samancıgil’in Alevî Şairleri Antolojisi’dir. Şairin 

şiirlerinden hareket eden Samancıgil ve diğer araştırmacılar şiirlerde Şia inancı, Ca’ferî 

inancı hakkında parçalar bulmaktadır. Buradan hareketle Ca’ferî’nin sadece bir 

mezhebe ait olduğunu söylemek zor olacaktır. Ayrıca şairin doğum tarihi bilinmediği 

                                                      
2Şair hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz: Araş. Gör. Hulusi EREN, Aziz Mahmud Hüdâyî, TEİS 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=7217 20.02.2015 (Erişim Tarihi: 

14.11.2017) 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=7217
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gibi nerede ne zaman doğduğu da bilinmemektedir. Ca’ferî’nin tespit edilebilen tek 

eseri 2180 beyitlik Câferî Divanı adlı çalışmasıdır. (DERELİ, 2003: 33-69) 

 

Dertli (1772-1845) 

Gerçek adı İbrahim olan âşık, Bolu’nun Yeniçağa ilçesinin Reşadiye nahiyesinin 

Şahnalar köyünde 1772 yılında dünyaya gelmiştir. Tüm kaynaklarda Karahasanoğulları 

adıyla anılan aileye mensup olarak geçen Dertli’nin babası kimi kaynaklarda bir rençper 

kimi kaynaklarda hali vakti yerinde bir çiftçi kimi kaynaklarda ise bir ırgat olarak 

geçmektedir. Çağın şartlarından dolayı köyde eğitim alamayan Dertli yirmi beş 

yaşlarında İstanbul’a gelir burada tutunamayınca oradan Konya’ya gider. İbrahim, 

Konya’da bir kahvehanede çaycılık yapmaya başlar. Zaman geçtikçe kahvehaneye gelen 

ilim ve sanattan anlayan kişiler aracılığıyla kendisini yetiştirir ve saz çalıp şiir 

söylemeye başlayınca kendisine Lütfi mahlası verilir. Konya’da belli bir süre kaldıktan 

sonra âşıklık geleneğine göre Konya’dan ayrılarak Mısır’a giden İbrahim, burada 

Mehmet Ali Paşa sayesinde sarayda kahvecibaşı olarak görevlendirilir. Saz ve söz 

konusunda ustalaşan şair tekrar İstanbul’a gelerek burada kahvehanelerde saz çalıp 

söylemeye başlar. Bolu mutasarrıfı olan Hüsrev Paşa, adını duyuran Dertli’yi yanına 

alarak Bolu Çağa’ya ayan olarak atanmasına yardımcı olur. Fakat bu görevde fazla 

kalamaz, görevinden alınır. İftiralarla görevden alınmak zoruna gittiği için boğazını 

ustura ile kesmek ister. Bu olaydan sonra şairin “Lütfî” mahlası yerine “Dertli” 

mahlasını kullanmaya başladığını görülmektedir. Dertli’nin şiirleri de diğer âşıklarda 

olduğu gibi bazıları kendisi hayattayken bazıları da ölümünden sonra cönk ve 

mecmualara kaydedilmiştir. Dertli’nin şiirleri daha sonra divan hâline getirilmiştir. 

Hece vezni ve aruz veznini başarıyla kullanmış olmasına rağmen daha çok sanat gücünü 

heceli şiirlerinde göstermiştir. 1845 yılında 73 yaşında Samanpazarı’nda vefat etmiştir. 

1955 yılında Bolu Yeniçağa anıt mezar yapılarak naaşı anıt mezara getirilmiştir. (TEK, 

2011: 41-128; YÜCE, 1994: c. 4, 186-187) 

 

Eşrefoğlu Rûmî (1353?- 1469) 

Asıl adı Abdullah olan şairin babasının adı Eşref’tir. Mısır’dan Anadolu’ya göç etmiş, 

birçok âlim ve şeyh yetiştirmiş ailenin çocuğudur. Abdullah, 1353’te İznik’te dünyaya 

geldiği öne sürülse de kaynaklara göre daha ileri bir tarihte (1377) doğduğu da söylenir. 
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İlk eğitimini ailesinden alan Rûmî, daha sonra eğitim için Bursa’ya gider.  Gördüğü 

rüya üzerine medrese ve ilim yolunu terk edip batınî ilimlere yönelir. Bu nedenle Hacı 

Bayram-ı Velî’ye intisap eder ve on yıl riyazet için en ağır işlerde çalışır. Kemâle 

eriştiğini düşünen Hacı Bayram-ı Velî onu kendine damat seçer ve ona icazet vererek 

Bayramiyye tarikatını temsil için İznik’e görevlendirir. Fakat daha ileriye gitmeyi 

isteyen Rûmî, Suriye’ye Geylânî’nin torununa intisap eder. Tekrar İznik’e dönüp irşad 

vazifesine başlar. 1469 yılında yüz yaşının üstünde vefat eden Rûmî dergâhın haziresine 

defnedilir. Kâdiriler tarafından Geylâni’den sonra tarikatın ikinci pîri olarak kabul 

edilir. Şiirlerinde Yunus’un etkisi görülmekle beraber kendine has üslubu da 

hissedilmektedir. Eserleri: Dîvan, Müzekki'n-Nüfûs, Tarikat-nâme (PEKOLCAY-

UÇMAN, 1995: c. 11, 480-482; GÜNEŞ, 1994: 17-50 ) 

 

Fedâyî (?-?) 

Tokat’ın Zile ilçesinde doğan şairin asıl adının ne olduğu tam olarak bilinmemektedir. 

Âşık, şiirlerinde Fedâyî mahlasına kullanmıştır. Ustası da kendisi gibi Tokatlı âşık olan 

Talibî’dir. Yazmış olduğu “İstanbul Destanı” adlı eserinin bir bölümünde 1813’te vefat 

etmiş olan Talibî’den bahsetmiş olması Fedâyî’nin 19. yüzyılın başlarında yaşamış 

olduğunun delilidir. Buradan hareketle şairin 18. yüzyılın sonlarında 19. yüzyılın 

başlarında hayatta olduğunu söyleyebiliriz. Şairin hayatı âşıklar geleneğinde olduğu 

üzere seyahatlerde geçmiştir. Bir ara Mısır’da bulunan Kaygusuz Dergâhı’nda da belli 

bir süre eğitim almıştır. Aldığı eğitim sayesinde Arapça diline hâkim olmuştur. 

Şiirlerinden de hareketle oldukça iyi eğitim aldığı görülmektedir. Aruz ölçüsündeki 

başarısı bunu gözler önüne sermektedir. Aruzun yanında başarılı şekilde hece ile de 

şiirler yazmıştır. Şairin hangi tarihte vefat ettiği bilinmemektedir.
3
 

 

Halîlî-i Mar’aşî (?-1590) 

Tezkirelerde Halîlî-i Mar’aşî’den bahsedilmez. Şuara tezkirelerine bakıldığında Halîlî 

mahlaslı dört tane şair daha vardır. Genellikle de bu şairler birbirine karıştırılmaktadır. 

Aslen Maraşlı olan Halîlî’nin doğum yeri, doğum tarihi, yaşadığı yer ve ölüm tarihi 

kesin olarak bilinmemektedir. Kütüphanelerde kayıtlı bulunan eserlerde Halîlî-i 

                                                      
3 Şair hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özgür GÜVENÇ, Fedâyî, TEİS 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=548 13.09.2013 (Erişim Tarihi: 

15.11.2017) 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=548
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Mar’aşî’nin vefat tarihi 1485 olarak kayıtlı ise de bu pek doğru görünmemektedir (Alıcı, 

2010: 19-21). Süleymâniye Kütüphanesi kayıtlarına göre de 1590 yılında vefat etmiştir. 

Şairin en belirgin özelliği mutasavvıf bir şair olmasıdır. Şairin divançesinde silsilesi 

bulunmaktadır. Silsileye göre Halîlî Efendi, Halveti tarikatına intisaplıdır. Şairin bir 

eseri dışında tüm eserleri telif ve manzumdur. Eserleri: Dîvânçe-i Halîlî-i Mar’aşî, 

Risâle-i Ahlâk I-II, Ravzatü’l- Îmân, Lübbü’n- Nasâyih,  Etvâr-ı Seb’a. (ALICI, 2010: 

19-40)  

 

Hâşim Baba (1716-1783) 

Celvetiye Tarikatı’nın Haşimiye kolunun öncüsü olan Haşim Baba’nın 1716 yılında 

Üsküdar’da doğduğu kaynaklarda yazmaktadır. Bazı kaynaklarda adı Mehmet Haşim 

bazı kaynaklarda Mustafa Haşim olarak geçmektedir. Mustafa Haşim babasının önemli 

ilim adamı olması nedeniyle babasından birçok adap ve erkânı öğrenerek Celvetî 

tarikatına intisap etti. Fakat daha sonra ise Bektâşiliğe meyledip Celvetî liği bırakmıştır. 

Şiirlerine bakıldığında Üsküdârî, Hâşimî, Bandırmalı-zâde, Hâşim gibi birçok mahlas 

kullanmıştır. Hâşim Baba bir tarikata bağlı kalmadığı için Celvetîlere ve Bektâşilere 

kendini tam anlamıyla kabul ettirememiş ve her grup tarafından dışlanmıştır. 1783 

yılında vefat ettiğinde Celveti Dergâhına kabul edilmediği ve yol üzerindeki bir 

musallada cenazesi kılındıktan sonra Üsküdar’da babasının yaptırmış olduğu 

Bandırmalı-zâde dergâhının bahçesine defnedilmiştir. Eserleri: Dîvân, Vâridât, Ankâ-yı 

Maşrık, Devriyye-i Ferşiyye (KAYACAN, 2002: 9-22) (YILMAZ, 1997: c.16, 406-407; 

YALÇINKAYA, 2009: 396) 

 

Hayretî (?-1534?) 

16.  yüzyılın tanınmış Bektâşi şairlerinden olan, Vardar Yenicesi’nde doğan Hayretî’nin 

asıl adı Mehmed’dir. Hayatı hakkında kaynaklardan ulaşılan bilgiler oldukça azdır. İlim 

yolundaki hayatı hakkında bilgiler de sınırlıdır. Mutasavvıf bir şair olarak bilinen şairin 

şiirlerinden Şii inancına sahip olduğu anlaşılmaktadır. Kaynaklarda Câferî mezhebine 

bağlı bir kişi olarak tarif edilir. “Hüseyin” redifli ağıtı Alevî-Bektâşi topluluğu 

tarafından saygıyla okunan bir şiirdir. Bunlardan hareketle devrinde hayli saygı 

gördüğünü söyleyebiliriz. Kaynaklarda divanının ölümünden sonra fal bakmak için 

kullanıldığı belirtilmektedir. Hayretî ardından yazılan şiirden hareketle 1534 yılında 
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vefat ettiği düşünülmektedir. Hayretî sadece İstanbul’da kalmamış Yenice, Belgrad, 

Üsküp gibi birçok vilayeti dolaşmıştır. Onun Belgrad ve Yenice için yazdığı 

şehrengizler bunun örneğidir. Eserleri: Dîvân, Yenice Şehrengizi, Belgrad Şehrengizi, 

(ÖZMEN, 1988: c.2, 525; TATCI, 1998: c.17, 61-62) 

 

Kelâmî (?-?) 

16. yüzyılda yaşamış ve gerçek adı tespit edilemeyen Kelâmî, Bektâşi tekke 

şairlerindendir. Şiirlerinde Kelâmî mahlasını kullanmıştır. Eğitimi ve ilmi konusunda 

kaynaklarda pek bilgi bulunmasa da şiirlerinde hareketle şairin iyi bir eğitim aldığı, 

Arapça’yı iyi düzeyde bildiği anlaşılmaktadır. Kaynaklarda vefat yeri ve vefat tarihi 

hakkında bilgi bulunmamaktadır. Bir süre Kerbela’da bulunmuş, Hüseyin Dede’ye 

intisap etmiştir. Tarikat çevresinde Cihan Dede adıyla anıldığı da Ahdî’nin Gülşen-i 

Şuara adlı eserinde geçmektedir. 

 

Kul Himmet Üstadım (1779-1844) 

Asıl adı İbrahim olan şair Sivas’ın Divriği ilçesinde dünyaya gelmiştir. Şiirlerinden 

hareketle 18. yüzyılın ikinci yarısı ile 19. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı tahmin 

edilmektedir. Doğum tarihi kesin bilgi olmamakla beraber 1779 olarak kabul edilir. 

Yaşadığı bölgede Âşık İbrahim diye tanınan şairin şiirleri kendinden 2 asır önce 

yaşamış olan Kul Himmet ile zaman zaman karıştırılmıştır. Daha sonra yapılan 

çalışmalarla şiirlerin Kul Himmet Üstadım lakaplı, Âşık İbrahim’e ait olduğu ortaya 

çıkarılmıştır. 

Alevi-Bektâşi geleneği ile şiirler yazan şair Pir Sultan Abdal’dan etkilenmiştir. Bazı 

kaynaklar da şairin Pir Sultan’a mürid olduğunu söyler. Şair şiirlerini halkın anlayacağı 

sade dil ile söylemesi sayesinde halk arasında çok sevilmiştir. Sadece dinin rükunlarını 

değil günlük hayatı da şiirlerinde işlemiştir. Kendinden sonra gelen şairlerin üzerinde 

etkili olmuştur. Bu nedenle kendisinden sonra iki şair Kul Himmet Üstadım mahlası 

kullanmıştır. Doğum tarihinin kesin olmaması gibi ölüm tarihi de kesin değildir. 1844 

yılında vefat ettiği düşünülmektedir ( ASLANOĞLU, 1992). 
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Kul Nesîmî (?-?) 

Edebiyatımızda Nesîmî adlı iki şair vardır. Bunlardan birisi Seyyid Nesimi diğeri ise 

Kul Nesîmî’dir. Kul Nesîmî’nin doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber 17. 

yüzyılda yaşamış olduğu düşünmektedir. Şair mahlas olarak Kul Nesîmî’yi 

kullanmamıştır. Cahit Öztelli Seyyid Nesîmî, Kul Nesîmî, Nesîmî, Seyyid mahlaslarını 

kullanan şairi, Bağdatlı Nesîmî’den ayırmak için bu şaire “Kul Nesîmî” demiştir. Kul 

Nesîmî’nin gerçek adı Ali’dir. Yunus Emre’nin en eski takipçilerinden olup Hacı 

Bektaş’ın yanında bulunmuş, Hacı Bektaş’ın Makalât isimli eserini Arapça’dan 

Türkçe’ye çevirmiştir. İyi derecede eğitim aldığı ve Arapça diline hâkim olduğu 

şiirlerinden anlaşılmaktadır. Soyunun bağlı bulunduğu Hurûfîlikte önemli merhaleler 

aşan şair Nesîmî mahlasını da Seyyid Nesîmî’ye olan alakasından dolayı almıştır. Kul 

Nesîmî de Seyyid Nesîmî gibi, Hurûfîliği şiirlerinde işlemiştir. Mahlaslarının aynı 

olması ve Hurûfî inancına sahip olması nedeniyle, uzun bir süre Seyyid Nesîmî ile 

karıştırılan bu şairin farklı biri olduğunu ilk defa Sadettin Nüzhet Ergun ortaya atmıştır. 

Aruz veznini daha sık kullanmasına rağmen diğer halk şairleri gibi bu vezni 

kullanmakta başarısızdır. Genelde aruzun kısa kalıpları ile şiir yazmıştır.
4
 

(ALBAYRAK, 2002: c.26, 353) 

 

Misâlî (?-?) 

16. yüzyılda yaşamış, Gül Baba diye anılan Divan şairlerinden Misâlî’nin doğum tarihi 

konusunda kesin bilgi olmamasına rağmen bazı kaynaklarda doğum tarihi, yaşadığı 

devir ve şahsiyeti hakkında çeşitli bilgiler vardır. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde 

geçen bilgilere göre Kanuni zamanında yaşamış bir şairdir. Bektâşi olan bu şair 

Amasya’nın Merzifon ilçesinde doğmuştur. Kanuni döneminde birçok sefere gitmiş ve 

Budin seferi sırasında şehit olmuş ve oraya defnedilmiştir. Gül Baba diye anılan şair, 

şiirlerinde Misâlî mahlasını kullanmıştır. Gül Baba’nın hayatı gibi isminin de nereden 

geldiği konusunda birtakım görüşler vardır. Bazı görüşler Gül Baba isminin Kel 

Baba’dan geldiğini söylemiş, bazı görüşler savaşta gülleleri eliyle tuttuğu için bu ismin 

verildiğini söylemiş, bazı görüşler gülmek fiilinden geldiğini söylemiş, bazı görüşler ise 

Gül Baba’nın isminin tacının tepesinde şeyhlik alameti olarak bir gül taşımasından 

                                                      
4 Şair hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz: Dr. Gürol PEHLİVAN, Kul Nesîmî, TEİS 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4976 14.11.2017 (Erişim Tarihi: 

12.11.2017) 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4976
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aldığını söylemiştir. Genel kanı ise gülü çok sevmesinden dolayı bu isim verilmiştir. 

Gül Baba’nın Misâlî mahlasıyla manzum ve mensur bazı eserler yazdığı ve 

Hurûfî olduğu kanaati yaygındır. Eserleri: Dîvan, Miftahu’l-Gayb, Risale-i Besmele, 

Feyz-nāme (GÜNEŞ, 2011: 10-22; KAÇALİN, 1996: c.14, 227-228) 

 

Müştâk Baba (1759-1832) 

1759 yılında Bitlis’te doğan Müştak Baba’nın asıl adı Muhammed Mustafa’dır. 

Şiirlerinde Müştâk mahlasını kullandığı için Müştâk Baba lakabıyla tanınmıştır. Küçük 

yaşta kendini ilme vermiş ve birçok ilme vakıf olmuştur. Daha sonra tasavvuf yolunda 

çilesini tamamlayarak halifelik makamını almıştır. Şairliği kadar musiki ile de 

ilgilenmiş, hocasından ud çalmasını öğrenerek ud konusunda ustalaşmıştır. Musikinin 

bir ilaç olduğunu daima şiirlerinde belirten Müştâk Baba ruh hastalıklarını tedavisinde 

musikinin kullanılabileceğini belirtmiştir. İstanbul'da bulunduğu sırada Sultan II. 

Mahmut’un zamanında sarayda padişahın has nedimlerinden birisi olmuştur. 1832 

senesinde İstanbul’dan memleketi Bitlis’e dönerken Muş’ta konakladığı sırada 

kendisine düşman olan bir grup Yezîdî tarafından seccadesi üzerinde iken boğularak 

şehit edilmiştir. Eserleri: Dîvân, Mektûbât-ı Kimyâ-yı Müştâk, Âsârü'l-Müştâk Esrârü'l-

Uşşâk, Mir’âtü'l-Uşşâk, Mişkâtü'l-Müştâk, Bahâr-nâme
5
 

 

Nahîfî Süleyman Efendi (1665/1666-1738) 

Asıl adı Süleyman olan şairin yazdığı Hilyetü’l-Envar’dan hareketle 1665-1666 

yıllarından birisinde doğduğu düşünülmektedir. İlim ve kültür başkenti olan İstanbul’da 

doğan şair, küçük yaşta eğitimine başladı. İyi bit hattat olan şair, Mısır’a giderken 

uğradığı Konya’da Mevleviliğe intisap etti. Belli bir süre İran, Nemçe gibi şehirlerde 

bulunan şair kâtiplik, elçilik gibi görevler üstlenmiştir. Nemçe dönüşü başmukatacılığa 

getirildi ve buradan emekli oldu. Emekli olduktan sonra Mesnevi Tercümesi’ni bitirdi. 4 

Eylül 1738 günü hayata gözlerini yumdu. Topkapı dışında olan mezarı 1944 yılında yol 

genişletmesi nedeniyle kaldırılmıştır. Sebk-i Hindi tesiriyle şiirler söyleyen Nahîfî 

şiirlerinde deyim, atasözleri, İstanbul ağzına mahsus kelimeleri sıklıkla kullanmıştır. 

Eserleri: Divan,  Mevlidü’n-nebî, Hücretü’n-nebi, Tercüme-i Mesnevî-i Şerîf, Hilyetü’l-

                                                      
5 Şair hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz: Prof. Dr. Mehmet ARSLAN, “Müştak Baba” TEİS    

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=6499 01.01.2015 (Erişim Tarihi 

12.11.2017) 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=6499
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envâr, Risale-i Hızriyye, Nasîhatü’l- vüzerâ (AYPAY, 1992: 2-10; UZUN, 2006: c.32, 

297-299) 

 

Necccârzâde Şeyh Rızâ (1679-1746) 

Asıl ismi Mustafa Rızâ olan Neccarzâde, bazı kaynaklara göre Giresun ilinin 

Şebinkarahisar ilçesinde 1679’da dünyaya gelmiştir. Giresun’dan; önce Üsküdar’a göç 

etmişler, ardından Neccarzâde tekkesinin bulunduğu Beşiktaş’a 

yerleşmişlerdir.  “Neccâr” lakabıyla anılması, babasının orduların geçişi için köprü 

yapmasından dolayı verilmiştir. Daha küçük yaştan itibaren ilim tahsiline başlamış ve 

daha küçük yaşta Celvetiyye tarikatına intisap ederek halifelik icazeti almıştır. Rus 

savaşı dönüşü Edirne’de bir süre kalmış ve bu zaman zarfında Nakşibendî tarikatına 

intisap edip icazet almıştır. Rızâ Efendi, İstanbul’da 1744 yılında tekkesinde 

hastalanmış ve 2 yıl devam eden hastalığın 1746 yılı Şubat ayının 7’sinde Üsküdar’da 

ömrünü tamamlamıştır.  Türbesi İstanbul Beşiktaş semtindedir. Eserleri: Dîvân, 

Terceme-i Muhtasaru’l-Velâyet, Risâle-i Tarîkat-ı Nakşibendiyye, Hilye-i Hâce 

Bahâeddin Şâh-ı Nakşibend, Hacnâme, Er-Risâle fî Beyâni’l-İ’tikad ve’l-Amel ve’l-

Ahlâk (ÖZDEMİR, 1999: 2-12; ŞİMŞEK, 2006, c.32, 483-484) 

 

Niyazî Mısrî (1618-1694) 

Malatya’nın Aspozi kasabasında 9 Mart 1618 yılında doğan Mısrî’nin asıl adı 

Mehmed’dir. Mısrî ilim tahsili için belli bir süre Mısır’da yaşadığından dolayı bu 

mahlası şiirlerinde kullanmıştır. Gençlik zamanlarında sufilere muhalif olmuş ve 

meclislerine gitmemiştir fakat daha sonra görüşü değişerek Halvetî şeyhine intisap 

etmiştir. Nakşibendi olan babası bu düşüncesini değiştirmek istese de başarılı 

olamamıştır. Zahir ilimleri öğrenmek için Malatya’dan ayrılarak öncelikle Diyarbakır’a 

ve Mardin’e gitmiş, burada mantık ve kelam derslerini okumuştur. İlmini daha çok 

artırmak isteyen Mısrî Kahire’deki Ezher medreselerine giderek ilim tahsil etmeye 

başlamıştır. Daha sonra ise rüyasına giren Abdülkadir Geylani’nin tavsiyesiyle 

Mısır’dan ayrılarak 1646’da İstanbul’a gitmiştir. Sokullu Mehmet Paşa Cami 

Medresesi’nin bir hücresinde halvete girdikten belli bir süre sonra kemale erişip 

Anadolu şehirlerini gezmeye başlamıştır. Uşak’ta Ümmî Sinan’a intisap etti. 9 yıl 

burada şeyhine hizmet ederek seyr ü süluku tamamlamıştır. Anadolu’nun bazı illerinde 
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irşad faaliyeti yaparken dedikodular yüzünden görevini bırakıp müritleriyle Bursa’ya 

yerleşmiştir. Devlet adamlarının daveti ile Edirne’ye gitmiş ve buradan 1674 yılında 

Rodos’a sürgün edilmiştir. 9 ay sürgün hayatından sonra affedilen şair devlet 

adamlarına karşı sarf ettiği sözlerden dolayı bu defa Limni adasına sürgün edilmiştir. 

Yaklaşık olarak on beş yıl hayatından sonra Bursa’ya dönmüş ve buradan Tekirdağ’a 

geçmiştir. Padişahın sözüne muhalif olmaktan tekrar Limni’ye sürgün edilmiştir. 1 yıllık 

sürgün hayatı sonunda 16 Mart 1694 yılında Limni’de vefat etmiştir. Şair tasavvufa 

ağırlık vermiş, vahdet-i vücud görüşünü benimsemiştir. Türkçe Eserleri: Dîvân-ı 

İlâhiyât, Risâle fi-Deverân-ı Sûfiyye, Şerh-i Nutk-ı Yûnus Emre, Risâle-i Es’ile ve 

Ecvibe-i Mutasavvıfâne, Mecmûa-i Şeyh Mısrî Efendi, Risâle-i Vahdet-i Vücûd, 

Ta‘birâtü’l-Vâkı‘at, Risâle-i Hasaneyn, Risale-i Tevhîd, Risâle-i Hızriyye, Risâle-i 

Eşrâtu’s-Sâ‘at, Risâle-i Arşiyye, Şerh-i Esmâu’l-Hüsnâ, Mecmûa-i Kelimât-ı Kudsiyye, 

Arapça Eserleri:  Mecâlis, Tesbi‘-i Kasîde-i Bür’e, Ed-Devretü’l-Arşiyye, Mevâ’idü’l-

İrfân ve Avâ’idü’l-İhsân (AŞKAR-DEMİRLİ, 2007: c.33, 166-169)  

 

Seyyid Nesîmî (?-?) 

Biyografi yazan kişilerin Nesîmî’nin doğum yeri konusunda çelişkileri vardır. “Nesîmî” 

mahlasının şairin doğduğu yöreden kaynaklı olarak verildiğini, buradan hareketle 

Bağdat’ın Nesîm adlı nahiyesinde veya Irak’ta doğduğu söylenmektedir. Ancak 

Gölpınarlı, “Bağdat civarında bugün Nesîm adlı bir nâhiye olmadığı gibi, Mu’cemü’l-

Buldân’da da bu isimde bir yerden bahsedilmemekte” diyerek Nesîmî’nin Bağdatlı 

doğduğu tezini çürütmüştür. Nesîmî’nin doğum yerinin tezkirelere bakılınca Şiraz 

olduğu görülmektedir. Fakat Azerbaycan’da yazılan eserlerde şairin Şirvan bölgesindeki 

Şamahı’dan olduğu kabul edilmiştir. Nesîmî’nin doğum yerinde olduğu gibi doğum 

tarihinde de bilinmezlik vardır. Seyyid olması dışında ailesi hakkında bilinenler de 

sınırlıdır. İyi bir tahsil gördüğü eserlerinden anlaşılmaktadır. Nesîmî’yi Nesîmî yapan 

asıl olay Aliyyü’l-a’lâ aracılığıyla Hurûfîliğe girmesidir. Nesîmî’nin Fazlullâh’ın 

halifeleri arasında sayıldığı da bilinmektedir. Nesîmî, Hurûfîliği yaymak için Murâd 

Han zamanında Anadolu’ya gelmiştir. Nesîmî’nin Hurûfîliği anlatmak için son durağı 

Halep’tir. Onun Halep’te idam edildiği tarih hakkında oldukça fazla rivayet vardır. 

Halep’te onu çekemeyenlerin iftiraları üzerine Memlukler zamanında sultan tarafından 

katledilmesi emredilmiştir. Boynu vurulmuş ve derisi yüzülerek asılmıştır. Eserleri: 
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Türkçe Dîvân, Farsça Dîvân, Mukaddimetü’l-Hakâyık (BİLGİN-ÜZÜM, 2007: c.33, 3-

6) 

 

Seyyid Nizamoğlu (? – 1601) 

Şeyh Nizameddin’in oğlu Seyyid Seyfullah Kâsım, 16. yüzyıl tekke edebiyatının en 

büyük şahsiyetlerinden biridir. Doğum tarihi bilinmeyen Kâsım İstanbul’da dünyaya 

gelmiştir. Babasının isminden hareketle Nizamoğlu da denmiştir. İlk tahsilini yaptıktan 

sonra Şeyh Sinan Ümmî’ye derviş olmuştur. Halifeliği aldıktan sonra irşad vazifesine 

başlamış, 1601’deki vefatına kadar Silivrikapı Emirler Tekkesi’nde vazifesini yapmıştır. 

Naaşı bu tekkenin bahçesine defnedilmiştir.  Caferî mezhebine bağlı olan Nizamoğlu 

şiirlerde Seyyid Seyfi, Nizamoğlu, Seyfullah gibi mahlaslar kullanmıştır. Hece ve aruzu 

iyi derecede kullanarak yazdığı şiirler çok sevilmiştir. Şiirlerinde sıklıkla işlediği 

konular ise ehl-i beyt sevgisi, On İki İmama bağlılık ve ilâhî aşktır. Seyyid 

Nizamoğlu’nun yazdıklarında Seyyid Nesîmî tesiri sıklıkla görülmektedir. Eserleri: , 

Dîvân, Câmi‘ü’l-ma‘ârif, Ma‘denü’l-ma‘ârif, Miftâh-ı Vahdet-i Vücûd, Mi‘râcü’l-

mü’minîn, Şeref-i Siyâdet, Esrârü’l-‘ârifîn, Seyr-i Sülûk, Câmi‘ü’l-ma‘ârif, Tâc-nâme. 

(ÖZDEMİR, 1996: 6-25; TOSUN, 2009: c.37, 73-74) 

 

Sürûrî (?-?) 

Asıl adını bilemediğimiz şair şiirlerinde Sürûrî mahlasını kullanmıştır. Hayatı hakkında 

16. yüzyılda yaşamış bir Kızılbaş-Bektâşi şairi olduğu bilgisinden başka bilgi yoktur. 

Şairin doğum yeri ve tarihi gibi ölüm yeri ve tarihi de bilinmemektedir. Şairin Ankara 

Milli Kütüphane’de bir divançesi vardır. Ayrıca Sadeddin Nüzhet Ergun da şairin on 

şiirine yer vermiştir. Eserleri: Divançe (ÖZMEN, 1998: c.1, 409)
6
 

 

Şem’î (1738/1783- 1834/1839) 

Helvacı Mehmed Ağa’nın oğlu olan Şem’î’nin gerçek adı Ahmet’tir. Bir rivayete göre 

l738’de, bir rivayete göre 1783’de Konya’da doğduğu sanılıyor. Herhangi bir eğitim 

görmemiş, babasının yanında kendini geliştirmiştir. 19. yüzyılda yaşamış olan saz ve 

söz şairidir. Doğum tarihi gibi ölüm tarihi de muallaktır. Bazı kaynaklara göre 1841’de 

                                                      
6 Şair hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz: Araş. Gör. Emine ÇAKIR, TEİS 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=5451 02.12.2014 (Erişim Tarihi: 

21.11.2017) 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=5451
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ölmüş bazı kaynaklara göre de 1834 veya 1839’da ölmüştür. Taşbasma divanının birçok 

yerinde, Mevlevi olduğunu beyan etmesine rağmen Bektâşiliği anlatan birçok şiiri de 

vardır. Bunun nedeni olarak da eskiden Bektâşilik gizli bir tarikat olması, bazı 

insanların bunu açık şekilde dile getirememesi gösterilir. Bu nedenle Şem’î’nin de bu 

nedenle takiye yaptığı düşünülmektedir. Mezarı da Mevlana müzesinin yanı başındadır. 

Divanı vardır. Fevzi Halıcı şiirlerini Âşık Şem’i Hayatı ve Şiirleri (1982) adlı kitapta 

toplamıştır. Eserleri: Divan (ÖZMEN, 1998: c. 4, 137; ALBAYRAK, 2010: c.38, 505) 

 

Şeyh Gâlib (1757-1799) 

Klasik edebiyatın son büyük ustası olarak kabul edilen Gâlib, 1757 yılında İstanbul’da 

Yenikapı Mevlevîhânesi yakınlarında doğmuştur. İlk tahsilini babası Mustafa Reşit 

Efendi’den alan Gâlib’in gerçek adı Muhammed Esad’dır. Dedesi ve babası Mevlevi 

olan Gâlib’in eğitiminde Galata Mevlevîhânesi’nin önemi büyüktür. Farsça hocası 

“Esad” mahlasını vermesine rağmen o dönemde “Esad” mahlası çok olduğundan daha 

sonra “Gâlib” mahlasını kullanmaya başlamıştır. İlk eğitiminden sonra ailesi pek razı 

olmasa da Konya’ya giderek çileye başlamıştır. Fakat babasının oğul hasretine 

dayanamaması nedeniyle çilesinin son kısmını Yenikapı Mevlevîhânesi’nde 

tamamlamıştır ve burada “Dede” olmuştur. 1791 yılında Galata Mevlevîhânesi’ne 

“Dede” olarak tayin edilmiştir. 1794 yılında validesi, 1796 yılında dert ortağı, sırdaşı 

Esrar Dede’nin vefat etmesi Şeyh Gâlib’i derinden sarsmıştır. Bir yıl sonra hastalanan 

Gâlib, 4 Ocak 1799 yılında daha 42 yaşında iken edebi âleme intikal etmiştir. Cenaze 

yıkama sırasında babasının “ Ah oğlum, bu tahtaya kara sakal yakışmıyor.” dediği 

nakledilir. Taklide düşüldüğü bir dönemde gelen Gâlib, şiir anlayışıyla Türk edebiyatına 

son bir soluk olmuştur. Yenilik anlayışı ile kullandığı soyut kelimelerle kendinden sonra 

gelecek olan Edebiyat-ı Cedîde topluluğuna kapı aralamış oldu. (KALKIŞIM, 2010: c. 

39, 54-57) 

 

Şîrî (1710-1761) 

Asıl adı Bektaş Çelebi olan Şîrî, Feyzullah Çelebi’nin oğludur. 1710 yılında dünyaya 

gelmiştir. Genelde yazdığı devriyeleri ile ün kazanmıştır. Küçük yaştan itibaren kendini 

yetiştirmiş, III. Mustafa zamanında Hacı Bektaş Veli Dergâhında Şeyhlik makamına 

atanmış, iki yıl bu görevi ifâ etmiştir. Bektaş Çelebi, 1761 yılında vefat etmiştir. Mezarı 
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Hacı Bektaş Türbesi karşısında gömülüdür. Bektaş mahlasından dolayı bir ara Hacı 

Bektaş’a ait sanılan şiirler daha sonra Bektaş Çelebi’ye ait olduğu anlaşılmıştır. 

Şiirlerine bakıldığında aruz ve hece ölçüsünü başarıyla kullandığı görülmektedir. Engin 

ve sağlam tasavvufi bilgiye sahip olan Şîrî’nin İslami ilimlere derinlemesine vakıf 

olduğu, Kur’an’ın hafî sırlarını kavradığı, Hurûfîliğe ve batınîliğe yabancı olmadığı, 

tarikat ritüellerine uyduğu anlaşılmaktadır. (ÖZMEN, 1998: c. 3, 183-196) 

 

Usûlî (?-1538?) 

Kültür ve edebiyat tarihi açısından önemli bir konuma sahip Vardar Yenicesi’nde 

doğmuştur. Doğum tarihi tam olarak belli değildir. Memleketinde tahsilini 

tamamladıktan sonra tasavvufa yöneldi. Şairin kimlerden eğitim gördüğü konusu pek 

açık olmasa da klasik medrese kültüründe yetiştiği düşünülmektedir. Tasavvufa 

yöneldikten sonra İbrahim Gülşenî’ye karşı ilgi duymuş ve Mısır’a ona intisap etmeye 

gidmiştir. Belli bir süre kaldıktan sonra şeyhinin ölümü üzerine memleketine döner ve 

burada Gülşeniliği yaymaya çalışmıştır. Hayatının bu kısmında Abdî Bey’in 

yardımlarını görerek hayatını idame ettirmiştir. Kaynaklara bakıldığında Yenice’de 

vefat ettiğini öğreniyoruz. 1538 yılında vefat ettiği düşünülmektedir. Eserleri: Divan, 

Kırk Hadis Derleme ve Tercümesi, Miraciyyesi, Şehr-rengiz (İSEN, 1990: 11-23; 

KAYA, 2012: c.42, 213-214) 

 

Vîrânî (?-?) 

Vîrânî hakkındaki bilgiler çok sınırlıdır. Nerede, ne zaman doğduğu konusunda eldeki 

en sağlam kaynak 1716’da yazılmış olan Demir Baba’nın Velâyetnâmesi’dir. 

Velâyetnâmeden öğrendiğimize göre Demir Baba yaşlılığı dönemlerinde 32 yaşındaki 

Vîrânî ile karşılaşmıştır. Şairin 16. yüzyılda yaşamış olabileceğini söyleyenlere karşı bu 

bilgi şairin 17. yüzyılda yaşamış olduğunu gösterir. Doğum tarihi gibi doğum yeri de 

kesin değildir.  Halk arasında dolaşan bir bilgiye göre şair Eğriboz adasında doğmuş, 

Necef’te Bektâşi tekkesinde belli bir süre babalık yapmış ve belli bir süre de Necef’te 

Hz. Ali’nin türbedarlığını yapmıştır. Kendisini Hurûfîliğin yanında Rum abdalı ve 

Kalender olarak da tanımlamıştır. Arapça ve Farsça gibi dilleri bilen şairin eserlerine 

bakıldığında Hz. Ali ve On İki İmam sevgisi önemli yer tutmaktadır. Şairin nerede 
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hangi tarihte öldüğü bilinmemektedir. Eserleri: Dîvân, Risâle (VAKTİDOLU, 1998: 7-

10, ÖZMEN, 1998: c.2, 429-435, ALBAYRAK, 2013: c.43, 109-110) 

 

Yesârî (1804-1874) 

19. asırda yaşamış olan Yesârî, Bektâşi saz şairlerindendir. Yesârî kelimesi zengin, 

solak anlamlarına geldiğinden ve şair solak olmasından dolayı Yesârî mahlasını almış, 

şiirlerinde kullanmıştır. Ailesi hakkında herhangi bir malumat bulunmayan şairin 

eğitimi hakkında da çok kısa bir malumat bulunmaktadır. Devrin ilimlerini okumuş, 

medrese eğitimi almıştır. Hacı Bektâş Velî tekkesinde dervişlik yapıp “Baba” derecesini 

almıştır. Bu medresede dedelik yapmış ve bu görevi sırasında vefat etmiştir. Vefat ettiği 

yere gömülmüş olan şaire daha sonradan türbe yapılmıştır. Şair, döneminde yazılan 

eserlere bakıldığında kuvvetli bir Bektâşi şairidir. Aruz ve hece ile şiirleri vardır. 

Sazıyla kalenderî, koşma, nefes gibi birçok şiiri söylemiştir. (ERGUN, 1956: c.2, 213-

214; KABAK, 2013: TEİS)
7
 

                                                      
7 Şair hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz: Arş. Gör. Tugay KABAK, TEİS 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1213 21.12.2013 (Erişim Tarihi: 

20.11.2017) 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1213
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1.3. Şiirlerde Kullanılan Vezinler   

 

1.3.1. Aruz Vezinleri ve Bahirleri 

 

1.3.1.1. Remel Bahri 

 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün  

N.1,N.2, N.3, G.4, G.5, Msd.6, G.7, Msm.9, G.16, Msd.17, G.18, G.19, G.20, G.21, 

G.22, G.26, G.30, G.31, G.32, G.33, G.35, Mr.37, G.38, K.39, G.42, G.48, G.50, Mr.52, 

Mr.53, Mh.54, Msd.55, Msd.56, Msd.57, Msb.58, G.60, K.69, Th.71, Msd.72, G.73, 

G.74, G.78, Ma.82, G.83, G.84, G.85, G.86, G.87, G.88, G.95, G.103, G.105, G.106, 

G.108, G.110, G.111, Th.112, G.114, G.115, G.117, G.118, G.120, G.122, G.123, 

G.127, G.129, G.133, G.134, G.135, G.136, G.137, G.138, G.140, G.142, G.144, G.147, 

G.148, G.150, G.151, G.152, G.153, G.154, G.157, G.158, G.159, G.160, G.161, G.167, 

G.168, Mh.169, Mh.170, Mh.171, Msd.172, G.175, G.176, G.178, G.185, G.187, 

G.188, G.189, G.190, G.191, G.192, G.194, G.195, G.197, G.200, G.201 

 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün  

G.15, G.36, G.109, G.156, G.162 

 

FeǾilātün FeǾilātün FeǾilātün FeǾilün  

G. 101, G.113, G.155 

 

1.3.1.2. Hezec Bahri 

 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün  

G.8, G.10, G.12, G.13, G.27, Msd.28, Msd.34, Mh.40, G.41, G.43, G.44, G.64, G.65, 

G.66, Msd.70, Th.75, Th.76, G.77, G.79, G.90, Msd.93, G.94, G.96, G.97, G.98, G.99, 

G.104, G.124, Msd.139, Msd.141, G.146, Msd.149, G.163, G.164, G.174, G.179, 

G.182, G.186, G.193, G.196, G.198, G.199  
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MefāǾįlün MefāǾįlün FeǾūlün 13 

G.47, G.59, G.61, G.62, G.63, G.68, G.80, G.116, G.126, G.131, Mr.132, G.184, G.204 

 

MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün9 

G.46, G.49, G.67, G.100, G.102, G.125, Msd.165, G.166, G.202   

 

MefāǾilün FeǾilātün MefāǾilün FeǾilün 3 

G.23, G.89, G.128 

 

MefǾūlü MefāǾįlün MefǾūlü MefāǾįlün 2 

G.45, G.203 

 

1.3.1.3. Recez Bahri 

 

MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün 5 

G.51, G.119, G.130, G.143, G.173 

 

MüfteǾįlün MefāǾįlün MüfteǾįlün MefāǾįlün 2 

G.91, G.92   

 

1.3.1.4. Muzârı Bahri 

 

MefǾūlü FāǾilātü MefāǾįlü FāǾilün 2 

G.107, K.181  

 

MefǾūlü FāǾilātün MefǾūlü FāǾilātün 2 

G.180, G.183 

 

1.3.1.5. Hafif Bahri 

 

FeǾilātün MefāǾilün FeǾilün 2 

G.121, G.177 

 



38 

 

1.3.2. Hece Vezinleri 

 

1.3.2.1. 7’li Hece Ölçüsü 

Nfs.24, Nfs.25 

 

1.3.2.2. 8’li Hece Ölçüsü 

Nfs.14 

 

1.3.2.3. 11’li Hece Ölçüsü 

Nfs.11, Nfs.29, Nfs.81, Nfs.145. 
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BÖLÜM 2: METNİN KURULUŞ VE İMLASINDA İZLENEN YOL 

2.1.  Metnin Kuruluşunda İzlenen Yol 

1. Metin içerisinde yer alan şiirlere sırasına göre numara verilmiştir. Bu numaralar 

şiirin üst kısmında yer almaktadır. 

2. Şiirin içinde bulunduğu varak, numaralandırılarak gösterilmiştir. Varak numaraları 

sayfanın en solunda koyu renkli şekilde gösterilmiştir. 

3. Metindeki şiirlerden aruz ölçüsü ile yazılan beyit/bentlerin her birine sıra numarası 

verilmiştir ve bu numaralar sayfanın en solunda belirtilmiştir. 

4. Şiirler hece ölçüsü ile yazılmışsa dörtlüklerin hemen üstüne Roma rakamı ile sayı 

verilmiştir. 

5. Şiirler “Destûr” ifadesi ile başlamıştır. 

6. Şiirlerdeki aruz bahirleri ve aruz kalıpları şiir numarası altında italik şekilde 

gösterilmiştir.  

7. Metinlerde yer alan Arapça ve Farsça iktibas, âyet ve hadisler Latin harfleri ile 

transkribe edilerek verilmiştir. 

8. Metinlerdeki âyetlerin Arapça orijinal şekilleri dipnotla gösterilmiştir. Devamında 

ayetin meali verilmiş ve sonra da hangi âyetin kaçıncı sûresi olduğu belirtilmiştir. 

9. Metinlerdeki şiirleri karşılaştırma yaparken karşılama yapılacak metinlerin daha 

çok bilimsel ve akademik bir kaynak olmasına dikkat edilmiştir. 

10. Karşılaştırma yapılırken dipnotta verilen bilgi kısaltma şeklinde eserin adı ve sayfa 

numarası şeklinde verilmiştir. Daha ayrıntılı bilgi eserin sonunda bulunan 

Kaynakça bölümünde verilmiştir. 

11. Karşılaştırma yaparken vezin ve anlam birlikteliği dikkate alınmıştır. Farklar, 

dipnot alanında gösterilmiştir. Mecmuadaki metin ile orijinal metin 

karşılaştırılmasında karşılaştırma arasına “:” işareti konulmuştur. 

12. Metinde en az iki mısra alınarak mısralar arası fark dipnotta gösterilirken mısralar 

arasına “/” işareti konulmuştur. 
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13. Mecmuada bulunan şiir herhangi bir kaynakta bulunuyor ise sadece dipnot ile 

gösterilmiştir ve kaynağın adı ve sayfa numarası verilmiştir. 

14. Mecmuada bulunan şiir herhangi bir kaynakta bulunmuyor ise bu durum dipnotta 

belirtilmiştir. 

15. Mecmuada olmayıp ilgili kaynakta olan beyitler metne dâhil edilmemiştir. 

16. Metin içinde bulunan kafiye ve vezin kusurları, eksiklikler, eklemeler gibi 

problemler olabildiğince giderilmeye çalışılmış, ilgili teklifler “[ ]” içinde 

verilmiştir. 

17. Tahrifata uğrayıp okunamayan kelimeler (…) şeklide gösterilmiştir.  

18. Arap alfabesi ile yazılırken müstensihin yanlış yazmış olduğu kelimeler düzeltilmiş, 

kelimelerin sözlükteki yazılışı esas alınmıştır. 

2.2. Metnin İmlasında İzlenen Yol 

1. Metnin transkribe edilmesinde bilimsel olarak yapılan çalışmalarda tercih edilen 

MEB İslam Ansiklopedisi transkripsiyonu tercih edilmiştir. 

2. Mecmuadaki metinlerden tespit edilenlerin çoğu 18. yüzyıl ve öncesi döneme ait 

olduğundan metinlerde genellikle Eski Anadolu Türkçesi söyleyiş özellikleri 

korunarak klasik imlȃya başvurulmuştur. 

3. Farsçadaki “vȃv-ı ma’dȗle”ler “ ˇ ” işaretiyle belirtilmiştir: ħˇāce, ħˇāb vb. 

4. Farsça kelimelerde olan “vȃv-ı meçhȗle”lerin ünlüleri, medli olan yerler dışında 

kısa ünlü olarak belirtilmiştir: ħoş, ħod vb. 

5. Bazı kelimelerin sonlarında bulunan “elif-i maksȗre”ler, “ye” harfiyle yazılmış ise 

i’li, “elif” harfiyle yazılmış ise a’lı şekliyle okunmuştur: Mūsī, Mūsā vb. 

6. Vezin gereği kısa okunmaları gereken ünlü seslerde var olan uzunluk korunmuştur. 

7. “Gonca” kelimesi metin içinde hem “c”li hem de “ç”li şekilde kullanılmakta olup 

metin kurulurken aslına sadık kalınmış, c’li şekli tercih edilmiştir. “Nice” kelimesi 

ise c’li olarak yazılmıştır. 
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8. Şahıs, gezegen, eser, yer vb. özel adlar tevriyeli kullanılmış olsa dahi büyük harfle 

yazılmıştır. Ek alması durumunda ekler kesme işareti ile ayrılmamıştır. Mısra 

başları da büyük harfle yazılmıştır: Ĥayber, Rıżā vb. 

9. Dürr ve Hakk gibi çift ünsüzle biten kelimeler mısra içinde vezin gereği tek veya 

çift ünsüzle okunmuştur. 

10. Kǿola, nǿeylesün, nǿola gibi büzülmeler kesme işareti ile ayrılarak gösterilmiştir. 

Anun kelimesi vezin gereği bazen “anun içün” bazen “anunçün” şeklinde 

kullanılmıştır. 

11. Yönelme hal ekinin a’lı okunuşu tercih edilmiştir: kenāra, āşıķlara vb. 

12. Bağlaç olan “ki” kelimeden ayrı yazılmıştır. Ayrıca vezin gereği ayrı yazılması 

mümkün olmayan “le, la” gibi yapılar bitişik yazılmıştır: mülki ki, ‘ışķunla vb. 

13. i- fiili ile oluşmuş ekler ayrı olarak yazılmıştır: cevr idi, olmaz idi vb. Ayrıca vezin 

gereği ayrı yazılması mümkün olmayan “dı, di, mış, miş, sa, se” gibi yapılar bitişik 

yazılmıştır: bilmiş, eylemiş, ķıldı, baķsa. 

14. Klasik dönem metinlerindeki eklerde, sert ünsüzlerin benzeşmesi kuralı 

gösterilmeyip, metindeki şekillerine sadık kalınmıştır: İtdükce vb. 

15. Farsça ön ekler “-“ ile ayrılır: pür-çįn, bį-vefā vb. 

16. Son ekler bitişik yazılmıştır: ķıblegāh, bahāristān, bāzār, gülşen, nemekdān, 

bāġbān, ġamnāk, şehvār, hūşyār, ġamgįn, şermsār, şādmān, noķŧaveş, perįşān, 

cefākār, merdāne vb. 

17. İkilemenin ortasına gelen ek ayrı gösterilmiştir: ser-tā-ķadem, ser-tā-pā vb. 

18. İki isimden oluşan birleşik sıfatlar ve birleşik isimler “-“ ile ayrılır: gül-endām, gül-

fem, gül-āb, ġonca-fem, dil-rübā vb. 

19. Āftāb-āfitāb, āsmān-āsumān, rūzgār-rūzigār gibi kelimelerde medli okunuşlardan 

kaynaklandığı ileri sürülen ses türemeleri gösterilmemiş; āftāb, āsmān, rȗzgȃr 

şekilleri tercih edilmiştir. 

20. Metinlerde y’li veya y’siz kullanılan “hemze”nin “y”siz şekli standart bir kullanım 

sağlamak amacıyla tercih edilmiştir: dāǿim, māǿil vb. 
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21. Metinde yer alan kapalı e’lerin i’li kullanımları esas alınmıştır: gice, dimek, yimek, 

yiyüp, yir, giçdi vb. 

22. Müstensih eseri oluştururken olYezid, Hakdidi, nevechün, olkan, eycān gibi bazı 

kelimeleri bitişik yazmıştır. Bu çalışmada ise kelimeler ayrı şekilde yazılmıştır:  

23. Müstensih “ħ” gelmesi gereken bazı yerlerde “ĥ” getirmiştir: ĥalķ-ħalķ. Transkribe 

ederken kelimenin orijinali yazılmış, hatalar düzeltilmiştir. Ayrıca müstensih bazı 

şiirlerde “ħ” yi “ķ” olarak göstermiştir. 

24. Dönemin dil özelliklerine göre eserin aslı ile mecmuadaki şiirlerde m˃b değişimi 

vardır: meni-beni vb.  
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2.3. Metnin İşaret Sistemi 

Tablo 3: Transkripsiyon Tablosu 

  A, a, E, e, ǿ  Ş, ş 

 Ā, ā, A, a  Ś, ś 

 B, b  Ż, ż, Đ, đ 

 P, p  Ŧ, ŧ 

 T, t  Ž, ž 

 Ŝ, ŝ  Ǿ 

 C, c  Ġ, ġ, Ğ, ğ 

 Ç, ç  F, f 

 Ĥ, ĥ  Ķ, ķ 

 Ħ, ħ  K, k, G, g, ŋ 

 D, d  L, l 

 Ź, ź  M, m 

 R, r  N, n 

 Z, z  v,o,ö,u,ü,ū 

V,O,Ö,U,Ü,Ū 

 J, j  H, h, a, e 

 S, s  Y, y, İ, i, Į, į 
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2.4. Karşılaştırmalı Metin 

[Kapak] 

Oŧuzuncı kāġıda yazılan ġazelüŋ noķśānı 

 

1 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

Aldadı ĥırś u hevā nefsüŋi gedālıġı ķo 

Bire uślan adı gel berü rüsvālıġı ķo
1
 

Ehli ol gele şimden girü bį-şeydālıġı ķo 

ǾAķluŋı başuŋa vir fikr idüp aǾmālıġı ķo 

 

Ġāfil olma gözüŋ  

 

2 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

Ĥamd u şükr eyle Ħudādan verilen niǾmete baķ 

Seni tekrįm idüben eyledügi Ǿizzete baķ 

Ol kerįmüŋ kerem ü luŧfını gör ĥikmete baķ 

ǾĀķil iseŋ berü gel saŋa olan devlete baķ 

 

[1] 

3 

Destūr  

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Eyledüm ism-i şerįfüŋle buŋa ben ibtidā 

Ĥıfž ķıl mecmūǾımı münkirden ey yā Rabbenā 

                                                      
1 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
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42 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Maĥrem-i źāt-ı Ħudāsın yā Muĥammed Muśŧafā 

Muķtedā-yı enbiyāsın yā Muĥammed Muśŧafā 

 

2. Nūr-ı vechinden yaratdı Ĥaķ seni bį-iştibāh 

Ol cemāle āşināsın yā Muĥammed Muśŧafā 

 

3. Gözlerüm yaşına raĥm it yā Nebįyaǿllāh meded 

Reh-nümā-yı etķiyāsın yā Muĥammed Muśŧafā 

 

4. Ķıl şefāǾat ŧālib-i dįdāra sen eyle kerem 

Sen delįl-i aśfiyāsın yā Muĥammed Muśŧafā 

 

5. Çün aġardı mūy-ı ser oldum Ǿalįl ü iħtiyār 

İsterüm Mevlā rıżāsın yā Muĥammed Muśŧafā 

 

6. Müǿminüm mirǿāt-ı Ĥaķdur bu göŋül āyįnesi 

Nǿola görsem Ĥaķ-liķāsın yā Muĥammed Muśŧafā 

 

7. Cism ü cānı ben fedā ķıldum saŋa raĥm it baŋa 

Sen şeh-i mülk-i beķāsın yā Muĥammed Muśŧafā 

 

8. Śādıķį bir Ǿāşıķum bį-çāreyüm eyle Ǿaŧā 

Göster ol vechüŋ żiyāsın yā Muĥammed Muśŧafā 

 

 

 

 

                                                      
2 Şairin divanına ulaşılamamıştır. 



46 

 

53 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Sensin ol pāķ źāta mažhar
4
 yā Muĥammed Muśŧafā 

Sensin ol şāh-ı velāyet yā
5
 ǾAlįyyeǿl-Murtażā

6
 

 

2. Ol Ĥasan ħulķ-ı Rıżādur server-i leşker-güşā 

Hem Ĥüseyn-i Kerbelādur nūr-ı Ǿayn-ı enbiyā
7
  

 

3. Şāhı Zeyneǿl-ǾĀbidįndür Murtażā sırrı ola
8
 

Hem Muĥammed Bāķırįdür
9
 ehl-i faķra pįşvā 

 

4. CaǾfer-i Śādıķ kim olur ehl-i Ĥaķķuŋ serveri
10

 

Mūsį-i Kāžım ĥaķįķat rāhınadur
11

 reh-nümā 

 

5. Şāh-ı sulŧān dü cihānda hem velāyet maǾdeni 

Ol Taķį vü bā Naķįdür ķıblegāh-ı evliyā
12

 

 

6. Ol Ĥasan el ǾAskerįdür ķıble-i dįnde imām 

Mehdį-i śāĥib-zamānsın yā Muĥammed Muśŧafā
13

 

 

7. Çün Nesįmįdür ĥaķįķat bende-i fażl-ı Ħudā 

Dest-gįrüm Şāh-ı Merdān rehberidür evliyā 

                                                      
3 Gazel, Nesîmî’nin, Divanında ve Diğer Kaynaklarda Rastlanmayan Şiirleri (Filiz KALYON, Turkish Studies 

International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/16, 2015, s. 793-

794) 
4 pāķ źāta mazhar: źāt-ı muŧahhir a.g.m. 
5 Sensin ol şāh-ı velāyet yā: Laĥmüke laĥmi senüŋle şah a.g.m. 
6 a.g.m.de 12. şiirin son beyitidir.  
7 Ĥüseyn-i Kerbelādur nūr-ı Ǿayn-ı enbiya: şehįdler serveridür şāh Ĥüseyn-i Kerbelā a.g.m. 
8 Murtażā sırrı ola: mažhar-ı sırr-ı Ĥüseyn a.g.m. 
9 Bāķırįdür: Bāķır oldı a.g.m. 
10 ehl-i Ĥaķķuŋ serveri: pįşvā-yı ehl-i din a.g.m. 
11 rāhınadur: yolunadur a.g.m. 
12 Şāh-ı sulŧān dü cihānda hem velāyet maǾdeni/Ol Taķį vü bā Naķįdür ķıblegāh-ı evliya: Şāh u Ǿalā Mūsìǿl-Rıžadur 

Ķıble gāh-ı Ǿāşıķān/Hem Ŧaķį vü bā Naķįdür sırr-ı şāh-ı evliyā a.g.m. 
13 Ol Ĥasan el ǾAskerįdür ķıble-i dįnde imām/Mehdį-i śāĥib-zamānsın yā Muĥammed Muśŧafā: Şāh Ĥasanǿü-l 

ǾAskerįdür ķıble-i įmān u dįn/ Mehdį-i śāĥib zamāndur naķd-ı sırr-ı lā fetā a.g.m. 
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614 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. ǾAyn-ı cemǾ ol ümmet-i źāt-ı şerįf-i Muśŧafā 

Hep bu māh feryād ider heft-i zemįn fevķaǿl-semā  

Lerze düşsün şöyle giryān eyle kim cānuŋda tā 

Aġlamaķdan gözlerüŋ ķana boyansın bį-riyā 

Āh bu mātemde şehįd oldı śusuz ibn-i şehā 

Nūr-ı Ǿayn-ı Murtażā şāh-ı şehįd-i Kerbelā 

 

2. Gör ne mātemde ķodı heft-i zemįn u āsmān 

Oķuyalum laǾneti ķavm-i Yezįde her zamān 

Tįġ-ı aǾdādan şehįd oldı bugün mįr-i mįrān 

Ķana döndür gözyaşuŋ aġla girü hey nāciyān 

Āh bu mātemde şehįd oldı śusuz ibn-i şehā 

Nūr-ı Ǿayn-ı Murtażā şāh-ı şehįd-i Kerbelā 

 

3. Źuǿl-feķāruŋdan Yezįd ķomayın ger Düldül-süvār
15

 

Verme bir laĥža amān eyle gürūhun tārumār 

Vācib oldı oķumaķ laǾnet Yezįde śad hezār 

Māh u ħurşįd sebǾa-i seyyār ider feryād u zār 

Āh bu mātemde şehįd oldı śusuz ibn-i şehā 

Nūr-ı Ǿayn-ı Murtażā şāh-ı şehįd-i Kerbelā 

 

[2] 

 

 

 

 

 

                                                      
14 Şiirin yazarı belli değildir. 
15 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
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716 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Gori-i şümr ü Yezįd ü gori-i Mervān-ı ħar 

Muśŧafānuŋ ĥażretine ben ķıluram
17

 ilticā 

 

2. Ħānedān-ı Muśŧafāyı sevmeyen melǾūna uş
18

 

Oķurum bį-ĥadd anuŋ cānına 
19

laǾnet dāǿimā 

 

3. Ey Nesįmį ĥaşr ü neşrüŋ cāmiǾ ǿisin
20

 cāmiǾi 

Enbiyānuŋ sırrı sensin
21

 źǿevliyā vü enbiyā 

 

822 

Destūr 

Hezec 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

1. Ķurıldı bezm-i Ǿāşıķlar muĥabbet vaķtidür ĥālā 

Gel ey sāķį yetişdür nūş olunsın bāde-i śahbā 

 

2. Muĥabbet idelüm birbirimüze Ĥaķ içün dostlar 

Pür olsun meclisimiz şevķ-i Ǿaşķ ile gül-ābdāna 

 

3. Bir eyleŋ dilleri şāhum Muĥammed Muśŧafā ĥaķķı 

Bu dem baş indirüp birlik demine Hū deyüp cānā 

 

4. Nažar eyleŋ cemāle śāf idüp āyįne-i diller 

ǾAyān olsun ǾAlį sırrı rumūz-ı Ǿallemeǿl-esmā 

 

                                                      
166 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 185 (Mecmuanın 3. sayfası taranmadığından şiirin hepsi yer almamıştır. Divan’daki 6 

gazelin yalnız 28, 29, 31. beyitleri yer almaktadır.) 
17 ķıluram: ķılmışım D. 
18 melǾūna uş: melǾūnlara D. 
19 bį-ĥadd anuŋ cānına: bį-ĥadd ü ġāye aŋa D. 
20 isin: isen D. 
21 sensin: sensen D. 
22 Şairin divanına ulaşılamamıştır. 
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5. Ĥaŧ-ı zįbā yazup vech-i Ĥasan Ĥaķ dest-i ķudretle 

Ĥüseyn-i Kerbelā ĥaķķı oķuyalum ĥaŧ-ı raǾnā 

 

6. ǾAlį Zeyneǿl-ǾAbā nūrı uyansın şemǾa-i diller 

Cemāl-i Bāķırįdür ġāfil olmaŋ KaǾbe-i Ǿulyā 

 

7. Rumūz-ı Śādıķ el-ķavle ulaşdur gel śadāķatle 

Reh-i Kāžım Rıżā ile olupdur dįdeler bįnā 

 

8. Naķįnüŋ Ǿaşķına sāķį muĥabbet cāmını pür ķıl  

Naķį nūr u żiyāsıyla ķılupdur Ǿālemi iĥyā 

 

9. Ki bildüŋ nūr-ı vāĥid Ŧāhirā dünyā vü māfihā 

Bilicek cümlesin Ĥaķ ǾAskerį Mehdį olur peydā 

 

923 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün  

1. Ey meh-i burc-ı hidāyet seyyāre
24

 śubĥ u mesā 

Žulmeti mihr-i münevver gibi ķılduŋ rūşenā 

KaǾbe-i Ǿulyāya ķarşu her kim itse iķtidā 

Ķahr-ı aǾdā-yı fenādan bula ger
25

 şeksiz necā 

Nāŧıķ-ı Rūĥuǿl-Ķudüsdür vech-i pāki
26

 veđ-Đuĥā27
 

Didi Mevlā şānuŋa kim len terānį28
 yā Mūsā 

Es-selām ey nūr-ı Aĥmed ĥażret-i Abdāl Mūsā 

                                                      
2351 Müsemmen, Zileli Fedâyî Divanı, s. 53-54 
24 seyyāre: sāye-i D. 
25 bula ger: bulmaya D. 
26 pāki: pākin D. 
27  Güneşe ve kuşluk vaktine andolsun. (Şems Sûresi, 1. âyet) 
28 

 Mûsâ tayin ettiğimiz vakitte (Tûr’a) gelip de Rab’bi 

onunla konuşunca Rab’bim bana (kendini) göster, seni göreyim dedi. (Rab’bi), sen beni burada göremezsin. Fakat şu 

dağa bak, eğer o yerinde durabilirse sen de beni göreceksin! Buyurdu. Rab’bi o dağa tecelli edince onu paramparça 

etti. Mûsâ da baygın düştü. Ayılınca dedi ki: Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, sana tevbe ettim. Ben inananların 

ilkiyim. (A’raf Sûresi, 143. âyet) 
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Es-selām ey rükn-i esved ĥażret-i Abdāl Mūsā 

 

2. MaŧlaǾ-ı sırr-ı ilāhį vāĥid-i sırr-ı ezel
29

 

Źātına mįzān idinüp bulmadı bir ferd bedel 

MaǾden-i
30

 Ǿilm-i ledünnį
31

 bāb-ı ĥikmet mā-ĥesel 

Vāķıf-ı innį enaǿllāh32
 mažhar-ı ǾAzze ve cel 

Bārekaǿllāh genc-i ķudret maħzen-i śıdķ-ı emel  

Emr idüp çün yüri didi yüridi seng ü cebel 

Es-selām ey nūr-ı Aĥmed ĥażret-i Abdāl Mūsā 

Es-selām ey rükn-i esved ĥażret-i Abdāl Mūsā 

 

3. Nuśretüŋ naśrun minaǿllāh33
 ķāmetüŋ ķāf-ı ķadįm 

Nāzil oldı şānuŋa çünkim senüŋ vechüǿl-kerįm 

ŚāniǾin śunǾına aślā dimezem
34

 ben ĥā vü mįm
35

 

Ĥaķ Ǿaleǿl-Ǿarşiǿstevā36
 anda oķur

37
 Ǿarş-ı Ǿažįm 

Bu rumūza şekk idenler oldı
38

 vesvāsüǿr-racįm 

Vaĥy-i Ĥaķdur Ŧūr ŧaġında söyledüŋ
39

 biŋ bir kelām 

Es-selām ey nūr-ı Aĥmed ĥażret-i Abdāl Mūsā 

Es-selām ey rükn-i esved ĥażret-i Abdāl Mūsā 

 

4. Yüz sürenler
40

 āsitānuŋdan emān itsin ŧaleb
41

 

Nār-ı Ǿaşķdan dilde bir dāġ-ı nihān itsin ŧaleb 

Eşigüŋde ħizmet iden nuŧķ-ı
42

 cān itsin ŧaleb 

                                                      
29 MaŧlaǾ-ı sırr-ı ilāhį vāĥid-i sırr-ı ezel: MaŧlaǾ-ı nūr-ı Ħudādır vāĥid-i nūr-ı ezel D. 
30 MaǾden-i: Mazĥar-ı D. 
31 ledünnį: ledündür D. 
32  Böylece oraya geldiği zaman 

vadinin sağ tarafından, mübarek yerdeki ağaçtan nida edildi: "Ey Mûsâ! Muhakkak ki Ben, âlemlerin Rabbi Allah’ım. 

(Kasas Sûresi, 30. âyet) 
33  Ve seveceğiniz başka bir şey, Allah’tan yardım ve yakın bir fetih. Ve 

mü’minleri müjdele. (Saff Sûresi 13. âyet) 
34 aślā dimezem ben: cāna lā demezem D. 
35 Ha vü mįm: Kur’ân-ı Kerîm’de “Hâ-Mîm” ile başlayan 7 sûre vardır. Bu sûreler: Mü’min (Gafîr) Sûresi, Fussilet 

Sûresi, Şûra Sûresi, Zuhruf Sûresi, Duhan Sûresi, Casiye Sûresi, Ahkaf Sûresi 
36  Rahmân arşın üzerine istiva etti. (Tâhâ Sûresi, 5. âyet) 
37 Ǿarşiǿstevā anda oķur: Ǿarşiǿstevāda oķuram D. 
38 oldı: oldılar D. 
39 söyledüŋ: eyledin D. 
40 sürenler: sürüp D. 
41 ŧaleb: ŧālip D. 
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Himmetüŋ baĥrına dalsın dürr-i kān itsin ŧaleb 

Biŋ ŧavāf iden
43

 ķapuŋda
44

 ķadr-i şān itsin ŧaleb 

Bülbül-i gūyā gibi bir ħoş-lisān itsin ŧaleb 

Es-selām ey nūr-ı Aĥmed ĥażret-i Abdāl Mūsā 

Es-selām ey rükn-i esved ĥażret-i Abdāl Mūsā 

 

5. Aĥmed ü Maĥmūd u Ķāsım Muśŧafānuŋ neslisin 

Ĥayder-i Kerrār ǾAlįyyeǿl-Murtażānuŋ neslisin 

Cedd-i pākį
45

 şāh Ĥasan ħulķ-ı Rıżānuŋ neslisin 

Sāķį-i kevŝer Ĥüseyn-i Kerbelānuŋ neslisin 

Ĥaķ imām Zeyneǿl-ǾAbā bedrüǿd-dücānuŋ neslisin 

Bāķır u Śādıķ ki ĥayy-i pįşvānuŋ
46

 neslisin 

Es-selām ey nūr-ı Aĥmed ĥażret-i Abdāl Mūsā 

Es-selām ey rükn-i esved ĥażret-i Abdāl Mūsā 

 

[3] 

6. Mūsį-i Kāžım ǾAlį Mūsį Rıżā sırr-ı ilāh 

Hem Taķį vü bā Naķįnüŋ
47

 gāh mihri
48

 gāh māh 

ǾAskerįden intiķāl itdi saŋa bu doġrı
49

 rāh 

Mehdį-i devr-i zemānsın śadr-ı dįnde
50

 pādişāh 

ǾĀşıķa
51

 Beytüǿl Ĥarāmdur būy-ı ĥüsnüŋ ķıblegāh 

Nār-ı Nemrūd-ı Ħalįlveş eyledüŋ ol-dem semāh
52

 

Es-selām ey nūr-ı Aĥmed ĥażret-i Abdāl Mūsā 

Es-selām ey rükn-i esved ĥażret-i Abdāl Mūsā 

 

 

                                                                                                                                                            
42 nuŧķ-ı: nuŧķa D. 
43 iden: etsün D. 
44 ķapuŋda: ķapuŋu D. 
45 pākį: pākiŋ D. 
46 pįşvānuŋ: pįşüvānuŋ D. 
47 Naķįnüŋ: Naķįsin D. 
48 mihri: mihr ü D. 
49 bu doġrı: doġrı bu D. 
50 śadr-ı dįnde: śadr-ı Ǿālem D. 
51 ǾĀşıķa: ǾĀşıķ-ı D. 
52 ol-dem semāh: gül-gūni rāh D. 
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7. Ĥażret-i
53

 Ĥaķdur ŧarįķinde
54

 delįl ü rehberüŋ 

On sekiz biŋ Ǿālemi doldurdı Allāh ekberüŋ 

Fażlı Ĥaķdan uyarıldı hem
55

 çerāġ-ı mermerüŋ
56

 

Cā-yı efzā-yı
57

 śafānuŋ nūr-ı źāt-ı minberüŋ
58

 

Cān u dilden naķş olundı bu dįvāna defterüŋ 

Miskin-i Ǿabdi żaǾįfdür
59

 bu Fedāyį kemterüŋ 

Es-selām ey nūr-ı Aĥmed ĥażret-i Abdāl Mūsā 

Es-selām ey rükn-i esved ĥażret-i Abdāl Mūsā 

 

1060 

Destūr 

Hezec 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

1. Sen ol gül yüzlü Ǿanber-bū melek-ħū ħūbsın cānā 

Ķamer-peyker semenber bį-bedel maĥbūbsın cānā 

 

2. Müretteb çār muśĥaf nāme nāme-i münįfüŋle 

Ķamer ser-levĥa-i eşbāhde mektūbsın cānā 

 

3. ǾAceb vālā-ĥaseb Ǿālį-neseb źāt-ı mükerremsin  

Kimüŋ maǾşūķısın āyā kime mensūbsın cānā 

 

4. Melāĥatda śabāĥatde miŝālüŋ yoķ kerem kāŋı 

Güzellerden güzelsin cümleden merġūbsın cānā 

 

5. Şehā maĥbūb-ı Ǿālem cilve-baħşde ibn-i Ādemsin 

Hemįşe ŧālibān-ı vuślata maŧlūbsın cānā 

                                                      
53 Ĥażret-i: Ḫıżr-ı D. 
54 ŧarįķinde: ŧarįķde kim D. 
55 hem: çün D. 
56 mermerüŋ: minberin D. 
57 efzā-yı: aķśādır D. 
58 minberüŋ: enverüŋ D. 
59 Miskin-i Ǿabdi żaǾįfdür: Bir kemįn kemter gedādır D. 
60 Gazel, Şeyh Rızâ, Tuhye el-İrşâd, s. 213 (TBMM arşivindeki yazma nüshasından karşılaştırma yapılmıştır. Adres: 

www.tbmm.gov.tr/develop/owa/e_yayin.eser_bilgi_q?ptip=EHT&pdemirbas=197307934 Erişim Tarihi: 23.10.2017) 

http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/e_yayin.eser_bilgi_q?ptip=EHT&pdemirbas=197307934


53 

 

6. Cenāb-ı Ǿafv-ı defter ħāne-i maĥşer güvāhimdür 

Cevāb-ı bā-śavāb-ı ümmete maĥsūbsın cānā 

 

7. Temāşā-i cemāl eyler iken Ǿuşşāķa her yüzde 

Rıżāya keşf-i dįdār itmede maĥcūbsın cānā 

 

1161 

Destūr 

Hece Ölçüsü 

6+5 

I 

1. Gel berü ey ŧālib-i Mevlā olan 

Ĥaķ yolunda cān u başı ķıl fedā 

Gel berü ey rāġıb-ı aǾlā olan 

Eyle ednādan sefer Allāha tā 

 

   II 

2. Gir göŋül menzil kühende ol muķįm 

ǾAşķa uy budur śırāŧ-ı müstaķįm 

Sıĥĥat-i cān bul yeter durduŋ saķįm 

İç şarābı maǾrifet oldur devā 

 

III 

3. Nefsüŋi bil Rabbüŋi bilmek budur 

Cümleden var fānį ol olmaķ budur  

Ķan aķıt gözden saŋa gülmek budur 

Naķd-i Ǿömri itme isrāf u fenā 

 

 

 

 

                                                      
61 Şairin divanına ulaşılamamıştır. 
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IV 

4. ǾAllemeǿl esmā62
 senüŋ şānuŋdadur 

Cennet-i aǾlā senüŋ cānuŋdadur 

Sevdigüŋ her dem senüŋ yanuŋdadur 

Gözlerüŋ var ise açup baķsaŋa 

 

V 

5. Varlıġuŋ bendin ayaġuŋdan çözüp 

ǾArş u ferşi gūşe gūşe hep gezüp 

On sekiz biŋ Ǿālemde Ĥaķķį söz verüp 

Ķandadur var ara sırr-ı Kibriyā 

 

1263 

Destūr 

Hezec 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

1. Dırįġā rāh-ı Ĥaķdan sālikānı azduran dünyā 

Bu deŋlü Ǿömrle nefsüǿl-Ǿömürde az duran dünyā 

 

2. Yüzine ġaflet ehlinüŋ bir iki gün gülüp āħir 

Sarāy-ı sudigan mātemle anı bozduran dünyā 

 

3. Ķarārın selb idüp ehl-i Ħudānuŋ āsmānāsā 

Cihānı gūşe gūşe ġaflet ile gezdüren dünyā 

 

4. Bu deŋlü pįr iken envāǾ-ı zįnet arż idüp ħalķa 

Dil-i nādāna kendin tāze tāze sezdüren dünyā 

 

5. Saŋa da verdiġi hem bir kefendür ķıl ĥaźer Ĥaķķį 

Bu ĥalķuŋ yollarına cāh-ı miĥnet ķazduran dünyā 

                                                      
62                Allah, Âdem’e bütün varlıkların isimlerini 

öğretti. Sonra onları meleklere göstererek, “Eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi bana bunların isimlerini bildirin” 

dedi. (Bakara Sûresi, 31. âyet) 
63 Şairin divanına ulaşılamamıştır. 
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1364 

Destūr 

Hezec 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

 

[4] 

1. Uyan ġafletden ey ġāfil seni aldamasın
65

 dünyā 

Yaķaŋı al elinden kim seni śoŋra ķılur rüsvā 

 

2. Ne śanduŋ sen bu ġaddārı ki tā böyle bunu
66

 sevdüŋ 

Anı her kim ki sevdiyse dįnini eyledi yaġmā 

 

3. ǾAdāvet ķılma kimseyle saŋa nefsüŋ yeter düşmān 

Ki aślā senden ayrılmaz Ǿömür āħir olunca tā 

 

4. İşitdüŋ Ĥaķ Resūlünden nice āyāt-ı aħbārı 

Velį nidem ki kār itmez bu ögütler saŋa aślā 

 

5. Bu žāhir gözünü örtüp baŋa dut cān ile göŋlüŋ 

Ki her bir sözüŋ içinde duyasın cevher-i maǾnā 

 

6. Kelām-ı Muśŧafā źevķin dimāġuŋda bulagör kim 

MuǾādil olmaz ol źevķe hezārān men ile selvā67
  

 

7. Kemāl-i devlet isterseŋ oķu āyāt-ı Ķurǿānı 

Ki her ĥarfüŋ içinde var Niyāzį biŋ dürr-i yektā 

 

 

                                                      
6414 Gazel, Niyâzî Mısrî Divanı, s. 257 
65 aldamasın: aldatmasın D. 
66 bunu: anı D. 
67                   Bulutu üstünüze gölge 

yaptık. Size, kudret helvası ile bıldırcın indirdik. “Verdiğimiz rızıkların iyi ve güzel olanlarından yiyin” (dedik). 

Onlar (verdiğimiz nimetlere nankörlük etmekle) bize zulmetmediler, fakat kendilerine zulmediyorlardı. (Bakara 

Sûresi, 57. âyet) 
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1468 

Destūr 

Hece Ölçüsü 

4+4 

I 

1. Ey derde dermān isteyen 

Yetmez mi derd dermān saŋa 

Ey rāĥat-ı cān isteyen 

Ķurbān olandur cān saŋa 

 

II 

2. Yaġma iderseŋ varlıġuŋ 

Gider göŋülden darlıġuŋ 

Maĥveylesen aġyārlıġuŋ 

Yār olısar mihmān saŋa 

 

III 

3. Ser-māye bu yolda hemān 

Teslįm olur buŋa inan 

Śıdķ ile Allāha dayan 

İtmez mi gör iĥsān saŋa 

 

IV 

4. Tevĥįde ŧabşur özüŋi 

Kimseye açma rāzuŋı 

Şeyħ izine dut yüzüŋi 

Şeyħüŋ yeter bürhān saŋa 

 

 

 

 

                                                      
689 Nefes, Niyâzî Mısrî Divanı,  s. 194 
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V 

5. Eyün kişi yol alamaz 

Maķśūdını tez
69

 bulamaz 

Bekle maǾārif ķapusın 

Yüz göstere Ǿirfān saŋa 

 

VI 

6. Dünyā ile Ǿuķbāyı ķo 

Ūlā ile uħrāyı ķo 

Var ol ķuru sevdāyı ķo 

Maŧlab yeter Sübĥān saŋa 

 

VII 

7. Cāndan ŧaleb ķıl yārüŋi 

Ver cānı bul dįdāruŋı 

Yoķ eyle kendi vāruŋı 

Kim var ola cānān saŋa 

 

VIII 

8. Çürüklerüŋ hep sāġ olur 

Zehrüŋ ķamu bal yaġ olur 

Ŧaġlar yemişli bāġ olur 

Cümle cihān bostān saŋa 

 

IX 

9. Güçdür ķatı Ĥaķķuŋ yolu 

Dergāhı hem ġāyet ulu 

Śıdķ ile olmazsın ķulu 

İtmez yolu āsān saŋa 

 

 

                                                      
69 tez: hergiz D. 
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X 

10. Ķulluġa bel baġlar iseŋ 

Şām u seĥer aġlar iseŋ 

Śular gibi çaġlar iseŋ 

Tįz bulunur Ǿummān saŋa 

 

XI 

11. Bülbül olaben öte gör 

Gül gibi açıl tüte gör  

ǾAşķ odına cān ata gör 

Gülzār olur nįrān saŋa 

 

XII 

12. Yüzüŋ Niyāzį eyle ħāķ 

Derd ile baġruŋ eyle çāk
70

 

Ķalbüŋ sarāyın eyle pāk 

Şāyet gele sulŧān saŋa 

 

[5] 

1571 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Sen hidāyet itmeseŋ yā Rab baŋa 

Nice irem kendi kendümle saŋa 

 

2. Kimse istiǾdād ile irmez saŋa 

Tā meger fażluŋla ola müctebā 

 

3. Māyedür senden Ǿināyet cümleye 

Yoħsa aślā eylemez kesb-i ġınā 

                                                      
70 baġruŋ eyle: ķıl baġruŋ D. 
71 Şairin divanına ulaşılamamıştır. 
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4. Himmet ister evliyādan her denį 

Himmet-i Ǿālā begüm nǿitsün aŋa 

 

5. LāǾl u yāķūt oldı her bir ĥacer 

Gerçi kim yeksān doġar şemsüǿđ-Đuĥā72
 

 

6. Nǿeylesin aŋa güneş nūrı bugün 

Kim anı ħuffāş ķıldı ol Ħudā 

 

7. Ħıżr elinden cāmı içmez degmeler 

Śun bu cāmı ehl-i ẕevḳe sāķiyā 

 

8. Ermedikçe noķŧaveş şol merkeze 

Kimse bulmaz devr içinde mustedǾā 

 

9. Şol giyāhuŋ ĥāline baķ bāġda 

Sidreden olmaķ diler ol müntehā 

 

10. Var śadef gibi müdāmen Ħāmuş ol 

Bildüŋ ise bulduŋ ise Ĥaķķįyā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
72  Güneşe ve kuşluk vaktine andolsun. (Şems Sûresi, 1. âyet) 
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1673 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. ŞemǾ-i śabr-ı
74

 ĥayretem pervāneler aġlar baŋa 

Mest-i cāma
75

 ĥasretem mestāneler aġlar baŋa 

 

2. Bulmuşam Leylāyı kendümde yine
76

 zār eylerüm 

Deşt-i Mecnūn vaĥşetem
77

 dįvāneler aġlar baŋa 

 

3. Keyf-i aĥvālüm
78

 śorup almış śürāĥįden ħaber 

Gül
79

 gibi ħandān iken peymāneler aġlar baŋa 

 

4. Derdüm aŋıldıkça gāh bezm-i şarāb-ı nābden
80

 

Āşinālar
81

 mest olup bįgāneler aġlar baŋa 

 

5. Müştāķįveş ġonca-fem yaķduŋ beni ser-tā-ķadem 

Āgeh olan ĥālüme hep yanalar
82

 aġlar baŋa 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
73 Gazel, Müştak Baba Divanı, s. 6 (TBMM arşivindeki yazma nüshasından karşılaştırma yapılmıştır. Adres: 

https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/handle/11543/2367  Erişim Tarihi: 30.11.2017) 
74 śabr-ı: ĥarįm-i D. 
75 Mest-i cāma: Ser-mest-i cām-ı D. 
76 Bulmuşam Leylāyı kendümde yine: Leylāyı kendimde bulup kendim niye D. 
77 Deşt-i Mecnūn vaĥşetem: Mecnūn-ı deşt-i vaĥşetem D. 
78 Keyf-i aĥvālüm: Keyfiyet-i ĥālim D. 
79 Gül: Güller D. 
80 gāh bezm-i şarāb-ı nābden: benim bezm-i şarāb-ı nābda D. 
81 Āşinālar: Hep āşinālar D. 
82 Āgeh olan ĥālüme hep yanalar: Şem-i ĥarįm-i ĥayretem pervāneler D. 

https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/handle/11543/2367
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1783 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Ey kelāmuǿllāh-ı nāŧıķ Ĥayder-i Ǿālį-cenāb 

Ħūb cemālüŋ nūrı imiş āftāb-ı māh-tāb 

On sekiz biŋ Ǿālem ez-nūr-ı tecellį feyż-yāb 

Şeh-süvār-ı ser-nihāde Cibrįl-i ender-rikāb 

Ĥall-i müşkil server-i dįn şāfiǾ-i yevmüǿl-ĥisāb 

Yā ǾAlį yā büǿl-vefā yā büǿl-Ĥasan yā büǿl-ŧürāb 

 

2. Noķŧa-i pergār-ı vaĥdet hem beyānı ķıl kefā 

Sırrıdur Laĥmüke laĥmį84
 nūr-ı Ǿayn-ı Muśŧafā 

Merd-i meydān lā fetā85
 şehbāz-ı şāh-ı büǿl-vefā 

Vird iden dāǿim bu nuŧķ-ı cān u dil bulur śafā 

Ĥall-i müşkil server-i dįn şāfiǾ-i yevmüǿl-ĥisāb 

Yā ǾAlį yā büǿl-vefā yā büǿl-Ĥasan yā büǿl-ŧürāb 

 

3. Uçdı ŧoķsan biŋ yıl emr-i Ĥaķla Cibrįl açdı bāl 

Ben kimüm sen kim nidā irişdi ol dem bir suǿāl 

Sen seni ben ben didükde Taŋrıdan gördi celāl 

Bāl u per yandı çün ol sözden aŋa irdi zevāl 

Ĥall-i müşkil server-i dįn şāfiǾ-i yevmüǿl-ĥisāb 

Yā ǾAlį yā büǿl-vefā yā büǿl-Ĥasan yā büǿl-ŧürāb 

 

4. Ĥayret içre ķalmış iken gördi bir ķandįl yanar 

ǾĀşıķ oldı cān u dilden ķalmadı śabr u ķarār 

Reh-nümā olduŋ o demde sen aŋa ey şeh-süvār 

İnna Rabbi inna Ǿabdüŋ nuŧķı geldi āşikār 

Ĥall-i müşkil server-i dįn şāfiǾ-i yevmüǿl-ĥisāb 

                                                      
83 Şairin divanına ulaşılamamıştır. 
84 “Laĥmüke laĥmį: Eti benim etimdir.” Hadîs-i Şerîf’den iktibas edilmiştir. 
85 “Lâ fetâ illâ Alî, lâ seyfe illâ zülfikār: Ali’den başka yiğit, Zülfikar’dan başka kılıç yoktur.” hadîsinden iktibas 

yoluyla alıntı yapılmıştır. 
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Yā ǾAlį yā büǿl-vefā yā büǿl-Ĥasan yā büǿl-ŧürāb 

 

5. Der şeb-i miǾrācda şehbāz-ı evc-i lā-mekān 

Ķudret-i Ĥaķla irişdi çünki ber-heft āsmān 

Göz açup bir şįr gördi ehl-i heybet bį-gümān 

Ħātemin aġzına atdı şāh-ı Levlāk ol zamān 

Ĥall-i müşkil server-i dįn şāfiǾ-i yevmüǿl-ĥisāb 

Yā ǾAlį yā büǿl-vefā yā büǿl-Ĥasan yā büǿl-ŧürāb 

 

6. Döndi çün ŧayy-ı mekāndan bāġ-ı ķudsüŋ bülbüli 

Çün irişdi menziline ehl-i dįn didi belį 

Ħātemin verdi eline ol dem ol ķudret eli 

Sensin evvel sensin āħir didi şeksiz yā ǾAlį 

Ĥall-i müşkil server-i dįn şāfiǾ-i yevmüǿl-ĥisāb 

Yā ǾAlį yā büǿl-vefā yā büǿl-Ĥasan yā büǿl-ŧürāb 

[6] 

7. Bir śuya girmiş idi oġlan iken Selmān-ı pāk 

Żabŧ idüp bir şįr libāsın ķıldı ġam-bān deşt-i nāk 

Evvel arslan heybetinden olmuş iken zehre çāk 

Sen irişdüŋ ol zamānda eylediŋ şįri helāk 

Ĥall-i müşkil server-i dįn şāfiǾ-i yevmüǿl-ĥisāb 

Yā ǾAlį yā büǿl-vefā yā büǿl-Ĥasan yā büǿl-ŧürāb 

 

8. Śāĥib-i Düldül vü hem ķanber elinde Źuǿl-feķār 

Bāb-ı  Ĥayber fātiĥi hem ķātil-i Feccār-ı nār 

MuǾcizüŋle yanmış iken döndi şems oldı nehār 

Bir nefes seksen ķonaķdan irişen ey nāmdār 

Ĥall-i müşkil server-i dįn şāfiǾ-i yevmüǿl-ĥisāb 

Yā ǾAlį yā büǿl-vefā yā büǿl-Ĥasan yā büǿl-ŧürāb 
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9. Ķudretüŋle āteşe girdüŋ gülistān eyledüŋ 

Āhını mūm eyleyüp destüŋde fermān eyledüŋ 

Bir aġaç-āsā gibi ey şāh şāǾbān eyledüŋ 

Mürdeyi iĥyā idüp ĥalķı müselmān eyledüŋ 

Ĥall-i müşkil server-i dįn şāfiǾ-i yevmüǿl-ĥisāb 

Yā ǾAlį yā büǿl-vefā yā büǿl-Ĥasan yā büǿl-ŧürāb 

 

10. Enbiyā ile gelürdüŋ sırr ile ey ehl-i cūd 

Ne ķadar geldi cihāna Ādem İdris Nūĥ u Ħūd 

Būs ider ħāk-i derüŋ şems u ķamer eyler sücūd 

Žāhir olduŋ Aĥmed ile nūr-ı vāĥid çünki būd 

Ĥall-i müşkil server-i dįn şāfiǾ-i yevmüǿl-ĥisāb 

Yā ǾAlį yā büǿl-vefā yā büǿl-Ĥasan yā büǿl-ŧürāb 

 

11. Vālid-i  cehdi Zeyneǿl-ǾĀbidįn 

Bāķır-ı Śādıķ vü Kāžım hem Rıżā ol şāh-ı dįn 

Şāh Taķį vü bā-Naķį hem ǾAskerį nūr-ı mübįn 

Mehdį-i śāĥib-zamānsın yā Emįreǿl-müǿminįn 

Ĥall-i müşkil server-i dįn şāfiǾ-i yevmüǿl-ĥisāb 

Yā ǾAlį yā büǿl-vefā yā büǿl-Ĥasan yā büǿl-ŧürāb 

 

12. Miskinüm geldüm ķapuŋda bir gedā-yı kemterüm 

Ya ne ĥaddüm var ki medĥüŋ ben senüŋ biŋ de derüm 

Bende-i Ǿāciz Naśįbįyem ġulām-ı Ķanberüm 

Ĥayderįyem ħāk-i pā-yı Murtażā tāc-ı serüm  

Ĥall-i müşkil server-i dįn şāfiǾ-i yevmüǿl-ĥisāb 

Yā ǾAlį yā büǿl-vefā yā büǿl-Ĥasan yā büǿl-ŧürāb 
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1886 

Destūr 

Remel  

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. İster iseŋ maǾrifetde olasın ālį-cenāb 

Ehl-i Ǿirfān eşiginde yüzüŋi eyle türāb 

 

2. Çoķca
87

 virme kendüŋi dünyāya bir dem çek elüŋ 

Döndüremezsüŋ begüm ķatı aġırdur bu dolāb 

 

3. Bu ħarābı niceler çalışdı taǾmįr
88

 itmege 

Bir yanın taǾmįr iderken bir yanı oldı ħarāb 

 

4. Çoķ segirtdi ġaflet ehli bu serābı śu śanup 

Bulmadılar hįç bu śaĥrāda biri
89

 bir ķaŧre āb 

 

5. Bir zamān yüz virme dünyā ehline Ǿuzletde ol 

ǾAķl u fikrüŋ bir yere cemǾ it yüzine çek niķāb 

 

6. Göz ķulaķ dil ķapuların baġla muĥkem bir zamān 

Ola kim Ĥaķdan yana göŋlüŋden ola fetĥ-i bāb 

 

7. Ger ölmeden ķurtulam derseŋ yüri var Ǿāşıķ ol 

Döne döne Ǿaşķ odına
90

 cism ü cānı ķıl kebāb  

 

8. Gir bu derd mey-ħānesine ķoyma
91

 elden kāseyi 

Hįç yürek ķanından özge Ǿāşıķa yoķdur şarāb 

 

 

                                                      
8620 Gazel, Niyâzî Mısrî Divanı, s. 301 
87 Çoķca: Çoķ da D. 
88 taǾmįr: maǾmūr D. 
89 hįç bu śaĥrāda biri: hįç biri bu śaĥrāda D. 
90 odına: oduyla D. 
91 ķoyma: ķoma D. 
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9. Himmetüŋ dāǿim bu olsun Ĥaķķı ĥaķ
92

 aŋlayasın  

Ĥaķķı bilmekden yeg olmaz iki Ǿālemde ŝevāb 

 

10. Ger Ǿaźāb-ı āħiretden bulmaķ isterseŋ ħalāś 

ǾĀrif ol kim
93

 cehl odundan ķopısar cümle Ǿaźāb 

 

11. Bu Niyāzį kendözinden söz dimez bil ey püser
94

 

Hep anı söyler duyarsuŋ gökden inen dört kitāb  

 

1995 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Ey göŋül her bir vücūddan cān umarsın key
96

 Ǿaceb 

Bį-keremden luŧf ile iĥsān umarsın key Ǿaceb 

 

2. Bį-baśardan maǾnį-i keşf-i
97

 kemāl-i maǾrifet 

Bį-ħaberden śoĥbet-i Ǿirfān umarsın key Ǿaceb
98

 

 

3. Her ķayanuŋ laǾli olmaz her denizüŋ gevheri
99

 

Her śadefden lüǿlü-yi mercān umarsın key Ǿaceb 
100

 

 

4. Didi nā-maĥrem ne bilsin evliyānuŋ sırrını 

Kāfirüŋ göŋlinde sen įmān umarsın key Ǿaceb
101

 

 

5. Śorma her ķalb-i đaġaldan Ǿāşıķuŋ esrārını  

Bį-raĥįmden raĥmet-i Raĥmān umarsın key Ǿaceb
102

 

                                                      
92 Ĥaķķı ĥaķ: Kim Ĥaķķı D. 
93 kim: ki D. 
94 Bu Niyāzį kendözinden söz dimez bil ey püser: Bu Niyāzį kendünden dimez bu sözü ey püser D. 
951 Gazel, Nesîmî’nin Bilinmeyen Şiirleri (M. Fatih Köksal), s. 109 
96 Mütekerrir dizelerde umarsın key: umarsın ne şeklinde yer almaktadır.  
97 keşf-i: şevķ-i D. 
98 Nesîmî’nin Bilinmeyen Şiirleri’nde 8. beyittir. (Bkz: a.g.m.) 
99 gevheri: cevheri D. 
100 Nesîmî’nin Bilinmeyen Şiirleri’nde 4. beyittir. (Bkz: a.g.m.) 
101 Beyit Nesîmî’nin Bilinmeyen Şiirleri içinde yer almamaktadır. 
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[7] 

6. Ey Nesįmį bį-vefādan umma sen
103

 resm ü vefā 

Bį-vefādan rāh ile erkān
104

 umarsın key Ǿaceb 

 

20105 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Ey yüzüŋ naśrun minaǿllāh vey śaçuŋ fetĥun ķarįb106
 

Ey beşer śūretlü Raĥmān vey
107

 melek-sįmā Ĥabįb 

 

2. Vālihem ĥüsnüŋde ey şįrįn
108

 lebüŋden
109

 münfaǾil 

Cennetüŋ bāġında reyĥān sünbülüŋ çįninde ŧıyb 

 

3. Zülf-i ruħsāruŋdur er-raĥmān Ǿaleǿl-Ǿarşiǿstevā 110
  

KaǾbenüŋ miĥrābı ķaşuŋ fitnelü Ǿaynuŋ ħaŧįb 

 

4. Śūretüŋ levĥinden indirdi kitābı Cebrāǿįl 

Ey cemālüŋ Ĥaķ kelāmı
111

 innehü şeyǿün Ǿacįb112 

 

5. ǾAnber-efşān zülfüŋüŋ
113

 esrārı oldı āşikār 

Geldi Rūĥuǿllāha
114

 mensūħ oldı zünnār-ı śalįb
115

 

 

 

                                                                                                                                                            
102 Beyit Nesîmî’nin Bilinmeyen Şiirleri içinde yer almamaktadır. 
103 sen: gel D. 
104 rāh ile erkān: Ǿahd ile peymān D. 
10517 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 198  
106  Ve seveceğiniz başka bir şey, Allah’tan yardım ve yakın bir fetih. Ve 

mü’minleri müjdele. (Saff Sûresi 13. âyet) (Divan’da 5. beyittir.) 
107 vey: iy D. 
108 şįrįn: müşkįn D. 
109 lebüŋden: śaçuŋdan D. 
110  Rahmān arşın üzerine istiva etti. (Tâhâ Sûresi 5. âyet) 
111 kelāmı: kitābı D. 
112  Hayret, ben ihtiyar (aciz) iken mi doğuracağım? Ve (işte) bu 

eşim de ihtiyar. Muhakkak ki bu, elbette şaşılacak bir şeydir, dedi. (Hud Sûresi 72. âyet) 
113 zülfüŋüŋ: sünbülüŋ D. 
114 Rūĥuǿllāha: Rūĥuǿllāh u D. 
115 Divan’da 4. beyittir. 
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6. Kim ki sevdāsında
116

 oldı śayr u şehlā gözlerüŋ  

Şerbet-i şįrįn lebüŋdür ǾĮsevį nuŧķuŋ ŧabįb
117

 

 

7. Cennet-i ǾAdnüŋ gülistānı rūħuŋdur şek degül 

Ey gülistānuŋda Rūĥuǿllāha Rıđvān Ǿandelįb
118

 

 

8. ǾĀşıķuŋ esrārını Ĥaķķı bilen Ǿārif bilür 

Āşinā ĥālin ne kendüni
119

 bilmez ġarįb
120

 

 

9. Ħūblaruŋ Ǿaşķından ey nāśiĥ
121

 bizi menǾ eyleme 

Kim bize ķısmet güninde Ǿaşķ imiş Ĥaķdan naśįb
122

 

 

10. Ey edįb ay verme ādābuŋdan ehl-i vaĥdete 

Ebsem ol niçün ki Ǿaşķ ādābını bilmez edįb
123

 

 

11. Ey Nesįmį çün raķįbüŋ yār
124

 imiş yaǾnį ilāh 

Luŧf ile ķahr oldı vāĥid hem ĥabįb oldı raķįb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
116 sevdāsında: sevdāsından D. 
117 Divan’da 7. beyittir. 
118 Divan’da 10. beyittir. 
119 kendüni: nefsini D. 
120 Divan’da 6. beyittir. 
121 nāśiĥ: zāhid D. 
122 Kim bize ķısmet güninde Ǿaşķ imiş Ĥaķdan naśįb: Çün maŋa Ǿışķ eyledi ķısmet güninde Ĥaķ naśįb D. 

 Divan’da 8. beyittir. 
123 Divan’da 9. beyittir. 
124 raķįbüŋ yār: refįķün fażl D. 
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21125 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Muśĥaf-ı ĥüsnüŋde ġamzeŋ śūre-i veǿn-nāziǾāt126
 

Ruħlaruŋ veǿş-şems127
 cānā śaçlaruŋ veǿl-mürselāt128

 

 

2. ǾĀrıżuŋ mihrinden aġzuŋdur temennā ķıldıġum 

Ey yüzi ħurşįd ver bir źerre laǾlüŋden necāt 

 

3. Ĥüsnüŋe maġrūr olup cevr eyleme Ǿāşıķlara 

Kimseye bāķį degül cānā bilürsün kāǿināt 

 

4. Nāme yazmaķ dilerem kāġıd ŧutuşdı şevķ ile 

Ķıldı ĥayrān barmaġın aġzında unutdu devāt 

 

5. At u fil ŧarĥ eyleyüp ferz ile ger leclāc ola 

Bilmedüŋ ħāli ruħuŋ naŧǾından eyler şāhı māt 

 

6. Leblerüŋden būse iĥsān it didüm dilber didi 

LaǾl ile yāǾķūtdan Ǿādet degül vermek zekāt 

 

7. Ħāk-i pāy-i yāri Ĥamdį söyleyüp pek medĥ ider 

İşiden küĥl-i cevāhir içre ķanmışdur ĥayāt 

 

 

 

 

 

 

                                                      
125 Şairin divanına ulaşılamamıştır. 
126  Dalarak kuvvetle (söke söke) çekip alanlara andolsun. (Nâzi’ât Sûresi, 1. âyet) 
127   Güneşe ve onun aydınlığına andolsun. (Şems Sûresi, 1. âyet) 
128  Ardarda (marufla, irfanla) gönderilenlere andolsun. (Mürselât Sûresi 1. âyet) 
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22129 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Gözlerüŋ ġamzen muǾayyen gösterür veǿn-nāziǾāt130
 

Ķaşlaruŋ maķhūr idüpdür leşker-i veǿl-Ǿādiyāt131
 

  

2. Sįnesinüŋ ŧalǾatına
132

 ķıldılar cānlar sücūd  

Müslümān u müǿmināt u ŧabibāt u Ǿābidāt133 

 

3. Ehl-i Ǿulvį ķavm-i süflį ķalb-i küllį didiler 

Yüzüŋe şemsüǿđ-Đuĥā134
 vü śaçuŋa veǿl-mürselāt135

 

 

4. Müşterį Merriĥ Züħal Zühre ǾUŧārid mihr ü māh 

Ĥüsnüŋe taĥsįn oķurlar rubǾ-ı meskūn şeş cihāt 

 

5. ǾArż iderseŋ ķāmetini ĥaşr olur yevmüǿl-ķıyām
136

 

Söyleseŋ Kevŝer lebüŋden maĥv olur āb-ı ĥayāt 

 

6. Sevdi göŋlüŋden Nesįmį seni ey ārām-ı cān 

Cāna cānānsın
137

 ĥaķįķat cismüŋe cānlar zekāt
138

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
12924 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 210 
130  Dalarak kuvvetle (söke söke) çekip alanlara andolsun. (Nâzi’ât Sûresi, 1. âyet) 
131  Nefes nefese koşanlara andolsun. (Âdiyât Sûresi, 1. âyet) 
132 Sįnesinüŋ ŧalǾatına: Vechüŋe muǾcizden ötrü D. 
133 Tahrîm Sûresi 5.ayetten iktibas yapılmıştır.  
134  Güneşe ve kuşluk vaktine andolsun. (Şems Sûresi, 1. âyet) 
135  Ard arda (marufla, irfanla) gönderilenlere andolsun. (Mürselât Sûresi 1. âyet) 
136 yevmüǿl-ķıyām: yevmüǿl ĥisāb D. 
137 Cāna cānānsın: Cān-ı cānānsen D. 
138 Divan’da 7. beyittir. 
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23139 

Destūr 

Müctes 

MefāǾilün FeǾilātün MefāǾilün FeǾilün 

1. Āyā laŧįf-i zamāne āyā ħulāśa-i źāt 

İşit bu sözümi tā kim
140

 bulasan anda necāt 

 

2. ŞerįǾat emrini mürşid iden
141

 ŧarįķata gir 

Kim ol ŧarįķat ilen sen içesin āb-ı ĥayāt 

 

3. Ĥaķįķat ehli olursan görinür
142

 her ne ki var 

Demünde maǾrifetüŋde buluna çoķ
143

 ĥasenāt 

 

4. Bu gün düriş özüŋ içün eyü Ǿamel ide gör 

Yarınki maǾrekelerde behişt ola Ǿaraśāt 

 

[8] 

5. Bu gün bu dār-ı fenā bir nefes-durur biliŋiz 

Bu bir nefesde ķıluŋız
144

 hezār śavm u śalāt 

 

6. Resūl ü seyyid-i kevneyn ki müǿmin āyįnedür 

Bu müǿmin āyįnesinden göründi cümle śıfāt
145

 

 

7. Beķā ilinden irişdüŋ fenāda Ǿilm oķuduŋ 

Bu Ǿilm ile seni bildüŋse Ǿömrüŋe berekāt
146

 

 

 

                                                      
13920 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 203. 
140 sözümi tā kim: sözlerimi tā D. 
141 iden: idin D.  
142 görinür: görüne D. (Mecmuadaki “görinür” kelimesi vezni bozmaktadır. Doğrusu Divandaki şekliyle “görüne” 

olmalıdır.) 
143 çoķ: miŋ D. 
144 ķıluŋız: ķıluŋ D. 
145 Divan’da 7. beyittir. 
146 Divan’da 9. beyittir. 
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8. Anuŋki Ǿilm
147

 bilüp bilmedüŋse kendözüŋi 

İlet şu
148

 defterüŋi tįz bāzārda bir pula śat
149

 

 

9. Ĥaźer ķıl aŋla seni sen özüŋi bilmek içün 

Śaķın ki cennet içün olmaya yerüŋ derekāt
150

 

 

10. Diler misin ki yaķįn el vire tecellįler 

Gözüŋ ayırma özüŋden bu nefsüŋi oda at
151

 

 

11. Ķaçan ki ķatl idesin nefsüŋi oda atasan 

İrişe āyet-i fǿenžur152
 döne ĥayāta memāt

153
 

 

12. Düriş bu maǾrifetüŋ ħırķasına cemǾ ola gör 

Daġılma dört yana Ǿāşıķ ki ķandasın heyhāt
154

 

 

13. Getürdi źātını doġdı o yüce Ǿālemden
155

 

Yetürdi nūr-ı tecellį sürüldü çün žulumāt
156

 

 

14. İy nice teşne-dile sözlerümden ire zülāl 

Beriyye içre ķalınca içegör āb-ı ĥayāt
157

 

 

15. Bu gün Nesįmį sözinüŋ melāĥatına iren 

Hezār secde ķılur śad hezār
158

 ķand ü nebāt
159

 

 

                                                      
147 Anuŋki Ǿilm: Eger bu Ǿilmi D. 
148 İlet şu: Götür bu D. 
149 Divan’da 10. beyittir. 
150 Divan’da 11. beyittir. 
151 Divan’da 13. beyittir. 
152                    Allah’ın rahmetinin eserlerine 

bak! Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor. Şüphe yok ki O, ölüleri de elbette diriltecektir. O, her şeye hakkıyla 

gücü yetendir. (Rûm Sûresi, 50. âyet) 
153 Divan’da 12. beyittir. 
154 Divan’da 14. beyittir. 
155 doġdı o yüce Ǿālemden: Ǿıyān bu Ǿālemde D. 
156 Divan’da 15. beyittir. 
157 Divan’da 16. beyittir. 
158 śad hezār: tūtį birle D. 
159 Divan’da 21. beyittir. 
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24160 

Destūr 

Hece Ölçüsü 

4+3 

I 

1. Baķup cemāli yāre  

Çaġıruram dost dost 

Dil oldı pāre pāre  

Çaġıruram dost dost 

 

II 

2. ǾAşķuŋ ile dolmuşum  

Zühdümi yaŋılmışum 

Mest-i müdām olmuşum  

Çaġıruram dost dost 

 

III 

3. Mescid ü mey-ħānede 

Ħānede vįrānede  

KaǾbe vü
161

 put-ħānede  

Çaġıruram dost dost 

 

IV
162

 

4. Ne yerde
163

 vü ne gökde  

Ne mürde
164

 vü ne zinde  

Her zamān her mekānda 
165

 

Çaġıruram dost dost 

 

 

                                                      
16027 Nefes, Niyâzî Mısrî Divanı,  s. 369 (Şiir Divan’da beyitler halinde yer almıştır.) 
161 KaǾbe vü: KaǾbede D. 
162 Divan’da 13. beyittir. 
163 yerde: yerdeyim D. 
164 mürde: mürdeyim D. 
165 Her zamān her mekānda: Her yerde her zamānda D. 
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V 

5. Geldüm cihāna ġarįb  

Oldum güle Ǿandelįb  

Her dem cigerüm delip  

Çaġıruram dost dost 

 

VI
166

 

6. Her
167

 görünen dost yüzi  

Andan ayırmam gözi  

Gitmez dilümden sözi  

Çaġıruram dost dost 

 

VII
168

 

7. Śular gibi çāġ u çāġ  

Dolanurum bāġ u bāġ  

Ĥayrān baŋa śayr u sāġ  

Çaġıruram dost dost 

 

VIII 

8. Dūr
169

 oluncaya dek nefes
170

  

Pārelenince ķafes  

Tā kesilince bu ses  

Çaġıruram dost dost 

 

IX 

9. Dolanmaz ol ħāl ü ħaŧ  

Mineǿl-ezel tā ebed  

Oŋulmaz aślā bu derd  

Çaġıruram dost dost 

                                                      
166 Divan’da 10. beyittir. 
167 Her: Hep D. 
168 Divan’da 4. beyittir. 
169 Dūr: Deryā D. 
170 Bu mısranın hece sayısı fazladır. 
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X
171

 

10. İstedigüŋ
172

 cāndadur  

Cān ile
173

 hem tendedür 

Bilür iken bendedür 

Çaġıruram dost dost 

 

XI
174

 

11. Gelmişem
175

 dost ilinden  

Ķoħa ķoħa gülinden 

Bu Mıśrįnüŋ
176

 dilinden  

Çaġıruram dost dost 

 

25177 

Destūr 

Hece Ölçüsü 

4+3 

I 

1. Bā-i bismiǿllāh deyüp  

Çaġıruram dost dost 

Şems-i vechuǿllāh görüp  

Çaġıruram dost dost 

 

II 

2. Nūr-ı Ǿayn-ı Muśŧafā  

Naķd-i rūĥ-ı Murtażā 

Şāh-ı Ĥasan müctebā  

Çaġıruram dost dost 

 

                                                      
171 Divan’da 7. beyittir. 
172 İstedigüŋ: Aradıgım D. 
173 Cān ile: Cānda ve D. 
174 Divan’da 14. beyittir. 
175 Gelmişem: Geldim o D. 
176 Bu Mıśrįnüŋ: Niyāzįnüŋ D. 
177 Şairin divanına ulaşılamamıştır. 
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  III 

3. Kerbelā-yı nā-bedįd 

Şāh-ı Ĥüseyn-i şehįd 

Kesmezem senden ümįd  

Çaġıruram dost dost 

 

  IV 

4. Pįşvā-yı ehl-i dįn  

Zįnet-i rū-yı zemįn 

Şāh-ı Zeyneǿl-ǾĀbidįn  

Çaġıruram dost dost 

 

  V 

5. Śāf-ı levĥ-i Ķādire 

Naķş-ı źāt-ı envere 

Hem imām-ı Bāķıra 

Çaġıruram dost dost 

 

[9] 

  VI 

6. Meźheb-i server durur  

ŞāfiǾ-i maĥşer durur 

Ol imām CaǾfer durur  

Çaġıruram dost dost 

 

  VII 

7. Dayanurum nāzına  

Durmuşum niyāzına 

Hem Mūsį-i Kāžıma  

Çaġıruram dost dost 
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  VIII 

8. Ol şehįde ķıluŋġa 

Mālik-i mülk-i beķā 

İmām Mūsį-i Rıżā  

Çaġıruram dost dost 

 

  IX 

9. Aśfiyā-yı şāh Ŧaķį 

Cān u dilden sādıķı 

Dü cihānuŋ revnaķı  

Çaġıruram dost dost 

 

  X 

10. ǾAlį el-Naķį-i pāk 

Tā bu sįnem çāk u çāk 

Cismüm olunca da ħāk  

Çaġıruram dost dost 

 

  XI 

11. O cihānuŋ serveri 

Āsumānuŋ enveri 

İmām Ĥasan ǾAskerį  

Çaġıruram dost dost 

 

  XII 

12. Mehdi-i isrā budur  

Ekmel-i esmā budur 

Bosnavį maǾnā budur  

Çaġıruram dost dost 
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26178 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Ey göŋül aç Ǿaynuŋı gel Muśŧafāya biǾat it 

Sāķį-i kevŝer ǾAlįyyeǿl-Murtażāya biǾat it 

 

2. Maĥrem-i Aĥmed Ħadįce nūr-ı
179

 cennātüǿn-naǾįm 

Zevc-i Ĥayder Fāŧıma ħayrüǿn-nisāya biǾat it 

 

3. Gel Ĥasan ol şeh-süvār-ı śāf-şikenden baġla ahd 

Āftāb-ı dįn Ĥüseyn-i Kerbelāya biǾat it 

 

4. Dergehinde ħāk-i pāy ol şāh-ı Zeyneǿl-ǾĀbidüŋ 

Hem Muĥammed mažhar-ı fażluǿl-Ħudāya biǾat it 

 

5. CaǾferį ol CaǾferį ol CaǾferį ol CaǾferį 

Mūsį-i Kāžım ǾAlį Mūsį Rıżāya biǾat it 

 

6. Gel tevellā ķıl Taķį ile Naķįye Ǿaşķ ile 

ǾAskerį yaǾni Ĥasan
180

 mįr-i livāya biǾat it 

 

7. Mehdį-i śāĥib-zamān ol ser-firāz-ı kāǿināt 

Kāşif-i kenz-i künūz-ı kibriyāya biǾat it 

 

8. Şirk-ile taķlįdden çāk
181

 olmaķ isterseŋ eger 

Çār-deh-i maǾśūm-ı pāk-i evliyāya biǾat it 

 

 

 

                                                      
17849 Gazel, Misâlî Divanı, s. 198 
179 nūr-ı: ĥūr-ı D. 
180 Ĥasan: Ĥüsn D. 
181 çāk: pāk D. 
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9. Ey Misālį maǾnįde bunlar da hep bir nūr durur
182

 

Ayru
183

 śanma gel
184

 ŧarįķ-i enbiyāya biǾat it 

 

27185 

Destūr 

Hezec 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

1. Gel ey sālik fenāfiǿllāha ir ol ĥāli taĥśįl it 

Beķābiǿllāh bulup śoŋra sülūk-ı sırrı tekmįl it 

 

2. Ĥaķįķat Ǿālem-i kübrā senüŋ kendü vücūduŋdur 

Bu icmāli şühūduŋ var ise şerĥ ile tafśįl it 

 

3. Bu Ǿālem Ǿaķl eli irmez bu keşfe ecnebį girmez 

Bu ĥāle āşinā olmaġa terk-i ķāl ile ķįl it 

 

4. Bu nār-ı Ǿaşķa pervāne gibi yanmaķ gerek āħir 

Murāduŋ yanmaġ ise nice bir tevcįhe teǿvįl it 

 

5. Ķadem baśmaķ dilerseŋ menzil-i maķśūda ey sālik 

Bu yolda var Ǿalāyıķ bārını taħfįf ü taķlįl it 

 

6. İşitdüŋ enbiyā ĥālin işitdüŋ evliyā ĥālin 

Ķoma ferdāya fırśat var iken bu işde taǾcįl it 

 

7. Ten İsmāǾįlin İbrāhim-i cāna eyleyüp teslįm 

Bugün ķurbān-ı Ǿaşķa Ĥaķķįyā tekbįr ü tehlįl it 

 

 

 

                                                      
182 maǾnįde bunlar da hep bir nūr durur: cümle bunlar maǾnāda bir nūrdur D. 
183 Ayru: İki D. 
184 śanma gel: śanmagıl D. 
185 Şairin divanına ulaşılamamıştır. 
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28186 

Destūr 

Hezec 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

1. Şehenşeh ol vücūd iķlįmine başdan başa ĥükm it 

Esįr olma hevā-yı nefse var śubĥ u mesā ĥükm it 

Derūn-ı ķaśrınuŋ bevvābını bul ibtidā ĥükm it 

Śaķın ol zįr-i destüŋden ayırma dāǿimā ĥükm it  

Saŋa kimler didi kim durmayup her bir yaŋa ĥükm it 

Eger Ǿāşıķ iseŋ Ǿālemde Ǿāşıķ sen saŋa ĥükm it 

 

[10] 

2. Ne sırlar var tefehhüm itmedüŋ śūret-i ĥarįmde 

Ne leźźet var anı sen ŧatmaduŋ esmā-i aǾžamda  

Emānet sırrı sübĥānelleźį187
 gönderdi ādemde 

Ħaber-dār olmaduŋ kendü özüŋden iş bu Ǿālemde 

Saŋa kimler didi kim durmayup her bir yaŋa ĥükm it 

Eger Ǿāşıķ iseŋ Ǿālemde Ǿāşıķ sen saŋa ĥükm it 

 

3. Yed-i beyżā görüp mirǿāt-ı ķalbde olmadı tenvįr 

Niçünkim tā ezel ervāĥdan ol olmadı taŧhįr 

Ķamu Ǿālemler itdi nuśĥ u pendi itmedi teǾsįr 

Ĥaķuŋ yaķdıġını hįçbir kimesne idemez taǾmįr 

Saŋa kimler didi kim durmayup her bir yaŋa ĥükm it 

Eger Ǿāşıķ iseŋ Ǿālemde Ǿāşıķsın saŋa ĥükm it 

 

4. Ķadem baśduŋ cihāna olmaduŋ bir ĥabbeye nāǿil 

Sebeb bilmem nedür bu māsivāya oldıġuŋ māǿil 

Niçün ķılduŋ ġam-ı dünyāyı ber-dūş eyleyüp ĥāmil 

Yesārį sen seni bildüŋ ki olduŋ ķaŧreden ĥāśıl 

                                                      
186 Şairin divanında bu şiire ulaşılamamıştır. 
187         Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah’ın şanı yücedir! Siz yalnız O’na 

döndürüleceksiniz. (Yâsin Sûresi, 83. âyet) 
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Saŋa kimler didi kim durmayup her bir yaŋa ĥükm it 

Eger Ǿāşıķ iseŋ Ǿālemde Ǿāşıķsın saŋa ĥükm it 

 

29188 

Destūr 

Hece Ölçüsü 

6+5 

   I 

1. Tā ķālū belādan sevdik sevişdük 

Bizümle ezelden yārdur muĥabbet 

Üstād nažarında iķrār vermişdük
189

 

Müǿmine ķadįm iķrārdur muĥabbet 

 

  II 

2. Muĥabbetdür Lā ilāhe illaǿllāh 

Muĥabbetdür Muĥammed Resūluǿllāh 

Muĥabbetdür ǾAlį şāh veliyyuǿllāh
 190

 

Üç isim maǾnįde birdür
 191

 muĥabbet 

 

  III 

3. Allāh
192

 Muĥammed ǾAlį orŧasında 

Beytuǿllāh içinde Ĥaķ ħaznesinde 

Ķudret ķandįlinde Ǿaşķ śaĥrāsında 

Cibrįlüŋ gördigi nūrdur muĥabbet 

 

  IV 

4. Ķudret kelāmını
193

 söyler Cebrāǿįl 

Rıżā loķmasını śunar Mikāǿil 

Cānı cāna ulaşdurur ǾAzrāǿįl 

                                                      
18829 Nefes, Kul Himmet Üstâdım, s. 136-137 
189 iķrār vermişdük: iķrāra düştük D. 
190 ǾAlį şāh veliyyuǿllāh: ǾAlį sem-i vechuǿllāh D. 
191 Üç isim maǾnįde birdür: ǾĀşıķlara Ĥaķ dįdārdır D. 
192 Allāh: Allāh bir D. 
193 kelāmını: kelāmım D. 
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İsrāfil aġzında śūrdur muĥabbet 

 

  V 

5. Muĥabbet idenler naśįbin bulur
194

 

Muĥabbet iderse naśįbin alur
195

 

Ser-çeşme
196

 Muĥammed ǾAlįden gelür 

ŦalǾatda görinmez serdür muĥabbet
197

 

 

  VI 

6. Muĥabbetdür yerüŋ gögüŋ diregi 

Muĥabbet idenüŋ
198

 yanar çerāġı 

ǾĀşıķuŋ Beytuǿllāh olur duraġı 

Ĥaķ nažar itdügi yerdür muĥabbet 

 

  VII 

7. Muĥabbet ķadįmdür insān içinde 

Zįrā ki cān śunar cenān
 199

 [içinde] 

Ķırķlar meydānında Ǿirfān
200

 içinde 

Ne derseŋ bulınur erdür muĥabbet
201

 

 

  VIII 

8. Ķul Himmetdür Ǿahd ü peymān güdersüŋ
202

 

ǾAşķuŋ ķaŧarını çeküp yidersüŋ
203

 

Gelberü gel idüp įmān idersüŋ
204

 

Zįrā ki ĥalķ içre pįrdür muĥabbet 
205

 

 

                                                      
194 naśįbin bulur: murādın alır D. 
195 Muĥabbet iderse naśįbin alur: Maĥabbet ehli de birbirini bulur D. 
196 Ser-çeşme: Serçesine D. 
197 ŦalǾatda görinmez serdür muĥabbet: Dalgası tükenmez göldür muĥabbet D. 
198 idenüŋ: ehlinüŋ D. 
199 cān śunar cenān: Cān severiz ol cān D. 
200 Ǿirfān: erkān D. 
201 Ne derseŋ bulınur erdür muĥabbet: Ne istersen vardır sardır maĥabbet D. 
202 Ķul Himmetdür Ǿahd ü peymān güdersüŋ: Kul Himmet bu maķām özge maķāmdır D. 
203 ǾAşķuŋ ķaŧarını çeküp yidersüŋ: Maĥabbetin mihri on iki imāmdır D. 
204 Gelberü gel idüp įmān idersüŋ: Güzel şāhın ĥużūrunda tamāmdır D. 
205 Zįrā ki ĥalķ içre pįrdür muĥabbet: Ĥaķįķata vāsıl eder muĥabbet D. 
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30206 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Emr-i Ĥaķdan ŧaşra çıķma ey göŋül fermān gözet 

Śıdķ ile ķul ol rıżā-i ĥażret-i sulŧān gözet 

  

2. Nefs ile şeyŧān saŋa reh-zen durur aç dįdeŋi 

Ġāfil olma sāġ u śola ķıl nažar her ān gözet 

 

3. Cehle yār olan kişinüŋ irmedi Ĥaķķa eli 

Ĥaķka vuślat ister iseŋ Ǿilm ile Ǿirfān gözet 

 

4. Ķıl ġazā-yı maǾnevį eyle cihād-ı ekberi 

Var zebūn-ı düşmen olma merd iseŋ meydān gözet 

 

5. Źüǿl-celālüŋ ķahrına dost olmadan iste emān 

Źüǿl-cemāluǿllāhdan var Ǿafv ile ġufrān gözet 

 

6. Nice bir şirk ü riyā vü nice bir ceng ü cidāl 

Meclis-i tevĥįde gel islām ile įmān gözet 

 

[11] 

7. Tiġ-ı firķat kesmeden şu gerden-i cānuŋ senüŋ 

Ķıl taĥammül derd-i yāre vuślat-ı cānān gözet 

 

8. Ĥaķķįyā bulmaķ dilerseŋ ger cihān içre kemāl 

İr erenler śoĥbetine kāmil-i insān gözet 

  

 

 

                                                      
206 Şairin divanına ulaşılamamıştır. 
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31207 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Emr-i Ĥaķdan ŧaşra çıķma resm ü erkānı gözet 

Küfr elin ŧutma bu yolda dįn ü įmānı gözet 

 

2. Bāb-ı Ĥaķda çünki bir bį-çāre ķulsun ey kişi 

Göŋlüŋi ol şāha ŧut cān ile fermānı gözet 

 

3. Nefse şeyŧāna ķul olma ħor olursun Ǿāķıbet 

Sende var insān iseŋ ol Rabb u Raĥmānı gözet 

 

4. Her gögüŋ bir yolu var her ŧāǾatüŋ bir zilleti 

Bülbül iseŋ mescide gel ol gülistānı gözet 

 

5. Cevr-i ħārı çekdi ādem Ǿāķıbet irdi güle 

Ādem iseŋ sen de Ĥaķķį cān u cānānı gözet 

 

32208 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Dest-gįr-i Ǿāśiyānsuŋ yā ǾAlį senden meded 

Pādişāh-ı dü cihānsın yā ǾAlį senden meded 

 

2. Faħr-ı Ǿālem Laĥmüke laĥmį209
 buyurdı şānuŋa 

ǾĀşıķuŋ cismünde cānsın yā ǾAlį senden meded 

 

 

                                                      
207 Şairin divanına ulaşılamamıştır. 
2087 Kasîde, Azbî Baba Divanı, s. 109-110 
209 “Laĥmüke laĥmį: Eti benim etimdir.” Hadîs-i Şerîf’den iktibas edilmiştir. 
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3. Nūr-ı Ǿayn-ı
210

 Ǿāşıķānsuŋ tāc-ı erbāb-ı yaķįn 

Çeşm-i düşmāndan nihānsın yā ǾAlį senden meded 

 

4. Lā fetā illā ǾAlį211
 virdüm evelden sevdigüm 

Ķanda baķdumsa Ǿayānsın yā ǾAlį senden meded 

 

5. Şāh Ĥasan ile Ĥüseynį Ǿaşķı
212

 Mervān ķatline 

Ser-verān-ı ġāziyānsın yā ǾAlį senden meded 

 

6. Aślı Zeyneǿl-ǾĀbidįnsin hem Muĥammed Bāķırį 

CaǾfer-i Śādıķ nişānsın yā ǾAlį senden meded 

 

7. Mūsį-i Kāžım
213

 Rıżādur nūr-ı çeşm-i ħānedān
214

 

Şāh Taķįden ħoş beyānsın yā ǾAlį senden meded 

 

8. Bā-Taķį vü ǾAskerį ĥayfın Yezįdden almaġa 

Mehdį-i śāhib-zamānsın yā ǾAlį senden meded 

 

9. Žāhir u bāŧın benüm her ĥālümüŋ āgāhısın 

Merĥamet baĥrına kānsın yā ǾAlį senden meded 

 

10. Enbiyānuŋ ħırķasın giydüm senüŋ bį-çāreŋüm
215

 

Saŋa düşmān oda yansın yā ǾAlį senden meded 

 

11. İtme kevŝerden beni maĥrūm-ı źātuŋ Ǿaşķına 

Sāķį-i kevŝer
216

 cinānsın yā ǾAlį senden meded 

 

 

                                                      
210 Ǿayn-ı: çeşmüm D. 
211 “Lâ fetâ illâ Alî, lâ seyfe illâ zülfikār: Ali’den başka yiğit, Zülfikar’dan başka kılıç yoktur.” hadîsinden iktibas 

yoluyla alıntı yapılmıştır 
212 Ĥüseynį Ǿaşķı: Ĥüseynį Ǿaşķuŋa D. 
213 Mūsį-i Kāžım: Hem ǾAlį Mūsā D. 
214 ħānedān: ħandān D. 
215 bį-çāreŋüm: bį-çāreyem D. 
216 Sāķį-i kevŝer: Sāķį kevŝer-i D. 
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12. ǾĀlem-i ĥayretde ķaldum el-amān feryād-res 

Çāre-sāz-ı bendegānsın yā ǾAlį senden meded 

 

13. Kim senüŋ gördi cemālüŋ ķalmadı hįç müşkili 

Çün nidā-yı len terān217
sın yā ǾAlį senden meded 

 

14. Bāb-ı raĥmet senden açıldı gedālar luŧfuna 

Ħˇāce-gān-ı fāđılansın yā ǾAlį senden meded 

 

15. Enbiyālar maĥremisüŋ Muśŧafānuŋ yāveri
218

 

ǾAźbįye dįnsin įmānsın yā ǾAlį senden meded 

 

33219 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Ķıl meded şāh-ı velāyet yā ǾAlį senden meded 

Śāĥib-i Ǿadl ü Ǿadālet yā ǾAlį senden meded 

 

2. Lem-yezel bezm-i elestden pek sever cānum seni 

Lā fetā
220

 şān-ı şecāǾat yā ǾAlį senden meded 

 

3. Baş egüp Ķālū Belādan muntažırız emrüŋe 

Çākerem ķılmam ferāġat yā ǾAlį senden meded 

 

4. Tende āteş dilde āhuŋ yandı cānum hecr ile 

Gel yetiş sırr-ı velāyet yā ǾAlį senden meded 

                                                      
217   

 Mûsâ tayin ettiğimiz vakitte (Tûr’a) gelip de Rab’bi 

onunla konuşunca Rab’bim bana (kendini) göster, seni göreyim dedi. (Rab’bi), sen beni burada göremezsin. Fakat şu 

dağa bak, eğer o yerinde durabilirse sen de beni göreceksin! Buyurdu. Rab’bi o dağa tecelli edince onu paramparça 

etti. Mûsâ da baygın düştü. Ayılınca dedi ki: Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, sana tevbe ettim. Ben inananların 

ilkiyim. (A’raf Sûresi, 143. âyetten iktibas edilmiştir.) 
218 yāveri: maĥremi D. 
219 Şairin divanına ulaşılamamıştır. 
220 “Lâ fetâ illâ Alî, lâ seyfe illâ zülfikār: Ali’den başka yiğit, Zülfikar’dan başka kılıç yoktur.” hadîsinden iktibas 

yoluyla alıntı yapılmıştır. 
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[12] 

5. Elde varum sensin illā özge maķśūd sendedür 

Reh-nümā bāb-ı saǾādet yā ǾAlį senden meded 

 

6. Remzį Ǿāciz-i ġulāmuŋ eyle bend-i dil-pezįr 

Luŧfuŋı ķılsuŋ Ǿināyet yā ǾAlį senden meded 

 

34221 

Destūr 

Hezec 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

1. Cevābum gūş-ı cān ile işit ey ŧāliǾ-i mesǾūd 

Yüzüŋ ĥarfinden açıldı cihānda her ne ki mevcūd 

Eger serçe degül iseŋ bu Ǿanķā loķmasın gel yut 

Hüveǿl-evvel hüveǿl-āħir yüzüŋdür ķıble-i maǾbūd 

Bu maǾnįnüŋ
222

 ĥadįsinde buyurdı Aĥmed u Maĥmūd 

Cihāna gelmeden Ǿāşıķ
223

 hemān cemāl
224

 imiş maķśūd 

 
225

 

2. Nažar ķıl cāvidān içre ne teǿvįl eyledi Yezdān 

Vücūd u vech-i ādemde ne maǾnā eyledi iĥsān 

Şükür Ĥaķķa ki bildürdi nedür dįn ü nedür įmān 

Sevād-ı aǾžamuŋ sırr-ı rumūzun eyledi āsān 

Bu maǾnįnüŋ
226

 ĥadįsinde buyurdı Aĥmed u Maĥmūd 

Cihāna gelmeden Ǿāşıķ
227

 hemān cemāl
228

 imiş maķśūd 

 

 

 

 

                                                      
2211 Müseddes, Vîrânî Divanı, s. 11 
222 maǾnįnüŋ: maǾnāyı D. 
223 Ǿāşıķ: cāna D. 
224 cemāl: dįdār D. 
225 Divanda 2 bend daha yer almaktadır. 
226 maǾnįnüŋ: maǾnāyı D. 
227 Ǿāşıķ: cāna D. 
228 cemāl: dįdār D. 
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3. Ŧılısm-ı kenz-i Ŧāhādur yüzüŋde yazılan defter 

Anuŋ yüzinden
229

 olmuşdur ser-ā-pā dü cihān enver 

TeǾālaǿllāh zehį ķudret zehį maǾnį zehį dilber 

Düşen sevdā-yı dil-dāra cihānuŋ varlıġın neyler  

Bu maǾnįnüŋ
230

 ĥadįsinde buyurdı Aĥmed u Maĥmūd 

Cihāna gelmeden Ǿāşıķ
231

 hemān cemāl
232

 imiş maķśūd 

233
 

4. Vįrānįnüŋ ezel ebed
234

 bu idi Ǿahd u iķrārı 

Hemān bir ħırķa bir loķma
235

 ola bu dünyāda kārı 

Budur bu dervįşüŋ
236

 Ĥaķdan dilegi istegi varı 

Ve ǾAlįdür ve ǾAlįdür ve ǾAlįdür ve dįdārı
237

 

Bu maǾnįnüŋ
238

 ĥadįsinde buyurdı Aĥmed u Maĥmūd 

Cihāna gelmeden Ǿāşıķ
239

 hemān cemāl
240

 imiş maķśūd 

 

35241 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Ĥażret-i yār-ı Ħudādur dįnümüz įmānumuz 

Rāh-ı ĥaķķ-ı evliyādur dįnümüz įmānumuz 

 

2. Biz gürūh-ı merd-i dānāyuz cihān mülkinde hem 

Ĥaķ ĥabįbi Muśŧafādur dįnümüz įmānumuz 

 

 

                                                      
229 yüzinden: nūrundan D. 
230 maǾnįnüŋ: maǾnāyı D. 
231 Ǿāşıķ: cāna D. 
232 cemāl: dįdār D. 
233 Divan’da bir bend daha yer almaktadır. 
234 ebed: āħır D. 
235 bir ħırķa bir loķma: bir loķma bir ħırķa D. 
236 dervįşüŋ: ehl-i irfānıŋ D. 
237 Ve ǾAlįdür ve ǾAlįdür ve ǾAlįdür ve dįdārı: İki Ǿālemde maķśūdu ǾAlį vü āl-i dįdārı D. 
238 maǾnįnüŋ: maǾnāyı D. 
239 Ǿāşıķ: cāna D. 
240 cemāl: dįdār D. 
241 Şairin divanında bu şiire ulaşılamamıştır. 
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3. Zāhidā ŧaş atma dāmād-ı Resūl-i Kibriyā 

Ol ǾAlįyyeǿl-Murtażādur dįnümüz įmānumuz 

 

4. Bilmedüŋ mi ĥażret-i mihr-i cihānuŋ aķrebi 

Ħadįce ħayrüǿl-anadur dįnümüz įmānumuz 

 

5. Bint-i peyġāmber-durur şāh-ı velāyet maĥremi 

Fāŧıma faħrüǿn-nisādur dįnümüz įmānumuz 

 

6. Nūr-ı Ǿayn-ı ĥażret-i evlād-ı şāh-ı muĥterem 

Ol Ĥasan ħulķ-ı Rıżādur dįnümüz įmānumuz 

 

7. Bir śafız biŋ śāf ne bilsin Ǿārifüŋ esrārını 

Şāh Ĥüseyn-i Kerbelādur dįnümüz įmānumuz 

 

8. Ħizmet-i nefse ĥarįś biz olmayuz çünkim bizüm 

Mefħar-ı Zeyneǿl-ǾAbādur dįnümüz įmānumuz 

 

9. Biz ĥaķįriz ammā ĥamd olsun Muĥammed Bāķırı 

Lā-cerem ħayrüǿl-verādur dįnümüz įmānumuz 

 

10. Külliyen ādāb-ı erkānı bize taǾlįm iden 

CaǾfer-i Śādıķ śafādur dįnümüz įmānumuz 

 

11. Mūsį-i Kāžım durur ehl-i įmānuŋ serverį 

Hem ǾAlį Mūsį Rıżādur dįnümüz įmānumuz 

 

12. Şāh Ŧakį vü bā Naķįdür maŧlaǾ-ı şems-i Đuĥā242
 

ǾAskerį nūr-ı Ħudādur dįnümüz įmānumuz 

 

 

                                                      
242  Güneşe ve kuşluk vaktine andolsun. (Şems Sûresi, 1. âyet) 
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13. Ey Yesārį bizlerüŋ ol Mehdį-i āl-i Resūl  

Sancaġı mįr-i livādur dįnümüz įmānumuz 

 

36243 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Cāna ķalmaz biz fedāyį cānlaruz 

Terk-i tecrįdüz fenāyi cānlaruz 

 

2. Śūfį-i şeyŧān-ŝiriştüŋ Ǿāķıyuz 

Ehl-i tevĥįdüz Ħudāyį cānlaruz 

 

[13] 

3. Ķıblemizdür vech-i pāķ-i Aĥmedüŋ 

Biz Muĥammed Muśŧafāyį cānlaruz 

244
 

4. Biz Ĥasan Ǿaşķına içdük zehr-i ġam 

Biz Ĥüseyn-i Kerbelāyı cānlaruz 

 

5. Cān ile Zeyneǿl-ǾAbādüŋ Ǿabdiyüz 

Ĥāśılı āl-i Ǿabāyį cānlaruz 

 

6. Ħāk-i rāhıyuz Muĥammed Bāķıruŋ 

CaǾferį meźheb śafāyį cānlarıuz 

 

7. Şāhumuzdur Mūsį-i Kāžım bizüm 

Hem ǾAlį Mūsį Rıżāyį cānlaruz 

 

8. Şāh Taķį-i müttaķį sulŧānımuz 

Hem Naķį
245

 vü muķtedāyį cānlaruz 

                                                      
2436 Kasîde, Hayretî Divanı, s. 10 
244 Divan’da 1 beyit daha yer almaktadır. 
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9. ǾAskerįnüŋ Ǿaskeriyüz Ǿaskerį 

Mehdį-i śāĥib-livāyį cānlaruz 

 

10. Kelbiyüz dergāh-ı āl-i Ĥayderüŋ 

Biz de bu derde gedāyį cānlaruz 

 

11. Ķaçma bizden Ĥayretį bįgāne-vār 

Biz de birķaç āşināyį cānlaruz 

 

37 246 

Destūr 

Remel  

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Bil Muĥammed Muśŧafādur
247

 faħr-ı faħruǿllāhumuz 

Hem ǾAlįyyeǿl-Murtażādur bā-i bismiǿllāhumuz 

Bu söze taśdįķ idüp 
248

oldı bizüm hem rāhumuz 

Biz de Rūm
249

 abdālıyuz Mūsį Rıżādur şāhumuz 

 

2. Şāh Ĥasan ħulķ-ı Rıżādur dilde źikruǿllāhumuz 

Şāh Ĥüseyn-i Kerbelādur bize beytuǿllāhumuz 

Hem ǾAlį Zeyneǿl-ǾAbādur Ǿayn-ı źātuǿllāhumuz 

Biz de Rūm
250

 abdālıyuz Mūsį Rıżādur şāhumuz 

 

3. Uş Muĥammed Bāķırį CaǾfer imāmdur
251

 rāhumuz 

Kāžım-ı şāh-ı Taķįdür dilde illaǿllāhumuz 

Hem Naķįye baş ķoyuben vardur eyvaǿllāhumuz 

Biz de Rūm
252

 abdālıyuz Mūsį Rıżādur şāhumuz 

4. ǾAskerįdür nuŧķ-ı tefsįr-i kelāmuǿllāhumuz
253

 

                                                                                                                                                            
245 Naķį: Rıżā D. 
246 Murabba, Vîrânî Divanı, s. 37 
247 Muśŧafādur: Muśŧafādan D. 
248 söze taśdįķ idüp: sözüm taḥḳіḳ oldu D. 
249 Rūm: Urum D.  
250 Rūm: Urum D.  
251 CaǾfer imāmdur: İmām-ı CaǾfer D. 
252 Rūm: Urum D.  
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Mehdį-i śāĥib-zamāndur uş ĥayātuǿllāhumuz 

Giymişüz faķr-ı
254

 fenāyı gör śıfātuǿllāhumuz 

Biz de Rūm
255

 abdālıyuz Mūsį Rıżādur şāhumuz 

 

5. Ey Vįrānį doġdı çünki gün gibi ol māhumuz 

Āşikāra oldı gör kim Ĥaķ veliyyuǿllāhumuz
256

 

Rūz-ı şeb nūr-ı cemālüŋ şāh-ı şeyduǿllāhumuz 

Biz de Rūm
257

 abdālıyuz Mūsį Rıżādur şāhumuz 

 

38258 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Faħr-ı Ǿālem Muśŧafānuŋ ķuluyuz ķurbānıyuz 

Hem ǾAlįyyeǿl-Murtażānuŋ ķuluyuz ķurbānıyuz 

 

2. Şāh Ĥasan ħulķ-ı Rıżānun ĥaķķıçün itmedigi
259

 

Biz Ĥüseyn-i Kerbelānuŋ ķuluyuz ķurbānıyuz
260

 

 

3. Ĥaķķ-ı Zeyneǿl-ǾĀbidįn Ĥaķķ-ı Muĥammed Bāķırį
261

 

CaǾfer-i Śādıķ śafānuŋ ķuluyuz ķurbānıyuz 

 

4. Mūsį-i Kāžım ü Mūsį er-Rıżā vü şāh Taķį 

Bā-Naķį
262

 şemsüǿđ-Đuĥā263
nuŋ ķuluyuz ķurbānıyuz 

 

 

                                                                                                                                                            
253 ǾAskerįdür nuŧķ-ı tefsįr-i kelāmuǿllāhumuz: ǾAskerį tefsįridir nuŧķ-ı kelāmuǿllāhımız D. 
254 faķr-ı: faħrı D. 
255 Rūm: Urum D.  
256 Āşikāra oldı gör kim Ĥaķ veliyyuǿllāhumuz: Āşikār güneş gibi oldu veliyyuǿllāhımız D. 
257 Rūm: Urum D.  
25810 Gazel, Yesârî (Sadeddin Nüzhet ERGUN, 17. Asırdan Beri Bektaşi-Kızılbaş Alevi Şairleri ve Nefesleri, Maarif 

Kitaphanesi, İstanbul,1956 s. 218; Ali ERTAN, Yesari Baba, Sinop Muharrem Matbaası, Sinop, 1941. s. 15) 
259 Bu mısra, eserde 2. beyitin 2. mısrasıdır. 
260 Bu mısra şiirde yoktur. 
261 Muĥammed Bāķırį: Muĥammed Bāķır hem a.g.e. (Bu mısra eserde 2. beyitin ilk mısrasıdır.) 
262 Bā-Naķį: Yā-Naķį a.g.e. 
263  Güneşe ve kuşluk vaktine andolsun. (Şems Sûresi, 1. âyet) 



92 

 

5. Virdimüzdür ismi her dāǿim imām-ı ǾAskerį 

Mehdį-i Ĥaķ pįşvānuŋ
264

 ķuluyuz ķurbānıyuz 

 

6. Ey Yesārį āl-i evlāduŋ muĥibb-i ħāśıyuz 

Ĥażret-i Bārį Ħudānuŋ ķuluyuz ķurbānıyuz 

 

39265 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Śūretā biz gerçi kim
266

 ķaş göz temāşāsındayuz 

Zāhidā maǾnįde Ĥaķķuŋ Ǿarş-ı aǾlāsındayuz 

 

2. Secde emrinde muǾannid olmazısaķ Ādeme 

Biz Ħudānuŋ bilmiş ol firdevs-i aǾlāsındayuz 

 

3. Küfr ile įmānı yeksān iden abdāllardanuz 

Gāhi mescidde gehį gebrüŋ kilįsāsındayuz 

 

[14] 

4. Şöyle ĥayrān olmuşuz kim kendümizden geçmişüz 

Rūzgāruŋ biz ne telħinde ne ĥalvāsındayuz 

 

5. Mest ü rüsvā nekbeti birķaç ħarābātįlerüz 

ǾĀlemüŋ lįkin ne śulĥında ne ġavġāsındayuz 

 

6. Ey birāder ibn-i ķuŧbuz
267

 künc-i Ǿuzletde bugün 

Biz ne imrūzunda bu dehrüŋ ne ferdāsındayuz 

 

 

                                                      
264 Ĥaķ pįşvānuŋ: Ĥaķ pişüvānuŋ a.g.e. 
2655 Kasîde, Hayretî Divanı, s. 8 
266 biz gerçi kim: gerçi ki biz D. 
267 ķuŧbuz: vaķtüz D. 



93 

 

7. Künc-i dil genc-i melāl-i ġamla mālāmāl iken 

Yineler śanmaŋ menāl ü mālı sevdāsındayuz 

 

8. Olmaya kim
268

 şeşder-i ġamdan gerekmez bir güşād 

Zār olalum nitekim işbu
269

 felek ŧāsındayuz  

 

9. Her kişi bir ĥiśśe almışdur bu dünyādan velį 

Sehm-i aǾlā bizdedür ķudsüŋ
270

 muǾallāsındayuz 

 

10. Źerreyüz kim Muśŧafānuŋ mihr-i ser-gerdānıyuz 

Ķaŧreyüz kim Murtażānuŋ Ǿilm deryāsındayuz 

 

11. Biz Ĥasan Ǿaşķına ķılduk zehr-i miĥnet iħtiyār 

Biz Ĥüseyn içün henüz ķan aġlayup yasındayuz 

 

12. Cān ile dilden bugün Zeyneǿl-ǾAbānuŋ Ǿabdiyüz 

Bu cihānuŋ ne vezįrinde ne paşasındayuz 

 

13. İşimüz altun olursa ŧāŋ mıdur çün her nefes 

Kįmyā-yı himmeti Bāķır temennāsındayuz 

 

14. Śubĥ gibi rūyumuz aķ olsa
271

 ŧāŋ mıdur bizüm 

Śādıķuŋ śıdķ ile çün dāǿim tevellāsındayuz 

 

15. Mūsį-i Kāžım ǾAlį Mūsį Rıżāyı cān ile 

Sevmeyen bį-dįnlerüŋ dāǿim teberrāsındayuz
272

 

 

16. Oķurız medĥin Ŧaķį ile Naķįnüŋ her zamān  

ǾAskerįnüŋ dāǿimā evśāf u imlāsındayuz 

                                                      
268 Olmaya kim: Bulmayalum D. 
269 işbu: uşbu D. 
270 ķudsüŋ: ķadĥ-i D. 
271 rūyumuz aķ olsa: yüzümüz aġ olsa D. 
272 teberrāsındayuz: tevellāsındayuz D. 
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17. Gün gibi śāĥib-zamān yā Rab ķaçan ide ŧulūǾ 

İntižār-ı pertev-i nūr-ı tecellāsındayuz 

 

18. Muśŧafānuŋ ümmetiyüz Murtażānuŋ bendesi 

Çāker-i āl-i Ǿabāyuz Ĥayretį tā zindeyüz 

 

40273 

Destūr 

Hezec 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

1. Ezelden neşǿe-yāb-ı feyż-i faħr-ı enbiyāyuz biz 

Hezārān naħl-ı gülzār-ı ǾAlįyyeǿl-Murtażāyuz biz 

Gedā-yı şāh şehįdi ibn ü bint-i müctebāyuz biz 

Muĥabbet ħānedānuz nesl-i pāk-i Muśŧafāyuz biz 

Şeh aķlum Ǿāşıķıyuz bende-i āl-i Ǿabāyuz biz 

 

2. Göründi lemǾa-i Zeyneǿl-ǾAbā çün maşrıķ-ı serden 

Uyandurdı çerāġı ķalbe nūr-ı şems-i Bāķırdan 

Gidermek cemǾ-i Śādıķuŋ ħayālin leyl-i ħāŧırdan 

Muĥabbet ħānedānuz nesl-i pāk-i Muśŧafāyuz biz 

Şeh aķlum Ǿāşıķıyuz bende-i āl-i Ǿabāyuz biz 

 

3. İdeliden berü bu sırra maĥrem Mūsį-i Kāžım  

Maķām-ı ravża-i śıdķ-ı Rıżāda olmışuz ķāǿim 

Ne bilsin sırrımuz bizüm kezā cāhil yāħūd Ǿālim 

Muĥabbet ħānedānuz nesl-i pāk-i Muśŧafāyuz biz 

Şeh aķlum Ǿāşıķıyuz bende-i āl-i Ǿabāyuz biz 

 

4. Ŧaķįnüŋ ķanmışuz cām-ı zülāl-i āb-ı feyżinden 

Olup ser-mest geçdük dünyā vü Ǿuķbā hicābından 

Naķįnüŋ fetĥ idüp Ǿaşķın beyān bulduķ metābından 

                                                      
273 Şairin divanına ulaşılamamıştır. 
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Muĥabbet ħānedānuz nesl-i pāk-i Muśŧafāyuz biz 

Şeh aķlum Ǿāşıķıyuz bende-i āl-i Ǿabāyuz biz 

 

5. Ġulām-ı ǾAskerįyüz cünd-i Ǿaşķa kenz-i Ǿirfānuz 

Rumūz-ı gevher-i Mehdįye iren gizli bir kānuz 

Selā-yı  ey Ĥamdį ŧarįķ-i Ǿaşķa ķurbānuz 

Muĥabbet ħānedānuz nesl-i pāk-i Muśŧafāyuz biz 

Şeh aķlum Ǿāşıķıyuz bende-i āl-i Ǿabāyuz biz 

 

[15] 

41274 

Destūr 

Hezec 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

1. Üç velāyet mihri evc-i burc o şāh-ı evliyāyuz biz  

Ki cevher maǾdeni ħāk-i şehįd-i Kerbelāyuz biz 

 

2. Muĥammed Muśŧafānuŋ ķurretüǿl-Ǿayneynisün cāndan 

Ġulām-ı āsitān-ı ħānedān-ı Murtażāyuz biz 

 

3. Ġubār-ı ħāk-i pāy-i evliyādan kesb-i nūr itdüŋ  

Güneş gibi bugün āyįne-i Ǿālem-nümāyuz biz 

 

4. ǾAlįnüŋ ķanberįnüŋ ķanberiyüz şāh ĥaķķıçün 

Ümįdin ġayrıdan ķaŧǾ eylemiş kemter gedāyuz biz 

 

5. Şeh-i Düldül-süvāruŋ Źuǿl-feḳārın der-miyān itdüŋ 

Ħavāric ķanını yere döken merd-i Ħudāyuz biz 

 

 

 

                                                      
274 Şairin divanına ulaşılamamıştır. 
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6. Düşüp deryā-yı mevc-engįze deverān-ı fülk-āsā 

Ĥayāt-ı cismüni berbād iden ehl-i hevāyuz biz  

 

7. Gehį maŧlūb gehį meslūħ gehį maķtūl-ı mercūmuz 

Gehį Manśūr gehį Seyyid Nesįmį tek fenāyuz biz 

 

8. Ĥasanveş zehr-i nūş-ā-nūş Ĥüseyn-āsā şehįdiyüz 

Ser-ā-pā ķana müstaġriķ olan āl-i Ǿabāyuz biz 

 

9. ǾAlį Zeyneǿl-ǾAbā ile Muĥammed Bāķırį CaǾfer 

Dem-i Mūsį-i Kāžımdan ǾAlį Mūsį Rıżāyuz biz 

 

10. Muĥammed hem Taķį ile Naķį vü ǾAskerį ĥaķķı 

Muĥammed Mehdįyüz śāĥib-zamāndan muħterāyuz biz 

 

11. Dem-i fażl-ı ilāhįden enįs rūĥ-ı ķuds olduķ 

Mücerred vaĥdet-i Nuŧķį Ħudā nūr-ı Ħudāyuz biz 

 

42275 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün  

1. Biz ħarābat ehliyüz her cāne cānān olmuşuz 

Ŧayy-ı eŧvār eyleyüp her ilde mihmān olmuşuz 

 

2. Zāhidā dįvāneyüz mesken bize mey-ħāneler 

Genc-i Ĥaķdur ķalbimüz śūretde vįrān olmuşuz 

 

3. Nüsħa-ı tekmįl oķuduk tefsįrini fehm itmedük 

Noķŧa-i ķalbi bilince Ǿayn-ı insān olmuşuz 

 

                                                      
27567 Gazel, Hâşim Baba Divanı, s. 132-133 
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4. Ķalb-i kāmil ħˇācemüzdür nefsimüz tefsįr-i rūĥ 

Ĥāşiye ŧabǾ-ı selįmdür saŧr-ı Furķān olmuşuz 

 

5. Aŋladuk ĥaşrı ķıyāmet ķopdı girdük cennete 

Vech-i Ĥaķ nāžırıyız biz ehl-i vicdān olmuşuz 

 

6. Cām-ı vaĥdet cürǾasın nūş eyledük sekrān biziz 

Anı dāǿim fiǾlimüzdür
276

 mest-i ĥayrān olmuşuz 

 

7. Ŝemme vechuǿllāh277
 bizümdür beyt-i maǾmūr bizdedür 

Rūĥ-ı ķudsįler vaŧanı
278

 Ǿarş-ı raĥmān olmuşuz 

 

8. Hāşimā dünyā vü Ǿuķbā Ǿāşıķa mekr-i ĥicāb 

Žāhir ü bāŧın bir oldı nūn-ı imkān olmuşuz 

 

43279 

Destūr 

Hezec 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

1. Cihān bir cā-yı mātemdür gelen dünyāya şād olmaz 

Bu şįven ħāneden hergiz meserret müstefād olmaz 

 

2. ǾArūs-ı köhnedür ārāyişine baķma dünyānuŋ 

Boyanma rengine gül gibi ana iǾtidād olmaz 

 

3. Ķadįmį bir zen-i mekkāredür pür-ĥįle pür-fitne  

Bilürsün bį-vefādur bį-vefāya iǾtimād olmaz 

 

 

                                                      
276 fiǾlimüzdür: naķlimizdür D. 
277  Doğu da, Batı da (tüm yeryüzü) Allah’ındır. Nereye dönerseniz 

Allah’ın yüzü işte oradadır. Şüphesiz Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. (Bakara Sûresi, 115. âyet) 
278 vaŧanı: muŧāffį D. 
279 Şairin divanına ulaşılamamıştır. 
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4. Şu ķaśruŋ kim ķurılmaķ ola śu üstüne bünyādı 

Devāmına ŝebātına anuŋ hįç iǾtiķād olmaz 

 

5. Bu Ǿālem geşt-zārında ĥaķįķat görmedi kimse 

Ki zerǾ-i nev-resįdüŋ āħiri vaķt-i kesād olmaz 

 

6. ǾÖmür bir berfe beŋzer şol temūzuŋ āftābında  

Ki ķaŧre ķaŧre dāǿim eksilür hergiz ziyād olmaz 

 

[16] 

7. Unutma ħādimüǿl-leźźātı Ǿaķluŋ başuŋa cemǾ it 

Ecel geleŋde zįrā dāǾi-i mevte Ǿinād olmaz 

 

8. Bugün ser-māye-i Ǿömrüŋ ŧarįķ-i Ĥaķķa beźl eyle 

Yarın mevt iricek zįrā begüm taĥśįl-i zād olmaz  

 

9. Elüŋden çıķmadan naķd-i śafā-yı vaķti ĥıfž eyle 

Bu bāzār-ı fenāda Ǿāşıķa vaķt-i kesād olmaz 

 

10. Teveccüh ķıl Ħudāya ḳāḍıyüǿl-ĥācāt odur Ĥaķķį 

Ķo dünyāyı ki dünyā ehli hergiz pür-murād olmaz 

 

44280 

Destūr 

Hezec 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

1. Firāķuŋ
281

 çekmeyen Ǿāşıķ viśālüŋ ķadrini bilmez 

Cemįle olmayan vāśıl cemālüŋ ķadrini bilmez 

 

2. Şeb-i İsrāda ķavseynüŋ iki nıśf eyledi ayı 

Bu muǾcizden olan ġāfil hilālüŋ ķadrini bilmez 

                                                      
280176 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 396-397 
281 Firāķuŋ: Firāķı D. 
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3. Dudaġuŋ
282

 selsebįlinden ħaber-dār olmayan ġāfil 

Anuŋ māhiyyeti oldur
283

 zülālüŋ ķadrini bilmez 

 

4. Seni senden diler göŋlüm ne dünyānuŋ zer ü gencin 

Ki
284

 ol mālı seven ħāsir bu māluŋ ķadrini bilmez
285

 

 

5. Müdevvir noķŧa-i ħālüŋ bebek tek Ǿayna ķondurdum 

Bebeksüz ķalsun ol göz kim bu ħālüŋ ķadrini bilmez
286

 

 

6. Ħayālüŋden
287

 nažar her kim bıraķdı
288

 özge manžūra 

Bu maǾnįdendür ey cān kim ħayālüŋ ķadrini bilmez
289

 

 

7. Leb ü laǾlüŋ mezāķından ĥal oldum olmuşum ĥalvā
290

 

Bu źevķi bilmeyen śūfį bu baluŋ
291

 ķadrini bilmez 

 

8. Nihālüŋ
292

 iǾtidālinden utanur Sidre-i
293

 Ŧūbā 

Bu ķaddi beŋzeden serve nihālüŋ ķadrini bilmez 

 

9. Nesįmį virmedi śūfį ġamuŋdan giydigi şālı 

Ki ol śūfį śafāsuzdur bu şāluŋ ķadrini bilmez
294

 

 

 

 

 

 

                                                      
282 Dudaġuŋ: Dudaġı D. 
283 oldur: oddur D. 
284 Ki: Kim D. 
285 Bu beyit Divan’da 6. beyittir. 
286 Bu beyit Divan’da 4. beyittir. 
287 Ħayālüŋden: Cemālüŋden D. 
288 bıraķdı: bıraħsa D. 
289 Bu beyit Divan’da 5. beyittir. 
290 Leb ü laǾlüŋ mezāķından ĥal oldum olmuşum ĥalvā: Leb ü laǾlün viśālinden cüdā olmaķ maŋa düşmez D. 
291 baluŋ: ħālün D. 
292 Nihālüŋ: Nihāl-i D. 
293 Sidre-i: Sidre vü D. 
294 Nesįmį virmedi śūfį ġamuŋdan giydigi şālı / Ki ol śūfį śafāsuzdur bu şāluŋ ķadrini bilmez: Nesįmį śofa degşürmez 

ġamuŋdan giydügi şālı / Ki ol śūfį śafįsizdir bu şāluŋ ķadrini bilmez D. (Bu beyit Divan’da 12. beyittir.) 
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45295 

Destūr 

Hezec  

MefǾūlü MefāǾįlün MefǾūlü MefāǾįlün 

1. Cān terkini urmadan cānān elüŋe girmez 

Zünnāruŋı ķırmadan įmān elüŋe girmez 

 

2. Ey lāf urucu nā-merd āhen dögilür mi serd 

Olmadan esįr-i derd dermān elüŋe girmez 

 

3. Śu gibi arınmazsın yerlere sürünmezsin 

Daşlara
296

 dokunmazsın
297

 Ǿummān elüŋe girmez 

 

4. Nāz olur işi ħūbuŋ çoķdur ġamı maĥbūbuŋ 

Śarbdur yolu maŧlūbuŋ āsān elüŋe girmez 

 

5. Sen bu yolu bilmeden ādāb erkān
298

 almadan 

Śıdķ ile ķul olmadan sulŧān elüŋe girmez 

 

6. Her demde meǾānįden dersi oķu Hüdāyįden 

Sevdikçe sev anı sen Ǿirfān elüŋe girmez
299

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
29513, Gazel, Aziz Mahmud Hüdâyî Divanı, s. 41-43 (Divan’da dörtlük halinde yazılmıştır.) 
296 Daşlara: Taşlarla D. 
297 dokunmazsın: urunmazsan D. 
298 ādāb erkān: erkān edeb D. 
299 Bu beyit Divanda yoktur. 
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46300 

Destūr 

Hezec 

MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün 

1. ǾĀlemde bu gün Ǿahdi bütün yār ele girmez 

Yandurdı diken baġrumı gülzār ele girmez 

 

2. Ey ħasta göŋül gör ne direm benden işit pend 

Dil-dāra ĥarįś olma ki dil-dār ele girmez
301

 

 

3. Nāķıś miĥek oldı ķamunuŋ ķalbi zeġaldür 

Bir sikke dürüst arıca dįnār ele girmez
302

 

 

4. Tįmāra göŋül verme gel ey śayru ĥakįm ol  

Dermānuŋı derd eyle ki tįmār ele girmez
303

 

 

5. Gül-çehresinüŋ şemǾine pervāne gibi
304

 yan 

Anuŋ gibi
305

 cān yandurıcı nār ele girmez
306

 

 

6. Seyyāre gibi seyr iderüm dāǿim anuŋla
307

 

Şol seyr idici kevkeb-i seyyār ele girmez
308

 

 

7. Mūsį gibi
309

 ger Ǿāşıķ iseŋ göŋlüŋi arıt 

Śāf olmıyacaķ āyįne dįdār ele girmez
310

 

 

[17] 

 
                                                      
300 177 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 398 
301 Bu beyit Divan’da 4. beyittir. 
302 Bu beyit Divan’da 2. beyittir. 
303 Bu beyit Divan’da 3. beyittir. 
304 gibi: teki D. 
305 Anun gibi: Kǿanun teki D. 
306 Bu beyit Divan’da 10. beyittir. 
307 Seyyāre gibi seyr  iderüm dāǿim anuŋla: Seyyāreleyin seyr iderem dün gün egerçi D. 
308 Bu beyit Divan’da 8. beyittir. 
309 gibi: tek D. 
310 Bu beyit Divan’da 9. beyittir. 
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8. Ey āħiretüŋ dārına Ǿāşıķ bu fenādan
311

 

Gel geç ki
312

 geçen Ǿarśada şol
313

 dār ele girmez
314

 

 

9. Elfāž-ı Nesįmį bu gün ol muǾcizedür kim 

Beŋzer aŋa bir lüǿlüǿ-i şehvār ele girmez
315

 

 

47316 

Destūr 

Hezec 

MefāǾįlün MefāǾįlün FeǾūlün 

1. Baŋa sensiz cihān ey cān gerekmez 

Viśālüŋ var iken hicrān gerekmez 

 

2. Leb-i laǾlün zülāl-ābından ayru 

Şarāb-ı çeşme-i ĥayvān gerekmez 

 

3. Ġamuŋdur göŋlümüŋ taħtında sulŧān 

Bir iķlįme iki sulŧān gerekmez 

 

4. Yeter derdüŋ devā uşşāķa
317

 niçün 

Ki derdüŋ bilene dermān gerekmez 

 

5. Gülistānuŋ güli sensiz dikendür 

Bana sensiz gül ü reyĥān
318

 gerekmez 

 

6. Gel ey Ǿāşıķlaruŋ rıđvānı ĥüsnüŋ
319

 

Ki sensiz Ǿāşıķa rıđvān gerekmez 

                                                      
311 fenādan: serādan D. 
312 Gel geç ki: Geç kim bu D. 
313 şol: ol D. 
314 Bu beyit Divan’da 6. beyittir. 
315 Bu beyit Divan’da 11. beyittir. 
316174 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 394 
317 uşşāķa: müştāķa D. 
318 reyĥān: bustān D. 
319 ĥüsnüŋ: ħüznüĥ D. 
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7. İki Ǿālemde dįdāruŋdan özge 

Baŋa ey śūret-i Raĥmān gerekmez 

 

8. Viśālüŋ şerbetin içen muĥibbe 

Firāķuŋ aġusı çendān gerekmez 

 

9. Baŋa śabr eylemek sensiz nigāra 

Eger müşkil eger
320

 āsān gerekmez 

 

10. Ezelde ķılmışım Ǿaşķuŋla peymān
321

 

Bütün peymān
322

 śınıķ peymān gerekmez 

 

11. Kesilmez gerçi vaśluŋdan Nesįmį 

Gözünden oldıġın pinhān gerekmez 

 

48323 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. ŞemǾ-i Ǿaşķuŋ zāhidā pervānesidür göŋlümüz 

Murġ-ı
324

 lāhūt-i semendür lānesidür göŋlümüz 

325
 

2. İtdürür tecdįd-i libās ŧıfl-ı rūĥa dāǿimā 

Bir nefesde biŋ tecellį ħānesidür göŋlümüz 

 

3. Mekteb-i ŝümme vefānuŋ
326

 ħocasından ders alur 

LimaǾaǿllāh dersinüŋ ders-ħānesidür göŋlümüz 

 

                                                      
320 eger: ve ger D. 
321 Ezelde ķılmışım Ǿaşķuŋla peymān: Ezelden ķılmışam peymān senüŋle D. 
322 peymān: Ǿahda D. 
32368 Gazel, Hâşim Baba Divanı, s. 133-134 
324 Murġ-ı: Mezġ-ı D. 
325 Divan’da bir beyit daha yer almaktadır. 
326 vefānuŋ: deŋānıŋ D. 
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4. Śūreti ħam kāse-i Ĥaķdur kelāmı Ǿārifüŋ 

Bezm-i Ǿaşķ-ı Ĥayderį mey-ħānesidür göŋlümüz
327

 

 

5. Baĥr-ı tevĥįd-i hüviyetdür anuŋ bir ķaŧresi  

Sırr-ı
328

 źātuŋ Hāşimā dür-dānesidür göŋlümüz
329

 

 

49330 

Destūr 

Hezec 

MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün 

1. Derd ehli olan śanma ki dermāna irişmez 

ǾAşķ ehli olan śanma ki Raĥmāna irişmez 

 

2. Derd-i ŧalebe düşmeyen ādem bu cihānda  

Dünyā ŧolu Loķmān ise Loķmāna irişmez 

 

3. İç şerbet irşādı bugün mürşid elinden 

Bu şerbeti nūş itmeyen Ǿirfāna irişmez 

 

4. Bir söyledi reh rāst gelüp söyledi ŧūŧį 

Vay ol kişiye kāmil-i insāna irişmez 

 

5. Cān u ten iki berzaħıdur sālik olanuŋ 

Berzaħda ķalan menzil-i cānāna irişmez 

 

6. Śarpdur yolu maŧlūbuŋ anı śanma sen āsān 

Ķırķ yıl yürüyüp döŋmesi pāyāna irişmez 

 

7. Ħizmetde bugün kim ki ķuśūr eylese yarın  

Dįvān-ı tecellįde o sulŧāna irişmez 

                                                      
327 Bu beyit Divan’da 7. beyittir. 
328 Sırr-ı: Baĥrı D. 
329 Bu beyit Divan’da 8. beyittir. 
330 Şairin divanına ulaşılamamıştır. 
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8. Her kimde ķadem olmaya himmet cihetinden 

Ĥaķķį bir ayaķ pāye-i merdāne irişmez 

 

50331 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Sen baŋa yār ol ki göŋlüm bir daħı yār istemez 

Göŋlümin dil-dārı sensin özge dil-dār istemez 

 

[18] 

2. Cennet-i Ǿadnüŋ gülistānı ruħuŋ
332

 gülzārıdur 

Kim ki şol gülzārı buldı özge gülzār istemez 

333
 

3. Göŋlümüŋ maķśūdı sensin ĥāceti Ĥaķdan budur 

Ĥācetinden ayru göŋlüm nesne zinhār istemez 

 

4. Gel ki sensiz göŋlüm ey cān u cihānuŋ
334

 ĥāśılı 

Kün fekānuŋ ĥāśılından oldı bį-zār istemez 

 

5. Śorma ey dilber baŋa kim ĥācetüŋ benden nedür 

Çünki maǾşūķından ayru
335

 Ǿāşıķān
336

 zār istemez 

337
 

6. Çün Eneǿl-Ĥaķ dārını Manśūr olandur isteyen 

Olmayan Manśūr Eneǿl-Ĥaķ leyse fiǿd-dār istemez 

 

7. İsterüm Ǿālemde yārüŋ sırrını fāş eyleyem 

MüddeǾįnüŋ cānı yanar ġamdan aġyār istemez 

                                                      
331194 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 419-420 
332 rūħuŋ: yüzün D. 
333 Divan’da bir beyit daha yer almaktadır. 
334 cihānuŋ: cihānım D. 
335 ayru: özge D. 
336 Ǿāşıķān: Ǿāşıķ-ı D. 
337 Divan’da bir beyit daha yer almaktadır. 



106 

 

8. Yüzini bį-perde görmek isterüm dāǿim velį 

Münkirüŋ Ǿaynı Ǿamādur keşf-i esrār istemez 

 

9. İstedi Ĥaķdan Nesįmį vaślını buldı murād 

Mālik-i Dįnār oldı
338

 genc ü dįnār istemez 

 

51339 

Destūr 

Rezec  

MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün 

1. Cān Ǿaşķa düşdi ey göŋül yā Rab nedür tedbįrimüz 

Cān neylesin bį-çāre çün Ĥaķdan budur taķdįrimüz 

  

2. Müşkįn śaçuŋ Ǿaşķı bizi zencįre çekdi baġladı 

YaǾni ki biz Mecnūnlaruz şol ĥalķadur
340

 zencįrimüz
341

 

 

3. Sāķį lebinden ŧoġmuşuz yaǾni ki bāden
342

 lām ile  

Fıŧrat güninden tā ebed şol ŧāyendendür şįrimüz
343

 

 

4. Şol gözlerüŋ kirpigine Ǿāşıķ nice śayd olmasun 

Gör kim ne yaydandur gelen şol zaħma merhem tįrimüz
344

 

 

5. Çün ķįr u ķāruŋ ķıymetin
345

 maǾnįde bildük kim nedür 

Kāfūra döndi ķāremüz
346

 hem Ǿanber oldı ķįrimüz
347

 

 

6. Zühd ü śalāĥ u tevbenüŋ erkānın ehl-i zerķa śor 

ǾAşķa mürįd oldıķ biz uş Ǿaşķ-ı ebeddür pįrimüz
348

 

                                                      
338 dįnārı oldı: dįdār olupdur D. 
339193 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 418 
340 ĥalķadur: ĥalķdan D. 
341 Bu beyit Divan’da 3. beyittir. 
342 bāden: bįden D. 
343 Bu beyit Divan’da 5. beyittir. 
344 Bu beyit Divan’da 7. beyittir. 
345 ķıymetin: illeti D. 
346 ķāremüz: ķārımız D. 
347 Bu beyit Divan’da 6. beyittir. 
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7. Devrinde mey-gūn gözlerüŋ
349

 Ǿābidlerüŋ zāhidlerüŋ
350

  

Źikri budur dilinde kim vā zerķ u vā tezvįrimüz
351

 

 

8. ǾAşķ ehli iķlįminde çün ĥüsnüŋdür ey dilber melįk 

Ĥükmine maĥkūm
352

 olmuşuz sulŧānımuzdur mįrimüz 

 

9. Aśĥāb-ı Kehfüŋ sırrını görmüş liķā-yı Ŧūra śor 

Niçün ki veǿŧ-ŧūr ehlinüŋ kehfindedür Ķıŧmįrimüz
353

 

 

10. Şol sünbül-i pür-çįnle
354

 sevdāya düşdük neydevüz 

Tüccārıyuz ĥüsnüŋ
355

 budur Kenbāyet ü Kişmįrimüz
356

 

 

11. Ķurǿāndur anun śūreti aydur Nesįmį şek degül 

Münkir eger yoķ der ise uş muśĥaf uş tefsįrimüz 

 

52357 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Ol zamān kim Ǿāleme ķıldı nažar perverdigār  

Nūr-ı Aĥmedden ǾAlįnüŋ nūrı oldı
358

 āşikār 

Verdi Cebrāǿįl idi
359

 oldı cihāna yādigār 

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār
360

 

 

 

                                                                                                                                                            
348 Bu beyit Divan’da 2. beyittir. 
349 gözlerüŋ: lebleriŋ D. 
350 Ǿābidlerüŋ zāhidlerüŋ: Zāhidler ü Ǿābidleriŋ D. 
351 Bu beyit Divan’da 10. beyittir. 
352 maĥkūm: teslįm D.  
353 Bu beyit Divan’da 4. beyittir. 
354 pür-çįnle: pür-çįn için D. 
355 ĥüsnüŋ: çįniŋ D. 
356 Bu beyit Divan’da 9. beyittir. 
35715 Murabba, Seyyid Nizamoğlu Divanı, s. 40-41 
358 oldı: olupdur D. 
359 idi: nide D. 
360 “Lâ fetâ illâ Alî, lâ seyfe illâ zülfikār: Ali’den başka yiğit, Zülfikar’dan başka kılıç yoktur.” hadisinden iktibas 

edilmiştir. Mütekerrir dizelerde de bu iktibas kullanılmıştır. 
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2. Oldı çün nūr-ı Muĥammed mažhar-ı sırr-ı
361

 Ħudā 

Murtażādur Ǿāleme hem muķtedā hem müntehā 

Ben Ǿulūmuŋ şehriyüm didi ǾAlįdür
362

 bā-behā 

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār 

 

3. Ey münāfıķ oķumaduŋ mı nedür Penc-i Ǿabā 

Muĥammedüŋ laĥmı degül mi
363

 ǾAlįyyeǿl-Murtażā 

Şānına nāzil degül mi āyet āyet hel etā364
 

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār 

 

4. Şįr-i Ĥaķdur Murtażā sırr-ı velāyetdür Ĥasan 

Murtażāyı bilmeyüp sen Ħāricį olmaķ neden 

Sen ǾAlįyi bilmedüŋ ey taŋrısını bilmeyen 

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār 

 

[19] 

5. Şāh Ĥüseyn-i Kerbelā Ǿaşķında kim oldı şehįd 

Küşte-i Ǿaşķı ilāhįdür ebed oldur saǾįd 

LaǾnetuǿllāh ol Yezįd ebed Yezįd ķavm-i Yezįd
365

 

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār 

 

6. Gördiler kendi ǾAlįdür şāh-ı Zeyneǿl-Ābidįn 

Ĥalķ-ı Ǿālem didiler oldur imām el-müǿminįn
366

 

Sırr-ı Ĥayderden verilmiş nūr-ı Rabbüǿl ǾĀlemįn  

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār 

 

 

 

                                                      
361 sırr-ı: nūr-ı D. 
362 ǾAlįdür: Ǿalįyyün D. 
363 Muĥammedüŋ laĥmı degül mi: Laĥmüke laĥmį degil midir D. 
364  İnsanın üzerinden, henüz kendisinin anılan bir şey olmadığı uzun bir 

süre geçmedi mi? (İnsân Sûresi, 1. âyet) 
365 LaǾnetuǿllāh ol Yezįd ebed Yezįd ķavm-i Yezįd: LaǾnetuǿllāh Yezįd oġlu dahi Ķavm-i Yezįd D. 
366 el-müǿminįn: müttaķį D. 
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7. Bendesi olduŋsa cān-ile Muĥammed Bāķıruŋ  

Bāŧınuŋ maǾmūr olup pür-nūr olupdur žāhirüŋ
367

 

Žāhirüŋde bāŧınuŋda Murtażādur ĥāżıruŋ
368

 

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār 

 

8. CaǾfer-i Śādıķdan aldı
369

 ehl-i įmān meźhebi 

Milleti oldı Ħalįluǿllāh Muĥammed bį-meşrebi 

Ĥayder-i Kerrār durur ĥalķ-ı cihānuŋ maŧlabı 

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār 

 

9. Śad hezārān
370

 laǾnet olsun ol Yezįd-i kāfirüŋ 

Meźheb-i įmān ile
371

 ķāǿil degüldür CaǾferüŋ 

Mūsį-i
372

 Kāžım degül mi nūrı sırr-ı Ĥayderüŋ 

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār 

 

10. Sırr-ı sulŧān-ı vilāyetdür ǾAlį Mūsį Rıżā 

Dįde-i ehli įmāna
373

 ħāk-i pāy-i tūtįyā 

Şāh-ı Merdān-ı ǾAlįdür ibn-i Ǿamm-ı Muśŧafā
374

 

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār 

 

11. Sırr-ı nūr-ı pāk-i Aĥmeddür Muĥammed ol Taķį 

Gel muĥibb ol āl-i evlāda şaķį olma şaķį
375

 

Ĥubb-ı Ĥayderdür Ǿibādāt-ı Ħudānuŋ revnaķı 

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār 

 

 

 

                                                      
367 Bāŧınuŋ maǾmūr olup pür-nūr olupdur žāhirüŋ: Žāhiriŋ pür-nūr olup maǾmūr olupdur bāŧınuŋ D. 
368 ĥāżıruŋ: žāhir D. 
369 aldı: oldu D. 
370 Śad hezārān: Gūruŋa D. 
371 įmān ile: Įmānıŋa D. 
372 Mūsį-i: Mūsāyı D. 
373 Dįde-i ehli įmāna: Dįdeyi įmāniyāna D. 
374 Şāh-ı Merdān-ı ǾAlįdür ibn-i Ǿamm-ı Muśŧafā: Şāh u sālār-ı ǾAcem nūr-ı ǾAlįyyüǿl-Murtażā D. 
375 şaķį olma şaķį: şeķįy olma şeķįy D. 
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12. Āl-i evlāduŋ Ǿadüvvidür şaķį-ender-şaķį
376

 

Zād-ı uħrādur muĥabbet eylemek ey müttaķį 

Murtażānuŋ nesl-i pākidür ǾAlį vü bā-Naķį 

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār 

 

13. ǾAskerį ism-i Ĥasan ibn-i ǾAlįdür sevdigüm 

Āl-i peyġāmber velį ibn-i velįdür sevdigüm 

Dįnüm įmānum Muĥammedlen
377

 ǾAlįdür sevdigüm 

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār 

 

14. Nām-ı pākįdür Muĥammed ceddidür anuŋ Resūl 

Mehdį-i śāĥib-zamāne muntažır ol ķurbān ol 

Ĥubb-ı evlād-ı ǾAlį vü Aĥmed olmuşdur uśūl 

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār 

 

15. Ben Nižām oġlu Seyidüm ehl-i beytüŋ kemteri 

Şāh Ĥasanuŋ Ǿaşķına ben verirüm cān u seri 

Sevmezem āl-i Yezįdi CaǾferįyem CaǾferį 

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār 

 

53378 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Ey atı Düldül ķulu Ķanber ķılıcı Źuǿl-feķār 

Ay u gün yıldızlar
379

 elinde ķamu
380

 leyl ü nehār 

Levĥ-i maĥfūžda yazılmış ħaŧŧıdur
381

 perverdigār  

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār
382

 

                                                      
376 śaķį-ender-şaķį: şeķįy ender şeķįy D. 
377 Muĥammedlen: Muĥammeddir D. 
37877 Murabba, Kul Nesîmî Divanı, s. 75 (3, 4, 5 ve 6. bend şairin divanında yer almamaktadır.) 
379 yıldızlar: yıldız D. 
380 ķamu: sāǾat ü D. 
381 ħaŧŧıdur: ħālik D. 
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2. Noķŧa-i nübüvvet oldı ol
383

 Muĥammed Muśŧafā 

Žāhir oldı on sekiz biŋ Ǿāleme bedr-i śafā
384

 

Çün Kelāmuǿllāh nuŧķıdur
385

 hem vücūd-ı Murtażā
386

 

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār 

 

3. Şeh-süvār-ı evliyādur ol ǾAlįyyeǿl-Murtażā 

Hem velāyet aŋa geldi hem maķām-ı müntehā 

Hem gine şānına geldi āyet āyet hel- atā387
 

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār 

 

4. Çünki bāb-ı Ĥayber-i ǾAlį elinde oldı mūm 

Tā ezelden ĥükme geldi şāh-ı şarķ u ġarb u Rūm 

Bir daħı gelse gerek densüzlere ol şāh nücūm 

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār 

 

[20] 

5. Çün eĥaduǿllāh-ı celb noķŧa-i ol bāb-ı berāt 

Hem Ħıżır ǾĮsį elinden içdiler āb-ı ĥayāt 

Hem velāyet gülşenįdür böyle bir śāliĥ-i źāt 

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār 

 

6. Açdı yüzünden niķābın göründi nūr-ı śaçın
388

 

Heybetinden titredi Ǿarş üzre Cibrįl-i emįn 

Hem vilāyet kānıdur hem raĥmeten-lilǾālemįn389
 

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār 

 

                                                                                                                                                            
382 “Lâ fetâ illâ Alî, lâ seyfe illâ zülfikār: Ali’den başka yiğit, Zülfikar’dan başka kılıç yoktur.” hadisinden iktibas 

edilmiştir. Mütekerrir dizelerde de bu iktibas kullanılmıştır. 
383 Noķŧa-i nübüvvet oldı ol: Nübüvvetdir D. 
384 bedr-i śafā: nūr-ı dücā D. 
385 Kelāmuǿllāh nuŧķıdur: Kelāmuǿllāhı nāŧıķdur D. 
386 hem vücūd-ı Murtażā: ǾAlįyyüǿl-Murtażā D. 
387  İnsanın üzerinden, henüz kendisinin anılan bir şey olmadığı uzun bir 

süre geçmedi mi? (İnsân Sûresi, 1. âyet) 
388 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
389  (Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik. (Enbiyâ Sûresi, 107. 

âyet) 
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7. Ey Nesįmį Ǿuķbāyı refǾ itdi
390

 şāhumdur ǾAlį 

Dest-gįr-i rāzum
391

 pūşt ü penāhumdur ǾAlį 

Dilde virdüm ķalb içre fażl-ı
392

 ilāhumdur ǾAlį 

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār 

 

54393 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Nūr-ı aķdem ķandįl içre ķıldı bir-nūr iǾtibār 

Cümle ervāĥdan muķaddem oldı pür-nūr āşikār  

Ĥākim-i esrār-ı ķudret böyle ĥaŧ buldı ķarār  

Ķıldı źātından śıfāta Murtażā-yı yādigār  

Laĥmüke laĥmį394
 buyurdı ol Resūl-i Kird-gār 

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār
395

 

 

2. İķtidā eyle imāmeyn-i Ĥasan ħulķ-ı Rıżā 

Rāh-ı Ĥaķķa beźl olup şāh-ı Ĥüseyn-i Kerbelā 

Ser-fürū ķıl mustaķįm-i reh-nümā Zeyneǿl-ǾAbā 

Rabŧ ķılup ol münkir olma gel bu remze zāhidā 

Laĥmüke laĥmį buyurdı ol Resūl-i Kird-gār 

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār 

 

3. Kim Muĥammed Bāķıra bende olur Ǿirfāneden  

Cām-ı Ǿaşķ-ı CaǾfer-i Śādıķla gör pinhāneden  

Śūretā mülk-i melāmetde güźer ķıl ħāneden 

Kim ĥaķįķat genc-i Kāžım Ǿālem-i aĥzāneden 

Laĥmüke laĥmį buyurdı ol Resūl-i Kird-gār 

                                                      
390 Ǿuķbāyı refǾ itdi: dünye ve Ǿuķbāda D. 
391 Dest-gįr-i rāzum: Dest-gįrim dem-be-dem D. 
392 Dilde virdüm ķalb içre fażl-ı: Sāhib-i levĥ ü ķalem feyż-i D. 
393 Şairin divanına ulaşılamamıştır. 
394 “Laĥmüke laĥmį: Eti benim etimdir.” Hadîs-i Şerîf’den iktibas edilmiştir. Mütekerrir dizelerde kullanılmıştır. 
395 “Lâ fetâ illâ Alî, lâ seyfe illâ zülfikār: Ali’den başka yiğit, Zülfikar’dan başka kılıç yoktur.” hadisinden iktibas 

edilmiştir. Mütekerrir dizelerde de bu iktibas kullanılmıştır. 
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Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār 

 

4. Ol ǾAlį Mūsį Rıżānuŋ bābına bend-i ġulām  

Hem Taķį ǾAlį Naķįdür Ǿāşıķa kām-ı kirām 

ǾAskerįdür luŧf-ı elŧāf-ı kerem Ǿazz-i be-nām 

Cümle senden ķılma maĥrūm-ı cemāl Rabbüǿl-enām 

Laĥmüke laĥmį buyurdı ol Resūl-i Kird-gār 

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār 

 

5. Mihri-i śāĥib-livānuŋ Ŧālibįyüz Ĥayderi 

Tā elest Ǿahdi ķavįdür Ĥayderįnüŋ kemteri 

Şehr-i dilde berķ urur şāhuŋ muĥabbet enveri 

Enbiyānuŋ yāri çeşm-i evliyānuŋ rehberi 

Laĥmüke laĥmį buyurdı ol Resūl-i Kird-gār 

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār 

 

55396 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Sāķį-i kevŝer durur
397

 cennetde şįr-i Kird-gār 

Raĥm-ı māderden biridür
398

 Muśŧafāya yādigār 

Oldı seyfinden anuŋ dįn-i Muĥammed āşikār 

Leşker-i küffārı tįġından geçürdi bį-şümār 

Ya nice medĥ itmeyem dünyā vü Ǿuķbā nāmı var 

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār
399

 

 

 

 

                                                      
39647 Müseddes, Dertlî Divanı, s. 468-469-470 
397 durur: dirir D. 
398 biridür: olubdur D. 
399 “Lâ fetâ illâ Alî, lâ seyfe illâ zülfikār: Ali’den başka yiğit, Zülfikar’dan başka kılıç yoktur.” hadisinden iktibas 

edilmiştir. Mütekerrir dizelerde de bu iktibas kullanılmıştır. 
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2. Zevce-i bint-i Muĥammed ibn-i Ǿamm-ı Muśŧafā 

Tā ezelden oldurur
400

 sırr-ı nebįye āşinā 

Vāriŝ-i peyġāmber oldur vāķıf-ı sırr-ı Ħudā 

Āl ü evlādına biŋ cānum daħı olsun fedā 

Ya nice medĥ itmeyem dünyā vü Ǿuķbā nāmı var 

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār 

 

3. Āteşe gül ol dise āteş gülistānlıķ ider 

Güle baķsa bir kezin güller gül-efşānlıķ ider
401

 

Ŧaşa arslan ol dise ŧaş ayaġa arslanlıķ ider 

Mūra ķılsa iltifāt mūrlar Süleymānlık ider 

Ya nice medĥ itmeyem dünyā vü Ǿuķbā nāmı var 

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār
402

 

 

4. ŞāfiǾ-i rūz-ı ķıyāmet vāli-i mülk-i velį
403

 

Kāşif-i genc-i ĥaķįķat
404

 evliyālar ekmeli 

Ben muĥabbet Muśŧafāyum tābǾ-ı ŧaraf-ı
405

 ǾAlį 

Mesken itdi kendüye
406

 inkār idenler
407

 esfeli 

Ya nice medĥ itmeyem dünyā vü Ǿuķbā nāmı var 

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār 

 

[21] 

5. Hem ǾAlįdür hem velįdür hem velāyet şāhıdur 

Hem nücūm hem şems hem de felekler māhıdur
408

 

Žāhir ü bāŧında ins ü cinn pādişāhıdur 

Kāfirüŋ küfri durur
409

 hem müǿminüŋ penāhıdur  

Ya nice medĥ itmeyem dünyā vü Ǿuķbā nāmı var 

                                                      
400 oldurur: oldu ol D. 
401 Güle baķsa bir kezin güller gül-efşānlıķ ider: Güle baķsa ķahr ile güller ĥaristanlıķ ider D. 
402 Bu bend Divan’da 5. benddir. 
403 ŞāfiǾ-i rūz-ı ķıyāmet vāli-i mülk-i velį: MuǾcizāt ķıldı irşād dehr-i dūna hem echeli D. 
404 Kāşif-i genc-i ĥaķįķat: Vāķıf-ı sırr-ı Ħudādır D. 
405 Ben muĥabbet Muśŧafāyum tābǾı ŧaraf-ı: Vāli-yi mülk-i velāyet kāşif-i genc-i D. 
406 kendüye: kendini D. 
407 idenler: kılanlar D. 
408 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
409 küfri durur: Küfridür D. 
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Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār
410

 

 

6. Bildüŋiz mi siz Yezįdüŋ baġrınuŋ ŧaş oldıġın 

Žāhiren İslāmlıġı bāŧında ķallāş oldıġın 

TāǾn ķılmaŋ dertlerine gözlerüm yaş oldıġın 

Kimseler Ǿayb itmesin
411

 Dertlį Ķızılbaş oldıġın 

Ya nice medĥ itmeyem dünyā vü Ǿuķbā nāmı var 

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār 

 

56412 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Ĥācı Bektāş-ı Velįnüŋ bindiġi cānsız divār 

Mažhar-ı nūr-ı ǾAlįdendür aŋa ol yādigār 

Didi arslanum ǾAlįdür ķudret ile Kird-gār 

Pāye-i
413

 Düldül iderdi Ǿarş-ı aǾlāda ķarār 

Śad hezār biŋ kāfiri bir nāǾrada eyler
414

 şikār 

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār
415

 

 

2. Emr-i Ĥaķla şāh Ĥasan ile Ĥüseyn oldı şehįd  

İtdiler gökde melekler śāf u śāf ol dem
416

 şedįd 

Bizde evlād-ı Resūlüz eyleriz mātem cedįd 

Ol Yezįd melǾūnı Ĥaķ ķılsun cinānından
417

 baǾįd 

İns ü cinn cümle melek ĥaķķında itdi
418

 inkisār 

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār 

                                                      
410 Bu bend Divan’da 3. benddir.  
411 Kimseler Ǿayb itmesin: ǾAyb görmeŋ sizler D. 
412 Müseddes, Şem’î (Sadeddin Nüzhet ERGUN, 17. Asırdan Beri Bektaşi-Kızılbaş Alevi Şairleri ve Nefesleri, 

Maarif Kitaphanesi, İstanbul,1956 s. 155-156) 
413 Pāye-i: NāǾre-i a.g.e 
414 eyler: etti a.g.e. 
415 “Lâ fetâ illâ Alî, lâ seyfe illâ zülfikār: Ali’den başka yiğit, Zülfikar’dan başka kılıç yoktur.” hadisinden iktibas 

edilmiştir. Mütekerrir dizelerde de bu iktibas kullanılmıştır. 
416 İtdiler gökde melekler śāf u śāf ol dem: Aglaşup gökde melekler ettiler mātem a.g.e. 
417 melǾūnı Ĥaķ ķılsun cinānından: Mervānı Ĥaķ etsün cenābından a.g.e 
418 cümle melek ĥaķķında itdi: gökte melek hakkında eyler a.g.e. 
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3. Ķoydılar başın o şāhın Kerbelā meydānına 

Urdı sikkįni Yezįdler
419

 ķıymadan gerdānına  

Baśdılar parmaķların şāhın mübārek
420

 ķanına 

Bu ĥaķāretler yaraşmazdı o şāhın şānına  

Düşmeden ķanı yere ol demi
421

 çaġırdı ġubār  

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār 

 

4. İşidüp bu ĥāli cennet ehli giydi ķāreler  

İki Ǿālem serveri açdı göŋülden
422

 yareler  

Nūr-ı Ĥaķķa ķavuşup
423

 gitdi o dem meh-pāreler 

Ĥaşre dek ķan aġlasunlar Ǿāşıķ-ı bį-çāreler
424

 

Bu muĥabbet ŞemǾįdür tā ĥaşre dek böyle yanar 

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār 

 

57425 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Žāhir oldı çün bize dįdār-ı vaĥdet āşikār  

Ĥaŧŧ-ı źātından yazılmış gördük anı śadr-ı cār 

Zį mürekkeb zį ķalem zį kātib-i perverdigār 

Zį kelām-ı vaĥy-i menzil nām-ı Ĥayderdür ey yār
426

 

Oķu bu ismi dilerseŋ olmaya şeklüŋ ħimār
427

  

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār
428

 

 

 

                                                      
419 Yezįdler: pelidler a.g.e. 
420 şāhın mübārek: şāhım Ĥüseynin a.g.e. 
421 demi: demde a.g.e. 
422 Ǿālem serveri açdı göŋülden: cihān serveri açdı derūnda a.g.e. 
423 Ķavuşup: ķaruşup a.g.e. 
424 bį-çāreler: avāreler a.g.e. 
425 Tesdis, Vîrânî Divanı, s. 33-34 
426 Ĥayderdür ey yār: Ĥayder nām-ı yār D. 
427 Dilerseŋ olmaya şeklüŋ ħumār: Dilerbeŋ olmaya şekliŋ ħunār D. 
428 “Lâ fetâ illâ Alî, lâ seyfe illâ zülfikār: Ali’den başka yiğit, Zülfikar’dan başka kılıç yoktur.” hadisinden iktibas 

edilmiştir. Mütekerrir dizelerde de bu iktibas kullanılmıştır. 
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2. Gün kelāmı çünki evvel
429

 rūşen oldı Ǿāleme  

Fetĥ-i nuśret anda
430

 ol dem ins ü cinn ü ādeme  

Hem Süleymān-ı Nebį yazmışdı mühr-i ħātime  

Düşdi ǾĮsį çünki bu ism ile bāŧn-ı Meryeme
431

 

Bu kelāmuŋ şānını zinhār u zinhār lā dime
432

 

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār 

 

3. Levĥ-i Maĥfūžı ķaçan gördi Muĥammed Muśŧafā  

Dört saŧır gördi yazılmış anda maĥbūb-ı Ħudā  

Biri sebz ü biri sürħ u bir aķ biri ķara 

Oķuyup cümle melāik eyleyüp ana duǾā
433

  

Evvel ü āħirde senden žāhir oldı dü serā
 434

  

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār 

 

4. İşbu dört ĥaŧŧuŋ içinde dört ĥurūf ķıldı nihān 

Dört ĥurūfa on iki noķŧa ķonmuşdur Ǿayān
435

 

Her birisi bir kitābuŋ Ǿāleminde ķılur nişān
436

 

Lā fetā şehrine
437

 gel gör on iki noķŧa beyān
438

  

Bil ǾAlįnüŋ ālini ķaldur derūnuŋdan gümān  

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār 

 

[22] 

5. Şāh Ĥasan şāh-ı şehįdin yüzüdür
439

 bu şems ü māh 

Dün ü gün eyler tecellį anla bil kimdür ilāh 

ǾĀbid ü Bāķır-durur müǿminlere pūşt ü penāh  

Ger dilerseŋ olmayasın dü cihānda
440

 rū-siyāh  

                                                      
429 Gün kelāmı çünki evvel: Gün gibi çünkü kelām D. 
430 anda: oldı D. 
431 Düşdi ǾĮsį çünki bu ism ile bāŧn-ı Meryeme: Hem bu ism ile ǾĮsā düşdi bāŧn-ı Meryeme D. 
432 Bu kelāmuŋ şānını zinhār u zinhār lā dime: Bu cevābı ŞāfiǾye lā deme D. 
433 Oķuyup cümle melāik eyleyüp ana duǾā: Oķuyup cārı dilden dedi kim yā Murtażā D. 
434 senden žāhir oldı dü serā: sende žāhir oldu Ǿālem dü serā D. 
435 Ǿayān: hemān D. 
436 Ǿāleminde ķılur nişān: şerĥüŋi ķıydı beyān D. 
437 şehrine: şerĥine D. 
438 beyān: Ǿayān D. 
439 yüzüdür: nūrıdur D. 
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Didüm işit dut ķulaġuŋ ben saŋa bir doġrı rāh 

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār 

 

6. CaǾfer-i Kāžım Rıżādan isteyen įmān u dįn 

ĶaŧǾ ider maķśūdını fānį cihāndan
441

 ol yaķįn  

Şāh Taķį vü bā-Naķįdür ǾAskerį Rūĥuǿl-emįn  

Mehdį oldı ĥüccet-i ķayyūm imāmüǿl-müttaķįn 

Oķu bu ismi dilerseŋ olasın
442

 ehl-i yemįn  

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār 

 

7. Ey Vįrānį çār-deh maǾśūm-ı düvāzdeh imām 

Dutdı Ǿālem emr-i birle
443

 ser-te-ser böyle nižām  

Ger ümįdüŋ dünyenüŋ sevdāsını ķaŧǾ it tamām  

Śad selām olsun ǾAlįnüŋ āline de śad selām  

Her nefesi źikr ü fikrüŋ bu kelām olsun kelām  

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār 

 

58444 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. İrdi eyyām-ı bahār bu
445

 Ǿālem oldı gül-Ǿiźār  

Baġladı dürlü alay śāf śāf şükūfe
446

 lālezār 

Bezme
447

 geldi lāle-zerrįn cām dutdı şāhvār 

Sāķiyā śun sāġarı mey geçmeden bu nev-bahār
448

 

Şāh-ı Merdān Ǿaşķına cām içelüm leyl ü nehār 

Oldı
449

 ol yüz yirmi dört biŋ enbiyāya tāc-dār  

                                                                                                                                                            
440 olmayasın dü cihānda: dü cihānda olmayasın D. 
441 cihāndan: cihānda D. 
442 Oķu bu ismi dilerseŋ olasın: İsm-i AǾžamdır bu ismi oķu ol D. 
443 Dutdı Ǿālem emr-i birle: Emr-i birle dutdı Ǿālem D. 
4448 Müsebba, Misâlî Divanı, s. 134-135 
445 bu: u D. 
446 dürlü alay śāf śāf şükūfe: alayları śāf śāf şükūfı D. 
447 Bezme: Bezm-i D. 
448 geçmeden nev-bahār: geçmedin devr-i bahār D. 
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Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār
450

 

 

2. Źātından geldi tecellį ķıldı śūret baġladı 

YaǾni bu ten mažhar-ı cāndur ki ülfet baġladı 

Cāvidānı birbiriyle yek ĥaķįķat baġladı 

ǾArş-ı vech-i ādeme çıķdı kitābet baġladı 

Çeşm-i ebrūyla baķ kim ne leŧāfet baġladı 

Biŋ bir ism ile žuhūr itdi vü Ǿizzet baġladı 

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār 

 

3. Çeşmi Ĥaķ-bįn olan idrāk itdi her źerrātdan 

Kim güneş gibi śarįĥ oldı ķamu eśvātdan 

Ĥaķķ-şinās ol göŋlini pāk eyle gel mirǿātdan 

Geçti Ǿömrüŋ duymaduŋ sırr-ı śıfāt u źātdan 

Vāķıf olmaķ ister
451

 iseŋ oķu gör āyātdan 

Ķıblegāh it vechüŋi döndür yüzüŋi lātdan 

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār 

 

4. ǾAyn u lām u yerdedür gör sırr-ı Ķurǿān-ı Kerįm 

Şeşti heşti çār-deh
452

 hem bile olmışdur muķįm 

Aŋla kim andan tecellį itdi cennātüǿn-naǾįm 

Bu muǾammāya ħabįr olur olan ķalb-i selįm 

Anı idrāk idemez
453

 her esfel u her bir leǿįm 

Mažhar-ı źāt-ı ezeldür Ĥaķķ-ı Ǿallāmüǿl-Ǿalįm 

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            
449 Oldı: K’oldı D. 
450 “Lâ fetâ illâ Alî, lâ seyfe illâ zülfikār: Ali’den başka yiğit, Zülfikar’dan başka kılıç yoktur.” hadisinden iktibas 

edilmiştir. Mütekerrir dizelerde de bu iktibas kullanılmıştır. 
451 ister: diler D. 
452 Şeşti heşti çār-deh: Bist ü heşt çār-deh D. 
453 idemez: eylemez D. 
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5. Evvel ü āħir ǾAlįdür bāŧın u žāhir
454

 ǾAlį 

Pādişāhumdur benüm gitmez dilümden yā ǾAlį 

Bį-bidāyet bį-nihāyetdür ki yoķdur evveli 

Cān ǾAlįdür maǾrifet çeşmiyle baķ ten Düldüli 

Kimseye baş egmeziz aŋa belį didüŋ belį 

Biz ǾAlį Ǿaşķıyla
455

 baş açıķ deli olduķ deli 

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār 

 

6. Men Ǿaref
456

 sırrını aŋla noķŧanuŋ bil rāzını 

Aŋlayı bilmek dilerseŋ lā-mekān şāh-bāzını 

İrgürüpdür on sekiz biŋ Ǿāleme pervāzını 

Her giyāh-i ħuşk-ı lebden diŋle şāh āvāzını
457

 

Vāķıf ol bu nüh revāķuŋ  gerdiş-i āġāzını
458

 

Ol ǾAlįdür kim ķabāyı tende çaldı kāzını 

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār 

 

[23] 

7. Başdan ayaġa Misālį nūr-ı raĥmetdür bize 

İsmini yād eylemek devlet saǾādetdür bize 

Her bir işde rehber ü Ǿayn-ı Ǿināyetdür bize 

Ĥaķķa minnet her ŧaraf erbāb-ı rifǾatdür bize 

Aŋa ķul olmaķ yine andan seħāvetdür bize 

Dönderürsek
459

 başumuz yolunda laǾnetdür bize 

Lā fetā illā ǾAlį lā seyfe illā Źuǿl-feķār 

 

 

 

 

 

                                                      
454 bāŧın u žāhir: žāhir u bāŧın D. 
455 Ǿaşķıyla: Ǿaşķında D. 
456 Men Ǿarefe nefsehü fekad Ǿarefe rabbehü: Kendini bilen Rabbini bilir. (el-Aclunî, Keşfu'l-Hafâ, 2) 
457 Her giyāh-i ħuşk-ı lebden diŋle şāh āvāzını: Her giyāh-ı bergden diŋle aŋun āvāzını D. 
458 gerdiş-i aġāzını: gerdişinde āgāzını D. 
459 Dönderürsek: Döndirmek D. 
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59460 

Destūr 

Hezec 

MefāǾįlün MefāǾįlün FeǾūlün 

1. Ķanı
461

 bir Ǿahd ü peymānı bütün yār 

Ķanı bir ķavli gerçek doġrı dil-dār 

 

2. Ķanı devrānda bir ķalbi zeġalsüz
462

 

Ķanı Ǿālemde bir arıca dįnār 

 

3. Ķanı Ĥaķķı bilen bir gerçek er kim 

Ola anuŋ dilinde doġrı güftār
463

 

 

4. Ķanı dilinde iķrār eyleyen kim 

Ĥaķā yoķdur anuŋ ķalbinde
464

 inkār 

 

5. Ķanı bir
465

 incilü arı śadef kim 

Bulına anda bir
466

 lüǿlüǿ-i şehvār
467

 

 

6. Ķanı dünyāda yā Rab şol emįn kim 

Ki anda gizlene biŋ
468

 dürlü esrār
469

 

 

7. Ķanı Manśūr gibi
470

 bir ehl-i Ĥaķ kim 

Ol yine Ǿaşķ
471

 içinde başı ber-dār 

 

 

                                                      
460110 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 317 
4611a/1b/2a/2b/3a/4a/5a/6a/7a/7b8a/8b/9a/9b/10a/11a/12b Ķanı: Ĥanı D. 
462 zeġalsüz: deġalsüz D. 
463 Ola anuŋ dilinde doġrı güftār: Ola ŧoġru anuŋ dilinde güftār D. 
464 ķalbinde: göŋlüŋde D. 
465 bir: şol D. 
466 bir: miŋ D. 
467 Bu beyit Divan’da 6. beyittir. 
468 bir: miŋ D. 
469 Bu beyit Divan’da 5. beyittir. 
470 Manśūr gibi: Manśūrlayın D. 
471 Ol yine Ǿaşķ: Aśıla Ǿışķ D. 
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8. Ķanı śādıķlaruŋ rāzına maĥrem 

Ķanı Ǿāşıķlaruŋ rencine tįmār 

 

9. Ķanı gerçekleyen bir Ĥaķķa Ǿāşıķ 

Ķanı bir Ĥaķķı görmüş
472

 ehl-i dįdār 

 

10. Ķanı ġaflet şarābından bir ayuķ 

Ķanı esrüklerüŋ bezminde hūşyār 

 

11. Ķanı Ǿahdinde şol ŝābit-ķadem kim 

Ķoyam adın aŋun doġrı vefā-dār
473

 

 

12. Nesįmį yār ilen yār oldı çünkim 

Ķamu Ǿālem ne ġam ger olsa aġyār
474

 

 

60475 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Yār-ı dilber senden ayru kim didi Ǿālemde var 

Ķanı senden özge dilber ķanı senden özge yār 

 

2. Çün benüm Ǿaşķum ŧarįķidür śırāŧüǿl-müstaķįm 

Doġrıdur Ĥaķdan tarįķum neyler aġyār anda yār
476

 

 

3. Ey güler gül-gūn yanaġuŋ cennetüŋ ħandān güli 

Gel kim anuŋ ĥasretinden cānumı yandurdı nār
477

 

 

                                                      
472 bir Ĥaķķı görmüş: görmiş Ĥaķı bir D. 
473 doġrı vefā-dār: gerçek vefā-kār D. 
474 Nesįmį yār ilen yār oldı çünkim: Nesįmį yār ilen çün yār oldu 
475106 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 312-313 
476 Çün benüm Ǿaşķum ŧarįķidür śırāŧüǿl-müstaķįm/ Doġrıdur Ĥaķdan tarįķum neyler aġyār anda yār: Çün maŋa 

Ǿışķuŋ ŧarįķıdur śırāŧ-ı müstaķįm/ Ŧoġrudur Ĥaķdan tarįķum neyler anda yād yār D. / Bu beyit Divan’da 3. beyittir. 
477 nār: ħār D. / Bu beyit Divan’da 2. beyittir. 
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4. Çıķdı maġribden güneş Ǿaşķ eyledi keşf-i ĥicāb 

Perde oldı yāre Ĥaķdan dilber oldı āşikār
478

 

 

5. Zāġ ile bir yirde ŧūŧį gerçi yaraşmaz velį 

Alamaz taķdįr elinden kimse ey yār iħtiyār 

 

6. Dįn ile įmānıdur Ǿahd ü emānet Ǿāşıķuŋ 

Kimde kim yoķdur emānet bil kim oldur ehl-i nār 

 

7. ǾĀşıķuŋ miǾmārı Ĥaķdur yapar anuŋ bāŧının 

Ey evin Ĥaķdan yapılmış sensen ehl-i iǾtibār 

 

8. Devlet-i dįdāra bįdār uġrar ey gerçek muĥibb 

Gözleri açıķ gerekdür Ǿāşıķuŋ leyl ü nehār 

 

9. Gerçi aġudur firāķuŋ şerbeti Ǿāşıķlara 

Eylemez vaślın şarābın içene şol aġu kār 

 

10. Ĥikmeti
479

 kesb eyle luǾb u lehve meşġūl olma kim 

Gör ne
480

 śūret gösterür her dem oyuncı rūzgār 

 

11. Çün beķāsuzdur cihānuŋ māl ü mülk ü niǾmeti 

Devlet-i Manśūra yapış iste Ǿömr-i pāy-dār 

 

12. ǾAşķ elinden gel şarāb-ı selsebįl ü Kevŝer iç 

Geç şu
481

 meyden kim çekersen irte şürbünden
482

 ħumār 

 

13. Gel firāķından gel ey bülbül śabūr ol aġlama 

Ķış geçer ħandān olur gülşen gelür fażl-ı
483

 bahār 

                                                      
478 Çıķdı maġribden güneş Ǿaşķ eyledi keşf-i ĥicāb/Perde oldı yāre Ĥaķdan dilber oldı āşikār: Çıħdı maġribden güneş 

keşf itdi Ǿışķuŋ remzini/Perdesi açıldı ĥüsnüŋ dilber oldı Ǿāşikār D. 
479 Ĥikmeti: MaǾrifet D. 
480 Gör ne: Munca D. 
481 şu: bu D.  
482 şürbünden: rencinden D. 
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14. Doġrı
484

 söz doġrar
485

 ĥasūduŋ baġrını şol maǾnįde
 486

  

Kāfire
487

 oldı Nesįmįnüŋ kelāmı Źuǿl-feķār 

 

[24] 

61488 

Destūr 

Hezec 

MefāǾįlün MefāǾįlün FeǾūlün 

1. Cemālin KaǾbe-i ehl-i śafādur 

Viśālin KaǾbe-i rükn-i minādur 

 

2. Senüŋ bir ķara
489

 mū zülfüŋ ucından 

İki Ǿālem aŋa yarım bahādur 

 

3. Ayaġuŋ tozı ey rūĥ-ı revān-baħş
 490

  

Cihānuŋ çeşmüne çün tūtiyādur 

 

4. Ħaŧ u ħālüŋde gördüm nūr u žulmet 

Śaçuŋ veǿl-leyl491
 ü yüzin Veǿđ-đuĥā492

dur 

 

5. Şeh-i Merdāne ķul olġıl göŋülden 

Kim
493

 ol sulŧān imām u pįşvādur 

 

6. ǾAlįyi bilmeyen nefsini bilmez 

LaǾįndür şirki vü ķatli revādur
494

 

 

                                                                                                                                                            
483 fażl-ı: faśl-ı D. 
484 Doġrı: Ŧoġru 
485 doġrar: ŧoġrar 
486 MaǾnįde: MaǾnįden D.  
487 Kāfire: Münkir D. 
48856 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 248-249 
489 ķara: tar-ı D. 
490 Ayaġuŋ tozı ey rūĥ revān-baħş: Ayaġum tozı iy rūĥ-ı revān-baħş D. 
491  Örteceği zaman geceye andolsun. (Leyl Sûresi, 1. âyet)  
492  Kuşluk vaktine andolsun. (Duhâ Sûresi, 1. âyet) 
493 Kim: Ki D. 
494 LaǾįndür şirki vü ķatli revādur: LaǾįn ü müşrik ü ķatli revādur D. 
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7. İmām-ı ins ü cinn ü mįr-i Kevŝer 

Ki Ĥaķdan medĥi anuŋ innemā495
dur 

 

8. Veliyyuǿllāh durur ol źāt-ı nāŧıķ
496

 

Anı Ĥaķ bilmeyen işi ħaŧādur 

 

9. Ĥasandur vāriŝ-i Ǿilm-i nübüvvet 

Ĥüseyn şāhum şehįd-i Kerbelādur 

 

10. Çü Zeyneǿl-ǾĀbidįndür mįr-i śūfį
497

 

Anuŋçün ādem-i āl-i Ǿabādur 

 

11. Muĥammed
498

 Bāķır u sālār-ı Śādıķ 

Şehümdür Kāžım u cānum Rıżādur 

 

12. Taķįdür
499

 bā-Naķį sırr-ı velāyet 

Velįkin ǾAskerį śāĥib-livādur 

 

13. Muĥammed Mehdį-i Hādiye şol kim
500

 

Çerāġ-ı çeşm-i cümle enbiyādur
501

 

 

14. Bu sırrı bilmeyen oldı münāfıķ 

Kim
502

 anuŋ ŧāǾatı küllį hebādur 

 

15. Ezelden ķul olan āl-i Ǿabāya 

Nesįmį tek gedā-yı bį-nevādur
503

 

                                                      
495  De ki: “Ben sizin 

gibi sadece bir beşerim. Bana sizin ilâhınızın tek bir ilâh olduğu vahyolunuyor. O takdirde kim Rabbine mülâki 

olmayı dilerse, o zaman salih amel yapsın ve Rabbinin ibadetine başka birini ortak koşmasın. (Kehf Sûresi, 110. âyet) 
496 Veliyyuǿllāh durur ol źāt-ı nāŧıķ: Veliyyuǿllāhdur ol Ķurǿān-ı nāŧıķ D. 
497 śūfį: kevneyn D. 
498 Muĥammed: İmām-ı D. 
499 Taķįdür: Taķį vü D. 
500 Muĥammed Mehdį-i Hādiye şol kim: İmām Mehdį vü Hādi uş ol kim D. 
501 enbiyādur: evliyādur D. 
502 Kim: Ki D. 
503 Bu beyit Divan’da 17. beyittir. 
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62504 

Destūr 

Hezec 

MefāǾįlün MefāǾįlün FeǾūlün 

1. Cemālüŋ pertevi śunǾ-ı Ħudādur  

Yolunda Ǿāşıķın cānı fedādur 

 

2. Leb-i laǾlüŋ muśāffa şerbetindür 

Bu mecrūĥ göŋlüme her dem devādur 

 

3. Yaķıldum Ǿaşķuŋa mānend-i Mecnūn 

Ħayālüŋ çeşmüme leyl-i nemādur 

 

4. Nice Ferhād gibi göŋlüm alayın 

Ki Şįrįn tek cemālüŋ dil-rübādur 

 

5. Nesįmį terk ķıldı cān yolunda 

 Dem-ā-dem Ǿaşķ ile ism-i śafādur 

 

63505 

Destūr 

Hezec 

MefāǾįlün MefāǾįlün FeǾūlün 

1. Ķaşunla kirpügüŋ zülfüŋ ķaradur 

TeǾālaǿllāh ne śūretler yaradur 

 

2. Belādur Ǿaynuŋ ammā ĥācibeynüŋ 

Belā üstünde bir ayruķ belādur 

 

3. Beyān eyler ħaŧ u ħālüŋ yüzüŋde 

Kim anuŋ naķşını yazan Ħudādur 

                                                      
504 Kul Nesîmî ve Seyyid Nesîmî divanında bu şiire ulaşılamamıştır. 
505148 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 366-367 
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4. Kelāmuǿllāh ile SebǾuǿl-meŝānį 

Eger yüzüŋdür eydürsem revādur
506

 

 

5. Baŋa
507

 dünyāda vü Ǿuķbāda sensen 

İlāhum ķıblemde
508

 yüzüm saŋadur
509

 

 

6. Saŋa kimdür diyen kim Ĥaķ degülsin
510

 

Seni Ĥaķ bilmeyen Ĥaķdan cüdādur 

 

7. Didi zāhid baŋa
511

 kim sevme ħūbı 

Ħaŧādur zāhidüŋ fikri ħaŧādur 

 

8. Delįl oldı ħaŧuŋ ŧāhā512
sı ħalķa 

Ki er-raĥmānu Ǿaleǿl-Ǿarşiǿstevā513
dur 

 

9. Bu esrārı ne bilsün şol ǾAzāzįl 

Kim anuŋ ŧāǾatı zerķ u riyādur 

 

10. Gel ey śūfį śafānuŋ śāfını iç 

Ki śāfį içenüŋ içi śafādur 

 

[25] 

11. Oŧuz iki ĥaŧuŋdandur bu Ǿālem 
514

 

Lehü mā fiǿs-semāvātiǿl-Ǿulā515
dur 

 

12. Nesįmį çünki Ĥaķķa vāśıl oldı 

Hüveǿl-bāķį Hüveǿl-beķādur 

                                                      
506 Eger yüzüŋdür eydürsem revādur: Eger yüziŋ disem biǿllāh revādur D. 
507 Baŋa: Menüm D. 
508 ķıblem de: ķıblem uş D. 
509 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
510 degülsin: degülsen D. 
511 Didi zāhid baŋa: Baŋa zāhid didi D. 
512  Tâ, Hâ. (Tâhâ Sûresi, 1. âyet) 
513  Rahmân arşın üzerine istiva etti. (Tâhâ Sûresi, 5. âyet) 
514 Oŧuz iki ĥaŧuŋdandur bu Ǿālem: Oŧuz iki ĥaŧuŋdur şol Ǿālem kim D.  
515  Arzı ve yüksek semaları yaratan tarafından indirilmiştir. (Tâhâ Sûresi, 4. âyet) 
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64516 

Destūr 

Hezec 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

1. Şunun
517

 kim derde dermānı Muĥammed Muśŧafādandur 

Delįl-i dįn ü įmānı ǾAlįyyeǿl-Murtażādandur 

 

2. Ne müǿmin kim Ĥasan mihrin göŋülde iylese
518

 muĥkem 

ŞefāǾat aŋa maĥşerde Ĥüseyn-i Kerbelādandur 

 

3. İmām-ı ǾĀbidįn Bāķır cihānda gün gibi žāhir 

Ne bilsin bunları
519

 kāfir ki bunlar
520

 reh-nümādandur 

 

4. İmām CaǾfer-i Śādıķ müǿmin ol aŋla ey Ǿārif
521

 

Delįli ehl-i įmānuŋ ķamu ol pįşvādandur 

 

5. Cihānda Kāžımı her kim imām-ı heftümįn bildi 

Hemįşe aŋa himmetler ǾAlį Mūsį Rıżādandur 

 

6. Taķį vü bā-Naķį ǾAsker bular gün cihāna
522

 yek-ser 

Muĥammed Mehdį ol server velį
523

 nūr-ı Ħudādandur 

 

7. Ne ġam yir CaǾferį işbu cihānuŋ ĥādiŝātında
524

 

Kim
525

 anuŋ her dü Ǿālemde demi āl-i Ǿabādandur 

 

 

 

                                                      
51624 Gazel, Ca’ferî Divanı, s. 422-423 
517 Şunuŋ: Anuŋ D. 
518 iylese: iyledi D. 
519 bunları: anları D. 
520 bunlar: anlar D. 
521 İmām CaǾfer-i Śādıķ müǿmin ol aŋla ey Ǿārif: Gel imdi CaǾfer-i Śādıķdan al bürhān delāǿil kim D. 
522 bular gün cihāna: bularuŋdur cihān D. 
523 ol server velį: ol mih-ter belį D. 
524 ĥādiŝātında: ĥādiŝātından D. 
525 Kim: Çün D. 
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65526 

Destūr 

Hezec 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

1. TeǾālā şānehū ĥüsnüŋ śıfātı kim muǾallādur 

Ki er-raĥmān Ǿaleǿl-Ǿarşiǿstevā527
 ol śaĥn-ı Mevlādur

528
 

 

2. Bu ĥüsnüŋ iştirākinden viŝālüŋ lā-şerįk olmuş 

Bes āmennā vü śaddaķnā saŋa Ǿarż itmek evlādur 

 

3. Ĥurūf-ı Ǿayn-ı elķābuŋ bu māhiyyet durur çün kim 

Śıfāt u źātuŋa gelmiş bu esmā kim müsemmādur 

 

4. Ezel bezminde ruħsāruŋ ne şey kim gördi mest oldı 

ǾAceb meydür kim içerler henüz ol mest ü şeydādur 

 

5. Ĥakįmüŋ şerbeti olmaz gözüŋ
529

 sevdāsına nāfiǾ 

Viśālüŋ şerbetin ister dimāġında ne sevdādur 

 

6. Vücūdum
530

 levĥine yazdum senüŋ Ǿaşķuŋ senüŋ Ǿilmüŋ
531

 

Nesen ey münşį-i eşyā bu ne vażǾ u ne inşādur 

 

7. Yüzüŋ ħurşįd-i ħāverdür aŋa maŧlaǾdur ay güneş
532

 

Ne şems-i lem-yezel ŧoġmuş ki
533

 ĥüsnüŋ adı yektādur 

 

 

 

 

                                                      
526117 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 325-326 
527  Rahmân arşın üzerine istiva etti. (Tâhâ Sûresi, 5. Âyet) 
528 ol śaĥn-ı Mevlādur: saŋa Ǿarż itmek evlādur D. 
529 gözüŋ: göŋül D. 
530 Vücūdum: Vücūduŋ D. 
531 Ǿaşķuŋ senüŋ Ǿilmüŋ: Ǿışķuŋ ĥurūfını D. 
532 ay güneş: ay u gün D. 
533 lem-yezel ŧoġmuş ki: lem-yezelsen ki bu D. 
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8. Śaçuŋdan bil ki śadr
534

 oldı elem neşraĥleke535
 yā Rab

536
 

Cemālüŋ şemǾ-i Yāsįn dür yaŋaġuŋ nūr-ı Ŧāhādur
 537

 

 

9. MuǾanber zülfüŋe güneş
538

 ķadįmi ŝābit olmuşdur 

Ki Sübĥānelleźį esrā 
539

anuŋ şānında Esrādur 

 

10. Yed-i beyżā imiş cismüŋ ki Mūsį aŋa maĥremdür
 540

  

TeǾālā şānehū ekber bu nice Ŧūr-ı Sinādur 

 

11. Nesįmįnüŋ bu gün düşdi gözine dişlerüŋ Ǿaksi 

Zehį pākįze cevher kim muĥįŧi gör ne deryādur 

 

66541 

Destūr 

Hezec 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

1. Gözüŋ aç ŧālibā gör kim ǾAlįdür Ǿāleme server 

Muĥammed Ǿaşķ ile deryā ǾAlįdür Ǿilmle perver
542

 

 

2. Muĥammed Ǿilme kān oldı ǾAlį nuŧķ-ı beyān oldı 

Aŋa esrār
543

 Ǿayān oldı ǾAlįdür ħˇāce-i ķanber 

 

 

                                                      
534 śadr: şerĥ D. 
535 Göğsünü senin için şerh etmedik mi? (İnşirah Sûresi, 1. âyet) 
536 yā Rab: śadraķ D. 
537  Yāsįn (Yâsîn Sûresi 1. âyet),   Ŧāhā (Tâhâ Sûresi 1. âyet) 
538 güneş: Ĥaķdan D. 
539  Âyetlerimizi 

göstermek için, kulunu geceleyin Mescid-i Haram’dan, etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya yürüten Allah, 

Sübhan’dır. Muhakkak ki O, en iyi işiten, en iyi görendir. (İsrâ Sûresi 1. âyet) 
540 cismüŋ ki Mūsį aŋa maĥremdür: ĥüsnüŋ ki Mūsādur aŋa maĥrem D. 
54168-87 Gazel, Kul Nesîmî Divanı s. 80-81/ Gazel, Seyyid Nesîmî Divanı, s. 263 264 (Bu şiir Kul Nesįmį ve Seyyid 

Nesįmįnin şiirlerinden derlenmiştir. 1, 2, 3, 4, 11, 12. beyitler Seyyid Nesîmî’ye aittir. 6, 7, 8, 9. beyitler Kul 

Nesîmî’ye aittir. 5. Beyitin ilk mısrası her iki divanda da vardır fakat ikinci mısra iki divanda da yoktur. 10. beyit her 

iki divanda da vardır.) 
542 Gözüŋ aç ŧālibā gör kim ǾAlįdür Ǿāleme server/Muĥammed Ǿaşķ ile deryā ǾAlįdür Ǿilmle perver: Gözüŋ aç gör kim 

iy ŧālib ǾAlįdür her kān-ı server/Muĥammed Ǿışķ ile deryā ǾAlįdür ķıymet-i gevher (Hüseyin AYAN, Seyyid Nesîmî 

Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Türkçe Divanının Tenkitli Metni,TDK Yayınları, Ankara,2014, s. 263) 
543 esrar: her sır (a.g.e.)  
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3. ǾAlįdür cümlenüŋ cānı Muĥammeddür anuŋ
544

 kānı 

Ĥaķįķatdur ǾAlį şānı kim oldur
545

 yār-ı peyġāmber 

 

4. Hezārān dürlü cünbişler ǾAlį emri ile işler 

Varır yazlar gelür ķışlar ǾAlįdür cism ile cān-ser
546

 

 

5. Ne bilsin cāhil ü nādān Muĥammed yā ǾAlį kimdür 

ǾAlį nūrıyla enverdür ŧoķuz eflāk u heft kişver
547

 

 

6. Ne bilür her ħarābatı Muĥammedle ǾAlį źātın
548

 

Muĥammed śāĥib-i dįndür ǾAlįdür cümleden
549

 bihter
550

 

 

7. ǾAlį evvel ǾAlį āħir ǾAlį bāŧın ǾAlį žāhir 

ǾAlį nūrıyla enverdür zemįn-i āsmān yek-ser
551

 

 

8. ǾAlįdür çün başı her cān ǾAlįdür mažhar-ı sübĥān
552

 

ǾAlį raĥįm ǾAlį raĥmān
553

 ǾAlįdür cümleye rehber
554

 

 

9. ǾAlį oldı
555

 veliyyuǿllāh ǾAlįdür mažhar-ı ilāh 

ǾAlį nūrından eyvaǿllāh münevver işbu heft aħter
556

 

 

10. ǾAlį sulŧān ǾAlį sübĥān ǾAlį dįndür ǾAlį įmān 

ǾAlį cennet ǾAlį Rıđvān ǾAlįdür sāķį-i Kevŝer 

 

                                                      
544 anun: ǾAlį (a.g.e.) 
545 kim oldur: ǾAlįdür (a.g.e.) 
546 cism ile cān-ser: cisme cān-perver (a.g.e.) 
547 Kul Nesîmî ve Seyyid Nesîmî divanlarında bu mısraya rastlanmamıştır. 
548 Ne bilür her ħarābatı Muĥammedle ǾAlį źātın: Ne bilsün cāhil ü nādān Muĥammed ya ǾAlį kimdir (Cahit 

ÖZTELLİ, On Yedinci Yüzyıl Tekke Şairi Kul Nesîmî, Türk Etnografya, Folklor ve Turizm Derneği Yayını, 

Ankara,1969. S.80-81) 
549 cümleden: cümleye (a.g.e.) 
550 Bu beyit Divan’da 4. dörtlüktür. (Divan’da dörtlükler halinde yazılmıştır.) 
551 Bu beyit Divan’da 5. dörtlüktür. (Divan’da dörtlükler halinde yazılmıştır.) 
552 ǾAlįdür mažhar-ı sübĥān: ǾAlįdir cān ile cānān (a.g.e.) 
553 ǾAlį raĥįm ǾAlį raĥmān: ǾAlį erĥām ü raĥmān (a.g.e.) 
554 Bu beyit Divan’da 6. dörtlüktür. (Divan’da dörtlükler halinde yazılmıştır.) 
555 ǾAlį oldı: ǾAlįdir ol (a.g.e.) 
556 ǾAlį nūrından eyvaǿllāh münevver işbu heft aħter: ǾAlįdir nūr-ı eyvaǿllāh münevverdir bu heft aħter (a.g.e.) / Bu 

beyit Divan’da 8. dörtlüktür. (Divan’da dörtlükler halinde yazılmıştır.) 
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[26] 

11. ǾAlįdür Ĥayder-i Kerrār ol aldı ķalǾa-i Ĥayber 

ǾAlįdür ķātil-i küffār ǾAlįdür mįr-i her leşker 

 

12. Nesįmįniŋ dil ü cānı münevverdür ǾAlį nūrı 

ǾAlį vālā ǾAlį aǾlā ǾAlįdür źāt-ı peyġāmber
557

 

 

67558 

Destūr 

Hezec 

MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün 

1. Źātı ilen ol nūr-ı dıraħşān da ǾAlįdür 

Ĥaķķına ķılan şükr-i firāvān da ǾAlįdür 

 

2. Levlāk didi mā ħalaķa Ķurǿān içinde 

Levlāk diyen Ħālıķı sübĥān da ǾAlįdür 

 

3. Hem Ādem ü Şit nebį ü İdrįsile Ĥavvā 

Hem Nūĥ nebį keştį-i ŧūfān da ǾAlįdür 

 

4. Hem özi idi İbrāhimi āteşe śaldı 

İsmāǾile hem ķoç ile ķurbān da ǾAlįdür 

 

5. Hem ĥasret ile eyledi zār YaǾķubı giryān 

Hem çāha śalan Yūsuf-ı KenǾān da ǾAlįdür 

 

6. Şāhā kim idi çār gūşeye şaǾşaǾa śaldı 

FirǾavna giden Mūsį-i Ǿumrān da ǾAlįdür 

 

 

                                                      
557 źāt-ı peyġāmber: server-i śaf-der (Hüseyin AYAN, Seyyid Nesîmî Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Türkçe 

Divanının Tenkitli Metni,TDK Yayınları, Ankara,2014, s. 265) 
558 Kul Nesîmî ve Seyyid Nesîmî divanlarında şiire rastlanmamıştır. 
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7. Dįv peri bile ins ü melek emrine fermān 

Ħātem özidür ĥākim Süleymān da ǾAlįdür 

 

8. Şaķķüǿl Ķamer itdi Nebį ol muǾcizi gör kim 

Hem şems ü ķamer ħurşįd-i tābān da ǾAlįdür 

 

9. Hem özi idi arslan olup ħātemi aldı 

Hem ķırķlar ile vāķıf-ı mestāne da ǾAlįdür 

 

10. Tevrāt ile İncįl ü Zebūr ĥażret-i Furķān 

CemǾ eyleyüben cāmiǾ-i Ķurǿān da ǾAlįdür 

 

11. Açdı Nebįnüŋ dįnini ol şāh-ı velāyet 

Hem dįn-i Muĥammed yine įmān da ǾAlįdür 

 

12. Ħāk ol Nesįmį şāh-ı velį medĥine düşdi 

Hem maǾden-i luŧf u kerem ü kān da ǾAlįdür   

 

68559 

Destūr 

Hezec 

MefāǾįlün MefāǾįlün FeǾūlün 

1. Gel ey müǿmin bize iķrār ǾAlįdür  

Ĥaķāyıķ Ǿilmine esrār ǾAlįdür  

 

2. ǾAlį neslidür Ĥasan ile Ĥüseyn  

ǾAlį Zeyneǿl-ǾAbā Settār ǾAlįdür  

 

3. Muĥammed
560

 Bāķır u CaǾfer ü Kāžım  

ǾAlį Mūsį
561

 Rıżā Cebbār ǾAlįdür  

                                                      
559 Gazel, Vîrânî Divanı, s. 150 
560 Muĥammed: ǾAlį D. 
561 Mūsį: Nūr-ı D. 
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4. Taķį vü bā-Naķį ǾAskerį Mehdį  

Ser-ā-ser dertlere tįmār ǾAlįdür  

 

5. Ķamu eşyā vücūdınuŋ
562

 ĥayātı  

ǾAlįdür sāķį-i ebrār ǾAlįdür  

 

6. ǾAlįdür ferd-i yektā źāt-ı muŧlaķ  

Şerįki yoķ hemān deyyār ǾAlįdür  

 

7. Vįrānį ķancaru kim Ǿazm ķılsuŋ
563

  

Görünen gözüŋe dįdār
 564

 ǾAlįdür 

 

69565 

Destūr 

Remel  

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün  

1. Buldılar ol bį-nişāndan çün nişān abdāllar 

Lā-mekān ilinde dutdılar mekān abdāllar 

 

2. Śatdılar bir pūla
566

 cümle iki Ǿālem raħtını 

Yaśamadılar dü kān içre dü kān abdāllar 

 

3. İçdiler fażl-ı ilāhį çeşmesinden āb-ı Ħıżr 

İtdiler kesb-i ĥayāt-ı cāvidān abdāllar 

 

4. Öldüler ölmezden öŋdin oldılar ĥayy-ı ebed 

Virdiler cān buldılar özge cenān
567

 abdāllar 

 

 

                                                      
562 vücūdınuŋ: vücūdında D. 
563 ķılsuŋ: ķılsa D. 
564 gözüŋe dįdār: göz göre ol yār D. 
5658 Kasîde, Hayretî Divanı, s. 13-14 
566 pūla: yāre D. 
567 buldılar özge cenān: Buldılar bir özge cān D. 
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5. Oldılar çün kim Śırāŧüǿl-Müstaķįmüŋ sāliki 

Olsalar Ħıżr ile ŧāŋ mı hem-Ǿinān abdāllar 

 

6. Cümle nefsāni murādātı bu
568

 dilden sürdiler 

Oldılar maǾnįde şāh-ı kāmrān abdāllar 

 

7. Śaķınup serd-i
569

 hevādan gerçek erler himmetin 

Eylediler şehr-i dilde pāsbān abdāllar 

 

8. Eylemişdür her biri Ǿifritini nefsüŋ zebūn 

Śūretā seyr itdigüŋ şol
570

 nā-tüvān abdāllar 

 

[27] 

9. Baśdılar çün küştį-gįr-i
571

 nefsi ŧāŋ mı olsalar 

Baş açıķ meydān içinde pehlevān abdāllar 

 

10. İrdiler taĥķįķe taķlįdüŋ yıķup bünyādını 

Buldılar vįrānede genc-i nihān abdāllar 

 

11. Düşmeninden Ehl-i Beyt-i Aĥmedüŋ olup beri 

Oldılar cāndan muĥibb-i ħānedān abdāllar 

 

12. Kerbelāda cān-revān idenler içün teşne-āb 

İtdiler göz yaşlaruŋ āb-ı revān abdāllar 

 

13. Umaram olalar ümmet içre sürħ hem-deri
572

 

İdeler Aĥmed livāsın sāyebān abdāllar
573

 

 

 

                                                      
568 bu: çü D. 
569 serd-i: düzd-i D. 
570 şol: şāl D. 
571 küştį-gįr-i: küştgįr-i D. 
572 olalar ümmet içre sürħ hem-deri: Yarın olalar ümmet içre sürħ-ru D. 
573 İdeler Aĥmed livāsın sāyebān abdāllar: Oldılar gözden bu gün çün ħūn-feşān abdāllar D. 
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14. Yandılar tāb-ı cefāya bunda yarın olmadan
574

 

İtdiler gözden bugün çü ħūn-feşān abdāllar
575

 

 

15. Muśŧafā baĥrında ġavvās oldılar çün buldılar 

Gevheri el faķru faħrįden nişān abdāllar 

 

16. Eylemez vesvās-ı şeyŧān-ı racįm anlara kār 

İtdiler çün şāhuŋ ismin ĥırz-ı
576

 cān abdāllar 

 

17. Bunda ol maǾśūmı
577

 rāh-ı dįn Ĥasan şāh Ǿaşķına 

İtdiler çün nūş nįş-i cān-sitān abdālllar 

 

18. Bezm-i maĥşerde ümįd oldur ki yarın içeler 

Śāķi-i Kevŝer elinden nūş-ı cān abdāllar 

 

19. Hem dutup her dem Ĥüseyn ibn-i ǿAlįnüŋ mātemin 

Aġlayup
578

 gözden dökerler bunda ķan abdāllar 

 

20. Umaram ħandān u ĥurrem yarın anuŋla bile 

İdeler seyr-i gülistān-ı cinān abdāllar 

 

21. Oldılar Zeyneǿl-ǾAbānuŋ
579

 çün Ǿibādı oldılar 

Cān u dil mülkinde şāh-ı şāh nişān abdāllar 

 

22. Bāķıruŋ ser-tāc idünüben ayaġı ŧopraġın
580

 

İşin altun eylediler bį-gümān abdāllar 

 

 

                                                      
574 olmadan: umaram D. 
575 İtdiler gözden bugün çün ħūn-feşān abdāllar: İdeler Aĥmed livāsın sāyebān abdāllar D. 
576 şāhuŋ ismin ĥırz-ı: ism-i Ĥaķı ĥırz-ı D. 
577 maǾśūmı: mesmūm-ı D. 
578 Aġlayup: Aġlaşup D. 
579 Zeyneǿl-ǾAbānuŋ: Zeynüǿl-Ǿİbāduŋ D. 
580 idünüben ayaġı ŧopraġın: idünüp ayaġı ŧopraġını D. 
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23. Pey-rev olup piş-rev idenler çün CaǾferį 

Menzil-i maķśūda irdiler hemān abdāllar 

 

24. Mūsį-i Kāžım eşigin idinüp muĥkem ĥiśār 

Buldılar cünd-i havādiŝden
581

 emān abdāllar 

 

25. İtdiler şāh-ı Ħorāsānuŋ ayaġı tozını 

Cān u dil çeşmine kühl-i Iśfahān abdāllar 

 

26. Şāh Taķį ile Naķįnüŋ medĥini bülbül gibi  

Śubĥ u şām idindiler vird-i zebān abdāllar  

 

27. Oldılar çün ǾAskerįnüŋ Ǿaskeri kimden ne ġam  

ǾĀlemi seyr eylesünler şādmān abdāllar  

 

28. Var ümįdüm kim doġup bir gün güni müǿminlerüŋ  

İre devr-i Mehdį-i śāĥib-zamān
582

 abdāllar 

 

29. Žulmet-i ġafletden arınup cihān mülki tamām 

İrişe Ĥaķdan hidāyet nāgehān abdāllar 

 

30. Bir hidāyet necmidür her ŧaġuŋuz maǾnįde kim  

Menzilinden sālike virir nişān abdāllar  

 

31. Siz erenlerden niyāz oldur ki red olunmaya  

Eyledi meydānda ħoş rūĥ-ı 
583

 revān abdāllar
584

 

 

32. Hayretįyem ġam şebinde ķoyasız lāyıķ mıdur  

Olmayasız ol ġarįbe mihribān abdāllar
585

 

                                                      
581 cünd-i havādiŝden: yeǿcūc-ı keŝretden D. 
582 śāĥib-zamān: śāĥib-ķırān D. 
583 ħoş rūĥ-ı: ol rūĥuŋ D. 
584 Bu beyit Divan’da 32. beyittir. 
585 Bu beyit Divan’da 31. beyittir. 
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70586 

Destūr 

Hezec 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

1. Ne žan itdüŋ gözüm nūrı Ǿāşıķlıķ dervişānlıķdur 

Er oldur nefsine śabr u ķanāǾat pehlevānlıķdur 

Cihānuŋ ǾǾizz ü cāh u devlet ü mülki ki ħānlıķdur 

Anuŋ mülkinde bayķuşlar öter āħir vįrānlıķdur 

Çerāġ-ı şemǾi söndürme ki cehd it yol ķaranlıķdur 

Duraġ-ı menzilüŋ fikr itmemek çoķ ġāfilāŋlıķdur 

 

2. Şehā Ǿāķil olanlar devlet-i Dārādan el çekdi 

Ĥaķįķat sırrına vāśıl olan eşyādan el çekdi 

Kimi Mecnūn gibi Ĥaķķı bulan Leylādan el çekdi 

Senüŋ ķavm ü ķabįleŋ nǿoldılar dünyādan el çekdi 

Çerāġ-ı şemǾi söndürme ki cehd it yol ķaranlıķdur 

Duraġ-ı menzilüŋ fikr itmemek çoķ ġāfilāŋlıķdur 

 

[28] 

3. Elüŋde var iken fırśat śaķın fevt eyleme ey cān 

Tedārik gör be hey ġāfil velį göç itmeden kervān 

Bu dünyā kāfire cennet olupdur müǿmine zindān 

Hevā-yı nefs ü şirk ile olursun Ǿāķıbet pişmān  

Çerāġ-ı şemǾi söndürme ki cehd it yol ķaranlıķdur 

Duraġ-ı menzilüŋ fikr itmemek çoķ ġāfilāŋlıķdur 

 

4. Śāfiyā hįç senüŋ nām u nişānuŋ ķalmaya bir gün  

Ķanı bülbül gibi söyler lisānuŋ ķalmaya bir gün 

Cihānuŋ külli varından gümānuŋ ķalmaya bir gün 

İrişünce ecel dil tende cānuŋ ķalmaya bir gün 

Çerāġ-ı şemǾi söndürme ki cehd it yol ķaranlıķdur 

                                                      
586 Şairin divanına ulaşılamamıştır. 
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Duraġ-ı menzilüŋ fikr itmemek çoķ ġāfilāŋlıķdur 

 

71587 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Gir göŋül mülkine seyr it ol ulu
588

 dergāhı gör 

Şeş cihāta pertevini śalmışdur
589

 ol māhı gör 
590

 

Źerre-i nāçįzden Ħurşįde varan āhı gör 

Her neye kim baķduŋ ise anda sen Allāhı gör 

Ķancaru kim Ǿazm ķılsaŋ ŝümme vechuǿllāhı gör 

 

2. Naķş-ı tendür cān cemālinüŋ niķābı refǾ ķıl 

Mihr-i Ǿālem tāb-ı vechinüŋ seĥābı refǾ ķıl 

Çeşm-i dilden ġafleti terk eyle ħˇābı refǾ ķıl 

Bu ikilik perdesinden geç ĥicābı refǾ ķıl 

Gel bu birlik vaĥdetinde
591

 baķ bu sırruǿllāhı gör 

 

3. Ġam degül eŧfāl senüŋdür özüŋi
 592

 dįvāne ķıl 

Vaĥdetüŋ şemǾine atup cānuŋı
593

 pervāne ķıl 

ǾAşķ-ı cāmından içüben kendüŋi
594

 mestāne ķıl 

Geç enāniyyet sözinden göŋlüŋi vįrāne ķıl 

Nice şey sen tįz bulursın sırr-ı kenzuǿllāhı gör
595

 

 

4. Śūret-i Ĥaķķı ŧavāf itmek dilerseŋ rū-be-rū 

Śūrete baķup gerü ķalma ķadem baś ilerü 

Žāhiri ķo Ǿālemi maǾnāya
596

 gel gir içerü 

                                                      
5878 Tahmis, Usûlî Divanı, s. 90-91 
588 seyr it ol ulu: seyr eyle ulu D. 
589 pertevini śalmışdur: pertevin śalmışdurur D. 
590 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
591 vaĥdetinde: reżveninden D. 
592 senüŋdür özüŋi: sengiŋden deli D. 
593 şemǾine atup cānuŋı: şemǾine cān at kendüŋi D. 
594 ǾAşķ-ı cāmundan içüben kendüŋi: ǾAşķ-ı cāmundan dili lā yaǾ ķul u D. 
595 Nice şey sen tįz bulursın sırr-ı kenzuǿllāhı gör: Nice şey tįzcek bulursın küntü kenzuǿllāhı gör D. / Bu bend 

Divan’da 4. benddir. 
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Ĥacc-ı ekber itmek isterseŋ ey zāhid gel berü
597

 

Müǿminüŋ göŋlü içinde sen o Beytuǿllāhı gör
598

 

 

5. Rāżı ol naĥnu ķasemnā599
daki şāhum

600
 ķısmuŋa  

Yoķluķ erķāmını çekdür Ǿāleme hem resmüŋe 
601

  

Tā tecellį eyleye sırr-ı müsemmā ismüŋe  

Ölmeden nefsüŋi öldür raĥmet ire cismüŋe
602

  

Nefħa-i Rūĥuǿl-Ķudüsden maĥż-ı rūĥuǿllāhı gör 

 

6. Vācib-i biǿźźātı dolmuş ol mirǿātuŋ
603

 Ǿaynuna  

Bu mežāhirde
604

 žuhūr iden śıfātuŋ Ǿaynuna 

Bir nažar ķıl evvelā vaśfuŋda źātuŋ Ǿaynuna  

Cān gözüyle baķdun ise kāǿinātuŋ Ǿaynuna  

Andan artıķ nesne var mı ĥasbeten liǿllāhı gör 

 

7. Ehl-i taĥķįķe eriş Ĥaķķı muĥaķķaķ görmege  

Ĥālet-i Manśūra baķ dār-ı
605

 Eneǿl-Ĥaķ görmege  

Śıdķ ile mirǿāt-ı cānı sırr-ı muŧlaķ görmege
606

 

Münkir-i rüǿyet degülseŋ śūret-i Ĥaķ görmege  

Baķduġınca her nažarda Ǿayn-ı źātuǿllāhı gör
607

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            
596 maǾnāya: maǾnįye D. 
597 Ĥacc-ı ekber itmek isterseŋ ey zāhid gel berü: Ĥacc-ı ekber ķılmaķ isterseŋ gel ey zāhid berü D. 
598 Bu bend Divan’da 3. benddir. 
599 

 Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz 

paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için, (çeşitli alanlarda) kimini kimine, derece derece üstün kıldık. Rabbinin 

rahmeti, onların biriktirdikleri (dünyalık) şeylerden daha hayırlıdır. (Zuhrûf Sûresi, 32. âyet) 
600 şāhum: yazılan D.  
601 çekdür Ǿāleme hem resmüŋe: çek Ǿālemde ism ü resmüŋe D. 
602 Ölmeden nefsüŋi öldür raĥmet ire cismüŋe: Ölmedin nefs öldürüre nice dolar cismüŋe D. 
603 ol mirǿātuŋ: mümkinātuŋ D. 
604 mežāhirde: mežāhirden D. 
605 dār-ı: rāz-ı D. 
606 Śıdķ ile mirǿāt-ı cānı sırr-ı muŧlaķ görmege: Śayķal et mirǿāt-ı ķalbi sırr-ı muġlaķ görmege D. 
607 Bu bend Divan’da 8. benddir. 
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8. Źikruǿǿllāh ile verdüŋse sen bu cāna
608

 revnaķı
609

 

Nefs žulmātı
610

 ķoyup bulduŋsa sırr-ı
611

 muŧlaķı 

Seyr idüp miǾrāc-ı rūĥānįde gördüŋse Ĥaķı  

Levĥ-i iħlāś iyledüŋse göŋlini ey muttaķį  

Kürsi-i Raĥmāna aġduŋsa o
612

 Ǿarşuǿllāhı gör
613

 

 

9. Ey Uśūlį remz-i mā evĥā614
yı bilmez her saķįm

615
 

Kim kelāmuǿllāh sırrın aŋlamaz dįv-i racįm  

Ħoş buyurmuşdur bes ol sālike
616

 rāh-ı müstaķįm  

Ǿİlm-i ĥikmetden bilürseŋ gel berü gel ey ĥakįm  

Sen Nesįmį manŧıķundan diŋle Fażluǿllāhı gör 

 

72617 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. ǾĀrif-i mürşide ir źātuŋı Ǿirfān idegör 

Baş ķoyup eşigine cānuŋı ķurbān idegör 

Ķaŧresün baĥre ķarış kendüŋi Ǿummān idegör 

Ķul iken var özüŋi Ǿāleme sulŧān idegör 

Ġāfil olma gözüŋ aç sen seni insān idegör 

Hem-dem-i ehl-i dil olup tenüŋi cān idegör 

 

 

 

 

 

                                                      
608 sen bu cāna: cāna D. 
609 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
610 žulmātı: žulmātuŋ D. 
611 sırr-ı: nūr-ı D. 
612 aġduŋsa o: aġduŋ anda D. 
613 Bu bend Divan’da 7. benddir. 
614  Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti. (Necm Sûresi, 10. âyet) 
615 saķįm: lāǿim D. 
616 Bes ol sālike: sipeh-sālār D. 
617 Şairin divanına ulaşılamamıştır. 
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[29] 

2. Enbiyā gitdigi izi izle dergāha ulaş 

Evliyā ceyşine ser-çeşme olan şāha ulaş 

Men Ǿaref
618

 sırrını de Ǿārif-i biǿllāha ulaş 

Nefsüŋi aŋla muĥaķķaķ daħı Allāha ulaş 

Ġāfil olma gözüŋ aç sen seni insān idegör 

Hem-dem-i ehl-i dil olup tenüŋi cān idegör 

 

3. Sen seni śanma tehį Ǿālem-i kübrāsın sen  

Dünyede eşref olan mažhar-ı esmāsın sen 

MaǾnįde ādem iseŋ Ǿarş-ı muǾallāsın sen 

Yerde gökde ne ki var cümleden aǾlāsın sen 

Ġāfil olma gözüŋ aç sen seni insān idegör 

Hem-dem-i ehl-i dil olup tenüŋi cān idegör 

 

4. Ħarc idüp Ǿömrüŋi beyhūdeye gel itme telef 

Rabbüŋi aŋla Ǿibādet budur rifǾatle selef
619

 

Ādem ol ki diyeler saŋa da bu ħayrüǿl-ħalef 

Ġafleti terk idegör kim bulasın Ǿizz ü şeref 

Ġāfil olma gözüŋ aç sen seni insān idegör 

Hem-dem-i ehl-i dil olup tenüŋi cān idegör 

 

5. Şekl-i insān görinüp maǾnįde ĥayvān yürime 

Śūret-i cānlı gibi sįretde bį-cān yürime 

 Başı açıķ yalın ayaķ çıplaķ Ǿüryān yürime  

 Bilmeyüp kendisini vālih ü ĥayrān yürime 

Ġāfil olma gözüŋ aç sen seni insān idegör 

Hem-dem-i ehl-i dil olup tenüŋi cān idegör 

 

 

 

                                                      
618 Men Ǿarefe nefsehü fekad Ǿarefe rabbehü: Kendini bilen Rabbini bilir. (el-Aclunî, Keşfu'l-Hafâ, 2) 
619 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
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6. Ħālıķuŋ maǾrifetin ĥāśıl iden buldı kemāl 

Budur insāna kemāl itmeye boş ķįl ile ķāl 

Benligi terk idegör ĥāśıl ola nįk-i ħıśāl 

Yoķ-durur śoŋ ucu bir źerre ķadar Ǿözre mecāl 

Ġāfil olma gözüŋ aç sen seni insān idegör 

Hem-dem-i ehl-i dil olup tenüŋi cān idegör 

 

7. Mürşid-i kāmile var nāmuŋı bir gerçek er it 

Vāśıl-ı maǾrifetuǿllāh oluben bir hüner it 

Ĥamdį ġayrı ķo hemān kendüŋü aǾlā nažar it 

Ĥasb-i ĥālüŋi hemān bu söz ile muħtaśar it 

Ġāfil olma gözüŋ aç sen seni insān idegör 

Hem-dem-i ehl-i dil olup tenüŋi cān idegör 

 

73620 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Yārumı ayırdı benden çarħ-ı ġaddār işte gör 

Yüregüm baş
621

 oldı ġamdan gel içüm yar işte gör 

 

2. Yaķdı yandurdı beni yārüŋ firāķı neyleyem 

Ŧāķatum śabrum dükendi yanarum zār işte gör 

 

3. Cānumı ānestü nārā622
 şevķine yandurma kim 

Olmuşum Mūsį gibi müştāķ-ı dįdār işte gör
623

 

 

4. Derdümüŋ dermānı sensen çāre kimden isteyüm 

Çāresi sendendür anuŋ çār u nā-çār işte gör
624

 

                                                      
620100 Gazel, Nesîmî Divanı, s.302-303 
621 baş: kan D. 
622  

Sonunda Mûsâ süreyi doldurup ailesiyle yola çıkınca, Tûr tarafından bir ateş gördü. Ailesine; Siz bekleyin. Ben bir 

ateş gördüm, belki oradan size bir haber yahut ısınmanız için bir ateş parçası getiririm, dedi. (Kasas Sûresi, 29. âyet) 
623 Bu beyit Divan’da 5. beyittir. 



144 

 

5. ǾĀşıķuŋ įmānı yüzüŋdür śaçuŋ ĥablüǿl-metįn 

Ben bu dįni ŧutmuşum belümde zünnār işte gör
625

 

 

6. ǾĀrıżuŋ verd-i cināndur bülbüli Rūĥuǿl-Ķudüs 

Ey bu verdüŋ Ǿāşıķı açıldı gülzār işte gör
626

 

 

7. Ger Eneǿl-Ĥaķ söylemekden dāra aśılsam ne ġam 

Bunca Manśūruŋ aśılmış başı ber-dār işte gör
627

 

 

8. Ŧoġradı ġamdan firāķuŋ baġrumı şol yāreden 

Yüregüm ķanı gözümden aķar ey yār işte gör 

 

9. Ey gül-i ħandānum āħir perdeden çıķ ġonca tek 

Kim beni Ǿaşķuŋda
628

 mecrūĥ eyledi ħār işte gör
629

 

 

10. Tā Nesįmįnüŋ vücūdın nūrına yandurdı yār 

Nāra düşmişdür ĥasedden nice
630

 aġyār işte gör
631

 

 

74632 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Yārini bunda görenler yārini yarın görür 

Yāri bunda görmeyen yarın ķaçan yārin görür
633

 

 

 

                                                                                                                                                            
624 Bu beyit Divan’da 3. beyittir. 
625 Bu beyit Divan’da 6. beyittir. 
626 Bu beyit Divan’da 7. beyittir. 
627 Bu beyit Divan’da 9. beyittir. 
628 Ǿaşķuŋda: şevķuŋda D. 
629 Bu beyit Divan’da 4. beyittir. 
630 nice: munca D. 
631 Bu beyit Divan’da 11. beyittir. 
632 Şiir bir makalede Diyarbakırlı Halîlî’ye ait gösterilmiştir ve bu makale karşılaştırma için kullanılmıştır.( Ahmet 

KAVAKLIYAZI (2015), 15. Yüzyıl Şairlerinden Diyarbakırlı Halîlî’nin Şiirleri, Selçuk Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi Dergisi Yıl 2015, S. 34 s. 33 (Er. Tar. 22.03.2018)) 
633 Yārini bunda görenler yārini yarın görür/Yāri bunda görmeyen yarın ķaçan yārin görür: Yārini yarın görendür kim 

bugün yarın görür/Görmeyen yārin bugün yarın ḳaçan yārin görür a.g.m. 
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2. Kim ki bildi nefsini oldı ħalāyıķdan beri 

Vaĥdet-i ŧarįķ-i Ĥaķķuŋ źāt-ı envārın görür
634

 

 

3. Yarın anda niǾmet-i dįdārdan bulmaz viśāl 

Kim ki kerkes gibi bunda dünye murdārın görür
635

 

 

4. KaǾbe-i maǾnāyı Ǿārif dem-be-dem eyler ŧavāf 

Ĥacı-yı śūret hemān o KaǾbe dįvārın görür
636

 

 

5. Aśılup dār-ı fenā dünyāda Manśūr dār ider 

Nice şādan olmasun ol dost dįdārın görür
637

 

 

6. Ey Nesįmį ol hemān himmet faķįr ol kim faķįr 

Cenneti Ǿarżulamaz ol yār-ı rūħsārın görür
638

 

 

[30]  

75639  

Destūr 

Hezec 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

1. Cemālüŋ vaśfın ey dilber egerçi tende cān söyler 

Lebüŋ esrārını Ǿaşķuŋ velākin rāygān söyler 

Ki nuŧķuŋ emr-i Ĥaķdur Men Ǿaref
640

 sırrın Ǿayān söyler 

Ayā sen śanma kim senden bu güftār-ı dehān söyler 

Veyā terkįb olan Ǿunśur yāħūd laĥm-ı zebān söyler 

 

2. Yüzüŋden istivā
641

 sırrın bilenler ey ķad-i bālā 

Olardur mekteb-i Ǿirfān içinde cümleden
642

 aǾlā 

                                                      
634 Kim ki bildi nefsini oldı ħalāyıķdan beri/Vaĥdet-i ŧarįķ-i Ĥaķķuŋ źāt-ı envārın görür: Kim ki keŝretden geçüp oldı 

Ǿalāyıḳdan berį/Vaḥdetüŋ buldı ṭariḳin Ḥaḳḳuŋ envārın görür a.g.m. 
635 Yarın anda niǾmet-i dįdārdan bulmaz viśāl/Kim ki kerkes gibi bunda dünye murdārın görür: Yarın anda niǾmet-i 

didārdan maḥrūm olur/Bunda kerkes gibi her kim dünye murdārın görür a.g.m. (A.g.m.de 5. beyittir.) 
636 KaǾbe-i maǾnāyı Ǿārif dem-be-dem eyler ŧavāf/Ĥacı-yı śūret hemān o KaǾbe dįvārın görür: KaǾbe-i maǾnāyı Ǿārif 

dem-be-dem eyler ṭavāf/Ḥācį-i ṣūret hemānā Mekke dįvārın görür a.g.m. 
637 Aśılup dār-ı fenā dünyāda Manśūr dār ider/Nice şādan olmasun ol dost dįdārın görür: Aṣılan dār-ı belāya dünyede 

Manṣūrvār/Nice dil-şād olmasun kim rūy-ı dildārın görür a.g.m. (A.g.m.de 6. beyittir.) 
638 Ey Nesįmį ol hemān himmet faķįr ol kim faķįr/Cenneti Ǿarżulamaz ol yār-ı rūħsārın görür : İy Ḫalįlį şol hümā-

himmet faḳįr ol kim müdām/Ārzū-yı cennet itmez dōst dįdārın görür a.g.m. (A.g.m.de 7. beyittir.) 
6391 Tahmis, Maraşlı Halil Divanı, s. 131-134 
640 Men Ǿarefe nefsehü fekad Ǿarefe rabbehü: Kendini bilen Rabbini bilir. (el-Aclunî, Keşfu'l-Hafâ, 2) 
641 Tâhâ Sûresi 5. âyetten iktibas edilmiştir. 
642 cümleden: Ǿālimüǿl D. 
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Ne bilsin ders-i ĥüsnüŋden senüŋ ķāđį veya
643

 monlā  

Seni bildürmeye saŋa murādın
644

 ķaśd idüp Mevlā 

ǾAnāśırdan giyüp bir don yüzüŋden tercemān söyler 

 

3. Cemālüŋ zeyn idüp nūr ile cānā
645

 ķıble-i tende 

Kemāl-i ĥikmetüŋ göstermek içün śūretüŋ cānda
646

 

Yed-i ķudretle yazdı
647

 ism-i fażluŋ şekl-i insānda
648

 

Yaratdı bunca
649

 eşyāyı özin pinhān idüp anda 

Görindi nice bin yüzden velį kendin
650

 nihān söyler 

 

4. Ĥaķįķat Ǿilmine ümmüǿl- kitāb
651

 olduŋ ise ersin 

 Göŋül gözine şüphe perdesin çekdüŋse kāfirsin 

 Eger şems-i cihān-ārā olursaŋ daħı bį-fersin 

 Olar kim bildiler
 652

 nefsin Ǿaref
653

den almadı dersin 

 Degüldür Ĥaķķa Ǿārifler özin bilmez yalan söyler 

 

5. Lebüŋ cām-ı seķāhümdür
654

 kelāmuŋ śūre-i kevŝer 

Kitābuŋ Ĥaķ durur
655

 vechüŋ teǾālā şānehū ekber 

Kelāmuǿllāh vechinde buluben eylegil ezber
656

 

Muĥibb ol āl-i evlāda saŋa maǾlūm ide Ĥayder
657

 

Özüŋden olmaduŋ
658

 Ǿārif ki senden özge kān söyler  

 

6. Žuhūr itdi ķamu eşyā ħiŧāb-ı kāf ile nūnda 

Nefaħtu fįhi min rūĥi659
 śadāsı oldı cān zinde

 660
  

                                                      
643 veya: yaħūd D.  
644 Seni bildürmeye saŋa murādın: Seni ol saŋa bildürmek murāduŋ D. 
645 Cemālüŋ zeyn idüp nūr ile cānā: Cemāl-i ĥüsnüŋi tezyįn idüp bu D. 
646 Bu mısra bendde 3. mısradır. 
647 yazdı: yazup D. 
648 Bu mısra bende 2. mısradır. 
649 bunca: cümle D. 
650 kendin: kendi D. 
651 Fâtihâ Sûresinin diğer adı da “ana kitap” anlamına gelen “Ümmüǿl-Kitâb”dır.  
652 Olar kim bildiler: Şular ki bilmedi D. 
653 Tâhâ Sûresi 5. âyetten iktibas edilmiştir. 
654 İnsân Sûresi 21. âyetten iktibas edilmiştir. 
655 Kitābuŋ Ĥaķ durur: Kitāb-ı Ĥaķdurur D. 
656 Kelāmuǿllāh vechinde buluben eylegil ezber: Kimüŋdür yazılan āyet kimüŋdür oķunan defter D. 
657 Muĥibb ol āl-i evlāda saŋa maǾlūm ide Ĥayder: Kimüŋdür bunca cünbişler kimüŋdür nuŧķ iden gevher D. 
658 olmaduŋ: olmayan D. 
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Ħayāl-i žill yeter Ǿibret
661

 görinen ħayme-i tende
662

 

Ne kim vardur yaradılmış
663

 ķamu oldı saŋa bende
664

 

Degüldür nuŧķ iden śūret
665

 derūnuŋda duran söyler  

 

7. Göŋül gözüŋi ġafletden açan Ǿāşıķlar ey Naķşį 

Olardur ĥaķķı bāŧıldan seçen Ǿāşıķlar ey Naķşį
666

 

Ħalįlį gibi özinden
667

 geçen Ǿāşıķlar ey Naķşį
668

 

Seķāhüm Rabbehüm669
 ħamrın içen Ǿāşıķlar ey Naķşį 

İrer maǾşūķına anlar mekāndan lā-mekān söyler 

 

76670 

Destūr 

Hezec 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün  

1. Ĥaķįķat źāt-ı Mevlādan ķamu eşyā
671

 Ǿayān söyler 

İşit semǾi baśįretle śaķın
672

 śanma nihān söyler 

Ķıyāmın aŋlayup Ĥaķ ile eneǿl-ĥaķ
673

 hemān söyler 

Eyā sen śanma kim senden bu güftār-ı dehān söyler 

Veyā terkįb olan Ǿunśur yaħūd laĥm-ı zebān söyler 

 

2. Saŋa irmek içün durmaz dün ü gün devr ider
674

 eşyā 

Seni mirǿāt idinmişdür mežāhir
675

 esfel ü aǾlā 

                                                                                                                                                            
659  Artık onu dizayn edip, içine ruhumdan üflediğim zaman, hemen ona secde 

ederek yere kapanın! (Hicr Sûresi 29. âyet) 
660 sadāsı oldı cān zinde: iżāfį oldı cān sende D. 
661 yeter Ǿibret: Ǿibretdür görinen D. 
662 Bu mısra bendde 4. mısradır. 
663 Ne kim vardur yaradılmış: Yaradılmış ne kim varsa D. 
664 Bu mısra bendde 3. mısradır. 
665 śūret: śūrį D. 
666 Bu mısra bendde 3. mısradır. 
667 Özinden: varından D. 
668 Bu mısra bendde 2. mısradır. 
669  Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler 

vardır. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir. (İnsân Sûresi, 21. âyet) 
67042 Tahmis, Hâşim Baba Divanı, s. 89-90 
671 źāt-ı Mevlādan ķamu eşyā: cümle esyā Ħudā her dem D. 
672 İşit semǾi baśįretle śaķın: Ķulaġıŋ dut ķamu śavŧe işit D. 
673 Ķıyāmın aŋlayup Ĥaķ ile eneǿl-ĥaķ: Aŋa ālet olan diller eneǿl-Ĥaķķı D. 
674 Saŋa irmek içün durmaz dün ü gün devr ider: Seni ol zātına mirǿat idüp ŧarafıŋdur D. 
675 Seni mirǿāt idinmişdür mežāhir: Senin nūruŋla mücellādur merāyā D. 
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Vücūduŋ mažharı tāmdur cemālüŋ āyet-i
676

 kübrā 

Seni ol saŋa bildürmek murādın ķaśd idüp Mevlā
677

 

ǾAnāśırdan giyüp bir don yüzüŋden tercemān söyler 

 

3. Mürekkeb cümle müfredāt nümūne sırr-ı ekbersin 

Bugün nefħ eyleyen rūĥı ķamu ecsāda bil sersin  

Eger bilmez iseŋ ķadriŋ gezer meydānda bir ħarsın 

Olar kim bildiler nefsin Ǿarefden almadı dersin 

Degüldür Ĥaķķa Ǿārifler özin bilmez yalan söyler
678

 

 

4. Büŧūnuŋ şāh-ı Ǿālemdür žuhūruŋ śūretā kemter
679

 

Żiyā-baħş-ı cihān sensin cemālüŋ sūdı dü defter
680

 

Demüŋden var olur eşyā idegör bu sözi ezber
681

 

Kimüŋdür bunca cünbişler kimüŋdür nuŧķ iden gevher 

Özüŋden olmaduŋ Ǿārif ki senden özge
682

 kān söyler 

 

5. Žuhūruŋdan žuhūr itdi Ǿaceb seyrān bu eyvānda
683

 

Zamān maħfį śanur žāhir vücūd imkān bu bir anda
684

 

Muĥabbet kenzini ižhār iden insān bu ekvānda
685

 

Yaratdı cümle eşyāyı özin pinhān idüp anda 

Göründi
686

 nice biŋ yüzden velį kendin nihān söyler 

 

[31] 

6. Selāmet bulmaķ isterseŋ ola gör mürşide bende 

İrādet ver murādına göresin tā seni sende 

Ki āħir özge śūretle görinüp olma şermende 

                                                      
676 Vücūduŋ mažharı tamdur cemālüŋ āyet-i: Žuhūruŋ mažhar-ı tamdur vücūduŋ nüsħa-i D. 
677 Mevlā kelimesi divanda yer almamaktadır fakat İsmail Özmen’in eserinde yer almaktadır. (bkz. İsmail Özmen, 

Alevi Bektaşi Şiirleri Antolojisi, c. 3, KTB Yayınları, Ankara, 1998. s. 352) 
678 Bu bend divanda yer almamaktadır. 
679 Büŧūnuŋ şāh-ı Ǿālemdür žuhūruŋ śūretā kemter: Vesaħdan pāk ider cümle meǾādini diliŋ zerker D. 
680 Żiyā-baħş-ı cihān sensin cemālüŋ sūdı dü defter: Nebātıŋ feyž-i ĥayvānıŋ ĥayātıdur demiŋ ey er D. 
681 Demüŋden var olur eşyā idegör bu sözi ezber : Seniŋ emrüŋle sārįdür hüviyet her işi işler D. 
682 özge: öziŋe D. 
683 Žuhūruŋdan žuhūr itdi Ǿaceb seyrān bu eyvānda: Muĥabbet kenziŋi Ǿaşķı idüp iǾlān-ı dil u canda D. 
684 Zamān maħfį śanur žāhir vücūd imkān bu bir anda: Biterdi bir şecer gūyā ola seyrān bu meydānda D. 
685 Muĥabbet kenzini ižhār iden insān bu ekvānda: Mežāhir-i cāmiǾ u esmā düzüp insān bu elvānda D. 
686 Göründi: Görünür D. 
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Ħayāl-i žill yeter Ǿibret görinen ħayme-i tende 

Degüldür nuŧķ iden śūret derūnuŋda duran söyler
687

 

 

7. Kelāmuŋdan alurlar feyż bugün
688

 Ǿāşıķlar ey Naķşį 

Senüŋ nuŧķuŋla iĥyādur bugün
689

 Ǿāşıķlar ey Naķşį 

Žuhūruŋ sırr ile Hāşim bugün
690

 Ǿāşıķlar ey Naķşį 

Seķāhüm Rabbehüm691
 ħamrın içen Ǿāşıķlar ey Naķşį 

İrer maǾşūķına anlar mekāndan lā-mekān söyler 

 

77692 

Destūr 

Hezec 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

1. Seķāhüm Rabbehüm693
 ħamrı dudaġuŋ Kevŝerindendür 

Bu meyden içenüŋ nuķlı ĥadįŝüŋ sükkerindendür
694

 

 

2. Śabā müşkįn demünden kim muǾaŧŧar ķıldı
695

 āfāķı 

MuǾanber zülf-i pür-çįnüŋ Ǿabįr ü Ǿanberįndendür
696

 

 

3. Egerçi ehl-i tevĥįde śaçuŋ ĥablüǿl-metįn oldı 

Sevādüǿl-vechi fiǿd-dāreyn anuŋ sevdālarındandur 

 

4. Dem-i ǾĮsį gibi laǾlüŋ dirildür cümle eşbāĥı
697

 

Bu muǾciz cān-fezā laǾlüŋ müferriĥ cevherindendür 

 

                                                      
687 Bu bend Divan’da yoktur. 
688 Kelāmuŋdan alurlar feyż bugün: Kelām-ı Hāşimi zevķin duyan D. 
689 Senüŋ nuŧķuŋla iĥyādur bugün: Cemāl-i ĥüsnüŋüŋ seyrin iden D. 
690 Žuhūruŋ sırr ile Hāşim bugün: Ĥaķįķāt bezminiŋ kāsin dutan D. 
691  Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler 

vardır. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir. (İnsân Sûresi, 21. âyet) 
692137 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 351 
693  Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler 

vardır. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir. (İnsân Sûresi, 21. âyet) 
694 sükkerindendür: şekkerindendür D. 
695 ķıldı: ķılmış D. 
696 Ǿanberįndendür: Ǿabherindendür D. 
697 gibi laǾlüŋ dirildür cümle eşbāĥı: nuŧķuŋ dirildür cānsuz eşbāhı D. 
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5. Ķıyāmet ķopdı ĥüsnüŋden çalındı śūr u ĥaşr oldı 

Bu ġavġālar ki yayıldı
698

 anuŋ şūr u şerindendür 

 

6. Behiştüŋ esvedüǿl-Ǿaynı ki ĥūruǿl-Ǿayn durur adı 

Yazılmış ĥalķa bir āyet cemālüŋ defterindendür 

 

7. Faķįh ey aĥsen-i śūret seni mescūd eger bilmez 

Bu Ǿāśį dįv-i melǾūnuŋ ħaŧāsı rehberindendür 

 

8. Yüzüŋdür ķul hüveǿr-raĥmān699
 śaçuŋdur Ǿallemeǿl-Ķurǿān700  

ǾAceb şol cānlaruŋ cānı ne kānuŋ gevherindendür 

 

9. Nigāruŋ nergis-i mesti ne fettān Ǿaynmış gör kim 

Nice Rūĥuǿl-Emįn esrük ħumāruŋ Ǿabherindendür 

 

10. Gel ey cān Ǿıyde ķurbān ol ki ķurbān olmayan Ǿıyde 

Ne oldı fiŧra Ǿıydinden ne anuŋ ekberindendür 

 

11. Cihānuŋ miĥneti çoķdur anuŋ derd-i serinden geç 

Ki Ĥaķdan düşdigüŋ maĥcūb anuŋ derd-i serindendür 

 

12. Nesįmį māsivāǿllāhdan kesildi dilberi buldı 

Sivāyı
701

 nǿeylesin nǿitsin Ǿināyet dilberündendür 

 

 

 

 

 

 

                                                      
698 yayıldı: yayılmış D. 
699  De ki: “O, Rahmân’dır. O’na iman ettik, yalnızca O’na 

tevekkül ettik. Siz, kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz. (Mülk Sûresi, 29. âyet) 
700  Kur’ân’ı, O öğretti. (Rahmân Sûresi, 2. âyet) 
701 Sivāyı: Nesįmį D. 
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78702 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Ey göŋül şād ol Muĥammed Muśŧafā devrānıdur 

Mürşidüm
703

 Şāh-ı velāyet Murtażā devrānıdur 

 

2. Her ŧarafdan Ǿilm-i ĥikmet
704

 sırr-ı şāh oldı žuhūr 

Şāh Ĥasan mįrüm Ĥüseyn-i Kerbelā
705

 devrānıdur 

 

3. Ŧālibüm Zeyneǿl-ǾAbā vü 
706

 Bāķıra iħlāś ile 

CaǾfer ü Kāžım ǾAlį Mūsį Rıżā devrānıdur 

 

4. Şāh Ŧaķį sulŧān-ı Ǿālem şāh Naķį şāh ǾAskerį 

Mehdį-i śāĥib-zamān āl-i Ǿabā
707

 devrānıdur 

 

5. Śoĥbet-i Ǿirfāna ermez her ħasįs-i bį-ħaber 

Bunda śıġmaz nāşiler bu āşinā devrānıdur 

 

6. Zāhidüŋ refǾ oldı zühdi ķalmadı hergiz
708

 demi 

Lā-cerem śıdķ u śafā mihr ü vefā devrānıdur 

 

7. Geçdi ĥükm-i devr-i Mervān geldi imām ǾAskerį 

Secde ķıl gel ħānedāna Şāh Ħaŧā devrānıdur
709

 

 

 

 

                                                      
7022 Hataî’ye atfedilen bu şiir Ķalender Çelebi’ye aittir. (bkz. İsmail ÖZMEN, Alevi Bektaşi Şiirleri Antolojisi, c. 2, 

KTB Yayınları, Ankara. 1998. s. 26) 
703 Mürşidüm: Meşreb-i D. 
704 Ǿilm-i ĥikmet: ĥikmetuǿllāh D. 
705 Ĥasan mįrüm Ĥüseyn-i Kerbelā: Ĥasan u Ĥüseynim Kerbelā D. 
706 Ŧālibüm Zeyneǿl-ǾAbā vü: Ŧālib ol Zeyneǿl-ǾAbāya D. 
707 Mehdį-i śāĥib-zamān āl-i Ǿabā: Mehdį hem dįn serveri āl-i Ǿabā D. 
708 hergiz: ayruķ D. 
709 Secde ķıl gel ħānedāna Şāh Ħaŧā devrānıdur: Ey Ķalender secde ķıl āl-i Ǿabā devrānıdur D. 
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79710 

Destūr 

Hezec 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

1. Görenler Ĥaķ cemālini cinān-i ĥūrį neylerler 

Bulanlar dost viśālini bu dār-ı devri neylerler 

 

2. Hemįşe bezm-i dilde sāķį-i feyż-i ilāhįden 

Şarāb-ı Ǿaşķ içenler bāde-i engūrı neylerler 

 

3. Bu çarħ-ı dūna baķmazlar Ǿulüvv-i himmet erbābı 

Süleymān-meşreb olanlar cihānda mūrı neylerler 

 

4. Ser-ā-pā nūruŋın diller cemāl-i şems-i vaĥdetden 

Bu keŝret Ǿāleminde şol şeb-i deycūrı neylerler 

 

[32] 

5. Bu bāzār içre geçmez ĥabbeye şol ķįl ü ķāl ehli 

Bu dergāh içre kendi ĥāline maġrūrı neylerler 

 

6. Ne ķahra incinürler ehl-i dil ne luŧfa şenlerdür 

Kemāl ehli olanlar Ĥaķķį nār u nūrı neylerler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
710 Şairin divanına ulaşılamamıştır. 
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80711 

Destūr 

Hezec 

MefāǾįlün MefāǾįlün FeǾūlün 

1. Dilümde tesbįĥüm devrān
712

 olupdur  

Sücūdum sācidüm insān olupdur 

 

2. Vücūdum şehrinüŋ
713

 şāhı muĥaķķaķ  

Bilüŋ ol fāżıl-ı Yezdān olupdur
714

  

 

3. Erenler meclisinde ey dil-ārām  

Ġıdāmuz çeşme-i ĥayvān olupdur 

 

4. Göŋül dįdāra ķarşu ol sebepden  

Ayılmaz vālih ü
715

 ĥayrān olupdur 

 

5. Vįrānį dervįşe luŧfetdi Ĥayder  

İrişdi üçlere Selmān olupdur 

 

81716 

Destūr 

Hece Ölçüsü 

6+5 

I 

1. Bāŧınumda baŋa didi
717

 bir Ǿazįz 

Muĥabbetden geçen Ĥaķdan da geçer 

Vermeŋ naśįbini kesüŋ ġıdāsın 

Muĥabbetden geçen Ĥaķdan da geçer 

                                                      
711 Gazel, Vîrâni Divanı, s. 326 
712 devrān: cānān D. 
713 şehrinüŋ: şehrine D. 
714 Bilüŋ ol fāżıl-ı yezdān olupdur: Bilüŋ kim fażl-ı Ĥaķ yezdān olubdur D. 
715 vālih ü: vālehü D. 
71637 Nefes, Hatâyî Divanı, s. 364-365 
717 baŋa didi: didi baŋa D. 
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II 

2. Muĥabbet ādemi Ĥaķķa yaradur 

Muĥabbet itmeyen dil müdārādur 

Yezįddür āħiretde
718

 yüzi ķaradur 

Muĥabbetden geçen Ĥaķdan da geçer 

 

III 

3. Gerçek olan bir nefese inana 

Cānumuz veririz ķurbān cenāna 

LaǾnet olsun iķrārundan dönene 

Muĥabbetden geçen Ĥaķdan da geçer 

 

IV 

4. Muĥabbetden ĥāśıl oldı
719

 Muĥammed 

ǾAlįye verildi cümle velāyet 

On iki imāma erkān-ı şefāǾat
720

 

Muĥabbetden geçen Ĥaķdan da geçer 

V 

5. Muĥabbet didikleri bir
721

 tecellį źāt
722

 

Dört ķapu ķırķ maķām yetmiş iki ķat
723

 

Müǿmine müslįme ħayır naśįĥat
724

 

Muĥabbetden geçen Ĥaķdan da geçer 

 

VI 

6. Muĥabbet didigüm
725

 ħaślar ħāśıdur 

Muĥabbet olmayan Ĥaķķuŋ nesidür 

Nuŧķı Ħaŧāyįnüŋ Ĥaķ nefesidür
726

 

Muĥabbetden geçen Ĥaķdan da geçer 

                                                      
718 Yezįddür āħiretde: Dünyā vü āħiretde D. 
719 oldı: olan D. 
720 On iki imāma erkān-ı şefāǾat: On iki imāmın erkānı şefāǾat D. 
721 didikleri bir: denilen D. 
722 Bu mısra Divan’da 2. mısradır. 
723 Bu mısra Divan’da 1. mısradır. 
724 naśįĥat: ĥasenāt D. 
725 didigüm: didigün D. 
726 Nuŧķı Ħaŧāyįnüŋ Ĥaķ nefesidür: Dost Ħaŧāyįnüŋ bu Ĥaķ nefesidür D. 
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82727 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Bā-i bismiǿllāhı Raĥmānį śıfāt ādemdedür 

Kāffe-i  kevn ü mekān sırr-ı źāt ādemdedür 

Āyet-i sebǾuǿl-meŝān arż u semāvāt ādemdedür
728

 

Heşt-i rūzį heft şeb vü şeş cihāt ādemdedür 

Ĥaşr u mįzān u śırād u kāǿināt ādemdedür 

Ķıble-i miĥrāb ism-i külliyāt ādemdedür 

Leyletüǿl-MiǾrāc hem Ķadr ü Berāt ādemdedür 

Çār-deh āyet ĥarfi hem bu muĥkemāt ādemdedür 

Nuŧķ-ı ħātem bist ü heşt-i müfredāt ādemdedür 

Seyyid-i nuŧķ-ı Ħudā sırr-ı fekān
729

 ādemdedür 

 

 

2. Münkir olma kesme secdeŋ zāhidā ķıl ādeme 

Keşf olupdur ibtidā vü intihā bil ādeme 

Śūret-i Raĥmān buyurdı şān-ı kāmil ādeme 

Cebrāǿįl nāzil olupdur bil ki Ǿāķil ādeme 

Çār kitāb vü hem śuĥūf olmuşdı nāzil ādeme 

On sekiz biŋ Ǿālem de eşyāca māǿil ādeme 

Sidre vü Ǿarş ile kürs hem levĥ menzil ādeme 

Rāh-ı Ĥaķķı fehm idenler oldı vāśıl ādeme 

Dūzaħ-ı sū-i belālardan necāt ādemdedür 

Kenz-i esrār-ı ĥakįki mübhemāt ādemdedür 

 

3. Ķaśd ile ŝābit ķılup şānında ekrem ādemi 

Hem ķılupdur cümleden Allāh-ı aǾžam ādemi 

ǾArżu eylerler cihānda cümle Ǿālem ādemi 

                                                      
727 Şairin divanına ulaşılamamıştır. 
728 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
729 “Allah ol dedi oldı/ Ol der olur” Yâsin Sûresi 82. âyetten iktibas edilmiştir. 
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Şāhid-i dįdār ile ķıldı ki ĥurrem ādemi 

Kenz-i esrār-ı ĥaķįķe itdi mahrem ādemi 

Ĥalķ idüpdür aĥsen-i śūretde ehem ādemi 

Gör ne aǾžam ħilķat-i zįbādur efhem ādemi 

Vaśfına ķābil midür gūş ile bu dem ādemi  

Nefħ-i ķudsiyle nişān-ı beyyināt ādemdedür 

Bu vüżūhuǿl-ġaybda sırr-ı mecmuǾāt ādemdedür 

 

[33] 

4. Rāh-ı Ĥaķķa ķıl fedā gel cān ile baş ādem ol 

Rāzuŋı maħfį ķıl itme kimseye fāş ādem ol 

Ādemiyyet ĥāśıl eyle olma ķallāş ādem ol 

İki dįdeŋden aķıt hem ķan ile yaş ādem ol  

Ez-dil ü cān rūyuŋı ķıl ħāke firāş ādem ol 

ŞemǾ-i Ĥaķķı gör hüveydā olma ħuffāş ādem ol 

Dü cihān adımda ġāfil olma ķardaş ādem ol 

LaǾl ü gevher kānıdur śanma ķara ŧaş ādem ol 

Rūze vü ĥacc u śalat ile zekāt ādemdedür 

Ĥani zįbā śūreti Lāt u Menāt ādemdedür 

 

5. Ĥāśıl itdi şāh-ı Necefden Ŧāhirā ādemligi
730

 

Āl-i Ŧāhā ķıldı ey şāhım nümā ādemligi 

Ħoş beyān itdi Cenāb-ı Kibriyā ādemligi 

Vaśf ķıldı faħr-ı Ǿālem Muśŧafā ādemligi 

Eyleme dūr dįdeden bir dem dilā ādemligi 

Rūz u şeb saǾy u niyāz eyle şehā ādemligi 

Cümleden elzem durur bilmek saŋa ādemligi 

Bil bilā-şek künh-i źāta intihā ādemligi 

Cümleyi iĥyā ķılan āb-ı ĥayāt ādemdedür 

ŚunǾ-ı Ĥaķ ile vücūd-ı mümkināt ādemdedür 

 

                                                      
730 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
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83731 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Leyletüǿl-Ķadrüŋ sevādı zülf-i pür-tābındadur 

Veǿđ-đuĥā732
nuŋ āftābı rūy-ı

733
 mehtābındadur 

 

2. Ey ħumārį gözlerinde fitneyi uyur śanan 

Gözleri şol fitnedür kim fitnesi ħˇābındadur
734

 

 

3. Źüǿl-ĥayāt oldı lebinden Ħıżr u ǾĮsį lā-yemūt 

Gör bu ķudret muǾcizi kim laǾl-i sįr-ābındadur
735

 

 

4. Śūretüŋ yā Rabb ne Muśĥafdur ki
736

 ĥüsnüŋ sūresi 

Kim melāĥatdan ne kim derseŋ
737

 anuŋ bābındadur 

 

5. Gerçi rencūr oldı şįrįn leblerüŋ Ǿaşķunda cān 

Hem şifāsı şol dudaġuŋ ķand ü Ǿunnābındadur 

 

6. Gözleri mey-ħānedür anuŋ yüzi Beytüǿl-ĥarām 

Gör bu Beytuǿllāhı kim mey-ħāne miĥrābındadur 

 

7. Ey śoran maǾşūķınuŋ esrārını nā-maĥreme 

Ger bu rāzuŋ maĥremisüŋ işte aĥbābındadur 

 

8. Āb-ı ĥayātuŋ
738

 mizācı Kevŝerüŋ ħāśıyyeti 

Selsebįlüŋ źevķi yārüŋ laǾl-i culābındadur 

 

                                                      
731 141 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 357-358 
732  Kuşluk vaktine andolsun. (Duhâ Sûresi, 1. âyet) 
733 Rūy-ı: yüzi D. 
734 Bu beyit Divan’da 3. beyittir. 
735 Bu beyit Divan’da 2. beyittir. 
736 ki: bu D. 
737 derseŋ: dirsem D. 
738 Āb-ı ĥayātuŋ: Āb-ı ĥayvānuŋ D. 



158 

 

9. Baĥr-ı Ǿaşķuŋ
739

 sırrını Ǿārif bilür śor Ǿārife 

Kim bu baĥrı
740

 ol bilür kim cānı ġarġ ābındadur 

 

10. Ŧurrasından zülfünüŋ
741

 āşufte göŋlüm çekdigin 

Şol perįşān-ĥāle śor kim göŋlü
742

 ķullābındadur 

 

11. Gül-şeker bāzāra gelmez bal utanur ķand erir 

Şol ĥalāvetden kim anuŋ şekeri nābındadur 

 

12. Çün Nesįmįnüŋ Ebuǿl-Fażl oldı Ĥaķdan künyesi 

Cümle esmānuŋ ĥurūfı Ǿayn-ı elķābındadur 

 

84743 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Neylerem ben bunda durup
744

 çünki dil-dār andadur 

Śanma kim anda didigüm Bursa ya Lārendedür
745

 

 

2. Neylerem gülzāra baķmaķ
746

 çün bu yanmış göŋlümüŋ 

Şol boyu serv-i ħırāmān yüzi gülzār andadur 

 

3. Fürķatüŋ derdi beni topraķ iderse
747

 ey śabā 

Yarı ķıl topraġum ilet anda kim yār andadur 

 

4. Cān yaŋaġuŋ ĥasretinden degme göz
748

 olmaz cüdā 

Ķanda kim görse gül-i ter bülbül-i zār andadur 

                                                      
739 Ǿaşķuŋ: źātuŋ D. 
740 baĥrı: sırrı D. 
741 zülfünüŋ: sünbülüŋ D. 
742 göŋlü: cānı D. 
74345 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 237 
744 ben bunda durup: men munda ŧurup D. 
745 Mecmuada bu bölüm okunamamaktadır. Divandaki şekli yazılmıştır. 
746 baķmaķ: baħmaġ D. 
747 beni topraķ iderse: meni ŧopraġ iderse D. 
748 ĥasretinden degme göz: çevresinden bir nefes D. 
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5. Şol Moġol Çįn gözlerüŋle çünki ķapduŋ göŋlümi
749

 

Çün bilürsün kim ne gizli dürlü
750

 esrār andadur 

 

6. Baş ile cān dįn ü dünyā Ǿaķl u dāniş zülfüne 

Virmişem şimdi bulardan her ne kim var andadur 

 

7. Derdümi arturma luŧfet şerbetüŋle ey ĥakįm 

Çün beni śayru ķılan şol çeşm-i bįmār andadur 

 

8. Dişlerüŋ Ǿaksi Nesįmįnüŋ gözine düşeli 

Baĥr-ı Baĥreyn oldı
751

 ol lüǿlüǿ-i şehvār andadur 

 

[34] 

85752 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Ol ki Ǿunvān-ı melāĥat ķaş u ŧuġrāsındadur 

Leyletüǿl-esrārı ol zülf-i semen-sāsındadur 

 

2. ǾAnberįn-ħaŧŧı Ǿalel Ǿarşiǿstevā753
dan şerĥ ider 

Kim kelāmuǿllāh anuŋ ruħsār-ı zįbāsındadur 

 

3. Ķāmet-i raǾnāsı bir naħl-ı belādur kim anuŋ 

Bāġ-ı ĥüsnüŋ nergis-i fettānı bālāsındadur 

 

4. Ġamze-i ġammāzınuŋ siĥrin görenler didi kim 

Fitnesi āħir zamānuŋ Ǿayn-ı şehlāsındadur 

 

                                                      
749 çünki ķapduŋ göŋlümi: göŋlümi yaġmalama D. 
750 gizli dürlü: dürlü gizlü D. 
751 oldı: olmuş D. 
752 Şairin divanına ulaşılamamıştır. 
753  Rahmân arşın üzerine istiva etti. (Tâhâ Sûresi, 5. âyet) 
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5. Başını meydān-ı Ǿaşķ içinde ŧop itmek gerek 

Her kim ol çābük-süvāruŋ zülf-i sevdāsındadur 

 

6. Gösterürler KaǾbe-i erbāb-ı maǾnįden nişān 

Her ne bütler kim Mesįĥānuŋ kilįsāsındadur 

 

7. Ey Sürūrį Ǿallemeǿl- esmāyı taĥsįl eyle kim 

Çün müsemmā ādem-i ħākįnüŋ esmāsındadur 

 

86754 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Şāh Muĥammed nūr-ı vāĥid taħt-ı levlākindedür 

On sekiz biŋ Ǿālemüŋ eşyāsı emlākindedür 

 

2. Olmadan mevcūd bu Ǿālem ādemüŋ keyfiyyeti 

Kün ħiŧābı gelmeden esrār-ı idrākindedür 

 

3. Külli şeyǿin yerciū
755

 aślın temāşā eyleyen 

Ķahr u luŧfuŋ ey śanem gördükce ġamnākındadur 

 

4. Sen teessüf çekme ey merdüm bį-çāre rūz u şeb 

Ķuŧb-ı elŧāfuŋ göŋül menzil ferah-nākındadur 

 

5. Çekdiler tūtyā gibi ġubārı pāyuŋ Ǿaynına 

Zümre-i ehl-i ħarābuŋ rūyı hep ħākindedür 

 

6. ŦāliǾ-i nā-baħta śanma Ǿāşıķ-ı şūrįdeyem 

Bu eŝed burcı ser-ā-pā genc-i eflākindedür 

 

                                                      
754 Şairin divanına ulaşılamamıştır. 
755 Külli şeyǿin yerciū:  Her şey aslına rücu' edecek  
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7. Pek żaǾįf itdi gözüm māhı riyāżet bizleri 

Ĥıfžįyā Ǿaşķ u niyāz itdükce imsākindedür 

 

87756 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Ĥamduliǿllāh ey göŋül tevĥįd-i Ĥaķ cānuŋdadur 

Źāt-ı efǾāli śafānuŋ Ǿālem-i Ǿirfānuŋdadur 

 

2. Leyse lil-insāni illā mā seā757
 didi Ħudā 

Śal bugün çevgān-ı himmet gūy-i meydānuŋdadur 

 

3. VüsǾatinden śıġmadı mįzāna tevĥįdüŋ senüŋ 

Gerçi kim yarın ķamu aǾmāl mįzānuŋdadur 

 

4. Duta gör mįzānı ĥāli ehl-i ķāle rāciĥ ol 

Ādem iseŋ feyż-i Ǿaşķ-ı Ĥaķ senüŋ şānuŋdadur 

 

5. Dildeki źikr-i ħafįnüŋ ħālini bilmez melek 

Rūz u şeb kātib egerçi ķayd içün yanuŋdadur 

 

6. Dersüŋ alduŋsa bugün yevme yefirrul merǿu758
dan 

Bildüŋ ey dil ins ü ŧāǾat vaĥşet Ǿiśyānuŋdadur 

 

7. Ĥaķķį ĥaķ ile ķıyām itdüŋse ķılduŋ ħoş namāz 

Şol ŝevābı dü cihān bildüŋ ki dįvānuŋdadur 

 

 

 

                                                      
756 Şairin divanına ulaşılamamıştır. 
757  İnsan için ancak çalıştığı vardır. (Necm Sûresi, 39. âyet) 
758  O gün kişi kardeşinden kaçar. (Abese Sûresi, 34. âyet) 
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88759 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Ey göŋül şol ķaŧrede deryā-yı Ǿummān gizlidür 

Źerre-i nā-çįzde mihr-i dıraħşān gizlidür 

 

2. ǾĀşıķuŋ deryāsı dildür cevheri Ǿilm-i ledün 

Ey bu deryāda hezārān dürr-i mercān gizlidür 

 

3. Ķılma dervįşe Ǿabāsı çün ĥaķāretle nažar 

Kim bile belki Ǿabāda şāh-ı sulŧān gizlidür 

 

4. Ādem-i kāmil bilinmezse bu Ǿālemde nǿola 

Kimse bilmez bįşezār içinde arslan gizlidür 

 

5. Sanki ħārā arasında ķıymet-i gevher yaŧur 

Ħār-zār içre gül-i śad-berg-i ħandān gizlidür 

 

6. Ehl-i Ǿirfān didiler Ĥaķ bilmek āsāndur velį 

Ĥaķķį yetmiş biŋ ĥicāb içinde insān gizlidür 

 

89760 

Destūr 

Müctes  

MefāǾilün FeǾilātün MefāǾilün FeǾilün  

1. Nedür bu deŋlü ķażālar ki ibtidā yoķdur 

Nedür bu deŋlü belālar ki intihā yoķdur 

 

 

 

                                                      
759 Şairin divanına ulaşılamamıştır. 
760 Şairin divanına ulaşılamamıştır. 
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[35] 

2. Göŋül gibi bulanıķdur derūnı gerdūnuŋ 

Bu tįre āyįne-i çarħda śafā yoķdur 

 

3. Ne deŋlü müstaĥaķ olsaŋ o deŋlü maĥrūmsuŋ 

Ki müstaĥaķ olunaŋ derdine devā yoķdur 

 

4. Śafā vü źevķ-i muĥabbet ķamusı bįgāne 

Kederden özge dil ehline āşinā yoķdur 

 

5. Ķanı cihānda dilā sālim Ǿillet-i ġamdan 

Egerçi bu Ǿalį olsaŋ saŋa şifā yoķdur 

   

6. Var imdi Ĥaķķį ĥaķįķat bilürseŋ ol ħāmūş 

Ki bunda çūn ü çerā bil saŋa baŋa yoķdur 

 

90761 

Destūr 

Hezec 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

1. MuǾanber sünbülüŋ şāha gül-i sįr-āba pür-çįndür 

MaǾāzaǿllāh ħaŧā ķıldum ne pür-çįn nāfe-i Çįndür 

 

2. Ħaŧādur çįne ĥaml itmek muǾanber zülfüŋi biǿllāh 

Ki her bir ķılı śaçuŋdan hezārān
762

 Çįn ü Māçindür 

 

3. Dehānuŋdan ħaber verdi revān-perver sözüŋ ammā 

Bilinmez nesneden kimse inanmaz kim ħaber-çįndür 

 

4. Sen ol sulŧān-ı ħūbānsın bu gün Ǿālemde ey dilber 

Ki ķul tek cümle sulŧānlar saŋa şāhin ü laçindür 

                                                      
761136 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 350 
762 hezārān: ħarāc-ı D. 
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5. Müdevvir noķŧa-i ħālüŋ gözümden bir nefes gitmez 

Meger kim ol
763

 ķara beŋler gözümde naķş-ı pür-çįndür 

 

6. Ruħuŋ üzre beŋüŋ şāha ne Hindūdur Ǿaceb yā Rab 

Yalancı uġrı mı yāħūd yüzüŋ
764

 bāġında gül-çįndür 

 

7. Gügercin tek şikār itdi beni ol
765

 nergis-i fettān 

Yavız gözden ıraġ olsun ki ħoş-ter kāne laçindür 

 

8. Meh-i tābāna ya mihre seni beŋzetmezem niçün 

Ki ĥüsnüŋ ħarmanında gün meh ile sünbüle-çįndür 

 

9. Gözümden gerçi dil-keşdür śaçınuŋ şįvesi ammā 

Nesįmį Ǿaşķ-ı sevdāya bıraķan
 766

 şol Moġol Çįndür 

 

91767 

Destūr 

Hezec 

MüfteǾįlün MefāǾįlün MüfteǾįlün MefāǾįlün 

1. Vaśluŋı kim ki bulmadı derd ü Ǿaźāb
768

 içindedür 

LaǾlüŋi kim ki śormadı teşne serāb içindedür 

 

2. Göŋlüm içinde śūretüŋ cān gibi ķılmışım yirin 

Cevher-i küntü kenzi gör kim ne ħarāb içindedür
769

 

 

3. Kim ki senüŋle
770

 olmadı śubĥ-ı ezelde āşinā 

Tā-ebed ol ķara günüŋ baħtı seĥāb
771

 içindedür
772

 

                                                      
763 ol: şol D. 
764 yüzüŋ: irem D. 
765 beni ol: meni şol D. 
766 Ǿaşķ-ı sevdāya bıraķan: bu sevdāya bıraħan D. 
767142 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 359 
768 derd ü Ǿaźāb: derd Ǿaźāb D. 
769 Bu beyit Divan’da 4. beyittir. 
770 senüŋle: śaçuŋla D. 
771 Tā-ebed ol ķara günüŋ baħtı seĥāb: Tā-ebed evvel ol ķara güni ĥicāb D. 
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4. Sırr-ı seķāhüm773
 ey göŋül zāhide śorma kim anı 

ǾĀrif-i rabbühüm bilür kim bu şarāb içindedür
774

 

 

5. Zühde delālet eylerüm Ǿaşķa ĥarįś olur göŋül 

Ben ne şümāra düşmişem ol ne ĥisāb içindedür
775

 

 

6. Ġulġule düşdi Ǿāleme
776

 uyħulu nergisinden uş 

Fitneleri kenāra sen
777

 śanma ki ħˇāb içindedür
778

 

 

7. Şems ü ķamer eger yüzüŋ tābına düşmedi neden 

ǾAşķa esįr olan kimi āteş ü āb
779

 içindedür
780

 

 

8. Śūretinüŋ śıfātına vālih ü ĥayrān olmuşum 

Gözden egerçi śūretüŋ ŧarf-ı niķāb içindedür
781

 

 

9. Zülf ü ķaşuŋ Nesįmįye vech-i ĥüsnündür ey śanem 

Cįm ile nūn bu vech ile ķanķı
 782

 kitāb içindedür
783

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            
772 Bu beyit Divan’da 2. beyittir. 
773  Üzerlerinde yeşil ipekten ince ve kalın elbiseler 

vardır. Gümüş bilezikler takınmışlardır. Rableri onlara tertemiz bir içki içirir. (İnsân Sûresi, 21. âyet) 
774 Bu beyit Divan’da 7. beyittir. 
775 Bu beyit Divan’da 8. beyittir. 
776 Ġulġule düşdi Ǿāleme: Düşdi cihāna ġulġule D. 
777 kenāra sen: gör anuŋ D. 
778 Bu beyit Divan’da 3. beyittir. 
779 āb: tāb D. 
780 Bu beyit Divan’da 5. beyittir. 
781 Bu beyit Divan’da 10. beyittir. 
782 Cįm ile nūn bu vech ile ķanķı: Cįm ile nūr bu ĥüsn ile ħansı D. 
783 Bu beyit Divan’da 11. beyittir. 
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92784 

Destūr 

Hezec 

MüfteǾįlün MefāǾįlün MüfteǾįlün MefāǾįlün 

1. Zülf-i siyāhı māhımuŋ
785

 ĥalķası māh içindedür 

Şol ķamerüŋ menāzili ebr-i siyāh içindedür 

 

2. Düşdi kemend-i zülfine Ǿaķl revān ķuşı
786

 velį 

Žıll-i ilāha yapışan žıll-i ilāh içindedür 

 

3. KaǾbe-i Ǿaşķa varanuŋ śıdķ u niyāzmış
787

 yolı 

Menzile Ǿāķıbet irür kim ki bu rāh içindedür 

 

4. Cānumı bir nigāh ilen aldı ĥarāmį gözlerüŋ 

Gör ki ne dürlü fitneler uş bu nigāh içindedür 

 

5. ǾĀlem içinde bį-gümān sensin
788

 emįr-i dilberān 

Gör ki bu resme pādişāh ķanġı
789

 sipeh içindedür
790

 

 

[36] 

6. Servi ķabāyı
791

 ya ķamer kimse külāhda görmedi 

Şol boyu servi gör nice māh külāh içindedür
792

 

 

7. Śūret-i ħūba müddeǾį baķma dimiş Nesįmįye 

Yüzi ķarayı gör nice küfr ü günāh içindedür 

 

 

                                                      
784144 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 361 
785 Zülf-i siyāhı māhımuŋ: Zülf-i dütāsı şāhumuŋ D. 
786 Ǿaķl revān ķuşı: Ǿaķl ķuşı revān D. 
787 niyāzmış: niyāzdur D. 
788 sensin: sensen D. 
789 ķanġı: ħansı D. 
790 Bu beyit Divan’da 6. beyittir. 
791 ķabāyı: ķabāda D. 
792 Bu beyit Divan’da 5. beyittir. 
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93793 

Destūr 

Hezec 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

1. Baŋa hicrān cefāsı hep bu çarħ-ı bį-vefānuŋdur 

ŞefāǾat merĥamet şefķat Resūl-i Kibriyānuŋdur 

ǾAŧā vü luŧf-baħş de Ħālıķ-ı kevn ü mekānuŋdur 

Dilā beyhūde sen śanma bu söz bir nüktedānuŋdur 

Erenlerden ümįdüŋ kesme himmet evliyānuŋdur 

Tevekkül ķıl viśāl-i yāre çün vermek Ħudānuŋdur 

 

2. Firāķından śafā kesb eyle yārüŋ olma bįgāne 

Derūnuŋ daġını cānuŋda śaķla açma nādāna 

Çerāġ-ı sįneŋi yandur götür şevķ-ile meydāna 

Göŋül rāh-ı muĥabbetde eger düşdükse hicrāna 

Erenlerden ümįdüŋ kesme himmet evliyānuŋdur 

Tevekkül ķıl viśāl-i yāre çün vermek Ħudānuŋdur 

 

3. Belā vādisinüŋ Mecnūnı olduŋ servi bį-bālā 

Recāyı kesme hicrāndan birine eyleme şekvā 

Olursaŋ cān ile Ǿāşıķ seni maĥrūm ide ĥāşā 

Eger başuŋda Ǿaķluŋ var ise ey Ǿāşıķ-ı şeydā 

Erenlerden ümįdüŋ kesme himmet evliyānuŋdur 

Tevekkül ķıl viśāl-i yāre çün vermek Ħudānuŋdur 

 

4. Ġam-ı hicrān beni öldürdi gördüm ġayrı yoķ tedbįr 

Didüm iǾlām ideyim bir Ǿazįze ĥālümi takrįr 

Firāķ eyyāmınuŋ hep ser-güzeştin söyledüm bir bir 

Bu derde çāre olmaz mı didüm didi baŋa bir pįr 

Erenlerden ümįdüŋ kesme himmet evliyānuŋdur 

Tevekkül ķıl viśāl-i yāre çün vermek Ħudānuŋdur 

                                                      
793 Şairin divanına ulaşılamamıştır. 
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5. Yüri ālūde-dāmen ol muĥabbet ħāk-i rāhında 

Beķā yoķdur bilürsün Ǿāķıbet devlet külāhında 

Ĥużūrį aldanup ķalma cihānuŋ Ǿizz ü cāhında 

Murāda irmek isterseŋ bu Ǿālem tekke-gāhında 

Erenlerden ümįdüŋ kesme himmet evliyānuŋdur 

Tevekkül ķıl viśāl-i yāre çün vermek Ħudānuŋdur 

 

94794 

Destūr 

Hezec 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

1. Ķırup biŋ pāre iden şįşe-i ķalbi celālüŋdür 

Yine her pāresinden görinen nūr-ı cemālüŋdür 

 

2. Anuŋçün tįġında çeşmüŋ dem-ā-dem eksik itmez kim
795

 

Yorulup yolda ķalmaya o kim Ǿazm-i viśālüŋdür 

 

3. Nicesi baķsun eŧrāfa ya aĥķāba yāħūd ķāfa 

Şu Ǿanķā kim anuŋ göŋül nažargāhı ħayālüŋdür 

 

4. Bulunmaz lā-mekānįdür bilinmez bį-nişānįdür 

Hemin ancaķ saŋa ķuldur senüŋ ehl-i Ǿıyālüŋdür 

 

5. Ŧaġuldı cismi Śādırā bozuldı nisbet-i śofra 

Benüm bu nisbetüm şimdi ne māhuŋdur ne sāluŋdur 

 

 

 

 

 

 

                                                      
794 Şairin divanına ulaşılamamıştır. 
795 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
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95796 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Nūş iden śahbā-yı
797

 Ǿaşķı tā ezel mestānedür 

ŞemǾ-i Ǿaşķa yanmaġa ol tā ebed pervānedür 

 

2. Zāhidā beyhūde śanma hāy u hū-yı Ǿāşıķı 

Seyr ider her yüzde yārin dime kim
798

 dįvānedür 

 

3. Yandurup
799

 śaĥrā-yı vaĥdetde bıraķ sen
800

 nefsüŋi 

Refref-i Ǿaşķa süvār olmaķ ana şāyānedür 

 

4. Terk-i Cebrāǿįl-i
801

 Ǿaķlı nūş idüp zehr-i celāl 

Ķābe Ķavseyn zemzeminden içmege Ǿaŧşānedür 

 

5. Hāşimā Manśūr-veş oddan Eneǿl-Ĥaķ nāǾrasun 

Yüz çevirse dār-ı Ĥaķdan belki ol bįgānedür 

 

96802 

Destūr 

Hezec 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

1. Bugün meydān-ı Ǿaşķ içre şu kim merd-i melāmetdür 

TaǾalluķdan ħalāś oldı yeri anuŋ selāmetdür 

 

2. Ķıyāmet Ǿarż idüp zāhid beni ķorķutma biǿllāhi 

Kişi yārundan ayrulsa hemān ol gün ķıyāmetdür 

                                                      
79652 Gazel, Hâşim Baba Divanı, s. 101 
797 śaĥbā-yı: śoĥbā-yı D. 
798 kim: kem D. 
799 Yandurup: Evindirüp D. 
800 bıraķ sen: bıraķ D. 
801 Terk-i Cebrāǿįl-i: Terk idüp Cebrįl D. 
802 Şairin divanına ulaşılamamıştır. 
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3. Śalāĥ u zühd ü taķvānuŋ riyāsından śaķınmazsuŋ 

Çürütdüŋ Ǿömrüŋi zāhid śoŋı anuŋ nedāmetdür 

 

4. Melāmet ħırķasın zāhid anuŋçün iħtiyār itmez 

Degül her kişiye lāyıķ bu bir Ǿāl-i Ǿalāmetdür 

 
803

 

[37] 

5. Gözüŋ yaşın görüp Ĥamdį senüŋçün cümle Ǿālemdür 

Ne ħoş deryāya ġarķ olmuş meger śāĥib-kerāmetdür 

 

97804 

Destūr 

Hezec 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

1. O bir güldür beķābiǿllāh boyasına boyanmışdur 

Fenā gelmez vücūdına ĥayāt ābına ķanmışdur 

 

2. O bir şemǾ-i ilāhįdür yanar śūretde maǾnāda 

Anı her kim śoyundı derse nār-ı hicre yanmışdur 

 

3. O bir şāhdur ki ismine ķamu esmā durur dįvān 

Beķā-ı kāǿināt anuŋ vücūdına ŧayanmışdur 

 

4. O bir serv-i sehįdür kim ħazān irmez vücūdına 

Ki zįrā būstān-ı cāvidānı da uyanmışdur 

 

5. Tecellį-i beķāya ķıl şefāǾat yā Resūluǿllāh 

Dil-i Ĥaķķį fenādan ħayli demdür kim uśanmışdur 

 

 

 

                                                      
803 Divan’da bir beyit daha vardır. 
804 Şairin divanına ulaşılamamıştır. 
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98805 

Destūr 

Hezec 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

1. Nihāli ķāmetün cāna ezel dilkeşleründendür 

O serv-i lā-mekān bāġ-ı liķā serkeşleründendür 

 

2. Yüzüŋ śūret-nümāyı źāt-ı baħt-ı vāĥidiyetdür 

Śıfātuŋ pertev-i nūr-ı eĥad mehveşleründendür 

  

3. Zülāl-i bį-melāl-i laǾl-i nābuŋ ey śafā kānı 

Bu devr-i bezm-i ħāśuŋ bāde-i bį-ġışlarındandur 

 

4. O mihrüŋ iştiyāķıyla ħayāl-ender-ħayāl olmuş 

Muĥaķķaķ māh-ı tābānuŋ hilāli ķaşlarundandur  

 

5. Göŋül mey-ħāne-i Ǿālemde bir dem hūşyār olmaz 

Ayılmaz tā-ebed bezm-i ezel ser-ħoşlarundandur 

 

6. Sezādur aŧlas-ı gerdūn olursa cismüne meftūn 

Yüzüm ŧopraġı āl-i Muśŧafā mefreşleründendür 

 

7. Rıżāyį pür-śafā hemvāre taķlįde ħilāfetde 

Gürūhı evliyānuŋ ĥāliyā Bekdāşlarundandur
806

 

807
 

 

 

 

 

 

                                                      
80532 Gazel, Neccarzâde Rızâ Divanı, s. 444-445 
806 Bekdāşlarundandur: Begdişlerindendür D. 
807 Divan’da bir beyit daha vardır. 
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99808 

Destūr 

Hezec 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

1. Zamān aĥvālini cānā bilür ammā zamānsızdur 

Aŋa maĥśūśdur kevn ü mekān kendi mekānsızdur 

 

2. Ķıyās u vehme gelmez Ǿaķla śıġmaz źātı bį-cevni 

Müberrā oldıġı çün ü çerādan ħōd-gümānsızdur 

 

3. ǾUluvv-i şān-ile nām u nişānı Ǿālem-ārādur 

Mežāhir sikke-i nām ile ķāǿimdür nişānsızdur 

 

4. Görür görmezlenür dāǿim bilür bilmezlenür lįkin 

Özin yaħşi bilen yaħşi kişilerdür yamansızdur 

 

5. Zebān-ı ĥāl-i ehluǿllāh inŧaķdur lisānından 

Efendim sırr-ı vaĥdet dād-ı Ĥaķdur tercemānsızdur 

 

6. Gel imdi behre-mend ol sofre-i naĥnu ķasemnādur809
 

Simāŧ-ı inbisāŧ-ı ħˇān-ı niǾmet imtinānsızdur 

 

7. Göŋül şemǾ-i cemāle cān atar sįt u śadā itmez 

Bu bāġuŋ bülbüli pervāne-meşrebdür fiġānsızdur 

 

8. Mülāzım ol Rıżāya Men Ǿaref
810

 dersinde zįrā kim 

Kitāb-ı müsteŧāb-ı fen-i ĥikmet imtiĥānsızdur 

 

                                                      
808 Gazel, Şeyh Rızâ, Tuhye el-İrşâd, s. 223-224 (Divan’ın matbu nishasından bakılmıştır. Erişim adresi: 

https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/handle/11543/1075 Erişim Tarihi: 05.11.2017) 
809 

 Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz 

paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için, (çeşitli alanlarda) kimini kimine, derece derece üstün kıldık. Rabbinin 

rahmeti, onların biriktirdikleri (dünyalık) şeylerden daha hayırlıdır. (Zuhrûf Sûresi, 32. âyet) 
810 Men Ǿarefe nefsehü fekad Ǿarefe rabbehü: Kendini bilen Rabbini bilir. (el-Aclunî, Keşfu'l-Hafâ, 2) 

https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/handle/11543/1075
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100811 

Destūr 

Hezec 

MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün 

1. ǾUmmāna düşen
812

 Ǿaşķ ile dür-dāneye uġrar 

Şükrāne veren cānını cānāneye uġrar 

 

2. Manśūrleyin cūşa gelür söyler Eneǿl-Ĥaķ  

Şu śūfį ki śāf ola bu mey-ħāneye uġrar
813

 

 

3. Gitmez nažarından dün ü gün cām-ı şarābı 

Her kimse kim ol nergis-i mestāneye uġrar
814

 

 

4. Yanmaķdan eger ķorķar iseŋ şemǾe yapışma 

Şol āteşi gör kim nice pervāneye uġrar
815

 

 

5. Zencįr-i śaçuŋ şöyle deli ķıldı beni kim 

ǾAķlın yitürür kim
816

 ki bu dįvāneye uġrar
817

 

 

6. Efsāne śatar Ǿāşıķa efsūn ile vāǾiž 

ǾĀşıķ ķaçan ol ķıśśa vü efsāneye uġrar
818

 

 

7. Girdi ĥarem-i KaǾbe-i
819

 taĥķįķe Nesįmį 

Ĥannānı tavāf eyler o Mennāneye uġrar
820

 

 

 

                                                      
81179 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 276 
812 düşen: giren D. 
813 Şu śūfį ki śāf ola bu mey-ħāneye uġrar: Her śūfį-i śāfį ki bu mey-ħāneye uġrar D. / Bu beyit Divan’da 3. beyittir. 
814 Gitmez nažarından dün ü gün cām-ı şarābı/Her kimse kim ol nergis-i mestāneye uġrar: Gitmez dün ü gün cām-ı 

şarābı nažarından / Her kimse ki şol nergis-i mestāneye uġrar D. / Bu beyit Divan’da 4. beyittir. 
815 Bu beyit Divan’da 2. beyittir. 
816 kim: her D. 
817 Bu beyit Divan’da 6. beyittir. 
818 Bu beyit Divan’da 7. beyittir. 
819 KaǾbe-i: KaǾbe-yi D. 
820 Bu beyit Divan’da 8. beyittir. 
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101821 

Destūr 

Remel 

FeǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Dili zārıda olan derdüme āgāh aġlar 

Çekdigüm hecre benüm āh-ı seĥergāh aġlar 

 

[38] 

2. Göricek Ǿaksine seyr itdügini kevkebüŋ 

Evc-i bālā-yı semāda mihr ile hem māh aġlar
822

 

 

3. ǾĀcizāne ne gelür dest-i faķįrānemden 

Bir duǾādur iderüm vardıġı dergāh aġlar 

 

4. Nedür ol şįve-i reftārı ara ŧarz u reviş 

Nāzikāne yürise gezdigi her rāh aġlar 

 

5. Sāye-i feyż-i viśāl olsa bucaġında ǾAŧā 

Eyleyen gerdānını teslįm eyvāh aġlar
823

 

 

102824 

Destūr 

Hezec 

MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün 

1. Sensiz yedigüm her ne yesem
825

 derd ile ķandur 

Gel gel dudaġuŋ
 826

 şerbetine cānumı ķandur 

 

2. Vaśluŋdan ıraġ eyleyeli cānumı taķdįr 

İşüm dün ü gün Ǿaşķ
827

 ile feryād u fiġāndur 

                                                      
821 Şairin divanına ulaşılamamıştır 
822 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
823 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
82459 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 253-254 
825 Sensiz yedigüm her ne yesem: Sensüz ne yisen ġuśśa vü ġam D. 
826 Gel gel dudaġuŋ: Gel gel ki ŧudaġuŋ D. 
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3. Ey serv-i revān başuma luŧf eyle ķadem baś 

Gör kim nice Ǿaynumdan iki çeşme revāndur 

 

4. Vaśluŋ dilerem cān u cihān olmasa ġam yoķ 

ǾĀşıķlaruŋa vaśl-ı rūħuŋ cān u cihāndur 

 

5. BurķaǾ götür ey şems ü ķamer çehrelü
828

 ħalķı 

Pervāne gibi
829

 şemǾ-i ruħuŋ nūrına yandur 

  

6. Ey ħırķa giyen yol urıcı zāhid-i zerāķ
830

 

Şirkinden arın ħırķaŋı
831

 gel vaĥdete yandur 

 

7. Zülfüŋle ruħuŋ her nice kim Muśĥafa baķdum 

Gördüm ki anuŋ 
832

 sūreleri Nūr u Dūħāndur 

 

8. Taĥķįķe iren ŧāǿifeye hergiz ulaşmaz 

Teşkįkle ķılan işleri
833

 taķlįd ü gümāndur 

 

9. Yalancı münāfıķdur anuŋ yoķdur įmānı 

Ey ġāfil uyan göŋlini ġafletden uyandur 

 

10. Ey Ǿāşıķa kāfir diyen įmāna gel utan 

Kāfir dime Ǿāşıķlara niçün ki yalandur 

 

11. ǾAşķuŋda Nesįmį olalı ħalķa melāmet 

Meşhūr-ı cihān oldı vü Ǿālemde Ǿayāndur 

 

 

                                                                                                                                                            
827 Ǿaşķ: āh D. 
828 çehrelü: yüzlü vü D. 
829 gibi: kimi D. 
830 zāhid-i zerāķ: Zāhid-i sālüsD. 
831 ħırķaŋı: ħırķayı D. 
832 Metinde okunamamaktadır. Divanda “ki anuŋ” şeklinde yazılmaktadır. 
833 Teşkįkle ķılan işleri: Teşkįk ile her kim yolu D. 



176 

 

103834 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Ey nesįm-i śubĥ-dem biǿllāh şu yārum ħoş mıdur 

Şol ĥabįbüm dilberüm Ǿālemde vārum ħoş mıdur 

 

2. Şol muǾaŧŧar
835

 misk-i zülfinden śabā virgil ħaber 

Şol yüzi gül ķāmeti serv ü çınārum ħoş mıdur 

 

3. Şol lebi laǾl ü gözi āhū-yı şehlā dil-firįb 

Şol śaçı žulmet gibi müşk-i Tātārum ħoş mıdur 

 

4. Ġonc içinde ġonca olup dürc olur dürr-i ǾAden 

Şol çemen śaĥnında açılmış bahārum ħoş mıdur 

 

5. Yel elümde śu gözümde od içümde ħāk olur 

Tā ķıyāmet
836

 ĥaşr olıcaġ sebzezārum ħoş mıdur 

 

6. Çün Nesįmį śaldı özin Ǿaşķuŋa pervāne tek 

Ey yüzi gülşen saŋa bu āh u zārum ħoş mıdur 

 

104837 

Destūr 

Hezec 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

1. Gül-i nāzik-mizāc-ı gülşen-i rāzı dikenden śor 

Diken cevrin zebān-ı merdüm-i ħāŧır-şikenden śor 

 

 

                                                      
83469 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 265 
835 muǾaŧŧar: muŧarrā D. 
836 Tā ķıyāmet: Dāǿim anda D. 
83737 Gazel, Neccarzâde Rızâ Divanı, s. 447-448 
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2. Bataķlıķdur bu rāh-ı pür-ħaŧar śad el-ĥaźer Ǿāşıķ 

Boġaz der-bendini dil-teşne-i cāh-ı źeķandan śor 

 

3. Semāvāt-ı kerāmetden ħaber-dār olmaķ isterseŋ 

Süheyl-i
838

 āsmān-ı himmeti burc-ı Yemenden śor 

 

4. Lisān-ı ħānedānı āl-i Aĥmedden rivāyetdür 

Şebistān-ı risālet ħizmetin
839

 Veysüǿl-Ķarenden śor 

 

5. Olur mı seng-i bed-gevher dür ü cevherle hem ķıymet 

O māhuŋ dāne-i dendānını dürr-i ǾAdenden śor 

 

6. Dilā maĥśūl-i nuŧķuŋ cevzi bį-maġz olmasun dirseŋ 

Kelām-ı mįvedārı mālik-i bāġ-ı süħandan śor 

 

7. Rıżāya yoķ yere lüǿlü-yi lālādan suǿāl itme 

Nihānı noķŧa-i mevhūmeyi dürc-i dehāndan śor 

 

105840 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Śūretüŋ ħaŧŧ-ı ilāhį dürr-i nādān ne bilür 

Dįv-i melǾūn-śıfat u maǾnį-i Ķurǿān ne bilür 

 

[39] 

2. Her ki daǾvį ķıla kim śūret ü maǾnį bilürem 

Görmemiş yüzüŋi ol śūret-i ĥayvān
841

 ne bilür 

 

 

                                                      
838 Süheyl-i: Sehįl-i D. 
839 ħizmetin:ħıđmetün D. 
84098 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 300 
841 ĥayvān: raĥmān D. 
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3. Tevrāt ü İncįl ü Furķān ķamu ĥüsnüŋ śıfatı 

Bu sözüŋ şerĥi nedür āyet-i şeyŧān ne bilür 

 

4. İns ü cinnüŋ dilini gerçi Süleymān bildi 

Sen bilen dili bu gün yaǾni Süleymān ne bilür 

 

5. KaǾbe-i maǾnįye her kim çü Nesįmį iremez 

Miĥnet-i bį-Ǿaded ü ħār-ı muġaylān ne bilür 

 

106842 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Göŋlü aǾmā olanuŋ 
843

 nūr-ı tecellā ne bilür 

Bu sözin şerĥini bįnāya śor aǾmā ne bilür 

 

2. Müǿminüŋ gözgüsi çün müǿmin imiş gözüŋi aç
844

 

Görmeyen gözgüde şol śūret-i maǾnā ne bilür 

 

3. Dāra çıķmaķ
845

 bu fenā dārına
846

 Manśūra düşer 

Bilmeyen sırr-ı Eneǿl-Ĥaķķı bu daǾvā ne bilür
847

 

 

4. Leylānuŋ bildigini ger bile Mecnūn bile bes 

ǾĀķilün Ǿaķlı ķaçan bildi ki Leylā ne bilür
848

 

 

5. Beŋzedürler dudaġuŋ ħaŧŧını reyĥāna velį 

Şol zümürrüd güherüŋ ķadrini
849

 efǾā
 
ne bilür

850
 

                                                      
842106 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 300 
843 göŋlü aǾmā olanuŋ: gözleri aǾmā olan D. 
844 gözüŋi aç: aç göziŋi D. 
845 çıķmaķ: çıħmaķ D. 
846 dārına: dārda D. 
847 Bilmeyen sırr-ı Eneǿl-Ĥaķķı daǾvā ne bilür: Ol Eneǿl-Ĥaķ diyenüŋ sırrını daǾvį ne bilür D. 
848 Bu beyit Divan’da 6. beyittir. 
849 ķadrini: ķıymetin D. 
850 Bu beyit Divan’da 4. beyittir. 
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6. Āħiret ĥālini ĥāl ehli bilür ĥālüŋi bil
851

 

Bu seferde olanuŋ yoldaşı dünyā ne bilür
852

 

 

7. Cennet içinde olan ĥūr u liķānuŋ źevķini
853

 

Cennetüŋ ehline śor cennet-i aǾlā ne bilür
854

 

 

8. Ey veren göŋlüŋi Çįn naķşına şol śūrete baķ 

Ķudretüŋ śunǾı yazan yazuyı
855

 maǾnā ne bilür
856

 

 

9. Ey Nesįmį nefesüŋ gerçi Mesįĥā demidür 

MuǾcizüŋ remz ile 
857

 Mūsį ile ǾĮsā ne bilür 

 

107858 

Destūr  

Mużāriǿ 

MefǾūlü FāǾilātü MefāǾįlü FāǾilün 

1. Servüŋ ķatında sidre vü Ŧūbā-revān olur 

LaǾlüŋ şarābını
859

 […]
860

 içen revān olur 

 

2. ǾĮsį lebüŋ viśāline irdi [vü] buldı cān 

 Kimüŋ ki
861

 buldı lem-yezeli cāvidān olur 

 

3. Müşkįn śaçuŋla cān ile sevdāya düşmeyen 

Ser-māyesi ħasāret ü sūdı ziyān olur 

 

4. Yaşın niķāb içinde ki ĥüsnüŋden ey ķamer 

                                                      
851 ĥāl ehli bilür ĥālüŋi bil: ĥal ehline śor iy Ǿāķil D. 
852 Bu beyit Divan’da 5. beyittir. 
853 źevķini: źevķin D. 
854 Bu beyit Divan’da 8. beyittir. 
855 yazuyı: naķşını D. 
856 Bu beyit Divan’da 7. beyittir. 
857 remz ile: remzini D. 
85897 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 299 
859 LaǾlüŋ şarābını: LaǾli lebin D. 
860 Mecmuada karalandığı için okunamamıştır. 
861 Kimüŋ ki: Her kimi D. 
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Ķopdı fiġān ü fitne-i āħir zamān olur 

 

5. Ey ĥūr-ı Ǿayna beŋzeden ol ǾĮsevį demi 

Ĥūrį ķaçan bu luŧf ile şįrįn-dehān olur 

 

6. Nuŧķın utandurur mülki
862

 şol zamānda kim 

LaǾlüŋ ĥadįŝe başlar u gevher-feşān olur 

 

7. Yüzüŋde gerçi āyeti oldı oŧuz iki 

Her birisi müvaĥĥide yüz biŋ nişān olur 

 

8. ǾAşķuŋ
863

 rumūzını ne melek bildi ne beşer 

Her deyme canavarda ķaçan bu beyān olur
864

 

 

9. Her kim ki Ĥaķķı aĥsen-i śūretde görmedi 

Ĥaķ tā-ebed anuŋ nažarından nihān olur
865

 

 

10. ǾAşķuŋ ĥadįŝini ne ķadar cānda gözlerüm
866

 

Sırr śaķlamaz göŋül bu sebebden Ǿayān olur
867

 

 

11. Vaśluŋdan oldı zinde Nesįmį ileǿl-ebed 

Āb-ı ĥayāta vāśıl olan cān ne cān 
868

olur 

 

 

 

 

 

 

                                                      
862 mülki: melįki D. 
863 ǾAşķuŋ: Ĥüsnüŋ D. 
864 Bu beyit Divan’da 9. beyittir. 
865 Bu beyit Divan’da 10. beyittir. 
866 gözlerüm: saħlaram D. 
867 Bu beyit Divan’da 8. beyittir. 
868 cān ne cān: cāvidān D. 



181 

 

108869 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. ǾIyd-i ekberdür cemālüŋ Ǿıyde cān ķurbān olur 

Āb-ı ĥayvāndur dudaġuŋ her kim içer cān olur 

 

2. Gerçi Ǿaşķuŋ meskeni vįrānesidür göŋlümüŋ
870

 

Genc-i bį-pāyāna lāyıķ ķanda her vįrān olur 

 

3. Ey ķaşuŋ miĥrāb u yüzüŋ ķıble įmān ehline 

ǾĀşıķuŋ Beytüǿl-ĥarāmı śūret-i Raĥmān olur 

 

4. Śūretüŋ esrārını zāhid ne bilsin yā fakįh 

Ķul kefį biǿllāh871
a maĥrem ķanda her ĥayvān olur 

 

5. Ey ķaşuŋla kirpügüŋ müşkįn saçuŋ Ümmüǿl-kitāb 

Ehl-i tevĥįdüŋ imām u mürşidi Ķurǿān olur 

 

[40] 

6. Cān mısın ya Ādem oġlu ey güneş ruħsāra kim 

Śūretüŋ naķşında insān vālih ü ĥayrān olur 

 

7. ŚāniǾüŋ
872

 iĥsānıdur ĥüsnüŋ teǾālā şānehū 

Ķudreti kāmil olanuŋ Ǿādeti iĥsān olur 

 

8. Yā Rab ol pākįze cevher kim beşerdür śūreti 

Ķanķı
873

 Ǿālemden gelür adı neden insān olur 

                                                      
86995 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 295-296 
870 meskeni vįrānesidür göŋlümüŋ: vįrānesi göŋlümüŋ meskenidür D. 
871  Ve kâfirler: “Sen, resûl olarak gönderilmiş 

değilsin.” derler. De ki: “Allah ve kitabın ilmi yanında olanlar, benimle sizin aranızda şahit olarak kâfidir.” (Rad 

Sûresi, 43. âyet)  
872 ŚāniǾüŋ: ŚunǾınuŋ D. 
873 Ķanķı: Ħansı D. 
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9. Sünbülüŋ çįninde göŋlüm eylese
874

 mesken nǿola 

Ehl-i tevĥįdüŋ
875

 maķāmı ravża-i Rıđvān olur 

 

10. Śūretüŋ her şeyde çünki vāżıǾ olmuş
 876

 ey güneş 

Kim didi ĥūrį görünmez ya perį pinhān olur 

 

11. Gül ne çiçekdür ki anı beŋzedem
877

 ruħsāruŋa 

Ķanġı
878

 gülzāruŋ ruħuŋ tek bir gül-i ħandān olur
879

 

 

12. Ey ki müşkildür diyesin vāśıl
 880

 olmaķ yār ile 

Ķoy seni senden kesil kim müşkilüŋ āsān olur
881

 

 

13. Nefsini her kimse kim bildi vü Ĥaķķı ŧanıdı 

ǾĀrif-i Rab oldı adı Ǿabd iken sulŧān olur 

 

14. Düşdi sevdāya göŋül āşufte zülfüŋ dāmına 

Düşmeyen şol Ǿanberįn zencįre ser-gerdān olur
882

 

 

15. Külli şeyǿin hā[li]kün lā-reybe illā vechehū883 

Gör bu vechi kim ne vechüŋ vechine bürhān olur
884

 

 

16. Śūret-i Raĥmāna inkār eyledi dįv-i racįm 

Aĥsen-i taķvįme inkār eyleyen şeyŧān olur 

 

 

                                                      
874 Sünbülüŋ çįninde göŋlüm eylese: Ger śaçun çįninde göŋlüm eyledi D. 
875 Ehl-i tevĥįdüŋ: Ehl-i Ǿirfānuŋ D. 
876 çünki vāżıǾ olmuş: çün kim žāhir oldı D.  
877 ki anı beŋzedem: kim anı beŋzeden D. 
878 Ķanġı: Ħansı D. 
879 Bu beyit Divan’da 12. beyittir. 
880 diyesin vāśıl: diye sen vāĥid D. 
881 Bu beyit Divan’da 11. beyittir. 
882 Bu beyit Divan’da 15. beyittir. 
883  Sen Allah ile beraber başka bir ilâha ibadet 

etme. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O’nun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O’nundur ve 

kesinlikle O’na döndürüleceksiniz. (Kasas Sûresi, 88. âyetinden iktibas edilmiştir.) 
884 Bu beyit Divan’da 14. beyittir. 
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17. Ey Nesįmį āb-ı Kevŝerdür
885

 meger nuŧķuŋda kim 

Her kim ol şarābı içer mest-i cāvidān
 886

 olur 

 

109887 

Destūr 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Kim ki Ǿaşķuŋ dārına ber‐dār olur 

Cümle Ǿuşşāķ içre ol serdār olur 

 

2. Bunda Ǿuşşāķı yaķan od Ǿāķıbet 

Nār‐ı İbrāhim gibi gülzār olur 

 

3. Bunda aġyār keŝretinden ķurtulan 

Vaĥdet illerinde vaśl‐ı yār olur 

 

4. Ķorķma ŧamudan eger Ǿāşıķ iseŋ 

Bülbül olanuŋ yeri gülzār olur 

 

5. Cennet‐i Ǿirfāna dāħil olanuŋ 

Ķande baķsa gördigi dįdār olur. 

 

6. Gözsüz olanlar o yüzi görmedi
888

 

Anı gören hep ulüǿl‐ebśār889
 olur 

 

7. Dünyenüŋ leźźātına aldanma kim 

Bir gün ola cümle zehr‐i mār olur 

 

8. Sen gerekse ol cihānda pādişāh 

Bir beş on günde o tārumār olur 

                                                      
885 Kevŝerdür: Ĥayvāndur D. 
886 ol şarābı içer mest-i cāvidān: içer ol şerābı ĥayy-i cāvidān D. 
887 68 Gazel, Niyâzî Mısrî Divanı, s. 656 
888 görmedi: göremez D. 
889  Allah, geceyi ve gündüzü döndürüp duruyor. Şüphesiz bunda basiret 

sahibi olanlar için bir ibret vardır. (Nûr Sûresi, 44. âyet) 



184 

 

9. Tāc u taħtı ķulluġuna ol şehüŋ 

Verir iseŋ devletüŋ tekrār olur 

 

10. Ger ķabūl olduŋsa şāh olduŋ ebed 

Ķande böyle aśśı bir
890

 bāzār olur 

 

11. İlla tāc u taħta olmaz vaśl‐ı yār 

Ādet oldur aŋa cān įŝār olur 

 

12. Kim ki kendin yoķ iderse Mıśrįyā 

Yoķluġunuŋ ġāyetinde
891

 var olur 

 

110892 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Gün gibi insān-ı kāmil mažhar-ı āyāt olur  

On sekiz biŋ Ǿālemüŋ taśvįrine mirǿāt olur 

 

2. Her ne yerde kim güneş bulunsa Ǿayn-ı nūrdur  

Žulmetüŋ şānı velį gāh maĥv u gāh iŝbāt olur 

 

3. Şol vücūda āferįn olsun cihān mülküŋde kim  

İsm ü resmi terk idüp evśāfı maĥv-ı źāt olur 

 

4. Ķaŧre kim müstaġraġ-ı deryā-yı vaĥdetdür aŋa  

Ne nihāyet bulunur ne ġāyetüǿl-ġāyāt olur 

 

5. ǾĀşıķuŋ kim pįşesi cānı śatup derd almadur  

Zāhidüŋ endįşesi gāh şaŧĥı gāh
893

 ŧāmāt olur 

                                                      
890 aśśı bir: aśśılı D. 
891 ġāyetinde: tā ġāyetinde D. 
892110 Gazel, Usûlî Divanı, s. 114 
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[41] 

6. NatǾ-ı maǾnįde
894

 feres oynadımaz her büǿl-heves 

Ey nice luccāc bu manśūbdan düşer at
 895

 māt olur 

 

7. DaǾvįden geçmek durur ehl-i şuhūd ey müddeǾį  

Şāhid-i zor ile bu daǾvį ķaçan iŝbāt olur 

 

8. Ehl-i iķrāruŋ sücūdı vü niyāzı Ĥaķķadur  

Münkirüŋ maǾbūdı vü mescūdı dāǿim Lāt olur 

 

9. Ey Uśūlį Ǿaynuŋı ġayb eyledüŋ aǾyānda 

Anuŋ içün saŋa ġaybiyyāta Ǿayniyyāt olur 

 

111896 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Her kim ol yārı dilerse yoluna ķurbān olur 

Āteş-i Ǿaşķında dāǿim yanuben büryān olur 

 

2. Yūsuf-ı KenǾānı Mıśrį dilde bulmaķ isteyen 

Ħażret-i YaǾķūbveş āh eyleyüp giryān olur 

 

3. Cān bahādur görmege dįdār-ı pāk-i ĥażreti 

Var mıdur gelsin şehįd-i ĥançer-i cānān olur 

 

4. Būy-ı gülzār-ı ezelden pür-meşām olan göŋül 

Bülbül-i şūrįdeveş aġlar seĥer nālān olur 

 

                                                                                                                                                            
893 gāh şaŧĥı gāh: ki şaŧĥına D. 
894 maǾnįde: maǾnāda D. 
895 manśūbdan düşer at: manśūbelerde D. 
896 Şairin divanına ulaşılamamıştır. 
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5. Ķanġı dilde açılur Ĥaķdan tecellį gülleri 

Görmez ol bād-ı ħazānı dāǿimā ħandān olur 

 

6. Degme ādem Ǿāşıķ olmaz degme Ǿāşıķ vaśl-ı cū 

Cān u ten beźl eylemek Ǿaşķa bugün bürhān olur 

 

7. İrmege bāķį ĥayāta ölmeden ölmek gerek 

Fānį fiǿllāh olan Ǿāşıķ ölmeden vįrān olur 

 

8. Varlıġuŋ yoķ eyle Ĥaķķį Ǿāşıķ-ı śādıķ iseŋ 

Sırr-ı Ĥaķ ehl-i fenānuŋ ķalbine mihmān olur 

 

112897  

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Cennetüǿl-mevā yüzüŋdür leblerüŋ mā-i ŧahūr 

Mūsį-i cāndur sözüŋ nāzik vücūduŋ kūh-ı Ŧūr 

ǾĀlemüǿl-ġaybuŋ vücūdı
 898

 senden olmuşdur žuhūr 

Ey śaçuŋ žıll-i ilāhį vey ruħuŋ Allāhu nūr 

Ravżanuŋ servi boyuŋdur Ǿındehā cennātü899
 ĥūr 

 

2. Muśĥaf-ı ĥüsnüŋ çün olmuşdur cihāna vāżıĥa 

Şerĥine ķāśır durur biǿllāh
900

 zebān-ı şāriĥa 

Oldı nūr-ı māh rūyuŋ bu
901

 burc-ı dilde rāyiĥa
902

 

Ey śıfātuŋ ķul hüvaǿllāh903904
 vey cemālüŋ Fātiĥā905

 

İşte Tevrāt işte Furķān işte İncįl ü Zebūr
906

 

                                                      
8971 Tahmis, Kelâmî Divanı,  (Şiir, Divan’da yer almamakta fakat farklı kaynaklarda yer almaktadır.  Bkz. İsmail 

ÖZMEN, Alevi-Bektaşi Şairleri Antolojisi c. 2, KTB Yayınları, Ankara, 1998, s. 513) 
898 ǾĀlemüǿl-ġaybuŋ vücūdı: Fażl-ı Yezdānuŋ cemāli a.g.e. 
899  Cennetül Me’va da onun yanındadır. (Necm Sûresi, 15. âyet) 
900 billāĥ: nuŧķ-ı a.g.e. 
901 māh rūyuŋ bu: mā-i rūyun a.g.e. 
902 rāyiĥa: lāyıĥā a.g.e. 
903 Śıfātuŋ ķul hüvaǿllāh: Ķul hüvaǿllāh śıfātuŋ a.g.e. 
904  De ki; O Allah birdir. (İhlâs Sûresi, 1. âyet) 
905 Fātiĥa: Kur’ân-ı Kerîm’in ilk sûresidir. (Kur’ân 1)   
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3. Ey cemālüŋ cümle eşyānuŋ cemālünden cemįl 

ǾAnber-efşān śaçlaruŋdan çün
907

 iki böldi Ħalįl 

Biri ķāfa mübrehemdür birisi
 908

 nūna delįl 

İstivāsıdur śaçuŋ innā hedeynā hüs-sebįl909
 

Cennet anuŋdur ki ķıldı şol śırāŧ üzre Ǿubūr
910

 

  

4. Dest-i ķudret ile çün oldı
911

 muħammer ŧıynetüŋ 

Altı kerre pāyaŋ-ı būs eyleyüpdür
912

 ħilǾatüŋ 

Cümle āfāķda
913

 hemān māhiyyetidür ħilķatüŋ
914

 

On sekiz biŋ Ǿālemüŋ āyįnesidür śūretüŋ 

Kim ki şol mirǿātı buldı oldı min ehlüǿs-sürūr 

 

5. Rū-be-rū gel ādemüŋ vech-i ħatuna ķıl ĥisāb 

Kim kelāmuǿllāh-ı nāŧıķdur yaķįn bį-irtisāb 

Şerĥ ķıldum işbu maǾnįde saŋa ben bāb u bāb 

Ādemüŋ vechidür Allāhuŋ kitābı uş kitāb 

Ey Kelāmuǿllāha münkir ħavf minaǿllāhüǿl ġayūr915 

 

6. Źāt-ı muŧlaķ yaǾni Ĥaķ cümle śıfātuŋ Ǿaynıdur 

Źātdan olmaz śıfāt maǾnį de źātuŋ Ǿaynıdur 

RubǾ meskūn ile hep bu şeş cihātuŋ Ǿaynıdur 

ǾĀlemüǿl-ġaybuŋ vücūdı kāǿinātuŋ Ǿaynıdur 

Ey şehādetden ħabersiz cā-i nā yevmüǿn-nüşūr
916

 

 

 

                                                                                                                                                            
906 İşte Tevrāt işte Furķān işte İncįl ü Zebūr: Uşta Fürķān uştaTevrāt uşta İncįl ü Zebūr D. / Bu bend a.g.e.’de 3. benddir. 
907 śaçlaruŋdan çün: sünbülüŋ kim a.g.e. 
908 Biri ķāfa mübrehemdür birisi: Birisidür ķāf-ı mübhem biridür a.g.e. 
909  İster şükretsin, ister nankör olsun, gerçekten de biz ona doğru yolu gösterdik. (İnsân 

Sûresi, 3. âyet) 
910 Bu bend a.g.e.’de 2. benddir. 
911 ile çün oldı: eyleyelden tā a.g.e. 
912 pāyāŋ-ı būs eyleyüpdür: bist ü heşt ü si vü düǾdür a.g.e. 
913 āfāķda: āfāķuŋ a.g.e. 
914 ħilķatüŋ: śūretüŋ a.g.e. 
915 Allah kıskançtır, mü'min de kıskançtır. Allah'ın kıskanması, mü'minin Allah'ın haram ettiği şeyi yapmasıdır, 

hadisinden iktibas edilmiştir. (Buhâri, Nikah 107) / Bu bend a.g.e.’de yer almamaktadır. 
916 Bu bend a.g.e.’de yer almamaktadır. 
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7. ǾĀrif-i nefs olmayan bilmez ki kimdür Ĥaķ velį
917

 

Śūret-i eşyāyı gör mirǿāt-ı dilde müncelį 

Baś ayaķ vaĥdet iline kes
 918

 bu keŝretden eli 

Ķahr-ı luŧfuŋ Ǿilleti maǾnįde vāĥiddür belį
919

 

Bilmedi şeyŧān bu tevĥįdi eĥadden düşdi dūr
920

 

 

[42] 

8. Sevse dil ol źāt-ı pākį
921

 cümle-i ekvānda gör 

Raŧbiyā bes nįk ü bed her
922

 defter ü dįvānda gör 

Lįk Ǿayn-ı maǾnį ile gel śūret-i insānda gör 

ǾAyn u şįn
923

 u ķāfa baķ yārüŋ cemālin anda gör 

Ķıl tebārek
924

 ya muśavver leyse fįhā min füŧūr925
 

 

9. Āy u Ǿaynunda Ǿaynuǿllāh
926

 kitābın yaŋılan  

Ġaflet-i ħˇāba uyup mebdeǿ māādın
927

 yaŋılan
928

 

Sāǿil-i maǾnį ķatında
929

 her cevābın yaŋılan
930

 

Ķopdı ĥüsnüŋden ķıyāmet ey ĥisābın yaŋılan 

Uyħudan dūr kim irişdi vaǾde-i men fiǿl-ķubür931 

 

10. Her ki maǾşūķuŋ cefāsın cānına ķılmaz
932

 gıdî 

Ĥayy-i fiǿd-dāreyn olup bulmadı Ǿömr-i sermedi 

Ol Ǿimādüǿd-dįn-i sırr-ı Murtażā böyle didi 

Kim ki Eyyūbuŋ belāsın sevdiginden çekmedi 

                                                      
917 kimdür Ĥaķ velį: Ĥaķı dedi ǾAlį a.g.e. 
918 iline kes: yoluna çek a.g.e. 
919 belį: velį a.g.e. 
920 Bu bend a.g.e’de 5. benddir. 
921 Sevse dil ol źāt-ı pākį: Bist ü heşt ü si vü dü’dür a.g.e. 
922 Raŧbiyā bes nįk ü bed her: Raŧb ü yābis nįk ü bed ser a.g.e. 
923 şįn: şun a.g.e. 
924 Ne güzel yaratmış Allah, Mülk Sûresinin ilk kelimesidir. 
925 Onun yaratışında bir çatlak yoktur. (Mülk Sûresi, 3. âyetten iktibas edilmiştir.) / Bu bend a.g.e.’de 6. benddir. 
926 Ay u Ǿaynunda Ǿaynuǿllāh: Ey yemįnįden yemįnuǿllāĥ a.g.e. 
927 Ġaflet-i ħˇāba uyup mebdeǿ māādın: Ħˇāb-ı ġafletde varup mebdeǿ maādın a.g.e. 
928 Bu mısra a.g.e.’de 3. mısradır. 
929 ķatında: yanunda a.g.e. 
930 Bu mısra a.g.e.’de 3. mısradır. 
931  Kıyamet vakti de gelecektir. Bunda şüphe yoktur. Ve Allah ölüleri 

diriltip kaldıracaktır. (Hacc Sûresi, 7. âyet) / Bu bend a.g.e.’de 7. benddir. 
932 Her ki maǾşūķuŋ cefāsın cānına ķılmaz: Kim ki maǾşūķuŋ ġamuŋ cān ile ķılmasa a.g.e. 
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Giymedi cānān
933

 elinden ħilǾat-ı Ǿabden şekūr934
 

 

11. Ey özin ĥayvān śıfāt ķayd eyleyen emmārede 

Olma ser-gerdān śaķın bu gerdiş-i ġarārede 

Žāhir ü bāŧında gör Ĥaķķı bu aġ u ķarede 

FāǾil-i muŧlaķdan özge nesne yoķdur
935

 arede 

Ger sen idrāk itmez iseŋ
936

 bil ki sendendür ķuśūr
937

 

 

12. Nuŧķ-ı Ĥaķdan ey faķįh şeyŧān gibi gel çekme baş 

Ķıl ana niyyet ĥurūfın levĥa-i dilden ŧırāş 

ǾĀrif-i Ĥaķķuŋ ķatında nuŧķa geldi dāġ u ŧaş 

Küntü kenzüŋ perdesinden ġāfiruǿz-zenb938
 oldı fāş 

Zāhid istiġfāra geldi her dem eydür yā Ġafūr
939

 

 

13. Her ne kim vardur dü Ǿālem içre śūr-ı maǾnevį 

Āftāb-ı źātınuŋ nūrından aldı pertevį 

Cümle ĥuccetden velįkin işbu ĥuccetden ķavį 

Müǿminüŋ ķalbidür ey śāĥib-dil Allāhuŋ evi 

Leyse maķbūlüǿś-śalātüǿl-Ǿabdi illā biǿl ĥużūr
940

 

 

14. Ey Kelāmį fażl-ı Yezdān dergehine tevbe
941

 ķıl 

Olmayasın tā
942

 nesimde Ĥaķ ķatında münfaǾil 

Ĥayy-ı cāvidānı bilmek ister iseŋ şöyle bil
943

  

Rūĥ-ı Ķudsįdür
944

 Nesįmįnüŋ sözi ey zinde-dil 

                                                      
933 cānān: maĥbūb a.g.e. 
934  Nuh ile birlikte taşıdığımız kimselerin nesli! Şunu bilin ki Nuh, çok şükreden bir 

kul idi. (İsrâ Sûresi, 3. âyet)/ Bu bend a.g.e.’de 8. benddir. 
935 özge nesne yoķdur: ayru kimse yoħdur (Nesîmî Divanı’da 39. gazelin 10. beyitidir.) 
936 itmez iseŋ: eylemezseŋ (Nesîmî Divanı’da 39. gazelin 10. beyitidir.) 
937 Bu bend a.g.e.’de yer almamaktadır. 
938  Bu kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, 

günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı ağır olan, lütuf sahibi Allah tarafındandır. O’ndan başka ilâh yoktur. 

Dönüş ancak O’nadır. (Mü’mîn Sûresi, 3. âyet) 
939 Bu bend a.g.e.’de yer almamaktadır. 
940 “Huzurlu bir kalp olmaksızın kulun kıldığı namaz kabul olmaz.” / Bu bend a.g.e.’de yer almamaktadır. 
941 tevbe: secde D. 
942 Olmayasın tā: Olmayasın çün D. 
943 Ĥayy-ı cāvidānı bilmek ister iseŋ şöyle bil: Rūĥ-ı baħşi çün aŋa mįŝāķdan oldı sicil D. 
944 Rūĥ-ı Ķudsįdür: Rūĥ-ı Ķuds oldı D. 
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Ger Mesįĥā tek diriysen yatma kim çalındı śūr 

 

113945 

Destūr 

Remel 

FeǾilātün FeǾilātün FeǾilātün FeǾilün 

1. Fürķatüŋ urdı beni uş
946

 cigerüm yana durur 

Gelmedi cānuma vaśluŋ mededi ya ne durur 

 

2. Aķıdan yaşumı dişüŋ Ǿadedi incisidür 

Baķ anuŋ diķķatine gör ki 
947

 ne dür-dāne durur 

 
948

 

3. Ŧoludur ħūn-ı cigerden gözümüŋ bādiyesi 

Gel beni mest ideni gör ki ne peymāne durur 

 

4. Kim ki ĥüsnüŋ śıfatın söylemez anuŋ sözini 

Śaymazam
949

 hįçe ki bį-fāǿide efsāne durur 

 

5. İtmezem yüzüŋi bedr ayına nisbet niçün 

Ki yüzüŋ şemǾine gün ay ile pervāne durur 

 
950

 

6. Ey ķaçan sünbülinüŋ silsilesinden ġāfil 

Kişi
951

 ol silsileye düşmedi dįvāne durur 

 

7. Beni āşufte diyen ħālüni gör ħālini śor
 952

  

Zülfi dāmında beni śayd iden ol dāne durur 

 
953

 

                                                      
945116 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 323-324 
946 Fürķatüŋ urdı beni uş: Eridür fürķat odı uş D. 
947 diķķatine gör ki: nažmına gör sen ki D. 
948 Divan’da bir beyit daha vardır. 
949 Śaymazam: Śayarım D. 
950 Divan’da bir beyit daha vardır. 
951 Kişi: Kim ki. 
952 ħālüni gör ħālümi śor: ħālümi gör ħāline śor D. 
953 Divan’da bir beyit daha vardır. 
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8. Ey Eneǿl-Ĥaķdan ıraġ oldı Nesįmįye diyen
954

 

Yan bu ĥasretde ki ol dār ne merdāne durur 

 

114955 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Ey yüzüŋ sebǾuǿl-meŝānį nezzeleǿl-furķān956
 budur 

Vaĥy-i muŧlaķ Ĥaķ kelāmı ķāf u veǿl-Ķurǿān957
 budur 

 

2. Şol ĥayāt ābın ki buldı Ħıżr anı žulmette u[ş] 

Bulmuşam laǾlüŋde yaǾni çeşme-i ĥayvān budur 

 

3. Ey İrem gülzārı rūyuŋ
958

 vey dudaġuŋ selsebįl 

ǾĀşıķuŋ Rıđvānı sensin
959

 ravża-i Rıđvān budur
960

 

 

4. Söylemek vaķtinde şįrįn leblerüŋden cān yaķar 

Āferįn ol
961

 cāna ey cān-āferįn bürhān budur
962

 

 

5. Zerķ u tezvįrüŋ zamānı geçdi ey zāhid uyan 

ǾAşķa ŧāǾat ķıl ki oldı ĥükm anuŋ fermān budur
963

 

 

[43]  

6. Ey ķılan tevĥįd ü įmān küfr ü şirküŋ adını 

Gel bu zįbā-śūrete ķıl secde kim įmān budur 

 

                                                      
954 Nesįmįye diyen: Nesįmį Manśūr D. 
955138 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 352-353 
956  Âlemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkân’ı indiren Allah’ın şanı 

yücedir. (Fürkân Sûresi, 1. âyet) 
957  Kâf. Şerefli Kur’ân’a andolsun. (Kaf Sûresi, 1. âyet) 
958 rūyuŋ: yüzüŋ D. 
959 sensin: sensen D. 
960 Bu beyit Divan’da 4. beyittir. 
961 ol: śol D. 
962 Bu beyit Divan’da 3. beyittir. 
963 Bu beyit Divan’da 11. beyittir. 
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7. Aĥsen-i taķvįmi inkār eyler įmānsuz faķįh 

Şol ǾAzāzįlüŋ ki adın Ĥaķ didi şeyŧān budur
964

 

 

8. Ger desem ĥaķsın nigārā ġuśśadan iblįs erir 

Ver desem insān bu śıġmaz Ǿaķla kim insān budur
965

 

 

9. Gözlerüŋ Allāh u nūrun966
 āyetin tefsįr ider 

Ey bu maǾnįden ħabersiz śūret-i Raĥmān budur 

 

10. Dilberüŋ yolunda ķurbān ol fedā ķıl cānuŋı 

Ey beķāsuz cān-ı Ǿāşıķ cāvidānı cān budur
967

 

 

11. ǾĀşıķuŋ başıyla oynar şol nigāruŋ zülfi uş 

ǾĀşıķ ol meydāna gir
968

 kim ŧop ile çevgān budur
969

 

 

12. ǾAşķa çün dermān bulunmaz geç emekten ey ĥakįm 

Gel bilinmez
970

 nesneden geç epsem ol dermān budur
971

 

 

13. Ey diyen ħandān aġızlu bitmiş on günlük
972

 güle 

Gel bu ruħsāruŋ gülin gör kim gül-i ħandān budur
973

 

 

14. Gel Nesįmįnüŋ elinden bādeyi nūş eyle kim 

Lā-yezālį Ǿişret oldur ġuśśasız devrān budur 

 

                                                      
964 Bu beyit Divan’da 10. beyittir. 
965 Bu beyit Divan’da 5. beyittir. 
966 

 Allah, 

göklerin ve yerin nurudur. O’nun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs 

içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin 

ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile neredeyse aydınlatacak (kadar berrak)tır. Nur üstüne nur. 

Allah, dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah, insanlar için misaller verir. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir. (Nûr Sûresi, 

35. âyet) 
967 Bu beyit Divan’da 8. beyittir. 
968 gir: gel D. 
969 Bu beyit Divan’da 12. beyittir. 
970 bilinmez: bulınmaz D. 
971 Bu beyit Divan’da 13. beyittir. 
972 on günlük: ol gül-gūn D. 
973 Bu beyit Divan’da 7. beyittir. 
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115974 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. ǾĀşıķ ol ķurb-ı Muĥammed Muśŧafādan olma dūr 

Laĥmüke laĥmį975
 ǾAlįyyeǿl-Murtażādan olma dūr 

 

2. Şebber ü Şübber Ĥasan imām Ĥüseyn-i Kerbelā 

Ġāfil olma nūr-ı Ǿayn-ı enbiyādan olma dūr 

 

3. Bende-i Zeyneǿl- ǾAbā ķulı Muĥammed Bāķır ol 

Şāh-ı CaǾfer maǾden-i śıdķ u śafādan olma dūr 

 

4. Mūsį-i Kāžım ǾAlį Mūsį Rıżā vü şāh Taķį 

Şāhumuzdur bā-Naķį nūr-ı Ħudādan olma dūr 

 

5. İrgürür menzil-i maķśūda Ĥasan el-ǾAskerį 

Ey Yesārį Mehdį-i śāĥib-livādan olma dūr 

 

116976 

Destūr 

Hezec  

MefāǾįlün MefāǾįlün FeǾūlün 

1. Ķara śaçuŋ ki žulmātındadur nūr 

Anuŋ adı nedür nūrun Ǿalā nūr977
 

 

2. Yaŋaġuŋdan Ǿayān oldı Eneǿl-Ĥaķ 

Ķaçan gözgüde śūret ķala
978

 mestūr 

 

                                                      
974 Şairin divanında bu şiire ulaşılamamıştır. 
975 “Laĥmüke laĥmį: Eti benim etimdir.” Hadîs-i Şerîf’den iktibas edilmiştir. 
97671 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 267 
977 Nûr Sûresi 35. âyetten iktibas edilmiştir. 
978 Ķaçan gözgüde śūret ķala: Ħaçan śūret olur gözgüde D. 
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3. Nažįruŋ yoķdur ey dilber Nažįrüŋ 

Zehį śāĥib-nažar pākįze manžūr 

 
979

 

4. Ne meyden esrimiş nergislerüŋ kim 

Beni endįşesinden ķıldı maĥmūr 

 

5. Ne Muśĥafdur ki ĥüsnüŋ āyetini 

Beyān itdükçe Ǿaķl andan düşer dūr 

 
980

 

6. Viśālüŋ cāvidānı salŧanatdur 

Bu devlet olmadı her şāha maķdūr 

 

7. Çıķar panbuķ ķulaġuŋdan gözüŋ aç 

Ki ĥaşr oldı vü çalındı bu gün śūr 

 

8. Eger nūş ister iseŋ nįşe ķatlan 

Ki nūşı nįşsiz vermez bu zenbūr 

 

9. Gel ey sulŧān-ı Ǿālem Ǿārif ol kim 

Melįk maǾnįde Ǿārifdür ne faġfūr 

 

10. Lebüŋ laǾl-i Bedaħşān eyledi māt 

Ĥabeş mülkinde ħālüŋ aśdı menşūr 

 

11. Nesįmį Ĥaķķa vāśıl oldı
981

 cāvid 

Gerek mātem dut ey münkir gerek sūr 

 

 

 

 

                                                      
979 Divan’da bir beyit daha vardır. 
980 Divan’da bir beyit daha vardır. 
981 Ĥaķķa vāśıl oldı: Vāśıl oldı Ĥaķķa D. 
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117982 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Gel berü fetĥ-i dil içün eyle bir ferruħ sefer 

Ķıl teveccüh Ĥaķķa tā ĥāśıl ola fetĥ-i žafer 

 

2. Cümle aǾżāyı ķurā eyle çalış Ĥaķ rāhına 

Gör nice aśĥāb ile cehd eyledi ħayrüǿl-beşer 

 

3. Var Ǿavālimden ķadem al tā irince ĥażrete 

Menzil-i Ĥaķķaǿl-yaķįni sırrıŋa eyle maķar 

 

4. Cānuŋa zād bu yolı źikr-i hūyı dem-be-dem 

Şol hüviyyet Ǿālemünden žāhir olunca 
983

 

 

[44] 

5. Ĥaķķa vāśıl olmayınca ġamdan olmaz dil ħalāś 

Dāǿimā nefs-i ŧabįǾatdan çeker dürlü keder 

 

6. Ehremenler ŧoldurup işbu vücūduŋ şehrine 

Düşmene verdüŋ Süleymān taħtını ey bį-ħaber  

 

7. Gel ġazā-yı ekber it kes Ǿarş-ı nefs-i žālimi 

Māsivānuŋ ķalǾasın yıķ eyleyüp zįr ü zeber 

 

8. Şād olup ķalbüŋ bu fetĥ ile bahāristān ola 

Gülşen-i cemǾüŋ ise bād-ı śabāsı her seĥer 

 

 

                                                      
982 Şairin divanına ulaşılamamıştır. 
983 Mecmuada bu kısım okunamamıştır. 
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9. ǾĀlem-i farķa nüzūl idüp sefer-nümāyı bula 

CemǾ-i cemǾ ile olasın Ĥaķ ķatında muǾteber 

 

10. Çün fenāfiǿllāh yolundan eyleye sālik güźer 

İrişüp Mıśr-ı beķābiǿllāha źevķ ide şeker 

 

11. Ķanġı dil kim mažhar-ı feyż-i Ĥaķ ola Ĥaķķįyā 

Açılur bāġunda dāǿim śad hezārān verd-i ter 

 

118984 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Söyleme lāf eyleyüp hergiz kerāmetden ħaber 

Kim fenā ehlinde yoķdur māsivāǿllāhdan eŝer 

 

2. Gir göŋül ħalvet evine dār ile diyārı ķo 

Bulasın tā soĥbet-i cānāna ħalvetde žafer 

 

3. Gel dilerseŋ menzil-i Ǿāl-i ilāhįye vuśūl 

Ķįl u ķālüŋ berzaħından eyle erkenden güźer 

 

4. Bezm-i Ǿaşķuŋ cāmını źevķ u śafā ehline śor 

Bilmedi ol nesneyi Ǿālemde erbāb-ı keder 

 

5. Māsivā deyrinde şol kim put-perest oldı bugün  

Mescid-i dilde anuŋ olmaz namāzı muǾteber 

 

6. Gūş-ı cāna Ĥaķķįyā irerse ger Ĥaķdan śalā 

Eyledüŋ bį-şüphe şol vaĥdet maķāmın 
985

 

 
                                                      
984Şairin divanına ulaşılamamıştır. 
985 Mecmuada bu kısım okunamamıştır. 
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119986 

Destūr 

Rezec  

MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün 

1. Dil-dāra müştāķ oldı cān anuŋ cemālin arzular 

Hicrāna ķatlanmaz göŋül yārüŋ viśālin arzular 

 

2. Yandurdı şevķuŋ cānumı
987

 gör tābişinden kim nice 

Cānum śuśamışdur lebüŋ āb-ı zülālin arzular 

 
988

 

3. Çarħuŋ hilāl ü bedrine göŋlüm dilemez baķmaġa 

Niçün ki yüzüŋ bedr ile
989

 ķaşuŋ hilālin arzular 

 

4. ǾĀşıķlaruŋ āzārına gör kim nice bil baġlamış 

Şol bį-vefā Ǿāşıķlaruŋ niçün vebālin arzular
990

 

 

5. Çįn nāfesinden bezdi cān Ǿanberden uśandı göŋül 

Her birisi
991

 şol dilberüŋ zülfiyle ħālin arzular
992

 

 

6. Yā Rab ne ĥūrį-çehredür şol māh-ı tābān yüzlü kim 

Gördükçe anuŋ yüzini güneş zevālin arzular
993

 

 

7. Şehdüŋ ĥadįŝi şekerüŋ
994

 ħoş gelmez ol müştāķa kim 

Şol Rūĥ-ı Ķudsüŋ manŧıķı şįrįn maķālin arzular 

 

8. ǾAşķuŋda ķurbān oldıġın
995

 ister Nesįmį śor neden 

Şol maǾnįden kim dünyāda her şey kemālin arzular
996

 

                                                      
98693 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 293 
987 cānumı: baġrumı D. 
988 Divan’da bir beyit daha vardır. 
989 bedr ile: bedrini D. 
990 Bu beyit Divan’da 6. beyittir. 
991 birisi: śubĥ-dem D. 
992 Bu beyit Divan’da 8. beyittir. 
993 Bu beyit Divan’da 5. beyittir. 
994 şekerüŋ: hem şeker D. 
995 oldıġın: oldıġum D. 



198 

 

120997 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Lebüŋe ehl-i nažar çeşme-i ĥayvān didiler 

Gerçi uçmaġ ĥūrįsi cümle aŋa cān didiler 

 

2. Seni bu ĥüsn ü cemāl ile bu luŧf ile gören 

Ķorķdılar Ĥaķ dimege döndiler insān didiler 

 

3. Sünbülüŋ ĥāli perįşān didiler ehl-i ĥāl
998

 

Allāh Allāh ne
999

 içün müşke perįşān didiler 

 

4. Bir ķıluŋ ķıymetini her kime śordumsa didi
1000

 

Genc-i Ķārūn ile biŋ mülk-i Süleymān didiler 

1001
 

5. Düşmenüŋ adını Ǿāşıķlara śordum ki nedür 

İşiden cümle ne kāfir ne müselmān didiler 

6. Şek degül kim yüzüŋi görmemiş anlar ki seni 

Ĥūrįye beŋzedüben Yūsuf-ı KenǾān didiler 

 

7. Leblerüŋ vaślına irmek baŋa müşkil görinür 

Gerçi śordılar
1002

 anı dil ile āsān didiler 

1003
 

[45] 

8. Aġzuŋ esrārına endįşe ķaçan vāķıf ola 

Ki
1004

 Ǿuķūl ehli aŋa noķŧa-i pinhān didiler 

                                                                                                                                                            
996 Bu beyit Divan’da 9. beyittir. 
99787 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 286 
998 ehl-i ĥāl: ĥāl ehli D. 
999 ne: ney D. 
1000 didi: anı D. 
1001 Divan’da bir beyit daha vardır. 
1002 śordılar: śoranlar D. 
1003 Divan’da bir beyit daha vardır. 
1004 Ki: Çün D. 



199 

 

9. Ey Nesįmį dem-i ǾĮsį degül ise nefesüŋ 

Nefesi doġrılar aŋa ne içün cān didiler 

  

1211005 

Destūr 

Hafif 

FeǾilātün MefāǾilün FeǾilün  

1. Leblerüŋ ķandine sükker
1006

 didiler 

Cān-ı Şįrįne gör neler didiler 

 

2. Didiler kim dehānı yoķdur anuŋ 

Bį-ħaberler Ǿaceb ħaber didiler 

 

3. Cān dimişler dudaġuŋa hey hey 

Bu sözi gör ne muħtaśar didiler
1007

 

 

4. Şāma beŋzer didiler
1008

 ķara śaçuŋ
1009

 

ǾĀrıżuŋ nūrına seĥer didiler
1010

 

 

5. Ehl-i maǾnį ħuceste śūretüŋe 

MaǾnį-i vāhibüǿś-śuver didiler
1011

 

 

6. ǾAnber-efşān śaçuŋla Ǿārıżuŋa  

Yāsemįn üzre müşk-i ter didiler
1012

 

 

7. Şeb-i yeldā durur śaçuŋ gicesi 

Śūretüŋ bedrine ķamer didiler
1013

 

                                                      
100589 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 289 (Divan’da 13 beyittir.) 
1006 sükker: şeker D. 
1007 Bu beyit Divan’da 6. beyittir. 
1008 beŋzer didiler: beŋzeddiler D. 
1009 Bu Mısrada vezin aksamaktadır. 
1010 Bu beyit Divan’da 8. beyittir. 
1011 Bu beyit Divan’da 3. beyittir. 
1012 Bu beyit Divan’da 4. beyittir. 
1013 Bu beyit Divan’da 11. beyittir. 
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8. Kirpigüŋ oķuna ķaşuŋ yayına 

ǾĀşıķuŋ sįnesi siper didiler
1014

 

 

9. Baķ anuŋ yüzine ilāhuŋa baķ 

Ehl-i diller budur nažar didiler
1015

 

 

10. Ĥaķdan ıraġ olurmuş
1016

 anlar kim 

Seni ey nūr-ı Ĥaķ beşer didiler
1017

 

 

11. Ey Nesįmį muĥįŧ-i aǾžamsın 

Gerçi elfāžuŋa güher didiler
1018

 

 

1221019 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Sünbülüŋ ebrinde yüzüŋ māhını pinhān ider 

Kāfiri islāma çekmiş ġāret-i įmān ider 

 

2. Ey gözüm nūrı gözümden gitme ıraġ olma kim 

Cānumı yaķdı firāķuŋ gözümi 
1020

 giryān ider 

 

3. ǾAnber-efşān zülfüŋi ŧaġıtma nesrįn üzre kim 

ǾĀşıķuŋ göŋlin perįşān ĥāli ser-gerdān ider 

 

4. Gerçi laǾlüŋ cān verir Ǿāşıķlara ǾĮsį gibi
 1021

  

Gözlerüŋ sevdā meyinden esrimişdür ķan ider 

 

                                                      
1014 Bu beyit Divan’da 10. beyittir. 
1015 Bu beyit Divan’da 12. beyittir. 
1016 olurmuş: imiş D. 
1017 Bu beyit Divan’da 7. beyittir. 
1018 Bu beyit Divan’da 13. beyittir. 
101984 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 281-282 
1020 yaķdı firāķuŋ gözümi: yaħar ġamuŋ şevķuŋ meni D. 
1021 Ǿāşıķlara ǾĮsį gibi: cānsuzlara ǾĮsā kimi D. 
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5. Gerçi güneşden durur tābende māhuŋ rūyları
1022

 

Ey ķamer ħurşįd ü māhı ŧalǾatuŋ tābān
1023

 ider 

 

6. Gel beni ķurtar firāķuŋdan ki kāfir cānına 

Ŧamu itmez şol ġażābı
1024

 kim baŋa hicrān ider 

 

7. Cān ile iki cihānuŋ
1025

 ver nigāruŋ vaślın āl 

Kim bu beyǾı ķılmadı ser-māyesi
1026

 ħüsrān ider 

 

8. LaǾl ü mercānuŋ gözümden aķıdur dür-dāneler
1027

 

Gör bu inǾāmı baŋa kim laǾl ile mercān ider 

 

9. Gül
1028

 yanaġuŋ ĥasretinden aġlasam Ǿayb itme kim 

Bülbüli şevķinde giryān şol gül-i ħandān ider 

 

10. Śorma Ǿaşķuŋ derdine
1029

 dermān ŧabįb-i Ǿāmme kim 

Yāre śor anı ki Ǿāşıķ derdine dermān ider 

 

11. Zülf ü ħālüŋden Nesįmį ebcedi ķıldı tamām 

Şimdi yüzüŋden beyān-ı śūret-i Raĥmān ider 

 

1231030 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Ħaŧŧ-ı 
Ǿ
anber-būlaruŋ şol dem ki reyĥānlıķ ider  

Sünbül-i zülfüŋ ara yerde perįşānlıķ ider 

                                                      
1022 rūyları: ŧalǾatı D. 
1023 tābān: pinhān D. 
1024 ġażābı: Ǿaźābı D. 
1025 cihānuŋ: cihānı D. 
1026 ķılmadı ser-māyesi: ķılmayan ser-māyesin D. 
1027 dür-dāneler: dür-dāneyi D. 
1028 Gül: Ger D. 
1029 derdine: derdini D. 
103067 Gazel, Neccarzâde Rızâ Divanı, s. 275 
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2. Tekke-i
1031

 Ǿaşķuŋda abdāl olmuş ey kān-ı kerem 

Ħayli demlerdür dil-i dįvāne mihmānlıķ ider 

 

3. KaǾbe-i zülf-i siyāhuŋdan ħurūc itmiş şehā  

Hāşimį ħālüŋ Ĥabeş mülküŋde sulŧānlıķ ider 

 

4. Olsa da hicrān ile tebĥāle-rįz-i iştiyāķ  

Ħāŧır-ı mecrūĥuma çeşmüm nemekdānlıķ ider 

 

5. Olmasun cāh-ı fenāda ehl-i dil laġzįde-pā  

Yoħsa aĥbāb-ı źeviǿl-elbāb-ı iħvānlıķ ider 

 

6. Büǿl-
Ǿ
acebdür bülbül-i ŧab

Ǿ
-ı Rıżā şeb-tā-seĥer  

Gülşen-i naǾt-ı şerįfüŋde ġazel-ħ
ˇ
ānlıķ ider 

 

1241032 

Destūr 

Hezec  

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

1. Ħudāvendā şeb-i tārik-i hicrāna seĥer gönder  

Diyār-ı iştiyāķa peyk-i vuślatla ħaber gönder 

 

[46] 

2. Şehā dil-mürdegān-ı bāġ-ı cūduŋ muntažırlardur  

Kerem ķıl şebnem-i nįsān-ı feyżüŋden eŝer gönder 

 

3. Temāşā-yı cemāle dįde-i terde liyāķat yoķ  

Ġubār-ı reh-güźerüŋden
1033

 baŋa kuĥl-ı baśar gönder 

 

                                                      
1031 Tekke-i: Tekye-i D. 
103233 Gazel, Neccarzâde Rızâ Divanı, s. 445 
1033 reh-güźerüŋden: reh-güźerüŋde D. 
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4. Gülistān-ı dil-i serdį-i ġam pejmürde ĥāl itdi 

Leŧāfet bāġına bir bāġbān-ı muǾteber gönder 

 

5. Şehā revnaķ-nümā-yı kūşe-i destār-ı 
Ǿ
irfāna 

Nihāl-i gül-sitān-ı maǾrifetden verd-i ter gönder 

 

6. Nice demdür ki eŧfāl-i ħıred rencįde-ħāŧırdur 

Bu mekteb-ħāne-i izǾāna bir ehl-i hüner gönder 

 

7. Cebįn-i tāb-nākuŋ maŧla
Ǿ
-ı nūr-ı hidāyetdür  

Cemālüŋ āftābından Rıżāya nūr-ı fer gönder  

 

1251034 

Destūr 

Hezec 

MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün 

1. Ey ādem-i maǾnį bize Raĥmān ħaberin ver 

Derd ehli olan dillere dermān ħaberin ver 

 

2. ǾĀşıķ cigerüm pāreledi ĥançer-i hicrān 

Luŧf ile bize vuślat-ı cānān ħaberin ver 

 

3. Bu Ǿilme duħūl eyleyemez bu Ǿalį Buķrat 

Sen gizli bize ĥikmet-i Loķmān ħaberin ver 

 

4. Şeyŧān bu yolı bilmedi cüb düşdi o āħir 

Ķo anı feriştehlere insān ħaberin ver 

 

5. Ādem nice yıl aġladı cūy-ı ġama düşdi 

Aġlatma ilāhį ķulı sulŧān ħaberin ver 

 

                                                      
1034 Şairin divanına ulaşılamamıştır. 



204 

 

6. Bir mūrçeyüm yollara düşmiş gezerüm āh 

Ey bād-ı śabā sen baŋa cānān ħaberin ver  

 

7. Ey Ĥaķķį Muĥammed ĥaķķı Ǿirfān güherin śaç 

Muĥtāc olan Ǿāşıķlara ol kān ħaberin ver  

 

1261035 

Destūr 

Hezec 

MefāǾįlün MefāǾįlün FeǾūlün 

1. Yüzüŋ Muśĥafdur ey rūĥ-ı muśavver 

TeǾālā şānehü Allāhu ekber 

 

2. Sekiz ķapusıdur
1036

 cennāt-ı Ǿadnüŋ 

Ķaşuŋla kirpigüŋ zülfüŋ muǾanber 

 

3. Elem neşraĥ1037
 śaçuŋ veǿş-şems1038

 alnuŋ
1039

 

Boyuŋ Ŧūbā lebüŋdür āb-ı Kevŝer 

 

4. ǾAyān oldı lebüŋ Ǿaynında şol śu 

Ki ġarķ oldı cihān baĥrına yek-ser 

 

5. Tenüŋ ŧįninden oldı ħalķ ervāĥ 

TeǾālāǿllāh zehį pākįze-gevher 

 

6. Sücūd eyler ruħ u zülfüŋ ķatında 

Ay ile encüm ü ħurşįd-i ħāver 

 

 

                                                      
103572 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 268 
1036 ķapusıdur: ķapısu var D. 
1037  Göğsünü senin için şerh etmedik mi? (İnşirah Sûresi, 1. âyet) 
1038   Ve onu takip ettiği zaman aya. (Şems Sûresi, 1. âyet) 
1039 alnuŋ: yüzüŋ D. 
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7. Rumūzın bilmeyen Beytüǿl-ĥarāmuŋ 

Ne bilsin kim nedür miĥrāb u minber
1040

 

 

8. Felek ĥüsnüŋde ĥayrāndur melek māt 

Ne deryāsın ne maǾdensin ne cevher
1041

 

 

9. Ser-ā-ser nūr-ı vaĥdetdür
1042

 vücūduŋ 

Ne māhiyyetsin ey źāt-ı muŧahher 

 

10. Meger şemǾ-i tecellįdür cemālüŋ 

Ki nūrından cihān oldı münevver 

 

11. Nesįmįnüŋ sözi Ĥaķdur Ĥaķı bil 

Ki Ĥaķdur kim anuŋ dilinde söyler 

 

1271043 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Şol göŋül kim eyledi Ĥaķdan bugün nūr iķtibās 

Ķalmadı şirk ü riyānuŋ žulmetinden anda pas 

 

2. Sırr-ı vuślat isteyen dillerde neyler ġıll u ġış 

Cevherin pāk itmeyince olmadı altun nuĥās 

 

3. Girmege maĥrem sarāy-ı Ǿaşķ-ı pāke zāhidā 

İǾtiķād ister muķaddem ol durur zįrā esās 

 

4. Bulmaġa įmān-ı kāmil rütbesin eyle sülūk 

ǾĀlem-i Ǿayneǿl-yaķįne irişüp dol Ĥaķ-şinās 

                                                      
1040 Bu beyit Divan’da 8. beyittir. 
1041 Bu beyit Divan’da 7. beyittir. 
1042 vaĥdetdür: muŧlaķdur D. 
1043 Şairin divanına ulaşılamamıştır. 
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[47] 

5. Ey Ǿaceb cām-ı muĥabbet kim içen bir cürǾasın 

Tā ebed alur dimāġ-ı cānı źevķ-i bį-ķıyās 

 

6. Eyleyen ālāyiş-i şirk ü riyādan ķalbi pāk 

Ĥaķķįyā iħlāś u taķvādan giyer fāħir libās  

 

1281044 

Destūr 

Müctes 

MefāǾilün FeǾilātün MefāǾilün FeǾilün 

1. Ne sidredür ki boyuŋdan ķıyāmet oldı fāş 

Gören ķıyām ile ķaddin bu sidrenüŋ sābāş 

 

2. Zehį türāb ile Ǿaķd eyleyen yel ile odı 

Zehį śu üstüne yazan bu śūreti naķķāş 

 

3. Kimüŋ ki Ǿaşķ ile başı ezelde olmadı
1045

 ħoş 

Ħoş olmasun iki Ǿālemde ol beķāsuz baş 

 

4. Kimüŋ ki Ǿaşķ-ı ĥaķįķįden
1046

 olmadı cānı 

Sen ādemį dime aŋa anuŋ adıdur
1047

 ŧaş 

 

5. Sücūda gelmedi illā bu maǾnįden şeyŧān 

Ki tā faķįh-i ħaŧā-bįnle olısar
1048

 dindaş  

 

6. Murāda irmeyiser kimse Ĥaķsuz ey ġāfil 

Gerekse şāh-ı cihān ol gerekse
1049

 ol biŋ yaş 

 
1050

 

                                                      
1044206 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 435-436 
1045 Ǿaşķ ile başı ezelde olmadı: olmadı başı ezelde Ǿışķ ile D. 
1046 ĥaķįķįden: ĥaķįķatden D. 
1047 aŋa anuŋ adıdur: aŋa ki ķoydum adını D. 
1048 olısar: ola D. 
1049 Gerekse şāh-ı cihān ol gerekse: Gerek şāh-ı cihān ol cihānda D. 
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7. Kimüŋ ki oldı naśįbi ezelde Ĥaķdan Ǿaşķ 

Aŋa ne şerbet ü maǾcūn gerek ne etmek ü aş 

 

8. Firāş ü mefrişe faħr itme Ǿāşıķ ol Ǿāşıķ 

Ki Ǿāşıķuŋ eşigine melįk durur ferrāş 

 

9. Ķaçan duŧaş olısar āħiretde ol Ĥaķķa 

Kim olmadı bu cihānda Ĥaķ
1051

 anuŋla ŧuŧaş 

 

10. Ķalenderüŋ śıfatıdur fenā ile tecrįd 

Ķalender ol ikilikden mücerred ü ķallāş 

 

11. Şarāb u şāhide śūfį ķaçan ĥarįf olısar 

Bu resme āla
1052

 boyanmış bu āli çoķ ķalmaş 

 

12. Yüzüŋdür ey śanem ol Muśĥaf-ı ilāhį kim 

Bulundı ħaŧ u siyāhında
1053

 hem ķuru ile yaş 

 

13. Nesįmįnüŋ sözi çünkim
1054

 bahālu gevherdür 

Bu resm ile
1055

 ne içündür ki śatar anı belāş 

 

1291056 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. ǾĀşıķuŋ maķśūdu ol maĥbūb-ı bį-hemtā imiş 

Himmeti ġāyet bülend ü maŧlabı aǾlā
1057

 imiş 

 

                                                                                                                                                            
1050 Divan’da bir beyit daha vardır. 
1051 Ĥaķ: bu gün D. 
1052 āla: kǿalā D. 
1053 ħaŧ u siyāhında: āyet ü ĥarfinde D. 
1054 çünkim: çünki D. 
1055 resm ile: nevǾ ile D. 
1056155 Gazel, Aziz Mahmud Hüdâyî Divanı, s. 343-344-345 
1057 aǾlā: bālā D. 



208 

 

2. Ķāf u nūn iķlįm-i ǾAnķāsın şikār itse nǿola 

Rūĥ-ı Ǿārif şāh-bāz-ı Ķāf-ı istiġnā imiş 

 

3. Nūr-ı pāk-ı Ĥaķķı Ĥaķ ile şühūd it ey göŋül 

Bunda yārin görmeyen yarın daħı aǾmā imiş 

 

4. Ġayra baķmaz dāǿimā sırr-ı sarāyın pāk ider 

ǾĀşıķuŋ
1058

 zįrā murādı Ĥażret-i Mevlā imiş 

 

5. Ķābe ķavseyni1059 geçüp irmiş sarāy-ı vaĥdete 

Ey Hüdāyį maķśaduŋ bildi ki ev-ednā1060
 imiş

1061
 

 

1301062 

Destūr 

Rezec 

MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün 

1. Ey cennetüŋ ħandān güli acı firāķuŋ ħār imiş 

Müştāķa dirlik sensizin vaǿllāhi
1063

 key düşvār imiş 

 

2. Sensiz gerekmez kün fekān ey śūret-i Raĥmān baŋa 

ǾAşķ ehlinüŋ maķśūdı çün kevn ü mekāndan yār imiş 

 

3. Mūsį tecellį nūrını görmek temennā eyledi 

Maķśūdı maǾlūm oldı ki
1064

 Ĥaķdan anuŋ dįdār imiş 

 

4. Ĥaķ ile
1065

 yār ol yārı bil yād olma Ĥaķdan Ǿārif ol 

Şol müddeǾį kim Ĥaķ ile yār olmadı aġyār imiş 

 

                                                      
1058 ǾĀşıķuŋ: Śādıķuŋ D. 
1059  Böylece iki yay mesafesi kadar, (hatta) daha yakın oldu. (Necm Sûresi, 9. âyet) 
1060  Böylece iki yay mesafesi kadar, (hatta) daha yakın oldu. (Necm Sûresi, 9. âyet) 
1061 Ey Hüdāyį maķśaduŋ bildi ki ev ednā imiş: Sırr-ı ev-ednā Hüdāyį cümleden aǾlā imiş D. 
1062202 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 429-430 
1063 vaǿllāhi: biǿllāhi D. 
1064 ki: kim D. 
1065 Ĥaķ ile: Nefsüŋle D. 
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5. Ger ŧanımışsan nefsüŋi gerçek bilürsen Rabbüŋi 

Ĥaķdur senüŋle ġam yime niçün ki Ĥaķķuŋ yār imiş 

 

6. Manśūr Eneǿl-Ĥaķ söyledi Ĥaķdur sözi Ĥaķ söyledi 

Anuŋ cezāsı ġam degül bįgāneden ger-dār imiş 

 

7. Ķālū belā1066
nuŋ Ǿahdini unutmazam unutma kim 

Įmān-ı tevĥįd ehlinüŋ şol Ǿahd ü şol iķrār imiş 

 

[48] 

8. Münkir inanmaz Ĥaķķa ger Ǿayb itme anı fāriġ ol 

Şol maǾnįden kim münkirüŋ dāǿim işi inkār imiş 

 

9. Tevĥįde gelmez müşriküŋ ķalbi vü Ǿaynı aĥvālüŋ 

Sen şol müvaĥĥidlerden ol ķāđį ulüǿl-ebśār imiş 

 

10. Gül-gūn yanaġuŋdan baŋa keşf oldı ey bedrüǿd-dücā 

Ehl-i vefānuŋ cenneti şol bāġ u şol gülzār imiş 

 

11. Her zāhidüŋ kim tesbįĥi şol zülf-i pür-çįn olmadı 

Źikri hebā vü herzedür seccādesi zünnār imiş 

 

12. Ĥaķ śūretinden göz yumar zāhid nedendür bilmezem 

Şol mekri çoķ şeyŧān gibi Ĥaķdan meger bįzār imiş 

 

13. ǾĀrif ķatında dünyānuŋ miķdārı yoķdur źerrece 

Mįzāna çek miķdārını gör kim ne bį-miķdār imiş 

 

14. Nuŧķı Nesįmįnüŋ yaķįn Allāhu nūruŋ1067
 şerĥidür 

Her kim bu nūrı bilmedi bil kim naśįbi nār imiş 

                                                      
1066   Evet dediler (Kur’ânda 7 sūrede geçmektedir. EnǾam Sûresi, 30. âyet; A’raf Sûresi, 172. âyet; Zumer 

Sûresi,71. âyet; Mu’min Sûresi, 50. âyet; Ahkaf Sûresi, 34. âyet; Hadîd Sûresi, 14. âyet; Mülk Sûresi, 9. âyet) 
1067  Nur Sûresi, 35. âyetten iktibas edilmiştir. 
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1311068 

Destūr 

Hezec 

MefāǾįlün MefāǾįlün FeǾūlün 

1. Ĥarāmį gözlerüŋ yaġmaya düşmiş 

Zehį cādū ne ħoş sevdāya düşmiş 

 

2. Neden düşmiş muǾanber zülfüŋe tāb 

Meger şol vech ile kim aya düşmiş 

 

3. Ķarār itmez göŋül zülfüŋden ayru  

Bu ser-gerdān uzun ġavġāya
1069

 düşmiş
1070

 

 

4. Gözümde inci dişlerüŋ ħayāli
1071

 

Görin kim ne derin
1072

 deryāya düşmiş
1073

 

 

5. Mey ü şāhid bu gün şeksiz ĥarāmdur 

Aŋa ki ķıśśa-i
1074

 ferdāya düşmiş
1075

 

 

6. Eneǿl-Ĥaķ çaġırur çeng ü def ü ney 

Yalancı Lā ilāhe illāya düşmiş
1076

 

 

7. Ne şįrįn noķŧadur ol kim ķalemden 

Ŧamıp şol laǾl-i rūĥ-efzāya düşmiş
1077

 

 

 

                                                      
1068204-2010 Gazel, Nesîmî Divanı, s.432-440 (Şiir iki farklı gazelin birleşmesinden oluşturulmuştur. 1, 2, 3, 4, 6, 10. 

beyitler 204 numaralı şiirden alınmıştır; 5, 7, 8, 9, 11. beyitler 210 numaralı şiirden alınmıştır.) 
1069 ġavġāya: sevdāya D. 
1070 Bu beyit Divan’da 6. beyittir. 
1071 ħayāli: ħayālüŋ D. 
1072 Görin kim ne derin: Gören aydur güher D. 
1073 Bu beyit Divan’da 3. beyittir. 
1074 Ķıśśa-i: ķuśśa D. 
1075 Bu beyit Divan’da 12. beyittir. 
1076 Bu beyit Divan’da 5. beyittir. 
1077 Bu beyit Divan’da 13. beyittir. 
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8. Ayaġuŋda śaçuŋ başuŋ getürmez 

Cenābı gör ne Ǿālį pāye düşmiş
1078

 

 

9. Görüŋ kim sünbül-i Hindū-śıfāt şol
1079

 

Nice ħurşįd ile hem-sāye düşmiş
1080

 

 

10. Ne fettānsuŋ ki cümle senden ötürü
1081

 

Cihān uçdan uca
1082

 ġavġāya düşmiş
1083

 

 

11. Nesįmį ķurbān oldı ķaşlaruŋa
1084

 

Ne ķurbān kim anuŋ
1085

 tek yaya düşmiş
1086

 

 

1321087 

Destūr 

Hezec 

MefāǾįlün MefāǾįlün FeǾūlün 

I 

1. Göŋül verme śaķın dünyāda cāha 

Ola gör ibn-i Edhem-vār dervįş 

Düşersin cāhdan sonra dacāha 

Yüri var Ǿāķil iseŋ olma dil-rįş 

 

II 

2. Hüvaǿllāĥ u Hüveǿl-bāķį Hüveǿl-ĥaķ 

Ķalanı fānį-i muŧlaķdur el-ĥaķ 

Olagör var fenā ehline mülĥaķ 

Göŋülde ķalmasın bir źerre teşvįş 

                                                      
1078 Bu beyit Divan’da 10. beyittir. 
1079 Görüŋ kim sünbül-i Hindū-śıfāt şol: Göriŋ şol sünbül-i Hindū-śıfāt kim D. 
1080 Bu beyit Divan’da 9. beyittir. 
1081 Ne fettānsuŋ ki cümle senden ötürü: Ne fettāndur Ǿaceb nergislerüŋ kim D. 
1082 uçdan uca: siĥrinden uş D. 
1083 Bu beyit Divan’da 4. beyittir. 
1084 Nesįmį ķurbān oldı ķaşlaruŋa: Nesįmį oldı ķurbān ķaşuŋ için D. 
1085 anuŋ: ķaşuŋ D. 
1086 Bu beyit Divan’da 14. beyittir. 
1087 Şairin divanına ulaşılamamıştır. 
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III 

3. Ħarāb-ender-ħarāb oldı gülenler 

Türāb-ender-türāb oldı gülenler 

Çün āħir aġladı evvel gülenler 

Bugün feryādı eyle kendüŋe iş 

 

IV 

4. Şu kim ħāk-i fenāyı mesken ide 

Fenādan bāķiye Ǿizzetle gide  

Sivā-yı Ǿaķlı olan kişi nǿide 

Ki vardur māsivāda cāna çoķ nįş  

 

V 

5. Geçegör śūretüŋ cānā serābın 

İçe gör Ǿaşķ ile maǾnį şarābın 

İǾmārın ķıl bu cān u dil ħarābın 

Şeb ü rūz eyle ĥālüŋ durma teftįş 

 

VI 

6. ǾAŧā Ĥaķdan durur ġayruŋ nesi var 

Meded Ĥaķdan durur var Ĥaķķa yalvar 

Degüldür māsivānuŋ ĥāli hemvār 

Seni irşād ider bu yaz ile ķış 

 

VII 

7. Uyan ġafletden ey Ĥaķķį gözüŋ aç 

Gözüŋden dürr-i mercāndan güher śaç 

Göŋülden māsivāyı eyle iħrāç 

Ĥaķķı eyle tenķįş 

 

[49] 
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1331088 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Bu ŧabįǾat žulmetinden bulmaķ isterseŋ ħalāś 

Gel riyāżetle arıd bu cism ü cānı çün raśāś 

 

2. Nice mecrūĥ eylediyse rūĥuŋı emmāre nefs 

Sen de źikr-i gürz ile ur başına eyle ķıśāś 

 

3. Her ne vaķtin ġālip olsa kes ġıdāsın kāfirüŋ 

Gice gündüz cinne‐i tevĥįdi ķıl saŋa menāś 

 

4. ǾUzlet‐i ĥalķ iħtiyār it sen saŋa gel ey göŋül 

Tā bulasın Ǿuzlet ile Ĥaķ ķatında iķtiśāś 

 

5. Ey Niyāzį bu riyāżet yoluna kim gittise 

Buldılar şol źevķi kim buldı anı ancaķ ħavāś 

 

1341089 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Sen seni bilmekdür ancaķ pįre ülfetden ġaraż 

Noķŧa-i fehm eylemekdür Ǿilm ü ĥikmetden
1090

 ġaraż 

 

2. Ħalķa bunca enbiyā kim geldi daǾvet eyledi 

Vaĥdetüŋ sırrı bilinmekdür o daǾvetden ġaraż 

 

 

                                                      
108893 Gazel, Niyâzî Mısrî Divanı, s. 760 
108994 Gazel, Niyâzî Mısrî Divanı, s. 764 
1090 Ǿilm ü ĥikmetden: Ǿilm ü Ǿirfāndan D. 
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3. ŚāniǾi gör günde yüz biŋ dürlü śanǾat gösterür 

Kendini göstermek içündür o śanǾatdan ġaraż 

 

4. Hep celālüŋ perdesidür küfr ü Ǿiśyāndan murād 

Baĥr‐ı cūduŋ
1091

 ķaŧresidür fażl u raĥmetden ġaraż 

 

5. Nefsini bilen irermiş bir dükenmez devlete 

Faķru faħrį
1092

dür Niyāzį bil o devletden ġaraż 

 

1351093 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Faķr ile faħr eylemekdür cāh u devletden ġaraż 

Źull-i nefsi aŋlamaķdur Ǿizz ü rifǾatden ġaraż 

 

2. Ǿİlm ile maķśūd olan Ĥaķ bilmek oldı ey kişi 

Bir ķurı ceng ü cidāl śanma bu ĥikmetden ġaraż 

 

3. Pāk ü ŧāhir eyle çirkāb-ı hevādan nefsüŋi 

Yaluŋız el yüz yumaķ śanma ŧahāretden ġaraż 

 

4. Ħalvet ile LimeǾaǿllāh sırrı ile bir nefes 

Mürşid-i kāmil ile bu oldı śoĥbetden ġaraż 

 

5. Sende açlıķ sende perhiz çille yoķdur sālikā 

Bu mıdur bu yolda fikr ile ŧarįķatdan ġaraż 

 

6. Źikr ü fikrüŋ dāǿimā sen eyle dilden ĥalķı sür 

Ĥaķķ ile Ĥaķķ olmadur Ĥaķķį ĥaķįķatden ġaraż 

                                                      
1091 Baĥr‐ı cūduŋ: Baĥr‐ı vücūduŋ D. 
1092 El-fakru fahri: Fakirlik övüncümdür (Aclûnî,  Keşfü'l-hafâ, 2/87 hadisinden iktibas edilmiştir.) 
1093 Şairin divanına ulaşılamamıştır. 
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1361094 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Len terānį1095
 peykeründen rūy-ı ālüŋdür ġaraż  

Ŧūr-ı dįdār-ı tecellįden miŝālüŋdür ġaraż 

 

2. Ĥaķ budur mülk-i melāĥatda nažįr olmaz saŋa  

Aĥsen-i taķvįmden cānā cemālüŋdür ġaraż 

 

3. Āftāb-ı iştiyāķuŋla seĥer-ħįz olmadan  

Rüǿyet-i nūr-ı cemāl-i bā-kemālüŋdür ġaraż 

 

4. Rūz-ı evvel vaśl ile ifŧārdur niyyetleri  

Rūze-dārān-ı ġama Ǿıyd-i viśālüŋdür ġaraż 

 

5. Māh-tāb āyįne-dār olmuş gezer mehtābda
1096

 

Ay başında resm-i ebrū-yı hilālüŋdür ġaraż 

 

6. Sır be-ceyb-i intižār olmuş Rıżā şām u seĥer  

Ġālibā teşrįf-i mihmān-ı ħayālüŋdür ġaraż 

 

1371097 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Feyż-i irşād ile olsun ħāne-i dil pür-neşāŧ  

Źevķ-i vicdān ile gelsin ehl-i şevķe inbisāŧ 

 

                                                      
109442 Gazel, Neccarzâde Rızâ Divanı, s. 138 
1095  Mûsâ, belirlediğimiz yere (Tûr’a) gelip Rabbi de ona 

konuşunca, “Rabbim! Bana (kendini) göster, sana bakayım” dedi. Allah da, “Beni (dünyada) katiyen göremezsin. 

(A’râf Sûresi 143. âyetten iktibas edilmiştir.) 
1096 mehtābda: dergāhda D. 
1097140 Gazel, Neccarzâde Rızâ Divanı, s. 314-315 
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2. Mürşid-i Ǿaşķuŋ teşebbüŝ eyleyen dāmānına  

Olmadı pā-beste-i bend-i ribāŧ-ı irtibāŧ 

 

3. Lā vü illādan sebükbār eyle dūş-ı himmeti  

İĥtimālāt ile ķaŧǾ olmaz güźer-gāhı śırāŧ 

 

4. Ehl-i tecrįd ol olup varlıķ libāsından ħalāś 

Geç bu fānį ŝıķletin çekme yeter bār-ı bisāŧ 

 

5. Sūdına baķma fenā dükkānını der-beste ķıl  

Cāy-gāh-ı pür-ħaŧardur cār-ı sū-yı iħtilāŧ 

 

6. Hücre-i Ǿālemde dāǿim ehl-i derde hem-dem ol  

ǾĀşıķa meydān-ı vāsiǾdür Rıżā semmüǿl-ħıyāŧ1098
 

 

1381099 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Her denįnüŋ sözine aldanup itme iħtilāŧ 

Her leǿįmi sırra maĥrem śanma eyle iĥtiyāŧ 

 

[50] 

2. Şol ki söz ķadrin bilür cānuŋ aŋa eyle niŝār
1100

 

Ayaġınuŋ altına döşe yüzüŋi çün bisāŧ 

 

3. ǾĀrifüŋ ķadrin yine ol Ǿārif olanlar bilür 

Ehl‐i Ǿulvüŋ rütbesini bilmez ehl‐i inĥiŧāŧ 

 

                                                      
1098  Bizim 

âyetlerimizi yalanlayıp da onlara karşı kibirlenmek isteyenler var ya, işte onlara gök kapıları açılmayacak ve onlar 
deve iğne deliğine girinceye kadar cennete giremeyeceklerdir. Suçluları işte böyle cezalandırırız. (A’râf Sûresi, 40. 

âyet) 
109995 Gazel, Niyâzî Mısrî Divanı, s. 767 
1100 aŋa eyle nisār: nisār eyler aŋa D. 
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4. Güç getürme kendüŋe geldükçe aġyār
1101

 ŧaǾnesi 

Sükkeri ĥalvādur andan žāhir olur inbisāŧ 

 

5. Ey Niyāzį fāriġ u āzāde ol var çekme ġam 

Ķahr u luŧfu bir bilürseŋ ġam olur saŋa neşāŧ 

 

1391102 

Destūr 

Hezec 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

1. Zehį ķudret yaratmış Ādemi ol vāĥid-i muŧlaķ 

ǾAyān itmiş anuŋla kenz-i maħfįsin şehā el-ĥaķ 

Bu mażmūna ne bilür hem velįler didiler śıdķ 

Eger ādem iseŋ fehm eyle gör seni saŋa bıraķ 

Cemālüŋ muśĥaf-ı nāŧıķ ne bilsin zāhid-i aĥmaķ 

Yazılmış ism-i aǾžam anda ol fażl-ı ilāh ancaķ 

 

2. Denildi şānuŋa çün śūret-i Raĥmān yā ādem 

Yaradılmış ne kim var dersen olduŋ cümledeŋ aǾžam 

Yazılmış vechüŋ üzre ħaŧŧ-ı ilāhį  muĥkem 

Çü dirseŋ ādemį oldın mı ādem sırrına maĥrem 

Cemālüŋ muśĥaf-ı nāŧıķ ne bilsin zāhid-i aĥmaķ 

Yazılmış ism-i aǾžam anda ol fażl-ı ilāh ancaķ 

 

3. Ki ser-çeşme-i ķudsüŋ hem rumūzundan bu el-Furķān 

Eger ism-i müsemmādan ħaber-dār iseŋ ey cānān 

Vücūduŋda olan sırrı tabįǾį eyle ey Ǿirfān 

Yed-i ķudretle yazmış raķķ-ı menşūra1103
 anı Raĥmān 

Cemālüŋ muśĥaf-ı nāŧıķ ne bilsin zāhid-i aĥmaķ 

Yazılmış ism-i aǾžam anda ol fażl-ı ilāh ancaķ 

                                                      
1101 aġyār: aǾdā D. 
1102 Şairin divanına ulaşılamamıştır. 
1103  Yayılmış ince derilere, yazılmış kitaplara andolsun! (Tûr Sûresi, 3. âyet) 
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4. Şular kim eylemez idrāk rumūz-ı ǾāllemeǾl-esmā1104
 

Denilmez aŋa ibn-i Ādemį hįç olmadı aślā 

Olur bį-behre mįrāŝ-ı Bedirden nā-ħalef ķaŧǾā 

Görür mi Ādemi inkār iden ol zāhid-i aǾmā 

Cemālüŋ muśĥaf-ı nāŧıķ ne bilsin zāhid-i aĥmaķ 

Yazılmış ism-i aǾžam anda ol fażl-ı ilāh ancaķ 

 

5. Ĥurūf-ı noķŧanuŋ sırrın vücūdında iden iŝbāt 

Olupdur ǾAskerį Mehdį gürūh-ı nācįdür elbet 

Olar çün bildiler nūr-ı ǾAlį nūrındadur ĥikmet 

Kelām-ı nāŧıķa Ŧāhir dil ü cān ile ķıl diķķat  

Cemālüŋ muśĥaf-ı nāŧıķ ne bilsin zāhid-i aĥmaķ 

Yazılmış ism-i aǾžam anda ol fażl-ı ilāh ancaķ 

 

1401105 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Ĥāżır ol her demde yevme yunfeħu fiǿś-śūra1106
 baķ 

Var fenā ehlinden ol cān vermedi Manśūra baķ 

 

2. Fevc-i Ĥaķdan olmaġa nefy ile bu dünyāda sen 

Dār-ı Ǿuķbāda ne ġılmān ehline ne ĥūra baķ 

 

3. Śoy libāsı müsteǾārı śoymadan dest-i ecel 

Ǿİbret isterseŋ cihānda meyyit-i maķbūra baķ 

 

4. Her kişi aǾmālinüŋ dįdārına ĥayrāniken 

Sen baśįret çeşmin aç maĥşerde Allāh nūra baķ 

                                                      
1104  Allah, Âdem’e bütün varlıkların isimlerini öğretti. (Bakara Sûresi, 31. âyetten iktibas edilmiştir.) 
1105 Şairin divanına ulaşılamamıştır. 
1106  O 

gökleri ve yeri hak ile yaratandır. O’nun ol diyeceği gün her şey oluverir, hak O’nun dediğidir. Sur üfürüleceği günde 

mülk onundur. Görünmeyeni ve görüneni bilen de O’dur. O, yegane hikmet sahibidir. Her şeyden hakkı ile haberdar 

olandır. (En’am Sûresi, 73. âyet) 
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5. Tāc-ı zerrįn gibi sekre ur Ǿaşķla zer-bāf u tāc 
1107

 

Gözle vech-i sırrı mirǿāt-ı dil-i maǾmūra baķ 

 

6. Śūret-i dil bir degül maǾnāda şekl-i nefs ile 

Rūz rūz senle berāber mi şeb-i deycūra baķ 

 

7. Kimde kim ĥüsn-i Ǿamel var ise yarın ħūb olur 

Ĥaķdan iĥsān olunan şol ecr-i nā-maĥśūra baķ 

 

8. Kibr ü kįni Ǿaceb ihmāl ehli yarın ħor olur  

Gör nǿolur ĥāli ķıyāmetde nice maġrūra baķ 

 

9. Ĥaķķįyā leźźet dilerseŋ Ǿaşķ zehrin nūş ķıl 

Nice bir cām-ı Cemi şol kāse-i Faġfūra baķ 

 

1411108 

Destūr 

Hezec 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

1. Sezā mı ey göŋül çirk-i
1109

 cihāna iǾtibār itmek  

Göŋül murġın o şāhuŋ dergehinde şerm-sār
1110

 itmek 

Gerekmez her cehūle kenz-i maħfį
1111

 āşikār itmek 

Gerekdür sālike mürşide kendini
1112

 Ǿayār itmek 

Degül her ķula vergi faķr u faħrį1113
 iħtiyār itmek 

Geçüp nefs-i hevādan kendine aġyārı yār itmek  

    

 

 

                                                      
1107 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
1108141 Müseddes, Yesari Baba (Ali ERTAN, Yesari Baba, Sinop Muharrem Matbaası, Sinop, 1941. s.31); (Şiirin 4. 

bendi bu kitaptaki şiirin içinde yer almamaktadır. ) 
1109 Sezā mı ey göŋül çirk-i: Sezāyı ey göŋül çarħı a.g.e.  
1110 şerm-sār: şer mesār a.g.e. 
1111 cehūle kenz-i maħfį: cühūle ger maħfį a.g.e. 
1112 sālike mürşide kendini: sālike mürşid kendi özün a.g.e. 
1113 El-fakru fahri: Fakirlik övüncümdür. (Aclûnî,  Keşfü'l-hafâ, 2/87 hadisinden iktibas edilmiştir.) 
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2. Didiler el ele el-Ĥaķķadur tā devr-i
1114

 ādemden 

Baŋa böyle buyurdı śāĥibüǿl-erkān
1115

 muķaddemden
1116

 

Degül mümkün irişmek menzil-i maķśūda pür ġamdan
1117

 

Ǿİnāyet olmayınca ĥażret-i Rezzāķ-ı Ǿālemden 

Degül her ķula vergi faķr u faħrį  iħtiyār itmek 

Geçüp nefs-i hevādan kendine aġyārı yār itmek  

 

[51] 

3. Muĥammed Muśŧafā vü Murtażānuŋ ĥaķķıçün Ǿāşıķ 

Ħadįce Fāŧıma ħayrüǿl-ananuŋ
1118

 ĥaķķıçün Ǿāşıķ
1119

 

Ĥasan şāh-ı Ĥüseyn-i Kerbelānuŋ ĥaķķıçün Ǿāşıķ
1120

 

Ĥaķįķat
1121

 mefħarı Zeyneǿl-ǾAbānuŋ ĥaķķıçün Ǿāşıķ  

Degül her ķula vergi faķr u faħrį  iħtiyār itmek 

Geçüp nefs-i hevādan kendine aġyārı yār itmek  

 

4. Muĥammed Bāķırį CaǾfer daħı Kāžım Rıżā ĥaķķı 

Taķį vü bā-Naķį vü ǾAskerį śāĥib-livā ĥaķķı 

Muĥammed Mehdį-i āħir zamān müşkil-güşā ĥaķķı 

Bizi var eyleyüp yoķdan Cenāb-ı Kibriyā ĥaķķı 

Degül her ķula vergi faķr u faħrį iħtiyār itmek 

Geçüp nefs-i hevādan kendine aġyārı yār itmek
1122

 

 

5. Yesārį bulmayınca bir kişi mürşid-i ĥaķanı 

Ne bilsin söyleyen kim söyleden
1123

 kim bunca insānı
1124

 

Özin fehm
1125

 itmeyen bilmez nedür şeyŧān u raĥmānı
1126

 

                                                      
1114 el-Ĥaķķadur tā-devr-i: Ĥaķķa budur tā rūĥu a.g.e 
1115 śāĥibüǿl-erkān: śāĥib illa kārdan a.g.e. 
1116 Bu mısra a.g.e.’de 3. mısradır.  
1117 Bu mısra a.g.e.’de 2. mısradır. 
1118 ħayrüǿl-ananuŋ: ħayrüǿl-nisāǿnıŋ a.g.e. 
1119 Bu mısra a.g.e.’de 3. mısradır. 
1120 Bu mısra a.g.e.’de 2. mısradır. 
1121 Ĥaķįķat: Ħiffet a.g.e. 
1122 Bu bend a.g.e.’de yoktur. 
1123 söyleden: söyledi a.g.e. 
1124 Bu mısra a.g.e.’de 3. mısradır. 
1125 fehm: farķ a.g.e. 
1126 Rahmanı: rüçhan a.g.e. / Bu mısra a.g.e.’de 2. mısradır. 
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Bu böyle
1127

 irmeyince ādeme ilhām-ı Rabbānı
1128

 

Degül her ķula vergi faķr u faħrį iħtiyār itmek 

Geçüp nefs-i hevādan kendine aġyārı yār itmek  

 

1421129 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. ǾĀrifüŋ muŧlaķ kelāmın duymaġa Ǿirfān gerek 

Sırr‐ı muġlaķdur göŋülde źevķ ile vicdān gerek 

 

2. Bir ħazįnedür taśavvuf mālik olmaz her ħasįs 

Bulmaġa anı dü Ǿālemde begüm sulŧān gerek 

 

3. Dürr‐i yektā kānını Ǿālemde bulmaķ isteyen 

Bulmaz anı nehr içinde baĥr‐ı bį‐pāyān gerek 

 

4. MaǾrifet daǾvāsın iden müddeǾį bilmez mi kim 

Dildeki daǾvāya elde ĥüccet ü bürhān gerek 

 

5. ǾĀrif oldur ĥalķı başına üşürmeķ istemez
1130

 

Göŋlü cümle ĥalķ içinde ħāk ile yeksān gerek 

 

6. Kibr ü Ǿucbuŋ Ǿilletinden ķurtulup saġ olmaġa 

Bil ŧabįbüŋ maǾnįde şeyħüŋ senüŋ Loķmān gerek 

 

7. Şöhret ıssı maǾrifet kenzini bulmaķdur muĥal 

Varlıġuŋ şehri senüŋ başdan başa vįrān [gerek] 

 

 

                                                      
1127 böyle: yolda a.g.e. 
1128 Rabbānı: reyānı a.g.e. 
1129112 Gazel, Niyâzî Mısrî Divanı, s. 835 
1130 ĥalķı başına üşürmeķ istemez: Başına ĥalķı dirüp cem eylemez D. 
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8. Ölmeden evvel ölüp ķabre girüp ĥaşre çıķup 

Māliküǿl-mülküŋ şuhūdunda göŋül ĥayrān gerek 

 

9. Nefs ŧamusın śırāŧ‐ı şerǾ ilen bunda geçüp 

Ķalb evi hep ĥūr u ġılmān cennet‐i rıđvān gerek 

 

10. Söyleyüp işitdigi daħı görüp fikrettigi
1131

 

İstivā-yı Ǿarş‐ı sırda Ĥażret‐i Raĥmān gerek 

 

11. Her ķaçan ŧūŧįlere fetĥ‐i dehān itdük ol 

Leźźetinden ŧūŧįler sözlerine nedmān gerek 

 

12. Gāh ħamūş olup dilinden almaya kimse
1132

 cevap 

Gāh açılup şād olup güller gibi ħandān gerek 

 

13. Gāhi üns gāh ħaşyet gāh rüǿyet gāh sücūd
1133

 

Gāhi śaĥv ü gāhi maĥv gāhi vücūd gāh cān gerek 

 

14. Terk idüp cümle ķuyūdātı irişe śırfa ol 

Śırfa irse bir göŋül içi anuŋ Ǿummān gerek 

 

15. Aradan isķāŧ idüp cümle iżāfātı hemān 

Ĥaķ vücūdı āşikāra ġayrısı pinhān gerek 

 

16. Çünki ārįdür iżāfātdan vücūdı dilberüŋ 

Źevķ‐i küllį isteyen Ǿāşıķ daħı Ǿüryān gerek 

 

17. Mıśrįyā terk‐i iżāfāt itmege lāyıķ olan 

Kāmil‐i insān
1134

 içinde biŋdebir insān gerek 

 

                                                      
1131 fikrettigi: zikrettigi D. 
1132 almaya kimse: kimse almaya D. 
1133 sücūd: cemāl D. 
1134 Kāmil‐i insān: Kümmel‐i insān D. 
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1431135 

Destūr 

Rezec  

MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün 

1. Dost yolına gidenlere idem aŋa nǿetmek
1136

 gerek 

Kimler ile
1137

 yoldaş olup kimleri terk itmek gerek 

 

2. Evvel mürşid elin duta ķalmaya dünyā āħrete 

Hįç demeye ĥālüm nite bildügin unutmak gerek 

 

3. Çeke bu yoluŋ zaĥmetin rāĥat bile hep
1138

 miĥnetin 

İki cihān saǾādetin cümle hįçe śatmak gerek 

 

4. Nefsine renc
1139

 ide ķatı hįç aŋmaya Ǿāķibeti 

Dostı bulmaġa zaĥmeti
1140

 dün ü gün
1141

 ķatlanmaķ
1142

 gerek 

 

5. Meşġūl ola riyāżete bel baġlaya Ǿāķibete
1143

 

Müştāķ olan ol ĥażrete ne uzanup yatmaķ gerek 

 

6. […] terk ide kendin aŋmaya cān hād 

Cānsız gider diye hemin daħı diyem nitmek gerek
1144

 

 

7. Cān ile varamaz yola
1145

 cānum diyen yolda ķala 

Cān terk iden dostu bula cāndan sefer itmek [gerek] 

 

 

                                                      
113551 Gazel, Eşrefoğlu Rûmî Divanı, s. 122-123 
1136 aŋa nǿetmek: niçe gitmek D. 
1137 Kimler ile: Kimüŋ ile D. 
1138 hep: her D. 
1139 renc: zerc D. 
1140 zaħmeti: vuślatı D.  
1141 gün: güne D. 
1142 ķatlanmaķ: ķatmak D. 
1143 Ǿāķibete: Ǿibādete D. 
1144 6 […] terk ide kendin aŋmaya cān hād/Cānsız gider diye hemin daħı diyem nitmek gerek: Şol kimi geçe 

kendüzinden ne cānın aŋa ne ħōd-ten / Cānsuz gider dosta giden daħı diyem nitmek gerek D. 
1145 Cān ile varamaz yola: Cānlular varmaz bu yola D. 
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8. Eşrefoġlu Rūmį yārı sevenlerüŋ budur kārı 

Ol dost içün aġuları sükker gibi yutmaķ gerek 

 

[52] 

1441146 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Ey göŋül dillerde sen efsāne olduŋ bilmedüŋ 

Baş açıķ eŝer Ǿaceb dįvāne olduŋ bilmedüŋ 

 

2. Aŋmaduŋ bezm-i elestüŋ Ǿahdini peymānını 

Āşinā-yı Ĥaķ iken bįgāne olduŋ bilmedüŋ 

 

3. Rabbüŋe nefsüŋ seni ġaflet ile Ǿāśį ķılur 

Ķul iken Mevlā ile ħāśmāne olduŋ bilmedüŋ 

 

4. Māsivā śūretlerin pür eyleyüp içüŋ dışuŋ 

ǾAyn-ı Beytuǿllāh iken bütħāne olduŋ bilmedüŋ 

 

5. Nūriyā irmez iseŋ Ĥaķķuŋ viśāl-i Ǿıydine 

Dutalum Ǿilm ile sen bir dāne olduŋ bilmedüŋ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1146 Şairin divanına ulaşılamamıştır. 
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1451147 

Destūr 

Hece Ölçüsü 

6+5 

I 

1. Muĥammed ǾAlįnüŋ ķurdıġı yoldur 

Aġı aġ üstünde
1148

 görebilürseŋ 

Ŧanıyan iǾtiķād eyleyen
1149

 dildür 

Ĥaķįķat sırrına irebilürseŋ
1150

 

 

  II 

2. Gel derler de seni cemǾe çekerler 

Evvel bildüklerüŋ
1151

 yabana atarlar 

Andan śoŋra yularuŋdan dutarlar 

Yetdükleri yere varabilürseŋ 

 

  III 

3. Özi Mervān olan Ǿummāna dalmaz 

Özi Ĥaķķa vāśıl olan cān ölmez 

Müǿminüŋ ĥisābı yarına ķalmaz 

Bunda suǿālüŋi virebilürseŋ 

 

  IV
1152

 

4. Ĥaķ erenler seni cemǾe götürür 

Cümle işlerüŋi tamām yetürür 

Gördüm Ĥaķ evinde mihmān oturur 

Mihmānuŋ gözüyle görebilürseŋ
1153

 

                                                      
114730 Nefes, Şâh İsmail Hatâyî Divanı, s. 65 
1148 Aġı aġ üstünde: A üstünde aġı D. 
1149 eyleyen: söyleyen D. 
1150 sırrına irebilürseŋ: baĥrına dalabilürseŋ D. 
1151 bildüklerüŋ: bildigüŋ D. 
1152 Ĥaķ erenler seni cemǾe götürür/Cümle işlerüŋi tamām yetürür /Gördüm Ĥaķ evinde mihmān oturur/Mihmānuŋ 

gözüyle görebilürsen: Teslimiyet seni yola getürür/Eksük olan işleriŋi bitürür/Bir ķardaşım olub Ĥaķķa 

götürür/Özüŋden Mervānı sürebilürseŋ D. 
1153 Bu dörtlik Divan’da 5. dörtlüktür. 
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  V 

5. Eyvaǿllāh Hū diyen cān ulu olur 

Bir gün […]
1154

 dört ķapudan el olur
1155

 

Dünyādan āħrete doġrı yol olur  

Verdigüŋ iķrāra durabilürseŋ
1156

 

 

  VI 

6. Teslįm ol mürşide
1157

 yola yetürür 

Eksik olan işlerüŋi bitürür 

Ķardaş seni alup Ĥaķķa
1158

 götürür 

Özüŋden Mervānı sürebilürseŋ 

 

  VII 

7. Öŋi
1159

 ibtidādan muśāĥib bulup 

Mürşidi
1160

 yanında pişüp ĥāl olup 

Üstād nažarında yanup kül olup 

Cümle
1161

 varlıġuŋı verebilürseŋ 

 

  VIII 

8. Şāh Ħaŧāyum eydür yola getüren 

Yerini bekleyüp posta oturan 

Ŧālibi rehberdür yola
1162

 getüren 

Cennetde Rıđvānı görebilürseŋ 

 

 

 

 

                                                      
1154 Mecmuada karalandığı için okunamamıştır. 
1155 Eyvaǿllāh Hū diyen cān ulu olur/Bir gün [...] dört ķapudan el olur: Yola belį diyen cān ulu olur/ Ķaynar ķudret 

küresinden eli olur D. 
1156 Bu dörtlik Divan’da 4. dörtlüktür. 
1157 Teslįm ol mürşide: Teslįmiyet seni D. 
1158 Ķardaş seni alup: Bir ķardaşuŋ olup D. 
1159 Öŋi: Evvel D 
1160 Mürşidi: Mürebbi D. 
1161 Cümle: Küllį D 
1162 yola: Ĥaķķa D. 
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1461163 

Destūr 

Hezec 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

1. Yitürdüŋ
1164

 cām-ı Cemşįdi uyan uyħudan ey ġāfil 

Ne bulduŋ uyħudan göster ne ķılduŋ uyħudan ĥāśıl 

 

2. Meger Ĥaķdan ziyān gördüŋ ki bāŧıl ķavle yapışduŋ 

Çevirdüŋ yüzüŋi Ĥaķdan śaķın kim Ĥaķ degül bāŧıl 

 

3. ǾAzāzįlüŋ sözin ŧutma anuŋ vesvāsına gitme 

Ki iblįse uyan olmaz göŋül maķśūdına vāśıl 

 

4. Vefāsuz dünyānuŋ mihrin gider göŋülden inanma
1165

 

Ki dünyā kimseye hergiz muŧįǾ olmaz didüm uş bil
1166

 

 

5. Bu ŧāķ-ı ŧumŧurāķı ķoy ki devrānı bu dünyānuŋ 

Geçer her nevǾ ile dutsaŋ gerek āsān gerek müşkil
1167

 

 

6. Yalancı nefse uymuşsuŋ ķovarsıŋ
1168

 dünyāyı niçün 

Meger Ĥaķķı unutmışsan ki olduŋ dünyāya māǿil
1169

 

 

7. Mesįĥį źāt iken biǿllāh niçün dįv olmaķ istersüŋ 

Meger cinni durur aśluŋ degülsen raĥmete ķābil 

 

8. Śadef ħās olmaz incisüz bu remzi aŋla fikreyle
1170

 

Bu sırrı bilmeyen bil kim ne ħāriç oldı ne dāħil 

 

                                                      
1163 226 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 460-461 
1164 Yitürdüŋ: İtürdüŋ D. 
1165 inanma: aldanma D. 
1166 Bu beyit Divan’da 6. beyittir. 
1167 Bu beyit Divan’da 4. beyittir. 
1168 ķovarsıŋ: ķuçarsan D. 
1169 Bu beyit Divan’da 5. beyittir. 
1170 fikreyle: fehm eyle D. 
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9. Bu güftāruŋ işārātı derindür Ǿaķl aŋa irmez 

Ne bilsin olmayan Mecnūn ki Leylā kimdür ey Ǿāķil 

 

10. Nice mefǾūl ü fāǾilden nice mesǿūl ü sāǿilden 

Eger dānāsen anı bil ki sensen muŧlaķā fāǾil 

 

11. Eger gözlü iseŋ
1171

 gözlü vücūduŋ şehrine gir gör 

Ne maǾdensin ne gevhersin ne deryāsın ne ħoş sāĥil
1172

 

 

[53] 

12. Vücūduŋ şirkini maĥv it vücūd-ı vāĥid-i ferd ol
1173

 

Ki źāt-ı ferd ü vāĥidden bu mesǿūl oldı ol sāǿil 

 

13. Ne āħir sensin ol gevher ki aduŋ gizli genc oldı 

Nedür ĥālüŋ ki olmazsın özüŋden vāķıf ey zāǿil 

 

14. Hevā cāmından esrüksen heves ardına düşmişseŋ 

Bu aġulu şarābı ķoy ki oldur şerbet-i ķātil 

 

15. Nesįmį sırr-ı evĥā1174-yı kemāhį gerçi şerĥ eyler 

Ķaçan idrāk ider anı özini bilmeyen cāhil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1171 gözlü iseŋ: gözlüseŋ iy D. 
1172 Ne maǾdensin ne gevhersin ne deryāsın ne ħoş sāĥil: Ne deryāsan ne gevhersen ne maǾdensen ne ħoş sāĥil D. 
1173 vāĥid-i ferd ol: ferd-i vāĥid ol D. 
1174  Böylece O’nun kuluna vahyedeceği şeyi vahyetti. (Necm Sûresi, 10. âyet) 
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1471175 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Ey göŋül gel diŋle nuŧķum Muśŧafāyįlerden ol  

Aŋla bismiǿllāh-ı bā-i Murtażāyįlerden ol  

 

2. Cān u başuŋ
1176

 ver Ĥasan ħulķ-ı Rıżānuŋ Ǿaşķına  

ǾAşķ içinde śādıķāne
1177

 Kerbelāyįlerden ol  

 

3. Ķıl tevellā Şāh-ı Zeyneǿl-ǾĀbidįn-i
1178

 Bāķıra  

Sen
1179

 bularuŋ düşmenine teberrāyįlerden ol  

 

4. Fehm idüp min Ǿındehüm ümmüǿl-kitāb1180
uŋ remzini  

CaǾfer-i Kāžım ǾAlį Mūsį Rıżāyįlerden ol  

 

5. Ķįl ü ķālinden cihānuŋ ķurtarırlar
1181

 kendini 

Ne Taķį taķvā ezelden
1182

 reh-nümāyįlerden ol  

 

6. Bendini gūş eyle ey dil bu nihānuŋ
1183

 sırrını  

Nūn Naķį ǾAsker dilā
1184

 Ǿāl-i Ǿabāyįlerden ol  

 

7. Ey Vįrānį cümlesi bir nūr-ı Ĥaķdur lem yezel  

Evvel āħir Mehdį-i śāhib-livāyįlerden ol 

 

 

                                                      
1175 Gazel, Vîrânî Divanı, s. 213 
1176 başuŋ: başı D. 
1177 ǾAşķ içinde śādıķāne: Śādıķāne Ǿaşķ içinde D. 
1178 Şāh-ı Zeyneǿl-ǾĀbidįn-i: Şāh ǾAlį Zeyneǿl-ǾAbā vü D. 
1179 Sen: Hem D. 
1180   Allah, dilediğini bozar, dilediğini yazar ve kitabın aslı, esası, onun katındadır. 

(Ra’d Sûresi, 39. âyet) 
1181 ķurtarırlar: ķurtarasın D. 
1182 Ne Taķį taķvā ezelden: Taķį-i teķvā ezeldir D. 
1183 Bendini gūş eyle ey dil bu nihānuŋ: Pendi gūş eyle göŋül sen bu nihānį D. 
1184 ǾAsker dilā: ǾAskerį D. 
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1481185 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. ǾĀşıķ ol bār-ı Ħudānuŋ ķulı ol ķurbānı ol 

Hem Muĥammed Muśŧafānuŋ ķulı ol ķurbānı ol 

 

2. Beri ol cümle ħalāyıķdan dilegüŋ Ĥaķ ise 

Ol ǾAlįyyeǿl-Murtażānuŋ ķulı ol ķurbānı ol 

 

3. Cān u başuŋ ver Ĥasan ħulķ-ı Rıżānuŋ rāhına 

Hem Ĥüseyn-i Kerbelānuŋ ķulı ol ķurbānı ol 

 

4. Pįşvā ķıl şāh imām Zeyneǿl-ǾAbā vü Bāķırı 

CaǾfer-i śıdķ u śafānuŋ ķulı ol ķurbānı ol 

 

5. Mūsį-i Kāžım ǾAlį Mūsį Rıżā vü şāh Taķį 

Bā- Naķį nūr-ı Ħudānuŋ ķulı ol ķurbānı ol 

 

6. Ey Yesārį bendesi olġıl imām-ı ǾAskerüŋ 

Mehdį-i śāĥib-livānuŋ ķulı ol ķurbānı ol 

 

1491186 

Destūr 

Hezec 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

1. Muĥabbet tekke-gāhında ilen sen ehli Ǿirfān ol 

Maķām-ı ünsi tekmįl it ĥaķįķat kāmil insān ol 

Fenā mülkini terk idüp beķā iķlįmine ħān ol 

Ķabā vü tāca aldanma yüri var çāk ü Ǿüryān ol 

Zebūn olma zen-i dünyāya ey dil pāk-dāmān ol 

                                                      
1185 Şairin divanında bu şiire ulaşılamamıştır. 
1186 Şairin divanına ulaşılamamıştır. 
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Erenler yolını dut er gibi ol Şāh-ı Merdān ol 

 

2. Baŋa sen var iken cānā görünmez gözüme Ǿālem 

Ġınā-yı ķalbe irdüm devletüŋe ben gedā her dem 

Biĥamdiǿllāh maǾārif gevher ile dolıdur sįnem 

NaǾįm-i ten hevāsı çün kim itme ħāŧıruŋ pür-ġam 

Bulunma degme yerlerde belādan fāriġ ol epsem 

Tenāvül it cihānuŋ cevrini heftümle Ǿummān ol 

 

3. Oķu bil Men Ǿaref
1187

 sırrın maķāl-i evliyādan sen 

Ĥaķįķat remzini fehm it ĥadįŝ-i Muśŧafādan sen 

Ŧarįķin rāhını aŋla kelām-ı Murtażādan sen 

Rıżā dersen oķu teslįm olup āl-i Ǿabādan sen 

Belā tįri yaġarsa başuŋa ķavs-ı ķażādan sen 

Siper ķıl cevşen-i śabruŋ hemįşe merd-i meydān ol 

 

4. Yine vaķt-i bahār oldı bezendi bāġla bostān 

Yine gül śoĥbetinde bülbül eyler śad hezār efgān  

Yine her gūşeden bir bir belürdi naǾre-i mestān 

Kimisi vaśla ĥürremdür kimisi hicr ile nālān 

İrişür nice giryān eyledüm ey āfet-i devrān 

Açıl şām u seĥer sen dāǿimā gül gibi ħandān ol 

 

[54] 

5. Śaķın dünyā-yı zen içün ġam ile olma ālūde 

Yüri ol cedd-i ķudretden ķanāǾat eyle mevcūda 

ǾUbūdiyyet maķāmında Ǿibādet eyle maǾbūda 

Sinānį kesme ümįdüŋ irersen vaśl-ı maķśūda  

Elüm ersin dir iseŋ ey İlāhį genc-i endūda 

Ķo yıķsın göŋlüŋi al ġonca var gel durma vįrān ol 

 

                                                      
1187 Men Ǿarefe nefsehü fekad Ǿarefe rabbehü: Kendini bilen Rabbini bilir. (el-Aclunî, Keşfu'l-Hafâ, 2) 
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1501188 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Ger cemāl-i Aĥmedi şerĥ itmese evrāķ-ı gül 

Olmaz idi Ǿandelįb-i ħoş-nevāda müştāķ-ı gül 

 

2. Gülde ol hüsn-i ezel sırrı ki olmuşdur nihān 

Tā ebed çıķmaz dilinden bülbülüŋ eşvāk-ı gül 

 

3. Oldı çün tāb-ı tecellįden Ǿaraķ-rįz ol ĥabįb 

Ķaŧresinden bitdi ol kim itdiler Ǿıŧlāķ-ı gül 

 

4. Şunlaruŋ kim ŧutmadı reng-i taǾalluķ dilleri 

Aldılar gülden Ǿaceb būyı oldılar Ǿuşşāķ-ı gül 

 

5. Ĥalķ-ı Ǿālem hep ķalurdı žulmet-i nā-būdda 

Olmasaydı Muśŧafā vechindeki işrāķ-ı gül 

 

6. Şevķ-i Aĥmeddür derūn-ı Ǿāşıķa veren żiyā 

Nev-bahāra nitekim şol çehre-i berrāķ-ı gül 

 

7. Gül cemālin ister iseŋ ķıl taĥammül cevre kim 

Bunca zaħm-ı ħār ile ŝābit-ķademdür sāķ-i gül 

 

8. Bāġ-ı vaślından ĥabįbüŋ gül ķoparmaz degme kes 

ǾAndelįb-i Ǿaşķadur ey Ĥaķķį istiĥķāķ-ı gül 

 

 

 

 

                                                      
1188 Şairin divanına ulaşılamamıştır. 
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1511189 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Dürr-i meknūn ister iseŋ dildeki deryāda bul 

Sırr-ı maħzūn ister iseŋ ādem-i maǾnāda bul 

 

2. Cennet-i aǾlādadur źevķ u śafāsı zāhidüŋ 

Źevķ-i güli ister iseŋ vuślat-ı Mevlāda bul 

 

3. Ĥūrį źevķ-i vuślat u ġılmān tecellį remzidür 

Ölmeden evvel ölüp bu źevķi gel dünyāda bul 

 

4. ǾĀşıķ olduŋsa Cemāluǿllāha baķma śūrete 

Yerde pertev gözleme ħurşįdi var aǾlāda bul 

 

5. Var durur cām-ı mecāzįnüŋ ħumārı Ǿāķıbet 

İr ĥaķįķat bezmine anda bir özge bāde bul 

 

6. NeǾam Ǿuķbā aldar erbāb-ı sülūka doldurur 

Ŧālib-i Ħudām iseŋ bu dārda esmāda bul 

 

7. Cennet Ǿācil śorar iseŋ śoĥbet-i Ǿuşşāķdur 

Ara işbu śoĥbeti var Ǿālem-i kübrāda bul 

 

8. Ĥaķķįyā Ĥaķķ ister iseŋ Muśŧafā vechin gözet 

Ol yüzüŋ miǾrācını var leyle-i İsrāda bul 

 

 

 

 

                                                      
1189 Şairin divanına ulaşılamamıştır. 
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1521190 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Ey cemāl-i āftāb-ı maŧlaǾ-i śubĥ-ı ezel 

Muśĥaf-ı ĥüsnüŋ beyānıdur Kitāb-ı Lem-yezel 

 

2. Āşiyān-ı Ǿarş-ı
1191

 zülfüŋ şehridür
1192

 rūĥuǿl-Ķudüs 

Gülşen-i firdevs-i
1193

 laǾlüŋ çeşme-i şįr ü Ǿasel 

 

3. ǾAnber-efşān sünbülüŋ devrinde ey ǾĮsį-nefes 

Devr-i Mehdįdür ķamu bir oldı edyān-ı milel
1194

 

 

4. Śūret-i Ĥaķdur cemālüŋ her ki iķrār eylemez 

Dünyā vü Ǿuķbāda ol aǾmā durur hem bil eđel
1195

 

 

5. Yüzüŋi gör kim
1196

 anuŋçün KaǾbeden döndi göŋül 

Kim degüldür muǾteber taķlįd ile olan Ǿamel 

 

6. Zāhidā zülf ü ruħuŋdan yüz çevirme der senüŋ 

Kim kelāmuǿllāh Beytuǿllāhda olmaz cedel
1197

 

 

7. Ey Sürūrį Ĥaķķ-ı
1198

 Rabbüǿl-Ǿālemįnüŋ raĥmeti 

Kāǿinātı śūret-i Raĥmāna ķılmışdur bedel  

 

 

 

                                                      
11903 Gazel, Sürûrî, (İsmail ÖZMEN, Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi cilt 1, KTB Yayınları, Ankara, 1998, s.410) 
1191 Ǿarş-ı: Ǿarşa  (a.g.e.) 
1192 şehridür: şehper-i a.g.e. 
1193 firdevs-i: firdevse 
1194 Bu beyit a.g.e.’de 4. beyittir. 
1195 hem bil eđel: belhüm eđel a.g.e. / Bu beyit a.g.e.’de 3. beyittir. 
1196 gör kim: gördü a.g.e. 
1197 İsmail ÖZMEN’nin Alevi Bektâşî Şairleri Antolojisi adlı eserinde bu beyit yer almamaktadır. 
1198 Ĥaķķ-ı: Fażl-ı (a.g.e.) 
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1531199 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Āşinā‐yı Ǿaşķ olandan āh u zār eksik degül 

Keştį‐i baĥrı dem-ā-dem rūzgār eksik degül 

 

2. Ol cemāl‐i muŧlaķuŋ Ǿaşķunda artduķça niyāz 

Ol ķadar nāz arturır bir gül-Ǿiźār eksik degül 

 

3. Yeri cennet baķdıġı dįdār olursa Ǿāşıķuŋ 

Vech-i nūrından anı yaķmaġa nār eksik degül 

 

4. Bu nişān-ı Ǿāşıķuŋ rāĥat olur ġam dirilür 

Ĥayret-ender-ĥayreti leyl ü nehār eksik degül 

 

5. ŞemǾ-i Ǿaşķa Mıśrįyā yandur özüŋ yoķ ol müdām 

ǾĀşıķa her yoķluġuŋ üstünde var eksik degül 

 

[55] 

1541200 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Gerçi Ǿaynumdan nigārā śūretüŋ pinhān degül 

Fürķatüŋden yanarum kim vaśl ile āsān
1201

 degül 

 

2. Ey göŋül nādān ķatında rāzuŋı fāş eyleme 

Ehl-i Ǿirfāndur bu rāzuŋ maĥremi nādān degül 

 

                                                      
1199116 Gazel, Niyâzî Mısrî Divanı, s. 860 
1200231 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 467-468 
1201 āsān: hem-sān D. 
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3. Cehlüŋi refǾ eyle ey cāhil
1202

 ilāhı ŧanı kim 

Cehl imiş cehl ol maraż kim ķābil-i dermān degül 

 

4. Nefsini öldürmeyen ger Bįjen ü Sührāb ise 

Pehlevān olmaz adı hem Rüstem-i destān degül  

 

5. Ey göŋül Dārüǿs-Selāmı dünyānuŋ leźźetine 

Śanma
1203

 kim şol bį-ŝebātuŋ devri cāvidān degül 

 

6. Ħıżr ile ǾĮsį nigārā buldı vaśluŋdan ĥayāt 

LaǾlüŋe
1204

 kimdür diyen kim çeşme-i ĥayvān degül 

 

7. Ĥaķ sever ħūbı ne maǾnįden ben anı sevmeyem 

Sevmeyem şol nesneyi kim Ĥaķ didi
1205

 insān degül 

 

8. Śūretüŋ Ǿaşķı kimüŋ kim ķılmadı cānında kār 

Şol gezen cismündeki maǾnįde cindür cān degül 

 

9. Gerçi āsān söyler ey cān Ǿaşķuŋı her bį-ħaber 

Kim ki şol sevdāya düşdi bildi kim āsān degül 

 

10. Ārzū-mend oldı göŋlüm vaślına yārüŋ velį 

Buyruġı taķdįre geçmez ĥükmine fermān degül 

 

11. ǾAşķ ile meydāna
1206

 muĥkem er gerekdür kim gire 

Her hünersüz himmeti süstüŋ yeri meydān degül 

 

12. Ey ki sulŧān olmaķ istersen faķįr ol kim faķįr
1207

 

Kim ki sulŧān oldı dervįş olmadı sulŧān degül 

                                                      
1202 cāhil: zāhid D. 
1203 Śanma: Śatma D. 
1204 LaǾlüŋe: Vaśluŋa D. 
1205 Ĥaķ didi: Sevdi Ĥaķ D. 
1206 meydāna: meydān D. 
1207 faķįr: yaķįn D. 
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13. Gerçi yegrekdür vefādan senden ey dilber cefā 

Sen vefālusan vefā ķıl kim cefā çendān degül 

 

14. Ey baŋa her dem diyen
1208

 kim baķma ħūbuŋ yüzine 

ǾĀşıķuŋ aħar gözi var ol ķadar nādān degül 

 

15. Ŧutma şeyŧānüǿl-racįmüŋ ķavlini Raĥmāna uy 

Kim uyan şeyŧāna cindür tābiǾ-i Raĥmān degül 

 
1209

 

16. ǾAşķ
1210

 ile cān yoķdur ol bį-māǾrįfet ĥayvānda kim 

Śūretüŋ naķşında dāǿim vālih ü ĥayrān degül 

 

17. Ey Nesįmį çün yaķįn įmānmış įmān-ı yaķįn
 1211

  

Her şehādet kim yaķından ŧaşradur įmān degül  

 

1551212 

Destūr 

Remel 

FeǾilātün FeǾilātün FeǾilātün FeǾilün 

1. Śuśadum vaśluŋa ey çeşme-i ĥayvān beri gel 

Yaķma hecrüŋde beni nice
1213

 gel ey cān beri gel 

 

2. Fürķatüŋ şerbeti acıdur anı içemezem 

Ey lebüŋ gül şekeri derdüme dermān beri gel 

 

3. ǾĀşıķuŋ ŧamusı yārinden ıraġ oldıġıdur 

Ey cemālüŋ iremi ravża-i Rıđvān beri gel 

 

 

                                                      
1208 Ey baŋa her dem diyen: Ey diyen her dem baŋa D. 
1209 Divan’da bir beyit daha vardır. 
1210 ǾAşķ: ǾAķl D. 
1211 çün yaķįn įmānmış įmān-ı yaķįn: Ĥaķ ķatında çün yaķįn įmān imiş D. 
1212233 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 470 
1213 nice: munca D. 
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4. ǾAnberįn sünbül-i zülfüŋ düşeli benden ıraķ 

Ķatı āşufteyüm ey zülf-i perįşān beri gel 

 

5. Göŋlümüŋ ĥasreti göz yaşına ġarķ itdi beni 

Nice
1214

 aġlatma beni ey gül-i ħandān beri gel 

 

6. Gözümüŋ
1215

 yaşı aķar başuma Ŧūfān getürür 

Ey perį-çehre boyu serv-i ħırāmān beri gel 

 

7. Kirpigüŋ şevķ-i oķuŋ
1216

 baġruma ey cān uralı 

Yüregümden gözüme her dem aķar
1217

 ķan beri gel 

 

8. Fürķatüŋ ķahrı
1218

 beni yaķdı vü incitdi Ǿažįm 

Merdüŋ ķandadur ey raĥmet-i raĥmān
1219

 beri gel 

 

9. ǾĀlemi ŧutdu bu gün ĥüsn-i ruħuŋ destānı 

Āferįn ĥüsnüŋe ey fitne-i devrān beri gel 

 

10. Zülf ü ruħsāruŋı görmeklik içün leyl ü nehār 

Oķurum SebǾul-Meŝānį ile Ķurǿān beri gel 

 

11. Eyledi
1220

 cānını çün Ǿaşķa Nesįmį teslįm  

Ne ziyān eyler aŋa ķayd ile zindān beri gel  

 

 

 

 

 

                                                      
1214 Nice: Munca D. 
1215 Gözümüŋ: Gözlerüm D. 
1216 şevķ-i oķuŋ: şevķ oķuŋı D. 
1217 aķar: iner D. 
1218 ķahrı: nārı D. 
1219 Merdüŋ ķandadur ey raĥmet-i raĥmān: Raĥmetüŋ ķandadur ey fitne-i devran D. 
1220 Eyledi: Eylemiş D. 
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1561221 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Varlıġuŋ maĥveyleyüp meydāna gel 

Lā vü illādan geçüp merdāne gel 

 

2. Gel ĥaķįķat Ǿilmini sen de oķu 

Bir ķadem baś mekteb‐i Ǿirfāna gel 

 
1222

 

3. Künt ü kenzüŋ sırrını bildüŋse
1223

 ger 

Śaķla sırruŋ verme
1224

 her nādāna gel
1225

 

 

4. ŞerǾi başa tāc idüp İskender ol 

Geç otur taħt‐ı dile şāhāne gel 

 

5. Ey Niyāzį baş açıķ dįvānesin 

Nice bir dįvānesin uślana gel
1226

 

 

[56] 

1571227 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Ey göŋül gel ķo fenā mülkini beķāyı gözle gel  

Geç bu miĥnet ħāneden dārüǿś-śafāyı gözle gel 

 

 

                                                      
1221119 Gazel, Niyâzî Mısrî Divanı, s. 868 
1222 Divan’da bir beyit daha vardır. 
1223 bildüŋse: duyduŋsa D. 
1224 sırruŋ verme: sırrı deme D. 
1225 Bu beyit Divan’da 5. beyittir. 
1226 Bu beyit Divan’da 7. beyittir. 
1227 Şairin divanına ulaşılamamıştır. 
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2. ĶalǾa-i Ķāf-ı ķanāǾatden uçup Ǿanķā gibi 

Āşinā-yı Ǿarşa çıķ evc-i hümāyı gözle gel 

 

3. Ķurretüǿl-Ǿayn eyleyüp fenden nübüvvet noķŧasın 

Ķanda baķsaŋ anda nūr-ı Muśŧafāyı gözle gel 

 

4. Zāhid-i ħōd-bįne uyma ħōd-nümāluķdan śaķın 

ǾĀrif-i biǿllāha yüz ŧut gel Ħudāyı gözle gel 

 

5. Çoķ enāniyyet ŧonundan meskenet şālın giyüp 

Fırķa-i nācįden ol āl-i Ǿabāyı gözle gel  

 

6. Mey zülāl-i Ħıżr ile mirǿāt-ı İskender sözin 

Bāde-i sāķįyle cām-ı Cem-nümāyı gözle gel 

 

7. Ey Sürūrį bulmaķ isterseŋ śırāŧüǿl-müstaķįm 

Ādemüŋ vechinde ħaŧŧ-ı istivāyı gözle gel  

 

1581228 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Fürķatüŋ yandurdı
1229

 baġrum yüregüm ķan oldı gel 

Gel ki dįdāruŋ bu śayru cāna dermān oldı gel 

 

2. Dünyenüŋ nāz u naǾįmi bāġ u bostānı baŋa 

Sensiz ey ħūblar emįri
1230

 bend ü zindān oldı gel 

 

3. İstedi laǾlüŋ firāķı cānumı yaķmaķ velį 

Şevķe yanmış cāna vaśluŋ
1231

 āb-ı ĥayvān oldı gel 

                                                      
1228236 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 473 
1229 Fürķatüŋ yandurdı: Fürķatüŋden yandı D. 
1230 ħūblar emįri: sulŧān-ı ħūbān D. 
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4. Cānumuŋ cānı viśālüŋdür viśālüŋden anı 

Tā kim ayurdı felek bį-çāre bį-cān oldı gel
1232

 

 

5. MuǾcizātından yaŋaġuŋ muĥkemātından śaçuŋ 

Ħār u ħāşāk-i cihānuŋ vird ü reyĥān oldı gel
1233

 

 

6. Baĥr-ı bį-pāyāna şevķuŋ cānumı ġarķ eyledi 

Gör ne bį-dād eyledi hecrüŋ ne Ŧūfān oldı gel
1234

 

 

7. Cennetüŋ śaĥnında Ŧūbā vālih ü ĥayrān u deng
1235

 

Ķāmetüŋ ĥüsnünden ey serv-i ħırāmān oldı [gel] 

 

8. Çün Nesįmį senden ayru bildi kim yoķdur vücūd 

Küfr ü įmān vaśl u hicrān cümle yeksān oldı gel
1236

 

 

1591237 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Ey güzel derd-i firāķuŋdan ciger ķan oldı gel 

Nār-ı hicrānuŋ görelden çeşm giryān oldı gel 

 

2. Zülfünüŋ her ĥalķası Ǿuşşāķa zencįr-i cünūn 

Ol ki bu sırrı bilüpdür mest ü ĥayrān oldı gel 

 

3. ǾĀrıżuŋ įmāna çeşmüŋ küfre daǾvet eylemiş 

BaǾżı kāfir ehl-i Ǿaşķ ekŝer müselmān oldı gel 

 

                                                                                                                                                            
1231 vaśluŋ: laǾlün D. 
1232 Bu beyit Divan’da 5. beyittir. 
1233 Bu beyit Divan’da 8. beyittir. 
1234 Bu beyit Divan’da 9. beyittir. 
1235 ĥayrān u deng: āşufte-ĥāl D. 
1236 Bu beyit Divan’da 11. beyittir. 
1237 Şairin divanına ulaşılamamıştır. 
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4. Zülf-i ruħsāruŋ bilen įmānı bilmişdür yaķįn 

Veđ-đuĥā veǿl-leyli1238
dür bu remze bürhān oldı gel 

 

5. Ķāmetüŋden iǾtidāli aldı çün ĥarf-i elif  

Cümle ĥarfüŋ mebdeǿi hem bir Ķurǿān oldı gel 

 

6. Gözlerüŋ Allāh u nūru1239
 āyetin tefsįr ider 

Śūretüŋ Ǿarşistevā1240
 mirǿāt-i Raĥmān oldı gel 

 

7. Mümkināt u maǾlūmātuŋdan cemālüŋ gösterüp 

Bülbül-i gülźār-ı vechüŋ Naķşį nālān oldı gel 

 

1601241 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Rūyuŋu
1242

 benden nihān itmek dilersen itmegil 

Gözlerüm yaşın revān itmek dilersen itmegil 

 

2. Berķ-i nesrįn üzre müşkįn zülfüŋi sen daġıdup
1243

 

ǾĀşıķ-ı bį-ħānümān itmek dilersen itmegil 

 

3. Cānumı laǾlüŋ
1244

 şarābından ayırdı ey gözüm
1245

 

ǾAynumı gevher-feşān itmek dilersen itmegil 

 

 

 

                                                      
1238 Duhâ Sûresinin 1. ve 2. âyetinden iktibas edilmiştir. 
1239  Nur Sûresi, 35. âyetten iktibas edilmiştir. 
1240  Rahmân arşın üzerine istiva etti. (Tâhâ Sûresi, 5. âyet) 
1241227-228 Gazel, Nesîmî Divanı, s.462-463-464 (Bu gazel Nesîmî Divanında yer alan 227. ve 228.gazellerin 

birleşiminden oluşmuştur. İlk on beyit ve son beyit 227 nolu gazelde; 11, 12, 13 ve 14. beyit 228 nolu gazelde yer 

almaktadır.) 
1242 Rūyuŋu: Yüzüŋi D. 
1243 daġıdup: ŧaġduban D. 
1244 laǾlüŋ: vaśluŋ D.  
1245 gözüm: śanem D. 
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4. Ķaşlaruŋ ķavsinde müjgānuŋ ħadengi gizlidür
1246

 

Gözleri
1247

 mestāne ķan itmek dilersen itmegil  

 

5. Ķoymuşum Ǿaşķuŋ içün
1248

 kevn ü mekānuŋ varını 

Cān nedür ki ķaśd-ı cān itmek dilersen itmegil 

 

6. Yandurursan göŋlümi Ǿaşķuŋda maǾlūm oldı kim 

Anı rüsvā-yı cihān itmek dilersen itmegil
1249

 

 

7. Her ķażānuŋ tįrine ķılduŋ nişāne göŋlümi
1250

 

Ol nişānı bį-nişān itmek dilersen itmegil 

 

8. Çünki Ǿaşķuŋ meskenidür göŋlümüŋ vįrānesi 

Ħāŧıruŋ anı vįrān
1251

 itmek dilersen itmegil
1252

 

 

9. Doġrıyum Ǿaşķuŋda oķ tek kirpigüŋ ŧanıķlarum 

Ķaddümi niçün kemān itmek dilersen itmegil
1253

 

 

[57] 

10. BurķaǾı rūyuŋdan
1254

 açarsan velį
1255

 nā-maĥreme 

Gizli esrārı Ǿayān itmek dilersen itmegil
1256

 

 

11. Ħāl ü ĥaŧŧuŋ
1257

 manŧıķuǿŧ-ŧayrıdur
1258

 ehl-i vaĥdete 

Ķuş dilin sen tercemān itmek dilersen itmegil
1259

 

                                                      
1246 ħadengi gizlidür: ħadengin gizledüŋ D. 
1247 Gözleri: İy gözi D. 
1248 Ǿaşķuŋ içün: Ǿışķuŋda men D. 
1249 Bu beyit Divan’da 227. şiirin  8. beyitidir. 
1250 Her ķażānuŋ tįrine ķılduŋ nişāne göŋlümi: Murtażānuŋ oħına ķılduŋ nişāne sen meni D. 
1251 vįrān: mekān D. 
1252 Bu beyit Divan’da 227. şiirin  10. beyitidir. 
1253 Doġrıyum Ǿaşķuŋda oķ tek kirpigüŋ ŧanıķlarum/Ķaddümi niçün kemān itmek dilersen itmegil: Ŧoġrayan Ǿışķuŋda 

oĥ tek kirpügüŋ ŧanuķ durur/Ķaddümi ķaş tek kemān itmek dilersen itmegil D. 
1254 rūyuŋdan: yüzüŋden D. 
1255 velį: eger D. 
1256 Bu beyit Divan’da 228. şiirin  3. beyitidir. 
1257 Ħāl ü ĥaŧŧuŋ: Ĥaŧŧ u ħālüŋ D. 
1258 manŧıķuǿŧ-ŧayrıdur: manŧıķuǿŧ-ŧayr oldı D. 
1259  
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12. Gitmek istersen gözümden dem-be-dem yaşum gibi
1260

 

Cānumı tenden revān itmek dilersen itmegil
1261

 

 

13. Kirpigüŋden cān-şikār oķlar düzetmişse bu kez
 1262

  

Ķaşlaruŋ ĥarfin
1263

 kemān itmek dilersen itmegil
1264

 

 

14. Lā tüĥarrik
1265

 āyeti geldi
1266

 beyānuŋ şānına 

Ol beyānı sen nihān
1267

 itmek dilersen itmegil
1268

 

 

15. Ey Nesįmį çün yaķįn įmān imiş Ĥaķdan yaķįn
1269

 

Ol yaķįni sen gümān itmek dilersen itmegil
1270

 

 

1611271 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Zülfüŋü Ǿanber-feşān itmek dilersen itmegil 

Ġāret-i dįn ķaśd-ı cān itmek dilersen itmegil 

 

2. BurķaǾı ŧarĥ eylemişsin ey ķamer yüzüŋden uş 

Fitne-i āħir zamān itmek dilersen itmegil 

 

3. Çün Eneǿl-Ĥaķdan götürdi śūretüŋ māhı niķāb 

Sen Ĥaķı niçün nihān itmek dilersen itmegil
1272

 

 

                                                      
1260 gibi: kimi D. 
1261 Bu beyit Divan’da 228. şiirin  12. beyitidir. 
1262 düzetmişse bu kez: düzermişsen meger D. 
1263 ĥarfin: yayın D. 
1264 Bu beyit Divan’da 228. şiirin  9. beyitidir. 
1265  O’na, acele ederek, O’nunla (Cebrail (A.S) ile beraber) dilini hareket ettirme. (Kıyâme 

Sûresi, 16. âyet) 
1266 geldi: indi D. 
1267 nihān: beyān D. 
1268 Bu beyit Divan’da 228. şiirin  13. beyitidir. 
1269 Ey Nesįmį çün yaķįn įmān imiş Ĥaķdan yaķįn: Çün yaķįn bildi Nesįmį aġzınuŋ var olduġun D.  
1270 Bu beyit Divan’da 227 numaralı şiirinden alınmıştır.  
1271228 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 463-464 
1272 Bu beyit Divan’da 4. beyittir. 
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4. Śūretüŋ genc-i ħafįdür gösterürsen gözgüye
1273

 

ǾĀlem-i Ǿaynı
1274

 Ǿayān itmek dilersen itmegil
1275

 

 

5. Ġamzeden Mıśrı ķılıç vermişsen esrük Türke kim
1276

 

Ķan bahāsuz bunca ķan itmek dilersen itmegil
1277

 

 

6. Bāde vermişsen perįşān zülfüŋi sen ŧaġıdup
1278

 

Cānları bį-ħānümān itmek dilersen itmegil
1279

 

 

7. Ey Nesįmį Ĥaķdan istersen götürmek perdeyi 

Büt-peresti bį-gümān itmek dilersen itmegil
1280

 

 

1621281 

Destūr 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Es-selām ey Şāh-ı Merdān Es-selām 

Es-selām ey nūr-ı bürhān
1282

 es-selām 

 

2. Es-selām ey kāşif-i sırr-ı
1283

 ezel  

Es-selām ey sırr-ı
1284

 bürhān es-selām 

 

3. Es-selām ey dürr-i deryā-yı elest  

Es-selām ey gevher-i kān es-selām 

 

 

 

                                                      
1273 gözgüye: gözgüde D. 
1274 Ǿaynı: ġayb-ı D. 
1275 Bu beyit Divan’da 6. beyittir. 
1276 Türke kim: Türküŋe D. 
1277 Bu beyit Divan’da 7. beyittir. 
1278 sen ŧaġıdup: ŧaġıtmaġa D. 
1279 Bu beyit Divan’da 10. beyittir. 
1280 Bu beyit Divan’da 14. beyittir. 
128150 Nefes, Kul Nesîmî Divanı, s. 60-61 
1282 nūr-ı bürhān: Sırr-ı pinhān D. 
1283 sırr-ı: Ǿilm-i D. 
1284 sırr-ı cümle D 
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4. Es-selām ey pāk-i źāt-ı
1285

 Muśŧafā 

Es-selām ey nūr-ı įmān es-selām 

 

5. Es-selām ey sāķį-i kevŝer imām  

Es-selām ey ķıble-i cān es-selām 

 

6. Es-selām ey Ĥayder-i Düldül-süvār 

Es-selām ey nuŧķ-ı
1286

 Raĥmān es-selām 

 

7. Es-selām ey žāhir ü bāŧın imām
1287

 

Es-selām ey kenz-i
1288

 pinhān es-selām 

 

8. Es-selām ey śāĥib-i luŧf u kerem  

Es-selām ey kān-ı iĥsān es-selām 

 

9. Es-selām ey pįşvā-yı evliyā  

Es-selām ey āl-i Ǿimrān es-selām 

 

10. Es-selām ey şāh-ı cümle evliyā
1289

 

Es-selām ey cism ile cān
1290

 es-selām 

 

11. Es-selām ey ĥall iden her müşkili 

Es-selām ey nuŧķ-ı Raĥmān es-selām
1291

 

 

12. Ey Nesįmį şāha ver
1292

 yüz biŋ selām  

Es-selām ey şįr-i Yezdān
1293

 es-selām 

 

                                                      
1285 pāk-i źāt-ı: źāt-ı pāk-i D. 
1286 nuŧķ-ı: ĥalķ-ı D. 
1287 imām: Ǿayān D. 
1288 kenz-i: Genc-i D. 
1289 şāh-ı cümle evliyā: cümle iāh-ı kāǿināt D. 
1290 cism ile cān: cümleye cān D. 
1291Bu beyit divanda bulunmamaktadır. 
1292 ver: der D. 
1293 Şįr-i Yezdān: Şāh-ı Merdān D. 
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1631294 

Destūr 

Hezec 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

1. Nigārum dilberüm yārum nedįmüm
1295

 mūnisüm cānum 

Refįķum hem-demüm Ǿömrüm revānum derde dermānum 

 

2. Şehüm māhum dil-ārāmum ĥayātum dirligüm rūĥum 

Penāhum maķśadum meylüm medārum fikretüm
1296

 cānum 

 

3. Ķamer-çehre
1297

 perį-rūyum žarįfüm şūħum u şengüm 

Semen-būyum gül-endāmum zehį serv-i gülistānum 

 

4. Laŧįfüm nāziküm ħūbum
1298

 ĥabįbüm ŧurfe-maĥbūbum 

Ĥicāzum KaǾbe vü Ŧūrum behiştüm ĥūr u Rıđvānum 

 

5. Gülüm reyĥānum eşcārum Ǿabįrüm Ǿanberüm Ǿūdum 

Dürüm mervāridüm kānum
1299

 Ǿaķįķüm laǾl ü mercānum 

 

6. Dil-efrūzum vefā-dārum ciger-sūzum cefākārum 

Ħudāvendüm cihān-dārum emįrüm şāh u sulŧānum 

 

7. Çerāġum şemǾüm u nūrum żiyāǿüm yıldızum şemsüm 

Hezārum bülbülüm gülüm
1300

 Nesįmį ħoş
1301

 elĥānum 

 

 

 

 

                                                      
1294243 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 484 
1295 nedįmüm: enįsim D. 
1296 fikretüm: fikrüm ü D. 
1297 çehre: çehrem D. 
1298 ħūbum: Bu kelime divanda yoktur. 
1299 kānum: kāhum D. 
1300 gülüm: kebküm D.  
1301 ħoş: yaħşı D. 
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1641302 

Destūr 

Hezec 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

1. Yüzüŋdür maķśadum ķıblem lebüŋdür āb-ı ĥayvānum 

Ayā serv-i ser-efrāzum fedā olsun saŋa cānum 

 

[58] 

2. Ki sensin derdüme dermān yüzüŋ Furķān ĥaŧuŋ reyĥān 

Fedā olsun saŋa biŋ cān ki sensin şāh u sulŧānum 

 

3. Enįsüm rehberüm yārum güler yüzlü gül-endāmum 

ǾAbįrüm Ǿanberüm müşküm boyu serv-i ħırāmānum 

 

4. Kelāmum Ķurǿānum źikrüm kitābum tevĥįdüm fikrüm 

Namāzum rāzum u secdem
1303

 bi-küllį cümle erkānum 

 
1304

 

5. Fāżılum kāmilüm meylüm murādum maķśūdum göŋlüm 

Cevābum mesǿelem sözüm dilümde cümle destānum 

 

6. Ĥayātum rāĥatum mihrüm necātum ülfetüm
1305

 źātum 

Ŧabįbüm şerbetüm Ħıżrum vücūdum sāǾatüm cānum 

 

7. Ezeldendür benüm derdüm sözi gerçek ķamer bedrüm 

Muĥibbüm sevdigüm mihrüm siyāh zülf-i perişānum 

 

8. Žarįfüm genc ü mālum Nesįmįyüm
1306

 Ǿāşıķum
1307

 Ǿaşķum 

Ĥabįbüm Ǿizzetüm Ǿizzüm ezelden kāmil insānum 

 

                                                      
1302245 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 486 
1303 rāzum u secdem: secdem ü şükrüm D. 
1304 Divan’da bir beyit daha vardır. 
1305 ülfetüm: varlıġum D. 
1306 Nesįmįyüm: Nesįmį D. 
1307 Ǿāşıķum: Ǿışķuŋ D. 
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1651308 

Destūr 

Hezec 

MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün 

1. Sulŧān-ı Resūl şāh-ı mümeccedsin efendim 

Bį-çārelere
1309

 devlet-i sermedsin efendim 

Dįvān-ı ilāhįde ser-āmedsin efendim 

Menşūr-ı leǾamrük1310
le müeyyedsin efendim 

Sen Aĥmed u Maĥmūd u Muĥammedsin efendim 

Ĥaķdan bize sulŧān-ı müeyyedsin efendim 

   

2. Tābiş-dih-i ervāĥ-ı mücerred güheriŋdir 

Māliş-geh-i ruħsār-ı melek ħāk-i derūŋdır 

Āyįne-i dįdār-ı tecellį nāžarıŋdır 

Bū Bekri ǾÖmer ǾOŝmān u ǾAlį yārlarıŋdır 

Sen Aĥmed u Maĥmūd u Muĥammedsin efendim 

Ĥaķdan bize sulŧān-ı müeyyedsin efendim 

   

3. Ħuŧbeŋ oķunur minber-i iķlįm-i beķāda 

Ĥükmüŋ dutılur maĥkeme-i rūz-ı cezāda 

Gülbank-ı ķudūmūŋ çekilir Ǿarş-ı Ħudāda 

Esmā-i şerįfüŋ aŋılır Ǿarż u semāda 

Sen Aĥmed u Maĥmūd u Muĥammedsin efendim 

Ĥaķdan bize sulŧān-ı müeyyedsin efendim 

   

4. Ol dem ki velįlerle nebįler ķala ĥayrān 

Nefsi diyü dehşetle ķopa cümleden efġān 

Yeǿs ile Ǿuśātıŋ ola aĥvāli perįşān 

Destūr-ı şefāǾatle seniŋdir yine meydān 

Sen Aĥmed u Maĥmūd u Muĥammedsin efendim 

                                                      
13081 Müseddes, Şeyh Gâlib Divanı, s. 139 
1309 Bį-çārelere: Bį-çārelerle D. 
1310  Ömrüne andolsun ki; muhakkak ki, onlar sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı. (Hicr 

Sûresi, 72. âyet) 



250 

 

Ĥaķdan bize sulŧān-ı müeyyedsin efendim 

 

5. Bir günki ŧalup baĥr-ı ġama fikrete
1311

 gitdim 

İlden yitürüp kendümi bį-ħōdluġa yitdim 

Ǿİśyānım aŋup Ǿāķıbetimden ĥaźer itdim 

Bu maŧlaǾı yād eyledi bir seyyid işitdim 

Sen Aĥmed u Maĥmūd u Muĥammedsin efendim 

Ĥaķdan bize sulŧān-ı müeyyedsin efendim 

 

6. Ümmįddeyiz
1312

 yeǿs ile āh eylemeziz biz 

Ser-māye-i įmānı tebāh eylemeziz biz 

Bābuŋ ķoyup aġyāra penāh eylemeziz biz 

Bir kimseye sāyeŋde nigāh eylemeziz biz 

Sen Aĥmed u Maĥmūd u Muĥammedsin efendim 

Ĥaķdan bize sulŧān-ı müeyyedsin efendim 

 

7. Bį-çāredür ümmetlerüŋ Ǿiśyānına baķma 

Dest-i red urup ĥasret ile dūzaħa yaķma 

Raĥm eyle amān āteş-i hicrānıŋa yaķma 

Ez-cümle ķuluŋ Ġālib-i pür-cürmü bıraķma 

Sen Aĥmed u Maĥmūd u Muĥammedsin efendim 

Ĥaķdan bize sulŧān-ı müeyyedsin efendim 

 

1661313 

Destūr 

Hezec 

MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün 

1. Ey Bārį Ħudā menbaǾı raĥmetsün efendim 

Özin biline sen ulu devletsün efendim 

 

                                                      
1311 fikrete: firkete D. 
1312 Ümmįddeyiz: Ümmįdeyiz D. 
1313 Şairin divanında bu şiire ulaşılamamıştır. 
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2. Kün lafžı ile Ǿarż u semā berr ile baĥrı 

ŚunǾ eyleyeyip Ǿālem-i ĥażretsün efendim 

 

3. Deh heft kemer-beste-i şāh taħt-ı şehirde 

Selmāna veren destūr-ı biǾatsun efendim 

 

4. Dūr eyleme Ǿuşşāķı cemālüŋe ķarįb ķıl 

Deryā-yı Ǿilim miftāĥ-ı cennetsün efendim 

 

5. ǾAşķuŋla döner nüh felek ü sebǾa-i seyyār 

Ĥaķ reǿs-i resūl şāh-ı şerįǾatsun efendim  

 

6. Bį-çārelere kimden ola mā-Ǿādā senden 

Raĥm ile meded kān-ı şefāǾatsun efendim 

 

7. Pür oldı cihān nūr-ı cemālüŋle ser-ā-pā 

Sen nūr-ı Ħudā mühr-i nübüvvetsün efendim 

 

8. Ĥal eyleye hep müşkil-i Ǿālemlerüŋ ey şāh 

Memdūĥ-ı dil-i pįr-i ŧarįķatsun efendim  

 

9. İķrār verene raĥmet ola münkire laǾnet  

Bir sırr-ı ilāh baĥr-ı ĥaķįķatsun efendim 

 

10. Fetĥ ile bu meydān-ı mezelletde muĥabbet 

Taśnįf-i ulüǿl-Ǿazm-i fütüvvetsün efendim 

 

11. Ey nesl-i nebį fevķi muĥibbāne muĥaķķaķ 

Bį-sübĥa śalāt sāye-i devletsün efendim 

 

[59] 
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12. Sāyen gibi hįç ölmeye bir bāġ-ı başatsın 

Müǿminlere bir Ǿāl-i Ǿināyetsün efendim 

 

13. ǾUşşāķa nişān dervįşe bürhān sen idersin 

Ey ķuŧb-ı cihān şöyle şecāǾatsun efendim 

 

14. Geldi saŋa yüz ķara ķabūl eyle Yesārį 

Ey śāĥib-i seyf şāh-ı vilāyetsün efendim 

 

1671314 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Gelberü ey ķavm-i aǾdā ben Ħudādan dönmezem  

Çün şehādet eylemişem
1315

 Muśŧafādan dönmezem  

 

2. Pāre pāre bu vücūdum śad hezārān itseler  

Ben ġulām-ı ħānedānem Murtażādan dönmezem  

 

3. Zehrini nūş eyledüm verdüm Ĥasan rāhında baş  

Şeh-i Ĥüseynüm
 1316

 Ĥüseyn-i Kerbelādan dönmezem 

 

4. Şāh ǾAlį Zeyneǿl-ǾAbā
1317

 Bāķır Ĥaķ içün zāhidā  

Sįnemi ķalķan edindüm her belādan dönmezem 

 

5. Çün baŋa keşf eyledi CaǾfer Eneǿl-Ĥaķ
1318

 sırrını  

Mūsį-i Kāžım ǾAlį Mūsį Rıżādan dönmezem 

 

 

                                                      
1314 Gazel, Vîrânî Divanı, s. 216-217 
1315 eylemişem: etmişem D. 
1316 Şeh-i Ĥüseynüm: Uş Ĥüseynem ben D. 
1317 ǾAlį Zeyneǿl-ǾAbā: Zeyneǿl-ǾĀbidįn D. 
1318 Eneǿl-Ĥaķ: bu Eneǿl-Ĥaķ D. 
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6. Tā muķaddemden
1319

 Taķį urdı binā-yı cismüme  

Şol sebebden ħāk-i pā-yı reh-nümādan dönmezem  

 

7. Mesken itdi şāh
1320

 Naķį dil mülkinüŋ sulŧānıdur  

ǾAskerį ol Mehdį-i sāĥib-livādan dönmezem  

 

8. Ħāricįler zümresinden çün
1321

 teberrā ķılmışım  

Āl ü evlāda bugün medĥ ü ŝenādan dönmezem  

 

9. Çün Vįrān ǾAbdāl didi ismüm ǾAlįyyeǿl-Murtażā  

Cümle vārum beźl eyledüm
1322

 evliyādan dönmezem
1323

 

 

1681324 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Çün
1325

 cefā-keş Ǿāşıķam ey yār senden dönmezem  

Ĥançer ile bu sįnemi yar
1326

 senden dönmezem 

 

2. Dönmezem cevr-i cefādan ħasta göŋlüm merhemi 

Biŋ cefā ķılsaŋ baŋa dil-dār senden dönmezem
1327

 

 

3. KaǾbede arar iken bütħānede buldum seni 

Baġlanursaŋ beline zünnār senden dönmezem
1328

 

 

 

                                                      
1319 Tā muķaddemden: Dört tebāyįden D. 
1320 şāh: çün D. 
1321 zümresinden çün: zümresinde çok D. 
1322 beźl eyledüm: Ĥayderindir D. 
1323 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
1324290 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 543 
1325 Çün: Bir D. 
1326 bu sįnemi yar: yüregümi yār D. 
1327 Dönmezem cevr-i cefādan ħasta göŋlüm merhemi/Biŋ cefā ķılsaŋ baŋa dil-dār senden dönmezem: ǾĀşıķam 

Ǿışķuŋ yolında ħasta göŋlüm sırrını/Eylesen miŋ kez cefā dil-dār senden dönmezem D. / Bu beyit Divan’da 6. beyittir. 
1328 Divanda bu beyit yoktur 
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4. Ĥaķ bilür Ǿaşķuŋ yolunda ķāmetinüŋ doġrıyum 

Çekseler Manśūr tek ber-dār senden dönmezem
1329

 

 

5. Dönderürse beni senden belki ecel dönderür 

Nice kim bu tende cānum vār senden dönmezem
1330

 

 

6. Muśĥaf-ı ĥüsnüŋ ĥaķıçün ey dil ārāmum benüm  

Terk iderüm bu  nāmusı bu Ǿār senden dönmezem
1331

 

 

7. Günde biŋ kez it raķįbüŋ ŧaǾnesini gūş idüp 

Ben Nesįmį ey perį ruħsār senden dönmezem
1332

 

 

1691333 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Cān u dilden ben muĥibb-i ħānedānuŋ
1334

 āliyem 

Hem erenler çākerįnüŋ ħāk-i pā pāmāliyem 

Şeh-süvār-ı sırr-ı sulŧān
 1335

 Muśŧafā viśāliyem 

Cümleden geçdüm velį ancaķ ǾAlį meyyāliyem 

ǾĀşıķum ser-pā
1336

 bürehne şāh Ĥüseyn Ǿabdāliyem 

 

2. Ķayd u Ǿuķbādan
1337

 fenādan olmuşum ġamdan beri 

Baŋa teslįm u rıżādur taħta-gāh-ı ħāveri 

Olmuşum düvāzdeh imāmuŋ bende-i fermān-beri
 1338

  

                                                      
1329 Ĥaķ bilür Ǿaşķuŋ yolunda ķāmetinüŋ doġrıyum/ Çekseler Manśūr tek ber-dār senden dönmezem: ǾIşķuŋuŋ 

yolında iy meh ķāmetüŋ tek doġrıyum/Oluram Manśūr-veş ber-dār senden dönmezem D. / Bu beyit Divan’da 2. 

beyittir 
1330 Divanda bu beyit yoktur. 
1331 Terk iderüm bu nāmusı bu Ǿār senden dönmezem: Ança kim bu tende cānum var senden dönmezem D. (Bu 

mısrada vezin aksamaktadır.) / Bu beyit Divan’da 3. beyittir 
1332 Günde biŋ kez ise raķįbüŋ ŧaǾnesini gūş idüp/Ben Nesįmį ey perį ruħsār senden dönmezem: Günde miŋ kez 

taǾnesin nūş eylerem nā-keslerüŋ/Çün Nesįmįyem belį zinhār senden dönmezem D. 
1333 Muhammes, Azbî Baba Divanı, s. 226-227 
1334 ħanedānuŋ: ħandān D. 
1335 Şeh-süvār-ı sırr-ı sulŧān: Şāriĥ-i sulŧān-ı Ǿālem D. 
1336 Mütekerrir dizelerdeki ser-pā kelimesi Divanda ser olarak yer almaktadır. 
1337 Ǿuķbādan: Ǿuķbā u D. 
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Degülüm ŧaǾn-ı Ǿadūdan
 
CaǾferįyem CaǾferį

 1339
 

ǾĀşıķum ser-pā bürehne şāh Ĥüseyn Ǿabdāliyem 

 

3. Kim ider terk-i taǾalluķ anı ǾĮsį öz ider 

Cān-ı İsmāǾil fedā itdükse ķoç ķurbān gider
 1340

  

Zecr-i ķahrından ĥabįbüŋ āteş içre gül biter 

Şerĥa şerĥa eylesem cismüm libāsuŋ cān yeter
1341

 

ǾĀşıķum ser-pā bürehne şāh Ĥüseyn Ǿabdāliyem
1342

 

  

4. Ŧālibe
1343

 feyż-i keremdür nuŧķ-ı pįri beklemek 

ǾĀşıķa
1344

 cāndur emānet cān u baş terk eylemek 

Neylerem tāc u ķabāyı baŋa sen şāhum
1345

 gerek 

Söz degül vaślum Ǿalāmet
1346

 şāhidüm ins ü melek 

ǾĀşıķum ser-pā bürehne şāh Ĥüseyn Ǿabdāliyem
1347

 

 

5. Ĥādi-i rāh-ı Ħudāyum mažhar-ı nūr-ı Celį 

Yā pįrüm şāhum
1348

 erenler Ĥacı Bektāş-ı Velį 

Gitdigüm rāh-ı velįdür dutdıġum dāmen velį  

Çaġıruram śad ķıla
1349

 Allāh Muĥammed yā ǾAlį 

ǾĀşıķum ser-pā bürehne şāh Ĥüseyn Ǿabdāliyem
1350

 

 

[60] 

 

 

 

                                                                                                                                                            
1338 Bu mısrada vezin aksamaktadır. / Bu mısra Divan’da 4. mısradır. 
1339 Degülüm ŧaǾn-ı Ǿadūdan CaǾferįyem CaǾferį: Diŋlemen ŧaǾn-ı Ǿadūyı Ĥayderįyem CaǾferį D. / Bu mısra Divan’da 

3. mısradır. 
1340 itdükse ķoç ķurbān gider: etdikde ķurbān ķaç yeter D. 
1341 yeter: keser D. 
1342 Bu bend Divan’da 4. benddir. 
1343 Ŧālibe: ǾĀşıķa D. 
1344 ǾĀşıķa: Ŧālibe D. 
1345 sen şāhum: sulŧānum D. 
1346 Ǿalāmet: emānet D. 
1347 Bu bend Divan’da 5. benddir. 
1348 şāhum: şāhı D. 
1349 śad ķıla: ǾAźbįyüm D. 
1350 Bu bend Divan’da 6. benddir. 
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6. Baŋa zemmüŋden gelür feraĥ
1351

 degül göŋlüm melūl 

Zāhid-i ħōd-rāyı
1352

 gör kim her edāsı biŋ fużūl 

ǾAźbį pįrinden ĥavālāt istedi aldı uśūl 

Sen baŋa dirsen Ķızılbaş ben dirüm śıdķ-ı Resūl 

ǾĀşıķum ser-pā bürehne şāh Ĥüseyn Ǿabdāliyem
1353

 

 

1701354 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Ben ki dervįş-i faķįrüm pādişāh-ı Ǿālemüm 

Terk ü tecrįdem ķanāǾat köşesinde bį-ġamum 

Mažhar-ı sırr-ı Ħudāyım küntü kenze maĥremüm 

Ĥaddi yoķ pāyānı yoķ ben bir muĥįŧ-i aǾžamum 

Rūĥ-ı bį-rengüm egerçi renge geldüm ādemüm 

 

2. ǾĀlemüǿl-ġaybuŋ vücūdı benden oldı āşikār 

Bendedür levĥ ü ķalem varlıķ ķamu hep bende var 

MünǾakis olmuş durur āyįne-i dįdār-ı yār 

RefǾ ķıl ġaflet ĥicābın aç gözüŋ cānuŋ o yār 

Ey baśįretsiz beni gör ki ne źāt-ı ekremüm 

 

3. Söyleyen Ĥaķdur benüm dilümde her dem yoħsa ben 

Nuŧķa ķādir mi olurdum yine oldur söyleden 

Arada ālet durur ancaķ zebān ile dehān 

Ben kimüm benden žuhūr ide bu güftār u süħān 

Çār Ǿanāśırdan mürekkeb bį-lisānum ebkemüm 

 

 

 

                                                      
1351 feraĥ: zemzem D. 
1352 ħōd-rāyı: ħōd-bįn D. 
1353 Bu bend Divan’da 3. benddir. 
1354 Şairin divanına ulaşılamamıştır. 
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4. Cennet-i Firdevs içün bir laĥža ġamgįn olmazam 

Yāduma gelmez benüm sencileyin bāġ-ı İrem 

Bāġdur ķurtulmuşum ey śūfį bāġı neylerem 

Bülbül-i gūyā gibi gülzār içün ġam çekmezem 

Ŧālib-i dįdār-ı yārum şādmānum ĥurremüm 

 

5. Ey Ħalįlį çünki her iş işlenür taķdįrden 

Geçdi anuŋçün belįġ-i rāy ile tedbįrden 

Kim irādet cāmını nūş eyledüm bir pįrden 

İki Ǿālem ġuśśasın refǾ eyledüm ben birden 

Fāriġum dünyā vü Ǿuķbānuŋ ġamından bį-ġamum 

 

1711355 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Men dilā anı ķadįm-i dān
1356

 içinde bülbülüm 

Olmasun
1357

 bezmindeki mestān içinde bülbülüm 

Āşiyān-ı tende cānum kan
1358

 içinde bülbülüm 

Hem müsellim nāra mevz-i şān
1359

 içinde bülbülüm
1360

 

Der dimezem dertliyem dermān
1361

 içinde bülbülüm
1362

 

 

2. Men Ǿaref
1363

 esrārını gerçi nihān itmez bilen
1364

 

Ķāl ile ĥāl ehli çünki
1365

 imtiĥān itmez bilen 

Kelimünnas iķtiżāsınca
1366

 zebān itmez bilen 

İħtiyār-ı kenz-i maħfįsin
1367

 Ǿayān itmez bilen 

                                                      
13553 Muhammes, Şîrî (İsmail ÖZMEN, Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi, c. 3, KTB Yayınları, Ankara, 1998. s. 191) 
1356 anı ķadįm-i dān: nūru ķadįmim cān a.g.e. 
1357 Olmasun: Ol elest a.g.e. 
1358 kan: cān a.g.e. 
1359 Hem müsellim nāra mevz-i şān: Dermedim dertliyim devrān a.g.e 
1360 Bu mısra a.g.e.’de 5. mısradır. 
1361 Der dimezem dertliyem dermān: Her gürūhu nāci-i źįşān a.g.e. 
1362 u mısra a.g.e.’de 4. mısradır. 
1363 Men Ǿarefe nefsehü fekad Ǿarefe rabbehü: Kendini bilen Rabbini bilir. (el-Aclunî, Keşfu'l-Hafâ, 2) 
1364 Mütekerrir dizelerde “itmez bilen” kelimesi “etmez miyim” olarak kullanılmaktadır. 
1365 çünki: amma a.g.e. 
1366 iķtiżāsınca: muķteżāsınca a.g.e. 
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Ķuş dilin fehm eyleyen Ǿirfān içinde bülbülüm 

 

3. Kuĥl-ı Ǿibretle açarum Ǿayn-ı dil bįnāyı ben 

Baśmışum innā hedeynāhüǿs-sebįlā1368
 pāyı ben 

Şeş cihet çār Ǿanāśırdan görüp įllāyı ben
1369

 

Seyyidüm taǾlįm idüp fehm eyledüm esmāyı ben 

Murtażānuŋ sırrıyım pįrān içinde bülbülüm
1370

 

 

4. Faħr-ı Ķurǿān bā-i bismiǿllāh men
1371

 gūş eyledüm 

Fażl-ı bāb-ı maǾnā-yı miftāĥını cūş
1372

 eyledüm 

Seyr idüp sebǾuǿl-meŝānį bezminde gūş
1373

 eyledüm 

Bāde-i Ǿaşķı
1374

 naśįb oldı şükür nūş eyledüm 

ǾĀllemeǿl-esmā1375 benüm Ķurǿān içinde bülbülüm
1376

 

 

5. Çünki Şįrį rāh-ı Ĥaķķa eyleyüp Ǿavnüǿl-Ǿažįm 

Ĥaķķa tevfįż eyleyüp bį- şerr-i
1377

 şeyŧāniǿr-racįm 

Fātiĥ içre oķuyup bul
1378

 kenz-i Raĥmānüǿr-Racįm
1379

 

Cennet içre menzilüm hāźā śırāŧüǿl-müstaķįm
1380

 

Zāhidā inkārı ķoy vildān içinde bülbülüm
1381

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                                            
1367 maħfįsin: maħfįyi a.g.e 
1368  Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör. (İnsân 

Sûresi, 3. âyet) 
1369 Şeş cihet çār Ǿanāśırdan görüp įllāyı ben: Semme vechullāh giri uteyledim sevdāı ben a.g.e. 
1370 Bu bend a.g.e.’de 4. benddir. 
1371 Faħr-ı Ķurǿān bā-i bismiǿllāh men: Magz-ı Ķurǿān bā-i bismiǿllāh imiş a.g.e. 
1372 Fażl-ı bāb-ı maǾnā-yı miftāĥını cūş: Ķufl-i bābı maǾni-i miftāĥını hūş (a.g.e.) 
1373 bezminde gūş: bezmini hoş  (a.g.e.) 
1374 Ǿaşķı: Ǿaşķın a.g.e. 
1375  Allah, Âdem’e bütün varlıkların isimlerini öğretti. (Bakara Sûresi, 31. âyetten iktibas edilmiştir.) 
1376 Bu bend a.g.e.’de 3. benddir. 
1377 bį şerr-i: min şerr-i a.g.e. 
1378 “bul” kelimesi şiirde yer almamaktadır. 
1379  Rahmân’dır, Rahîm’dir. (Fâtiha Sûresi, 3. âyet) 
1380 Bizleri doğru yola ilet. (Fâtiha Sûresi, 6. âyet) 
1381 Bu bend a.g.e.’de 6. benddir. 
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172
1382

  

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Faħr-ı Ǿālemdür Muĥammed Muśŧafā kenzüǿl-ĥikem 

Ĥāmil-i mühr-i nübüvvet śāĥib-i tācüǿl-Ǿalem 

MaŧlaǾı şems-i ĥaķįķat nūrı yāķutuǿl-žulem 

Rū-siyāhum ķıl şefāǾat yā Nebįyy-i muĥterem 

Ey ǾAlį-sįret Ĥasan-śūret Ĥüseyn-meźhebem 

Ķanġı cāmuŋ cürǾasın nūş eylesem hem-meşrebem 

 

2. Şāh-ı Merdānum ǾAlįdür Muśŧafā nūruǿl-ümem 

Hem Ĥasan ile Ĥüseyn ġonca-i bāġ-ı İrem  

Cān fedā olsun bu Ǿāşıķ kemteridür źüǿl-kerem 

Levĥ-i dilde naķş olunmuşdur bu beyti söylerem 

Ey ǾAlį-sįret Ĥasan-śūret Ĥüseyn-meźhebem  

Ķanġı cāmuŋ cürǾasın nūş eylesem hem-meşrebem 

 

[61] 

3. Ĥażret-i Zeyneǿl-ǾĀbidįn menbaǾ-ı kān-ı vefā 

Ĥażret-i Bāķırdan itme bendeŋi yā Rabb cüdā 

CaǾfer ü Mūsį-i Kāžım bu ǾAlį Mūsį Rıżā 

Olmayan bu sālik üzre oldı merdūd-ı Ħudā 

Ey ǾAlį-sįret Ĥasan-śūret Ĥüseyn-meźhebem  

Ķanġı cāmuŋ cürǾasın nūş eylesem hem-meşrebüm 

 

4. ǾĀlemüŋ şāhı Taķįdür mažhar-ı nūr-ı ilāh 

Şems-i ķudretden Naķį bu dįne oldı pādişāh 

Ol imām-ı ǾAskerįye uymayan rū-siyāh 

Ķahr-ı dūzaħ içre dāǿim işleri feryād u āh 

Ey ǾAlį-sįret Ĥasan-śūret Ĥüseyn-meźhebem 

                                                      
1382 Şairin divanına ulaşılamamıştır. 
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Ķanġı cāmuŋ cürǾasın nūş eylesem hem-meşrebüm 

 

5. Gele bir gün Ǿāleme ol Mehdį-i śāĥib-zamān 

Źuǿl-feķār-ı Ĥayderįdür ħāricį bulmaz amān 

Muĥibb-i āl-i Ǿabādur Ǿaşķ-ı dār-ı el-amān 

Ķıl şefāǾat dįnüm įmānum Nižāmį  el-amān 

Ey ǾAlį-sįret Ĥasan-śūret Ĥüseyn-meźhebem 

Ķanġı cāmuŋ cürǾasın nūş eylesem hem-meşrebüm 

 

1731383 

Destūr 

Rezec 

MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün 

1. Ĥaķ tā ki yār oldı baŋa ser-tā-ķadem yār olmuşum 

Tā görmüşem dįdārını müştāķ-ı dįdār olmuşum 

 

2. Ānestü nāra1384
 sırrını

1385
 Mūsį ne bilsin ya şecer 

Anı baŋa śor sen ki ben ol nūrı ol nār olmuşum 

 

3. Źikrüm Eneǿl-Ĥaķdur benüm Ĥaķ söylerüm Ĥaķdur benüm 

Dāruŋ içinde ġayrehü1386
 hem leyse fiǿd-dār olmuşum 

 

4. ǾĀrif ķatında medĥ u źem bir aśl imiş sen Ǿārif ol 

Gör kim nice her nāŧıķuŋ dilinde güftār olmuşum 

 

5. Māǿüǿl-Ǿinebdendür eger her ser-ħoşuŋ ser-ħoşlıġı 

Ben içmişem Ǿaşķuŋ meyin ser-mest ü ħammār olmuşum 

 

                                                      
1383251 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 492-493 
1384  Hani Mûsâ, ailesine, “Ben bir ateş gördüm, 

ondan size bir haber, yahut ısınasınız diye bir kor ateş getireceğim” demişti. (Neml Sûresi, 7. âyet) 
1385 sırrını: şerĥine D. 
1386  Onlar, sana vahyettiğimizden başkasını bize karşı 

uydurman için az kalsın seni ondan şaşırtacaklardı. (Eğer böyle yapabilselerdi) işte o zaman seni dost edinirlerdi. 

(İsrâ Sûresi, 73. âyet) 
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6. Ħuldüŋ gül-i ħandānıdur gül-gūn yanaġuŋ ey güneş 

Bülbül gibi
1387

 mestem anuŋ Ǿaşķunda uş
1388

 zār olmuşum 

 

7. Gülşen gibi
1389

 açılmışam būy-ı gülinden Ǿārıżuŋ 

Gör kim cemālüŋden nice ferħunde gülzār olmuşum
1390

 

 

8. Müşkįn śaçuŋdan bulmuşam şol būy-ı cān-efzāyı
1391

 kim 

Ŧıybından anuŋ śanasın ŧıyb-ı Ǿaŧŧār olmuşum
1392

 

 

9. Şįrįn dudaġuŋ vaśfını tā söyler oldı manŧıķum 

Ey Mıśr-ı ĥüsnüŋ Yūsufı ķand ü şeker-bār olmuşum 

 

10. Yā Rab ne fettān
1393

 ay imiş tābende yüzüŋ bedri 
1394

 kim 

Envār-ı tābından anuŋ tābende envār olmuşum 

 

11. Sevdā meyinden ser-ħoşem mestāne Ǿaynuŋ tek velį 

Ġaflet meyinden tāǿibem niçün ki hūşyār olmuşum 

 

12. Zülf ü ruħuŋ esrārını tā Ĥaķ baŋa keşf eyledi 

Yüzüŋdeem genc-i ħafį zülfüŋde ber-dār olmuşum 

 

13. Serv-i gül-endāmuŋ gibi
 1395

 Ǿālemde āzādum velį 

Zencįr-i zülfüŋ ķaydına muĥkem giriftār olmuşum 

 
1396

 

14. Lüǿlü-yi nābuŋ vaśfına tā söyler oldı manŧıķum 

SemǾinde her sįmįn-berin lüǿlü-yi şehvār olmuşum 

 

                                                      
1387 gibi: kimi D. 
1388 uş: gör D. 
1389 gibi: kimi D. 
1390 Bu beyit Divan’da 8. beyittir. 
1391 cān-efzāyı: rūĥ-efzāyı D. 
1392 Bu beyit Divan’da 7. beyittir. 
1393 fettān: tābān D. 
1394 bedri: ayı D. 
1395 gül-endāmuŋ gibi: gül-endāmum kimi D. 
1396 Divan’da bir beyit daha vardır. 
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15. Buldı Nesįmį tā seni źātında şeksiz şüphesüz 

Olmuş Nesįmįden beri yaǾni ki bįzār olmuşum 

 

1741397 

Destūr 

Hezec 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

1. Beni senden bu benlikden cihān içre cüdā gördüm 

Ciger ķan oldı derdüŋle gözüm baĥr-āşinā gördüm 

 

2. Gözümde nūr-ı źātuŋ perdedür çün źātuŋa baķdum 

Seni bir ħoş verāǿ-ı bürdeden ben mübtelā gördüm 

 

3. Cemālüŋ bir gülistān-ı göŋül bir Ǿandelįbüŋdür 

Olunca sen güle bu bülbülüŋ zārın revā gördüm 

 

4. Ĥayāt-ı nev bulunmaz yanmayınca āteş-i ġamda 

Nažar ķıldum bu yanmaġı bugün derde devā gördüm 

 

5. Śaķın ey cān incinme celālünden o cānānuŋ 

Ki ben anuŋ cefāsın cānuma cümle vefā gördüm 

 

6. Gözüŋ bend eyle aġyār-ı cihāna uġrasuŋ Ĥaķķį 

Dilüŋ żabŧ it dime yārüŋ cemālini aŋa gördüm  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1397 Şairin divanına ulaşılamamıştır. 
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1751398 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Ħūb-ı Ǿālem ben cihānı Muśŧafāsız neylerem 

Cān ile başı ǾAlįyyeǿl-Murtażāsuz neylerem 

 

2. Maĥrem-i şāh-ı velāyet nūr-ı Ǿayn-ı enbiyā 

Māl u mülki Fāŧıma Ħayrüǿn-nisāsuz neylerem 

 

3. Cām-ı zehrin nūş idüp ķıldum fenāyı iħtiyār 

Tāc u taħtı şāh Ĥasan ħulķ-ı Rıżāsuz neylerem 

 

4. Teşne-i şāh-ı şehįdān eşref-i serdār-ı dįn 

Kevŝer ü ābı Ĥüseyn-i Kerbelāsuz neylerem 

 

[62] 

5. Revnaķ-ı nūrı bütün dünyāyı ābād eyleyen 

Ķudsiyān-ı cenneti Zeyneǿl-ǾAbāsuz neylerem 

 

6. Gül cemāli KaǾbetüǿllāhdur Muĥammed Bāķıruŋ 

Ravża-i Rıđvānı ol Ħayrüǿl-verāsuz neylerem 

 

7. Pįşvā-yı müǿminįn oldur ki oldur pāk źāt 

Ķamu cüzǿi CaǾfer-i śıdķ u śafāsuz neylerem 

 

8. Zübde-i erkānı Ǿārif Mūsį-i Kāžım Rıżā 

Tekke-i Ǿirfānı ben kān-ı Ǿaŧāsız neylerem 

 

9. MaǾden-i elŧāf-ı gevherdür Taķį vü bā Naķį 

Gevher-i dįnārı ey münkir devāsuz neylerem  

                                                      
1398 Şairin divanına ulaşılamamıştır. 
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10. Zümre-i Ǿāşıķlara andan olur feyż-i nažar 

ǾAskerįyem Ǿaskeri ceyş-i Ħudāsuz neylerem 

 

11. İsm-i pāki źikr ü fikrüm rūz u şeb göŋlümdedür 

ǾAķl u fikrüm Mehdį-i śāĥib-livāsuz neylerem 

 

12. Ĥıfžįyem cānum fedādur enbiyānun āline 

Ħāk-sārum Ĥaķķa bu göŋlüm ricāsuz neylerem 

 

1761399 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Bį-kesem ben mücrim-i Ĥaķdan hidāyet isterüm 

Aĥmed ü Maĥmūd Muĥammedden şefāǾat isterüm 

 

2. Kim odur dāmād-ı peyġāmber ǾAlįyyeǿl-Murtażā 

Ben anuŋ ķurbānıyum andan muĥabbet isterüm 

 

3. Ķalmışım bį-çāre bir laĥža baŋa yoķ raĥm iden 

Şāh Ĥasan mįrüm Ĥüseynden mürüvvet isterüm 

 

4. Şāh Zeyneǿl-ǾĀbidįn ü Şāh Muĥammed Bāķıruŋ 

Çākerįnüŋ çākeri benüm bu ĥālin isterüm 

 

5. Pişvā-yı ehl-i dįndür CaǾfer-i śıdķ u śafā 

Meźhebüm ol şāhidan luŧf u Ǿināyet isterüm 

 

6. Mūsį-i Kāžım vü ferzendi ǾAlį Mūsį Rıżā 

Şāhımuzdur menzil-i maķśūdum elbet isterüm 

 

                                                      
1399 Şairin divanında bu şiire ulaşılamamıştır. 
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7. Şāh Taķį vü bā Naķįdür menbaǾı cevr-i kerem 

Men faķįrüm serverā senden itmeden seħāvet isterüm 

 

8. ǾAskerüŋ hem Mehdį-i āl-i Resūlüŋ bendesi 

Ben Yesārį olmuşum anlardan himmet isterüm 

 

1771400 

Destūr 

Hafif 

FeǾilātün MefāǾilün FeǾilün 

1. Kim ki buldı dilinde Ǿaķl-ı ķadįm 

Süħanı kec ü mec ider taķdįm 

 

2. Anı kim diŋleyen aĥmaķ bilmez 

Bilür Ǿāķil anı bile taǾlįm 

 

3. Yek bilür bilmeyi bugün gör seç 

Bile bilmez anı yek-pāre vü nįm 

 

4. Rūĥ yoķdur süħan-ı aĥmaķda 

Ķurı ķalıp dinülür aŋa ķadįm 

 

5. Ķıl teǾaccüp ki ħāme-i ezeli 

İşbu levĥe neler itmiş terķįm 

 

6. Kimine vażǾ-ı noķŧaya yoķ tāb 

Kimi taśĥiĥ ider bu deŋlü saķįm 

 

7. Kimisi istimāǾ idüp bilmez 

Kimi gūş eylemeden oldı fehįm 

 

                                                      
1400 Şairin divanına ulaşılamamıştır. 
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8. Ĥaķķįyā gūş idüp bu Ĥaķ pendi 

Ola gör menzil-i Ǿirfānda mukįm 

  

1781401 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Śūretüŋüŋ śafĥasında gör ne yazmış ol ķadįm 

Oķudum ĥarfini
1402

 Bismiǿllāhiǿr-raĥmāniǿr-raĥįm1403
 

 

2. Alnuŋa elĥamdüliǿllāh1404
 yazdı rabbüǿl-Ǿālemįn1405

 

Ķoydı Ǿaşķuŋ yolu çün hāźā śırāŧüǿl-müstaķįm1406
 

 

3. Müǿmine cennāt-ı Ǿadn olmuş cemālüŋ tā ebed 

Kim görenler oldı cümle ehl-i cennātüǿn-naǾįm1407
 

 

4. Zülfüŋe seyr eyledi bād-ı śabā vaķt-i seĥer 

Şol sebebden ŧoldu Ǿālem ez-ruħed Ǿanber-şemįm
1408

 

 

5. Śūretüŋ māhiyyetin tefsįr ider innā fetiĥ1409
 

Ĥüsnüŋüŋ keyfiyyetidür bes Ǿāl-i ħulķuǿl-Ǿazįm1410
 

 

6. Ķaşlaruŋdur Ķābe ķavseyn1411
 hem

1412
 śaçuŋ leyl-i ŧavįl 

Resmidür veǿş-şems üzere şol mübārek ħaŧŧ-ı cįm
1413

 

                                                      
1401278 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 530 
1402 ĥarfini: ol ĥaŧŧı D. 
1403  Rahmân ve rahîm olan Allah'ın ismi ile. (Fâtiha Sûresi, 1. âyet) 
1404  Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’adır. (Fâtiha Sûresi, 2. âyet) 
1405  Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’adır. (Fâtiha Sûresi, 2. âyet) 
1406  Bizi sırat-ı müstakime hidâyet et. (Fâtiha Sûresi, 6. âyet) 
1407  Onlar, Naîm cennetlerindedirler. (Vâkıa Sûresi, 12. âyet) 3. beyit Nesîmî Divanı’nda yoktur. 
1408 Zülfüŋe seyr eyledi bād-ı śabā vaķt-i seĥer/Şol sebebden ŧoldu Ǿālem ez-ruħed Ǿanber-şemįm: Zülfüŋe çün seyr 

ķıldı śubĥ-dem bād-ı śabā/Ol sebebden oldı Ǿālem dāǿimā Ǿanber-şemįm D. / Bu beyit Divan’da 6. beyittir. 
1409  Muhakkak ki Biz, sana apaçık bir fetih verdik. (Fetih Sûresi, 1. âyet)  
1410  Ve muhakkak ki sen, mutlaka çok büyük bir ahlâk üzeresin. (Kalem Sûresi, 4. âyet) / Bu beyit 

Divan’da 3. beyittir. 
1411  O kadar ki iki yay arası kadar, hatta daha yakın oldu. (Necm Sûresi, 4. âyet) 
1412 Hem: ü D. 
1413 Bu beyit Divan’da 4. beyittir. 
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7. Raĥm ķılġıl sen Nesįmįye ey yüzi bedr-i münįr 
1414

 

Ger ħaŧā ķıldum ise estaġfiruǿllāhüǿl-Ǿažįm 

 

1791415 

Destūr 

Hezec 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

1. Yüzüŋ Muśĥafdur ey ĥūrį yaŋaġuŋ Ķāf u veǿl-Ķurǿān
1416

 

Budur Ĥaķdan gelen Ŧāhā budur Yāsįn ü er-raĥmān 

 

2. Ay ile güneşi
1417

 gökden getürdi
1418

 secdeye ĥüsnüŋ 

Zehį ķuvvet zehį ķudret zehį muǾciz zehį bürhān 

 

[63] 

3. Didiler
1419

 Ĥaķ ne maǾnįden buyurdı secde şeyŧāna 

Sen anı bil
1420

 ne şeydensin kim anı bilmedi şeyŧān 

 

4. Dudaġuŋ āb-ı ĥayvāndur ben anı śormuşam Ħıżra 

Velākin āb-ı ĥayvānı ķaçan idrāk ider ĥayvān 

 

5. Ķaşuŋla kirpigüŋ zülfüŋ ne nişān
1421

 yay u oķdur kim 

Felekdür tįrine tįr-keş melekdür yayına ķurbān 

 

6. Ruħuŋ innā fetaĥnādur1422
 śaçuŋ veǿl-leyl1423

 ü ķad eflaĥ1424
 

Bu levĥüŋ ebcedin gör kim ķomuşdur adını Furķān
1425

 

 

                                                      
1414 Bu mısrada vezin bozuktur. 
1415337 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 606-607 
1416  Kaf. Şerefli Kur’ân’a andolsun. (Kaf Sûresi, 1. âyet) 
1417 Ay ile güneşi: Gün ile ayı D. 
1418 getürdi: çün getürdi D. 
1419 Didiler: Yidi kez D. 
1420 Sen anı bil: Munı bil gör D. 
1421 zülfüŋ ne nişān: yā Rab ne fettān D. 
1422  Muhakkak ki biz sana apaçık bir fetih verdik. (Fetih Sûresi, 1. âyet) 
1423  Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki. (Duhâ Sûresi 2. âyet) 
1424  Mü’minler felâha ermiştir. (Mu’minûn Sûresi, 1. âyet) 
1425 ķomuşdur adını Furķān: oħıdı adını Ķurǿān D. / Bu beyit Divan’da 9. beyittir. 
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7. Sen ol pākįze cevhersen bu gün Ǿālemde ey dilber 

Dudaġuŋ āb-ı Kevŝerdür cemālüŋ ravża-i Rıđvān
1426

 

 

8. Seķāhüm rabbühüm1427
 ħamrı leb-i laǾlüŋ şarābıdur 

Bu meyden mest olan bildi ki ĥaķdur men Ǿaleyhā fān1428
 

 

9. Utanur Ǿārifüŋ Ǿaķlı saŋa
1429

 insān dimek içün 

Kim insāndur dimez her kez seni
1430

 yā ĥāliķuǿl-insān
1431

 

 

10. Ĥaķa egri baķan gözden cemālün yaşaran
1432

 dilber 

Getürdi perde aŋladı
1433

 gel ey zāhid getür įmān 

 
1434

 

11. Ne deryādur Ǿaceb Ǿaşķuŋ ki yoķdur ĥadd ü pāyānı 

Zehį Ǿaşķı nihāyetsüz zehį deryā-yı bį-pāyān
1435

 

 

12. Duruldı
1436

 ķıśśa-i Şįrįn dükendi şekkerüŋ devri 

Lebüŋ devrānıdur gelgil ki sensen Ħusrev-i devrān 

 

13. Nesįmį çün kelāmuŋdan
1437

 ĥayāt-ı cāvidān buldı 

Yaķįndür ger disem ĥaķdur kim oldı ĥayy-i cāvidān 

 

 

 

 

 

                                                      
1426 Bu beyit Divan’da 6. beyittir. 
1427  Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler 

vardır. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir.  (İnsan Sûresi, 21. âyet) 
1428   Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır.  (Rahmân Sûresi, 26. âyet) / Bu beyit Divan’da 7. 

beyittir. 
1429 saŋa: seni D. 
1430 her kez seni: kimse saŋa D. 
1431 Bu beyit Divan’da 8. beyittir. 
1432 yaşaran: yaşurur D. 
1433 aŋladı: ĥüsninden D. 
1434 Divan’da bir beyit daha vardır. 
1435 Bu beyit Divan’da 13. beyittir. 
1436 Duruldı: Dirildi D. 
1437 kelāmuŋdan: viśālüŋden D. 
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1801438 

Destūr 

Mużāriǿ 

MefǾūlü FāǾilātün MefǾūlü FāǾilātün 

1. Ey ġafletüŋ meyinden mest ü ħarāb ü ĥayrān 

Ger Ĥaķķı ŧanımışsan ķanı delįl ü bürhān 

 

2. Nefs-i ħasįse
1439

 uymaķ nādānlaruŋ işidür 

İşüŋ nedür gör āħir fikr eyle olma nādān 

 

3. Çün her ne kim ekersin anı biçersin yarın
1440

 

Dünyāda anı ekme kim adı ola
1441

 Ǿiśyān 

 

4. Terk eyle seyyiǿātı śāliĥ Ǿamel ķazan kim 

Anuŋ cezāsı Ĥaķdan
1442

 hem luŧf imiş hem iĥsān 

 

5. Eyyāmını ĥayātuŋ bād-ı hevāya virme 

Kim itüren ĥayātı Ǿaķābıdur
1443

 peşįmān 

  

6. Müflis ticāret eyler ser-māyesüz velākin 

SaǾyi Ǿabeŝdür anuŋ sevdāsı cümle ħüsrān
1444

 

 

7. Nāķıś vücūda çün kim noķśān gelür hemįşe 

Cehd eyle kāmil ol kim gelmez kemāle noķśān
1445

 

 

8. Dünyā-yı dūn ġamından śararma śayru olma 

ǾĀlemde kimse çün kim bulmaz bu derde dermān
1446

 

                                                      
1438326 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 591-592 
1439 ħasįse: ĥarįse D. 
1440 yarın: āħir D. 
1441 anı ekme kim adı ola: ekme anı kim adı oldu D. 
1442 Anuŋ cezāsı Ĥaķdan: Ĥaķdan cezāsı anuŋ D. 
1443 Ǿaķābıdur: Ǿuķbādadur D. 
1444 Bu beyit Divan’da 7. beyittir. 
1445 Bu beyit Divan’da 8. beyittir. 
1446 Bu beyit Divan’da 9. beyittir. 
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9. Ĥırś u ĥased śıfātın terk eyle ayrıl andan 

Niçün ki şol śıfātda
1447

 nācįdür ayrılan cān
1448

 

 

10. Ger yoķsa mülk ü māluŋ andan ne ġam ne ġuśśa 

Evlād-ı ŧayyibinsin hem ādem ü hem insān
1449

 

 

11. Çün escüdū1450
 buyurdı Ādem ķatında secde 

Ĥaķķuŋ ħiŧābına uy
1451

 ķıl secde olma şeyŧān 

 
1452

 

12. Dįvüŋ libāsını ķoy Ħıżr ile yoldaş ol kim 

Žulmete
1453

 žāhir olmaz ĥayvāna āb-ı ĥayvān
1454

 

 

13. ǾAbd olma ey Nesįmį fānį cihāna çün kim 

Įmān ü dįn içinde sensen emįr ü sulŧān
1455

 

 

1811456 

Destūr 

MefǾūlü FāǾilātü MefāǾįlü FāǾilün 

1. Ey pādişāh-ı zümre-i Merdān yā Ĥüseyn  

Vey server-i gürūh-ı şehįdān yā Ĥüseyn  

 

2. Ey cān-ı pāk-i Aĥmed ü Maĥmūd u Muśŧafā  

Vey nūr-ı dįde-i Şeh-i Merdān yā Ĥüseyn  

 

 

 

                                                      
1447 śıfatda: śıfātdan D. 
1448 Bu beyit Divan’da 10. beyittir. 
1449 Bu beyit Divan’da 6. beyittir. 
1450  Hani meleklere, “Âdem için saygı ile eğilin” demiştik de, İblis’ten başka 

melekler hemen saygı ile eğilmişler; İblis bundan kaçınmıştı. (Tahâ Sûresi, 116. âyet)  
1451 ħiŧābına uy: ħiŧābın işit D. 
1452 Divan’da bir beyit daha vardır. 
1453 Žulmete: Žulmetde D. 
1454 Bu beyit Divan’da 11. beyittir. 
1455 Bu beyit Divan’da 14. beyittir. 
14564 Kasîde, Hayretî Divanı, s. 5-6-7-8 
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3. Ey maǾden-i fütüvvet ü ey kān-ı nuŧķ-ı
1457

 cūd  

Vey maħzen-i mürüvvet ü iĥsān yā Ĥüseyn  

 

4. Ey cevher-i maǾārife bir kān-ı bį-gümān
1458

 

Vey gevher-i ĥaķāyıķa Ǿummān yā Ĥüseyn  

 

5. Ķoç [gibi] yine cān ķuzusın eyledüŋ revān  

ǾIyd-i cihād-ı ekbere ķurbān yā Ĥüseyn  

 

6. Ol ser ki kān-ı cevher-i sırr-ı ilāh idi
1459

 

Meydānda anı eyledi
1460

 ġalŧān yā Ĥüseyn  

 

7. Gerdān ki būse-gāh-ı Resūl-i Ħudā idi  

Çaldılar aŋa ĥançer-i perrān yā Ĥüseyn  

 

[64] 

8. Māh-ı Muĥarrem irdi YaǾķub dāġ-ı ġam göŋül  

Ķan aķıdur bu dįde-i giryān yā Ĥüseyn  

 
1461

 

9. Yir ü gök ehli cümle ķara yaśludur bu gün  

Olup śaçuŋ miŝāli perįşān yā Ĥüseyn  

 

10. Urdı yüzine derd dilinde
1462

 kef acıdı saŋa  

Çün gördi bu muśįbeti Ǿummān yā Ĥüseyn 

 

11. Çaġlayuban aķan śu degül göz yaşı durur  

Oldı zamāne derd ile giryān yā Ĥüseyn  

 

 

                                                      
1457 kān-ı nuŧķ-ı: baĥr ü kān-ı D. 
1458 gümān: kerān D. 
1459 ilāh idi: ħāh idi D. 
1460 anı eyledi: eyledüŋ anı D. 
1461 Divan’da bir beyit daha vardır. 
1462 derd dilinde: derd ile D. 
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12. Vādįler itdi yaķaların dest-i ġamla çāk  

Yüz yire urdı cümle beyābān yā Ĥüseyn  

 

13. Ŧaşlarla dögünüp gice gündüz aķar śular  

Sürer yüzini yirlere her ān yā Ĥüseyn 

 

14. Berķ oldı [yine] bir çaġum āteş bu ġuśśadan  

Aġlar seĥāb u raǾd ider efġān yā Ĥüseyn  

 

15. Dāġ eyledi vücūdını Ǿaşķuŋla her
1463

 nücūm  

Dökdi şafaķ bu mātem içün ķan yā Ĥüseyn  

 

16. Şeb
1464

 girdi ķara çullara mātem dutup seĥer  

Çāk itdi dest-i ġamla girįbān yā Ĥüseyn  

 

17. Döküp gözi nemin
1465

 durup aġlar yaşın yaşın  

Tā śubĥ olunca şemǾ-i şebistān yā Ĥüseyn  

 

18. Müşküŋ ķurıdı ķanı [vü] yandı [ya]ķıldı Ǿūd  

Pür-āteş oldı micmer-i gerdān yā Ĥüseyn  

 

19. Yaķup vücūd-ı nāzigine tāze tāze dāġ  

Ķana boyandı lāle-i nuǾmān yā Ĥüseyn  

 

20. Nāz ile şįve ile kesildi śalınmadan  

Bāġ-ı cinānda
1466

 serv-i ħırāmān yā Ĥüseyn  

 
1467

 

21. ǾAbdāl-ı fānį gibi nemed-pūş olup durur  

Ħār-ı belāda bülbül-i nālān yā Ĥüseyn  

                                                      
1463 vücūdını Ǿaşķuŋla her: vücūdun ışıķlar gibi D. 
1464 Şeb: Hep D. 
1465 nemin: yaşın D. 
1466 cinān: cihān D. 
1467 Divan’da bir beyit daha vardır. 
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22. Şunlar ki ħānedānına ķaśd itdi Aĥmedüŋ  

Dimesek olur
1468

 anlara insān yā Ĥüseyn  

 

23. Ĥaķdan saŋa vü ceddüŋe olduķça çoķ selām  

Olsun Yezįde laǾnet-i Yezdān yā Ĥüseyn  

 
1469

 

24. Tā rūz-ı ĥaşr olunca teberrādayuz müdām  

Ol iki ķavm şūme
1470

 ĥāśılı yeksān yā Ĥüseyn  

 

25. Başuma tāc u gözüme kuĥl-ı cilā yeter  

Ħāk-i reh-i gürūh-ı muĥibbān yā Ĥüseyn 

 

26. Budur ümįdimiz ķamu aĥbāb-ı ħānedān  

Maĥşer güninde ķalmaya Ǿaŧşān yā Ĥüseyn
1471

 

 

27. Sāķį-i bezm-i rūz-ı cezā oluncaķ anuŋ
1472

 

Unutma cürǾadan anı olan yā Ĥüseyn
1473

 

 

28. Bu şerbet-i muĥabbet-i evlād ola meger  

Olursa derdine yine dermān yā Ĥüseyn 
1474

 

 

29. Olmazsa em şefāǾat-i ceddüŋ Ħudā bilür  

Dutdı vücūdı Ǿillet-i Ǿiśyān yā Ĥüseyn
1475

 

 

30. ǾIyd-i viśāle
1476

 şol kişi irer cihānda kim  

Yoluŋda ķıldı cānını ķurbān yā Ĥüseyn
1477

 

 

                                                      
1468 Dimesek olur: Dimek olur mı D. 
1469 Divan’da bir beyit daha vardır. 
1470 Ol iki ķavm şūme: Ol şūm ķavme D. 
1471 Bu beyit Divan’da 35. beyittir. 
1472 oluncaķ anuŋ: olacak atan D. 
1473 Bu beyit Divan’da 34. beyittir. 
1474 Bu beyit Divan’da 33. beyittir. 
1475 Bu beyit Divan’da 32. beyittir. 
1476 viśāle: murāda D. 
1477 Bu beyit Divan’da 29. beyittir. 
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31. Lāyıķ degül ki red oluna rūz-ı rustaħįz 

Cān ü dil ile bende-i fermān yā Ĥüseyn  

 

32. Bir kelb-i bā-vefādur eşigüŋde Ĥayretį  

Sürme ķapuŋdan eyleme nālān yā Ĥüseyn
1478

  

 

1821479 

Destūr 

Hezec 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

1. Gözüŋden
1480

 ehl-i inkaruŋ nihān-ender-nihān sensin
1481

 

Muvaĥĥid gözüŋe gerçi
1482

 Ǿayān-ender-Ǿayān sensin 

 

2. Çü sensin evvel ü āħir daħı hem bāŧın u žāhir
1483

 

Mekānuŋ lā-mekān bį-şek ķamu kevn ü mekān sensin 

 

3. ǾAcebdür yay-ı vaĥdetsin dü Ǿālem oldı emvācuŋ
1484

 

Kenār u ķaǾrı yoķ baĥr-ı muĥįŧ-i
1485

 bį-kerān sensin
1486

 

 

4. Gözümdeki gören
 1487

 sensin dilimde söyleyen cümle
1488

 

SemiǾim sen semāǾım sen benüm cismümde
1489

 cān sensin
1490

 

 

5. Boyanmaķdan yaķılmaķdan murāduŋ Ĥaķ ise śūfį 

Vücūduŋ aradan ķaldur
1491

 nažar ķıl gör ne cānsın sen
 1492

  

                                                      
1478 Bu beyit Divan’da 30. beyittir. 
1479150 Gazel, Seyyid Nizamoğlu Divanı, s. 144 
1480 Gözüŋden: Gözüŋ D. 
1481 nihān sensin: nihānsın sen D. 
1482 gözüŋe gerçi: ķande kim baķsa D. 
1483 bāŧın u: bāŧın D. 
1484 ǾAcebdür yay-ı vaĥdetsin dü Ǿālem oldı emvācuŋ: ǾAcāyip baĥr-ı vaĥdetin ki her duǾalim elü açıla D. 
1485 muĥįŧ: Ǿāmik D. 
1486 Bu beyit Divan’da 5. beyittir. 
1487 Gözümdeki gören: Gözüm ki görmesi D. 
1488 cümle: sensin D. 
1489 cismümde: cānıma D. 
1490 Bu beyit Divan’da 3. beyittir. 
1491 ķaldur: mahvit D. 
1492 Cānsın sen: kansın sen D. / Bu beyit Divan’da 4. beyittir. 
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1493

 

6. Vücūdı varlıġın Seyyid Nižāmoġlunuŋ al gitsin 

İrişdür
1494

 aślına anı ĥayāt-ı cāvidān sensin
1495

 

 

[65] 

1831496 

Destūr 

Mużāriǿ 

MefǾūlü FāǾilātü MefǾūlü FāǾilātün 

1. Ey bergüzįde śūret cānsın velį ne cānsın 

Hem ism ile müsemmā hem cism ile revānsın 

 

2. Ĥüsn ü ruħuŋ śıfātı kevn ü mekāna śıġmaz 

Ey gevher-i yegāne sen genc-i lā-mekānsın 

 

3. Ābā-i ummehātdan sensin ħulāśa şeksiz 

Ey kāǿināta maķśad maķsad-ı kün fekānsın
1497

 

 

4. Leyl ü nehār içinde şems ü ķamer gibi
1498

 uş 

Her yaŋa baķsam anda Ǿayneǿl-yaķįn Ǿayānsın 

 

5. Yüzüŋ kitāb-ı münzel zülf ü rūħuŋdur āyet 

Ey Taŋrınuŋ śıfātı Ǿālemde cāvidānsın
1499

 

 

6. Cān u cihānı sensiz neyler muĥibb-i śādıķ 

Ey Ǿāşıķuŋ ĥayātı hem cān u hem cihānsın
1500

 

 

                                                      
1493 Divan’da bir beyit daha vardır. 
1494 İrişdür: Ulaşdır D. 
1495 Bu beyit Divan’da 7. beyittir. 
1496320 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 582-583 
1497  O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona 

sadece “ol” der, o da hemen oluverir. (Bakara Sûresi, 117. âyet) 
1498 gibi: kimi D. 
1499 Ey Taŋrınuŋ śıfātı Ǿālemde cāvidānsın: İy Ħāliķuŋ kelāmı dilümde tercemānsan D. / Bu beyit Divan’da 8. beyittir. 
1500 Bu beyit Divan’da 9. beyittir. 
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7. Sevdā-yı
1501

 nergisüŋden düşdi cihāna ġavġā 

Ey ĥüsn içinde fettān
1502

 ser-fitne-i zamānsın
1503

 

 

8. Ķandurdı
1504

 kāǿinātı ķand ü nebāta laǾlüŋ 

Ey Ħusrev-i melāĥat şįrįn-şeker-dehānsın
1505

 

 

9. Ĥaķ śūretinde insān sensen gelen cihāna 

Ey Ħālıķuŋ kelāmı dilüme tercemānsın
1506

 

 

10. Ġarķ eyledi cemālüŋ nūrında kāǿinātı
1507

 

Ey gevher-i ĥaķįķat şerĥ eyle kim ne kānsın
1508

 

 

11. Arż u semāda yoķdur bir źerre senden ayru 

Ey cümlenüŋ vücūdı bā-cümle der-miyānsın
1509

 

 

12. Her şeyde çünki sensen ey cān güneşden ižhār 

AǾmā śanur ki gözden lā şey gibi
1510

 nihānsın
1511

 

 

13. Ĥüsnüŋ kitābetinde
1512

 geldi vücūda Ǿālem 

Ey vāǾiž epsem ol kim yalancı ķıśśa-ħˇānsın 

 

14. Ĥaķdan gelen
1513

 kelāmuŋ muǾcizdür ey Nesįmį 

Sensin ki küntü kenzüŋ
1514

 esrārına beyānsın 

 

                                                      
1501 Sevdā-yı: Sevdālı D. 
1502 fettān: fitne D. 
1503 Bu beyit Divan’da 10. beyittir. 
1504 Ķandurdı: Bandurdı D. 
1505 Bu beyit Divan’da 11. beyittir. 
1506 Ey Ħālıķuŋ kelāmı dilüme tercemānsın: İy Taŋrınuŋ śıfātı Ǿālemde cāvidānsan D. 
1507 kāǿinātı: kün fekānı D. 
1508 Bu beyit Divan’da 5. beyittir. 
1509 Bu beyit Divan’da 6. beyittir. 
1510 gibi: kimi D. 
1511 Bu beyit Divan’da 7. beyittir. 
1512 kitābetinde: kitābetinden D. 
1513 Ĥaķdan gelen: Ĥaķdan D. 
1514 Künt ü kenzen mahfiyyen fe halaktüǿl halka liyaǾrifūn Ben gizli bir hazine idim, bilinmek istedim, âlemi 

yarattım. (Hadîs-i Kudsî Süyûti, ed-Dürerü’l-Müntesire, s. 125) 
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1841515 

Destūr 

Hezec 

MefāǾįlün MefāǾįlün FeǾūlün 

1. Gel ey göŋlümde vü cānda bedensen 

Ne cānda sen
1516

 Ǿaceb kim cān u tensin 

 

2. Seni dil nice şerĥ itsin a
1517

 cān kim 

Ne bilsünler seni kim cān nedensin 

 

3. Yüzüŋ cān ķul hüvaǿllāh u eĥaddur
1518

 

Ĥaķįķat muǾciz-i Ĥaķdan gelensin 

 

4. Vücūdı źāt-ı muŧlaķdur meger kim 

Neye kim baķar isem anda sensin 

 

5. Ne yerdensin seni hįç kimse bilmez 

Meger cennetdeki ĥubbüǿl-vaŧansın 

 

6. ǾAleǿl-Ǿarşiǿstevā1519
dan dem urursan 

Bu maǾnįden ki senden oldı sensin 

 
1520

 

7. Nesįmį çünki buldı ħoş melāĥat 

Şįrįndür her sözi şįrįn-dehānsın
1521

 

 

 

 

 

                                                      
1515303 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 557 
1516 cānda sen: cāndansan D. 
1517 a: ey D. 
1518  De ki; O Allah birdir. (İhlâs Sûresi, 1. âyet) 
1519  Rahmân arşın üzerine istiva etti. (Tâhâ Sûresi, 5. âyet) 
1520 Divan’da 4 beyit daha vardır. 
1521 Bu beyit Divan’da 11. beyittir. 
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1851522 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Düşmişem bį-yār ilāhį kimse bį-yār olmasun 

Kimsenüŋ ĥāli bu resme müşkil ü zār olmasun 

 

2. Cennetüŋ nāz u naǾįmi bāġ u bostānı baŋa
1523

  

Ĥūrį Rıđvānı baŋa
1524

 bį-vaśl-ı dil-dār olmasun
1525

 

 

3. Ŧamunuŋ odından acıdur firāķuŋ
1526

 Ǿāşıķa 

Kimsenüŋ cānında yā Rab senden ol nār olmasun
1527

 

 

4. Her kimüŋ maķśūdı senden ġayrı dįdār olmadı 

Tā ebed Ĥaķdan naśįbi ġayrı dįdār olmasun 

 

5. ǾĀşıķuŋ bāġ u gül-i gülzārı yārüŋ rūyıdur
1528

 

Var iken yārüŋ cemāli özge gülzār olmasun 

 

6. Olmuşum şol çeşm-i bįmāruŋ firāķından saķįm 

Kimse şol bįmāra benden özge
1529

 bįmār olmasun 

 

7. ǾĀşıķuŋ müşk-i Tātārı zülf-i yārüŋ būyıdur 

Oda yansın nāfe-i Çįn müşk-i Tātār olmasun
1530

 

 

8. Kim ki bāzār itmedi zülfüŋle yüz biŋ cān ile 

Tā-ebed vaśl ile anda hiç
1531

 bāzār olmasun
1532

 

                                                      
1522329 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 596-597 
1523 bāġ u bostānı baŋa: dilberüŋ dįdārıdur D. 
1524 Ĥūrį Rıđvānı baŋa: Cennetüŋ bāġı mana D. 
1525 Bu beyit Divan’da 3. beyittir. 
1526 acıdur firāķuŋ: acı fürķatüŋdür D. 
1527 Bu beyit Divan’da 2. beyittir. 
1528 rūyıdur: yüzidür D. 
1529 şol bįmāra benden özge: menden özge şol bįmāra D. 
1530 Bu beyit Divan’da 8. beyittir. 
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9. Keşf-i esrārından anuŋ yanarum śabr eylerüm 

İderem aġyāra tā ki
1533

 keşf-i esrār olmasun
1534

 

 

10. Baġrumı yandurdı hicrüŋ ħārı ey ħuldüŋ
1535

 güli 

Bülbülüŋ cānında senden hergiz
1536

 ol ħār olmasun
1537

 

 

11. Kim ki bįdār olmadı Ǿaşķuŋda her şeb tā-seĥer 

Ol yalancı müddeǾįnüŋ baħtı bįdār olmasun 

 

[66] 

12. Cān-fezā laǾlüŋ
1538

 meyinden fürķat ayırdı beni 

Yā Rab ol pākįze meyden özge
1539

 hūşyār olmasun
1540

 

 

13. Dutmuşum mihrüŋle peymān itmişüm ĥüsnüŋle
1541

 Ǿahd 

Mihr-i Ǿaşķuŋ lem-yezel bį-Ǿahd ü iķrār olmasun 

 

14. Ey Nesįmį kim ki śāf olmaz zer-i ħāliś gibi
1542

 

Dilberüŋ Ǿaşķuŋda śāfį hem çü dįnār olmasun 

 

1861543 

Destūr 

Hezec 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

1. Aġardı mūy-ı rįş u ser göŋül dünyāya ķanmazsın 

Śabāĥ oldı daħı sen ħˇāb-ı ġafletden uyanmazsın 

                                                                                                                                                            
1531 vaśl ile anda hiç: vaśluŋla anuŋ hiç D. 
1532 Bu beyit Divan’da 12. beyittir. 
1533 İderem aġyāra tā ki: Dimezem aġyāra tā kim D. 
1534 Bu beyit Divan’da 7. beyittir. 
1535 ħuldüŋ: cennet D. 
1536 Bülbülüŋ cānında senden hergiz: Bülbülüŋ baġrında hergiz gülden D. 
1537 Bu beyit Divan’da 9. beyittir. 
1538 laǾlüŋ: vaśluŋ D. 
1539 özge: kimse D. 
1540 Bu beyit Divan’da 10. beyittir. 
1541 itmişüm ĥüsnüŋle: ķılmışam Ǿışķuŋla D. 
1542 gibi: kimi D. 
1543387 Gazel, Nahîfî Süleymân Efendi Divanı, s. 390 
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2. Ķanı ŧāǾat-ı Rabbānį hevāya meyl idüp ķalduŋ 

Ħudādan ħaşyet itmezsin Resūlden ħōd
1544

 utanmazsın 

 

3. Miŝāl-i ŧıfl-ı nev-res meyl idersin gördigüŋ naķşa 

ǾAcebdür bu temāşā-gāh-ı fānįden uśanmazsın 

 

4. Ne fikr-i zād-ı rıĥlet var ne ħōd ķayd-ı sefer tende
1545

 

Meger kim irtiĥāl-i mülk-i Ǿuķbāya inanmazsın 

 

5. Degüldür ķābil-i śabr u taĥammül āteş-i dūzaħ 

Ħuśūśa
1546

 sen cihānda tāb-ı ħurşįde dayanmazsın 

 

6. Olursun yoķ yere dil-beste şerr-i nefs ü şeyŧāna 

Ne ġāfilsin dirįgā kendüŋe hįç ħayra
1547

 śanmazsın 

 

7. Naħįfį itdigüŋ cürm ü günāhlar yāda gelmez mi 

Niçün yanmazdan evvel āteş-i levm ile yanmazsın 

 

1871548 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Teşne‐i baĥr‐ı muĥįŧ olan dile reş neylesin 

Ŧūŧį‐i şeker
1549

‐feşān üftādeye keş neylesin 

 

2. CürǾa‐i śahbā‐i źāt‐ı nūş idüp temkįn bulan 

Āftāb olan göŋül telvįn‐i mehveş neylesin 

 

                                                      
1544 Resūlden ħōd: Resūlinden D. 
1545 tende: sende D. 
1546 Ħuśūśa: Ħuśūśan D. 
1547 ħayra: ħayr D. 
1548160 Gazel, Niyâzî Mısrî Divanı, s. 1087 
1549 şeker: sükker D. 
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3. ǾĀrifüŋ esrār-ı settār oldıġın itme Ǿaceb 

TāǾn ider zāhid denilen dįv‐i serkeş neylesin 

 

4. Ādemüŋ vechinde Ĥaķķı görmedi iblįs laǾįn 

Śūretā gördigi bir şekl‐i münaķķaş neylesin 

 

5. Cān Niyāzį ehl‐i Ǿaşķa nāzikāne vażǾ ider 

Ehl‐i nefs olan işitmez dil müşevveş neylesin 

 

1881550 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Kim ki cāndan geçmez ise diŋ
1551

 bize yār olmasun 

ǾĀr u Ǿırż ile gelüp Ǿāşıķlara bār olmasun 

 

2. Ġam yükün Ǿāşıķ olan dāǾim çeke gelmiş durur 

Duymayan dost derdine Ǿaşķa giriftār olmasun 

 

3. Derd uyutmaz rāĥat itmez gice gündüz Ǿāşıķı 

Şol ki bülbüldür güle ķarşu nice zār olmasun 

 

4. Źevķ‐i ŧāǾat ile kimse
1552

 ĥāl‐i Ǿaşķı aŋlamaz 

Ŧālib‐i śādıķ iseŋ belüŋde zünnār olmasun 

 

5. Remz‐i Ĥaķķa maĥrem olmaķ herkesüŋ
1553

 kārı degül 

Kim dilerse Ǿaşķ ile yār olsun aġyār olmasun 

 

 

 

                                                      
1550157 Gazel, Niyâzî Mısrî Divanı, s. 1075 
1551 diŋ: deyin D. 
1552 ŧāǾat ile kimse: ŧāǾatle kimesne D. 
1553 herkesüŋ: degmenüŋ D. 
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6. Źerrece Ǿaşķ odı kimde olsa yaķa
1554

 varlıġın 

ǾAşķ odı ister ki Ĥaķdan ġayrı hįç var olmasun 

 

7. Cümle efkāruŋ ĥurūfın cemǾ idüp tevĥįd ile 

Noķŧa‐i vaĥdetde ĥaşr ol ġayrı efkār olmasun 

 

8. Ey Niyāzį ĥāl‐i Ǿaşķı degmeye
1555

 fāş eyleme 

Sırr‐ı Ĥaķdur aŋa bįgāne ħaber-dār olmasun 

 

1891556 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Sen baŋa dilber yetersen özgeler yār olmasun 

Bir olur yār iki olmaz iki zinhār olmasun 

 

2. Baġrumı ŧoġrar firāķuŋ ħārı ey cennet güli 

Nev-bahār olsun gül olsun arada ħār olmasun
1557

 

 

3. Doġrıdur yārüŋ yolı doġrı ķayırma yaradan
1558

 

Kim ki doġrı yolı yer anuŋ
1559

 yeri dār olmasun
1560

 

 

4. Ey sekiz
1561

 cennāt-ı Ǿadnüŋ bāġ u bustānı yüzüŋ 

Gülden anuŋ gülşeni bį-berk ü bį-bār olmasun 

 

5. Kim ki dįdāruŋdan özge nesne ister ya diler 

Yetmesün Ĥaķdan naśįbi
1562

 ehl-i dįdār olmasun
1563

 

                                                      
1554 yaķa: yaķar D. 
1555 degmeye: herkese D. 
1556328 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 594-595 
1557 Bu beyit Divan’da 3. beyittir. 
1558 ķayırma yaradan: ķayurmaz yārdan D. 
1559 yolı yer anuŋ: yol varur anuŋ D. 
1560 Bu beyit Divan’da 2. beyittir. 
1561 sekiz: maŋa D. 
1562 Ĥaķdan naśįbi: anuŋ murādı D. 
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[67] 

6. Firķatüŋ derdi beni bį-hˇāb u giryān eyledi 

Düşmenüŋ Ǿömri dükensün baħtı bįdār olmasun
1564

 

 

7. Ŧutmuşum Ǿaşķuŋla peymān ķılmışım ĥüsnüŋle
1565

 Ǿahd 

Andan özge Ǿahd ü peymān ķavl ü iķrār olmasun
1566

 

 

8. Zülfünüŋ dārında şāha
1567

 aśılan Manśūr idi 

Her ki
1568

 Manśūr olmadı zülfüŋde ber-dār olmasun
1569

 

 
1570

 

9. Ey Nesįmį ķılma yārüŋ sırrını aġyāra fāş 

Tā ki yār olsun bu sırra maĥrem aġyār olmasun
1571

 

 

1901572 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Vāśıl olmaz Ĥaķķa kimse
1573

 cümleden dūr olmadan  

Genc
1574

 açılmaz şol
1575

 göŋülden tā ki pür-nūr olmadan 

 

2. Sür çıķar ġayrı
1576

 göŋülden tā tecellį ide Ĥaķ  

Pādişāh ķonmaz sarāya śūr ħāne maǾmūr olmadan 

 

 

                                                                                                                                                            
1563 Bu beyit Divan’da 7. beyittir. 
1564 Bu beyit Divan’da 8. beyittir. 
1565 ĥüsnüŋle: zülfüŋle D. 
1566 Bu beyit Divan’da 5. beyittir. 
1567 şāha: iy cān D. 
1568 Her ki: Kim ki D. 
1569 Bu beyit Divan’da 9. beyittir. 
1570 Divan’da 3 beyit daha vardır. 
1571 Bu beyit Divan’da 12. beyittir. 
1572 Gazel, Konyalı Âşık Şem’î Divanı s. 49-50 (Divanın yazmasından bakılmıştır. 

https://archive.org/details/DivanEShamiTurki Erişim Tarihi: 30.11.2017)  
1573 Ĥaķķa kimse: kimse Ĥaķķa D. 
1574 Genc: Kenz D 
1575 şol: bir D. 
1576 ġayrı: aġyārı D. 

https://archive.org/details/DivanEShamiTurki


284 

 

3. Mūtu ķable ente mūtu
1577

 sırrına mažhar olan
1578

 

Ĥaşr u neşri gördi anlar
1579

 nefħa-i śūr olmadan 

 

4. Dost
1580

 cemāli KaǾbesini ķıldı
1581

 Ǿāşıķlar ŧavāf  

Yerde KaǾbe gökyüzünde Beyt-i MaǾmūr olmadan 

 

5. Mest
1582

 olanlaruŋ kelāmı kendiden
1583

 gelmez velį  

Bes nice derler Eneǿl-Ĥaķ
 1584

 kişi Manśūr olmadan 

 

6. Mest olan mestāne geldi
1585

 tā ezelden tā ebed  

İçdiler Ǿaşķuŋ şarābın āb-ı engūr olmadan  

 

7. Bir Ǿacāyip derde düşdi bu dil-i
1586

 ŞemǾį müdām  

Ĥaķķa maķbūl
1587

 olmaķ ister ĥalķ-ı menfūr olmadan 

 

1911588 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Cānumı yandurdı şevķuŋ ey nigārum ķandasın 

Gözlerüm nūrı iki Ǿālemde vārum
1589

 ķandasın 

 

2. Baġrumı ķan eyledi acı firāķuŋ gel iriş 

Ey lebin vuślat
1590

 şarābı ħoş-güvārum ķandasın 

 

                                                      
1577 Ķable ente mūtu: Ölmeden evvel ölünüz. (Hadîs-i Şerîf, Aclûnî, Keşfu’l Hafâ II, s. 260) 
1578 olan: olmadan D. 
1579 anlar: bunda D. 
1580 Dost: Ĥaķ D. 
1581 KaǾbesini ķıldı: KaǾbesin ķıldılar D. 
1582 Mest: ǾĀrif D. 
1583 kendiden: ġayrıdan D. 
1584 Bes nice derler Eneǿl-Ĥaķ: Pes Eneǿl-Ĥaķ nice desin D. 
1585 geldi: gelmiş D. 
1586 Bir Ǿacāyip derde düşdi bu dil-i: Bir muĥal sevdāya düşmiş rūz u şeb D. 
1587 maķbūl: vāśıl D. 
1588312 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 570-571 
1589 vārum: yārum D. 
1590 vuślat:vaślı D. 
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3. Fürķatüŋ ħārı beni gör kim ne mecrūĥ eyledi 

Ey gözi nergis ĥabįb-i gül-Ǿiźārum ķandasın 

 

4. Śabrumı yaġmaladı şevķuŋ ķarārum ķalmadı 

Ey benüm ārāmum ey śabr u ķarārum ķandasın 

 

5. Eyledi Ǿaşķuŋ beni ķalķan melāmet tįrine 

Ey ķaşı gözi bölüklü şehr-i yārum ķandasın 

 

6. Tā yüzüŋ şemǾinden ıraķ düşmişem
1591

 pervāne tek 

Yanarum leyl ü nehār ey nūr-ı nārum ķandasın 

 

7. Senden ayru göŋlümüŋ yoķdur vefālu yārı dost 

Ey cefāsız ĥüsn-i kāmil yādigārum ķandasın
1592

 

 

8. Deldi hicrānuŋ oķı Ǿaşķuŋda yanan baġrumı 

Śūret ü maǾnįde ey çābük-süvārum ķandasın
1593

 

 

9. Zülfüŋe vermiş ezelde Ĥaķ emānet sırrını 

Ey emānet-dār emįn-i kird-i kārum ķandasın
1594

 

 

10. Ķatı müştāķ olmuşum zülf ü Ǿiźāruŋ būyına 

Ey yüzi gülşen śaçı müşk-i Tātārum ķandasın
1595

 

 

11. Bād ilen gönder śaçuŋ būyın baŋa her śubĥ-dem 

Hangi yandı
1596

 geçdi ĥatdan intižārum ķandasın 

 

 

 

                                                      
1591 düşmişem: olmuşam D. 
1592 Bu beyit Divan’da 8. beyittir. 
1593 Bu beyit Divan’da 9. beyittir. 
1594 Bu beyit Divan’da 13. beyittir. 
1595 Bu beyit Divan’da7 . beyittir. 
1596 Hangi yandı: Gel ki yandum D. 
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12. ǾĀşıķuŋ cennāt-ı Ǿadni şol
1597

 cemālüŋ vaślıdur 

Ey şarāb-ı Kevŝerüm gitmez ħumārum ķandasın
1598

 

 

13. Yār içün her gūşede biŋ dįv olur düşmen baŋa 

Ey sevād-ı aǾžam u muĥkem ĥiśārum ķandasın
1599

 

 

14. Çün Nesįmįdür bu gün eyyām-ı Ǿaşķuŋ serveri
1600

 

Ey şeker-leb yār-ı Şįrįn ħuşkvārum
1601

 ķandasın 

 

1921602 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Şol perįden vaśl umarsan ey göŋül dįvānesin 

ŞemǾe yaķılmaķ
1603

 dilersen ne Ǿaceb pervānesin 

 

2. Küntü kenzüŋ gevherinden ħarc idersen Ǿārife 

Ey bu gencüŋ naķdi ile hep
1604

  büǿl-Ǿaceb vįrānesin
1605

 

 

3. Zülfi çevgān yār ile dutmaķ
1606

 nihān Ǿaşķ oynamaķ 

Başuŋı ŧop eylegil meydāna gir merdāne sen
1607

 

 

4. Ger Ħalįl olmaķ dilerseŋ yār ile gerçekleyin 

Dilberüŋ yolunda şarŧ evvel budur kim yanasın  

 

[68] 

                                                      
1597 şol: çün D. 
1598 Bu beyit Divan’da 10. beyittir. 
1599 Bu beyit Divan’da 12. beyittir. 
1600 serveri: Ħusrevi D. 
1601 ħuşkvārum: rūzigārum D. 
1602314 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 573 
1603 yaķılmaķ: yaħışmaķ D. 
1604 gencüŋ naķdi ile hep: naķdüŋ gencüŋ hey hey D. 
1605 Bu beyit Divan’da 3. beyittir. 
1606 dutmaķ: düşmez D. 
1607 Bu beyit Divan’da 8. beyittir. 
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5. Āşināyı bilmemişsen ey bilişten yād olan 

MaǾrifetden dem urursun neyleyem bįgānesin
1608

 

 

6. Cānlaruŋ cānānı sensin
1609

 ey cihānuŋ serveri
1610

 

Ŧoġrısı pākįze-cevher
1611

 nāzenin cānānesin
1612

 

 

7. Ġamzesinden fitneler düzdi uyandı uyħudan 

Sen bu uyħudan ķaçan ey bį-ħaber uyanasın
1613

 

 

8. Ey Süleymān manŧıķından ķuş dilin ögrenmeyen 

Dįve uymuşsun anuŋçün tābiǾ-i efsānesin
1614

 

 

9. Gel Eneǿl-Ĥaķ sırrını mey-ħāne vü meyden işit 

Ey düşen inkāra niçün münkir-i mey-ħānesin
1615

 

 

10. Ey Nesįmį şol ħumārı gözleri fettān gibi
1616

 

Dāǿim esriksin meger kim nergis-i mestānesin 

 

1931617 

Destūr 

Hezec 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

1. Gel ey dilber ki ķan oldı göŋül Ǿaşķuŋ belāsından 

Kerem ķıl vaśl ile ķurtar beni hecrüŋ cefāsından 

 

2. TeǾālaǿllāh ne śūretsin bu ĥüsn ile bu luŧf ile 

Ki dįdāruŋ nice görsem göŋül ŧoymaz liķāsından 

                                                      
1608 Bu beyit Divan’da 2. beyittir. 
1609 cānānı sensin: cānānesisin D. 
1610 serveri: fitnesi D. 
1611 pākįze -cevher: pāk ise gevher D. 
1612 Bu beyit Divan’da 5. beyittir. 
1613 Bu beyit Divan’da 6. beyittir. 
1614 Bu beyit Divan’da 9. beyittir. 
1615 Bu beyit Divan’da 7. beyittir. 
1616 gözleri fettān gibi: ġamze-i fettān kimi D. 
1617325 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 590 



288 

 

3. Baŋa sürme gibi
1618

 gözden ayaġuŋ tozı yaraşur 

Ki yegrekdür anuŋ tozı ĥakįmüŋ tūtiyāsından
1619

 

 

4. Bu göŋlüm derdine yā Rab ne dermān eyleyem çünkim 

Ķatı ĥayrān olur her dem ŧabįb anuŋ devāsından
1620

 

 
1621

 

5. Leb-i laǾlüŋ firāķından benüm ĥālüm bilene 
1622

 

Nažar ķıl yüzine baķ kim Ǿayān olmuş simāsından
1623

 

 

6. Beni Ǿaşķ odına atan göŋüldür ey nigār ammā 

Yanar baġrum aķar yaşum gözümüŋ mācerāsından
1624

 

 

7. Cefādan her ne kim göŋlüŋ rıżāsıdur şehā
1625

 eyle 

Ki Ǿāşıķ cevr ile dönmez dil-ārāmuŋ cefāsından
1626

 

 

8. Nesįmįnüŋ teni
1627

 şol gün ki topraķ ola
1628

 Ǿaşķuŋla 

Sįnįnden geç niyāz işit hezārān merĥabāsından
1629

 

 

1941630 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Görmüşem nūr-ı tecellį rūy-ı zįbāsında ben 

Oķurum SebǾuǿl-Meŝānį ķaş u ŧuġrāsında ben 

 

                                                      
1618 gibi: kimi D. 
1619 Bu beyit Divan’da 7. beyittir. 
1620 Bu beyit Divan’da 6. beyittir. 
1621 Divan’da iki beyit daha vardır. 
1622 bilene: gören aydur D. 
1623 baķ kim Ǿayān olmuş simāsından: gör kim Ǿıyāndur keh-rubāsından D. / Bu beyit Divan’da 8. beyittir. 
1624 Bu beyit Divan’da 3. beyittir. 
1625 şehā: maŋa D. 
1626 Bu beyit Divan’da 9. beyittir. 
1627 teni: tenin D. 
1628 ola Ǿaşķuŋla: eyleye Ǿışķuŋ D. 
1629 Bu beyit Divan’da 10. beyittir. 
1630346 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 616 
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2. Āyet-i veǿl-leyl buldum oķurum Ümmüǿl-Kitāb 

Cāna biŋ bend atmışım zülf-i śanem-nāsında
1631

 ben 

 

3. Biz kelām idik ezelden nuŧķ ile bulduķ vücūd 

Neylerem daǾvā idüp zāhid bes esmāsında ben 

 

4. ǾĀlem-i tecrįde ĥayrān cümle-i ehl-i fünūn
 1632

 

Dürr-i meknūn bulmuşam çün faķr
1633

 u deryāsında ben 

 

5. ǾAķlı fānūs itmişem pervānedür Rūĥuǿl-Ķudüs 

Cān ile baş oynaram hem Ǿaşķ sevdāsında ben 

 

6. Āteş-i Nemrūda girsem çünki
1634

 İbrāhim-śıfāt 

Bunca putlar śaymışam kibrüŋ
1635

 kilįsāsında ben 

 

7. Ben Nesįmįyem ne ġam ġamgįn olur isem zāhidā 

Şād u ĥurrem yürürem göŋlüm tesellāsında ben  

 

1951636 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. Ol benüm kim yüz dutup āyįne-i insāna ben 

Fażl-ı Raĥmāndan irişdüm śūret-i Raĥmāna ben 

 

2. Secde idüp Rūĥ-ı Ķudsįnüŋ öŋünde Ādeme
1637

 

Oķurum Esmā-i Ĥüsnā uymazam şeyŧāna ben 

 

                                                      
1631 śanem-nāsında: semen-sāsında D. 
1632 ǾĀlem-i tecrįde ĥayrān cümle-i ehl-i fünūn: ǾĀlemüŋ baĥrında ĥayrān oldı cümle ehl-i fen D. 
1633 faķr: ķaǾr D. 
1634 çünki: ŧāŋ mı D. 
1635 kibrüŋ: gebrüŋ D. 
16362 Gazel, Sürûrî (İsmail ÖZMEN, Alevi-Bektaşi Şairleri Antolojisi cilt 1, KTB Yayınları, Ankara, 1998. s.410) 
1637 Rūĥ-ı Ķudsįnüŋ öŋünde Ādeme: Rūĥ-ı Ķudsį Tek önüŋde ādemin a.g.e. 
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3. Genc-i Ŧāhānuŋ Ŧāsın keşf eyleyelden
1638

 dest-i ġayb 

ǾĀlem-i taǾlįm-i Ǿilm-i Ǿallemel Ķurǿāna ben 

 

4. Sāķį-i bāķį baŋa bir bāde nūş itdürdi kim  

Ħıżr-ı vaķt oldum irişdüm çeşme-i ĥayvāna ben 

 

5. Zülfünüŋ küfrini her ǾĮsį nefeslü dilberüŋ 

Nūr-ı įmān bilmeyince gelmedüm įmāna ben 

 

6. Şol ķamer devrinde baġlar Ǿanberįn çevgān içün 

Başumı ŧop eyledüm girdüm bugün meydāna ben 

 

7. Ey Sürūrį Ǿālemüǿl-ġaybuŋ cemālin görmüşüm 

Cān göziyle baķmışım tā śūret-i Raĥmāna ben 

 

1961639 

Destūr 

Hezec 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

1. Vaŧandan dūr düşdüm şimdi ġurbet-āşināyum ben 

Firāķumdan iŋüldüm ŧutdı bezmi śanki nāyum ben 

 

[69] 

2. Vücūdum mübtelā-yı zaħm-ı hicrān oldı ser-tā-pā 

Baŋa aġlaŋ ki yārüŋ āsitānından cüdāyum ben 

 

3. ǾAceb mi gelse çeşmümden sirişküm böyle ħūn-ālūd 

Cigerde bir oŋulmaz özge derde mübtelāyum ben 

 

4. Benüm şol nā-şekįb-i bezm derd ü miĥneti ġamgįn 

Dilümden āh düşmez şöhret-i bay u gedāyum ben 

                                                      
1638 Ŧāsın keşf eyleyelden: ŧılsımı keşf edelden a.g.e. 
1639 Şairin divanına ulaşılamamıştır. 
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5. AǾrāf-ı ġamdayum şimdi śıfaħāndan ħaber bilmem 

Be-ĥaķķ-ı Merve sensiz rāst bu kim bį-śafāyum ben 

 

6. Ne dervįşüm ne sulŧānum gelelden Ǿālem-i mülke 

Bilinmez ĥāl ü şānum gūşe-gįr-i iħtifāyum ben 

 

7. Müyesser olmadı derd-i dil-i bįçāreye dermān 

Egerçi nice yıldan Ĥaķķį çü pā-yı devāyum ben 

 

1971640 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. ǾAşķla yandı yaķıldı yār dįdārın gören 

Āteş-i sevdāya düşdi şemǾ-i ruħsārın gören 

 

2. Cezb ider gözden muĥabbet al yaŋaġuŋ gül-femüŋ 

Vālih ü ĥayrān olur nāz ile güftārın gören 

 

3. Sendedür māh-ı muĥabbet sendedür şems ü żiyā 

Neylesin şevķ-i cihānda rūy-ı envārın gören 

 

4. Rūz-ı evvel secde ķıldı ķaşlaruŋ miĥrābına 

Levĥa-i vechinde ħaŧŧ-ı remz-i esrārın gören 

 

5. Vaśla erdi derd ile ĥasret çeküp Ǿāşıķ olan 

Der ki Cehdį terk-i dünyā eyledi yārın gören 

 

 

 

 

                                                      
1640 Şairin divanına ulaşılamamıştır. 
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1981641 

Destūr 

Hezec 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

1. Tecellį ŧutdı āfāķı cemālüŋ şemǾ-i tābından 

Meger kim ŧalǾatuŋ ayı Ǿayān oldı niķābından 

 

2. Ne ĥūrį-çehresin sāķį muŧahher cism-i rūĥānį 

Ki cān ser-mest ü reng
1642

 oldı leb-i laǾlüŋ şarābından 

 

3. Meger eşrāŧ-ı sāǾatdür ķaşuŋla kirpigüŋ zülfüŋ 

Ki ĥayrān oldı ĥasįbler bu Ķurǿānuŋ ĥisābından 

 
1643

 

4. Cemālüŋ Muśĥafı yā Rab ne gökden nāzil olmuşdur
 1644

  

İki ĥarf oldı kāf u nūn anuŋ ĥüsn-i kitābından 

 

5. Gözüŋ devrān-ı Ǿālemden götürdi zühd ü taķvāyı 

Meger āħir zamān oldı uyandı fitne ħˇābından 

 

6. Hüvaǿllāhuǿś-śamed1645
 söyler ĥaŧuŋ el-ĥamduliǿllāh kim

 
 

Yüzünden perde refǾ oldı güneş çıķdı ĥicābından 

 

7. CeǾalnā1646
 ŝābit oldı kim lebüŋ şānına der menzil

1647
 

Ki oldı külli şeyǿün ĥayy1648
 dudaġuŋ Ǿayn-ı ābından 

 

 

                                                      
1641321 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 584 
1642 teng: ŧāŋ D. 
1643 Divan’da bir beyit daha vardır. 
1644 nāzil olmuşdur: münzel oldu kim D. 
1645  Allah sameddir. (İhlâs Sûresi, 2. âyet)   
1646  İnkâr edenler, göklerle yer 

bitişikken, bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hâlâ 

inanmayacaklar mı? (Enbiyâ Sûresi, 30. âyet) 
1647 lebüŋ şānına der menzil: ŧudaġuŋ Ǿayn-ı ābından D. 
1648  İnkâr edenler, göklerle yer 

bitişikken, bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hâlâ 

inanmayacaklar mı? (Enbiyâ Sûresi, 30. âyet) 
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8. Açıldı zülf ü ħālünden baŋa įmān ü dįn bābı 

Bu ĥarf ü noķŧayı gör kim neler fetĥ oldı bābından 

 

9. Egerçi źikr ü tesbįĥüŋ ŝevābı çoķdur ey zāhid 

Ben anı Ǿaşķa degişdim geçdüm anuŋ 
1649

 ŝevābından 

 

10. Nesįmį çün viśālinden irişdi cennet ü ĥūra 

Ne maĥşerde
1650

 ĥisāb eyler ne ŧamunuŋ Ǿaźābından 

 

1991651 

Destūr 

Hezec 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

1. Göŋül şād ol melūl olma cihānuŋ yoġ u vārundan  

Demi ħoş gör çü ġāfilsin
1652

 ne ĥāśıl intižarundan 

 

2. Bilürsen iki köprüdür bu dehr-i dünye ey ġāfil
1653

  

Nice şāh u gedālar kim gelüp geçdi
1654

 kenārundan 

 
1655

 

3. Ne var yer gökde Ǿayān örtülüdür ħalķdan nihān 

Bilürsen kim ne vaķǾadur nihānuŋ āşikārundan
1656

 

 

4. Ĥaķįķat Ǿilminüŋ sırrın
1657

 ne bilsin her ŧahāretsüz  

Ki Cebrāǿįl-emįn uçmaz bu deryānuŋ kenārundan 

 

 

                                                      
1649 degişdim geçdüm anuŋ: degşürdüm anuŋ geçdüm D. 
1650 maĥşerde: maĥşerden D. 
165166 Gazel, Kul Nesîmî Divanı, s. 69 (Bu şiir 17. yy şairlerinden Haliloğlu’na da ait olarak gösterilmektedir. Bk. 

Sadettin Nüzhet Ergun, Bektaşi- Kızılbaş-Alevi Şairleri ve Nefesleri, s. 114) 
1652 ġāfilsin Ǿāķilsen D. 
1653 dehr-i dünye ey ġāfil: dünyā baĥrı ey Ǿāķil D. 
1654 kim gelüp geçdi: geldi geçdi hep D. 
1655 Divan’da bir beyit daha vardır. 
1656 Ne var yer gökde Ǿayān örtülüdür ĥalķdan nihān /Bilürsen kim ne vaķǾadur nihānuŋ āşikārundan: Ne vardır yerde 
gökte cümlesi örtülüdür Ĥalķdan /Bilürsen kim žuhūr etti Ħudānuŋ Kün ħiŧābuŋdan D. / Bu beyit Divan’da 5. 

beyittir. 
1657 sırrın: baĥrın D. 
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5. Nesįmįnüŋ sözin ey cān işit gel cān ġulāġundan
1658

 

Ki Ĥaķ sırrın Ǿayān itmiş ǾAlįnüŋ Źuǿl-feķārundan
1659

 

 

2001660 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. İçmişem Ǿaşķuŋ şarābın nergis-i mestāneden 

Gör nice mest olmuşum ben yek ķadeĥ peymāneden 

 

2. Özümi odlara yaķdum şuǾle-i dįdār içün 

Ey göŋül ögrene gör Ǿāşıķlıġı pervāneden 

 

3. Özini śarf itmeyenler bulmadılar gevheri 

Dünye seni terk idenler çıķdılar vįrāneden 

 

[70] 

4. Gerçi mescidden gelür źikr ü śadā-yı lā ilāh 

Ġāfil olma yek nefes yā hū gelür mey-ħāneden 

 

5. Ey Nesįmį on sekiz biŋ Ǿālemüŋ maǾbūdı Ĥaķ 

Kim bu sırra āşinā olmaz ķoġ anı ħāneden 

 

2011661 

Destūr 

Remel 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

1. ǾAşķ u şevķuŋdur dil-i şeydāyı bį-hūş eyleyen  

Maĥv idüp śabr u ķarārum mest ü medhūş eyleyen 

 

                                                      
1658 ey cān işit gel cān ġulāġundan: ey dil işit gel cān ķulaġuyla D. 
1659 Bu beyit Divan’da 6. beyittir. 
1660Şairin şiirine ulaşılamamıştır. 
1661386 Gazel, Nahîfî Süleymân Efendi Divanı, s. 389 
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2. İştiyāķ-ı gevher-i yektā-yı Ǿaşķuŋdur beni  

Gāh ġarķ-ı baĥr-ı ĥayret gāh pür-cūş eyleyen 

 

3. Ŧālib-i ħuld-ı berįnem dirse itmem iǾtimād  

Rūz u şeb fikr-i ser-i kūyuŋ ferāmūş eyleyen 

 

4. Olmasun āsūde-i tįr-i ķażā tā ĥaşre dek  

Bülbülān-ı na
Ǿ
tuŋı cevr ile ħāmūş eyleyen 

 

5. Ħırķa-i Ǿaşķ u muĥabbet ĥāletin fehm eylemez  

Ey Naħįfį aŧlas u dįbāyı per-dūş eyleyen 

 

2021662 

Destūr 

Hezec 

MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün 

1. Aldı der-i dergāhına ol yār kereminden 

Biŋ dürlü vefā eyledi ħünkār
1663

 kereminden 

 

2. Meydān-ı ĥaķįķatde Ǿažįm bāde-i Ǿaşķı 

Śundı bize ol sāķį-i ebrār kereminden 

 

3. Maĥrūm ķomaz ol kān-ı şefāǾatden
1664

 efendim 

Maĥbūb-ı Ħudā Aĥmed-i Muħtar kereminden 

 

4. On iki imām çār-deh-i maǾśūm ķaŧarından 

Dūr eylemez ol Ĥayder-i Kerrār kereminden 

 

 

 

                                                      
1662 Gazel, Yesârî (Sadeddin Nüzhet ERGUN, 17. Asırdan Beri Bektaşi-Kızılbaş Alevi Şairleri ve Nefesleri, Maarif 

Kitaphanesi, İstanbul,1956 s. 218; Ali ERTAN, Yesari Baba, Sinop Muharrem Matbaası, Sinop, 1941. s. 18) 
1663 ħünkār: ol yār a.g.e. 
1664 şefāǾatden: şefāǾattir a.g.e. 



296 

 

5. Ĥallāk-ı cihān dünyede
1665

 Ǿuķbāda Yesārį 

Śabr eyle ider vāśıl-ı dįdār kereminden 

 

2031666 

Destūr 

Hezec 

MefǾūlü MefāǾįlün MefǾūlü MefāǾįlün 

1. Ķālū1667
da sāķį beni

1668
 esritdi şarābından 

İçirdi leb-i laǾli baŋa Ħıżruŋ ābından
1669

 

 

2. Yüzüŋdeki heft āyet kim Fātiĥādur adı 

Teǿvįl-i kelāmuǿllāh açıldı kitābından
1670

 

 

3. Tābende yüzüŋ nūrı
1671

 yā Rab ne güneşdür kim 

Ser-geşte gezer yanar gün ay ile tābından
1672

 

 

4. Yüzi ne ķızıl güldür zülfi ne ķara sünbül 

Ki oldı
1673

 iki Ǿālem ĥayy reyĥān ü gül-ābından  

 

5. Gör faǾteberū1674
dan sen göz aç nažar

1675
 ehli gör 

Ne ĥüsn ile çıķdı gör maǾşūķa niķābından
1676

 

 

                                                      
1665 Dünyede: dünye vü a.g.e 
1666322 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 585-586 
1667  

Kıyamet gününde, biz bundan habersiziz demeyesiniz diye Âdemoğullarından zuhur edecek zürriyetlerini kendilerine 

şahit tuttu ve dedi ki: Ben sizin Rabbinizim. (Onlar da) evet (buna) şahit olduk dediler. (A’raf Sûresi, 172. âyet) 
1668 sāķį beni: meni sāķį D. 
1669 leb-i laǾli baŋa Ĥıżruŋ ābından: laǾli Ħıżruŋ śuyı ābından D. 
1670 Bu beyit Divan’da 3. beyittir. 
1671 nūrı: bedri D. 
1672 Bu beyit Divan’da 5. beyittir. 
1673 Ki oldı: Kǿoldı D. 
1674 

 O, kitap ehlinden inkâr edenleri ilk toplu 

sürgünde yurtlarından çıkarandır. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin, kendilerini Allah’tan 

koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah’ın emri onlara ummadıkları yerden geldi. O, yüreklerine korku düşürdü. Öyle 

ki, evlerini hem kendi elleriyle, hem de mü’minlerin elleriyle yıkıyorlardı. Ey basiret sahipleri, ibret alın. (Haşr 

Sûresi, 2. âyet) 
1675 sen göz aç nažar: sen aç iy baśar D. 
1676 Bu beyit Divan’da 6. beyittir. 
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6. Ĥaķ ħırķaya ey sālik
1677

 baķmaz içüŋi arıt 

Gir Ǿālem-i tevĥįde çıķ ħırķa ĥicābından
1678

 

 

7. Şol
1679

 fitnesi çoķ Ǿaynuŋ
1680

 uyħuda śanan yārı
 1681

  

Şol
1682

 fitne ķanı ki ol uyanmadı ħˇābından
1683

 

 

8. Ĥaşrüŋ güneşi doġdı şāmında anuŋ zülfi 

Gel vāķıf ol ey śūfį mįzān ü ĥisābından
1684

 

 

9. Tesbįĥ ile ŧāmātı
1685

 bāzār-ı kesād oldı 

Dükkānını yıķ anuŋ göç eyle ħarābından
1686

 

 

10. Ħıżruŋ āb-ı ĥayvānı nuŧķıdur anı gūş it
1687

 

Gör kim ne ĥayāt aķar mercān-ı ħoş-ābından 
1688

 

 

11. Yā Rab nice māǿildür Ǿālemde Nesįmį kim 

Rūĥuǿl-Ķudüsüŋ nuŧķı baġlandı cevābından 

 

2041689 

Destūr 

Hezec 

MefāǾįlün MefāǾįlün FeǾūlün 

1. Cānı ŧarĥ eyledüm bezdüm
1690

 cihāndan 

Cihān oldum cihān oldum cihāndan 

 

                                                      
1677 sālik: śūfį D. 
1678 Bu beyit Divan’da 9. beyittir. 
1679 Şol: İy D. 
1680 Ǿaynuŋ: Ǿaynı D. 
1681 yārı: yārüŋ D. 
1682 Şol: Ol D. 
1683 Bu beyit Divan’da 2. beyittir. 
1684 Bu beyit Divan’da 7. beyittir. 
1685 ŧāmātı: ŧāmātuŋ D. 
1686 Bu beyit Divan’da 10. beyittir. 
1687 āb-ı ĥayvānı nuŧķıdur anı gūş it: ĥayevān-ı ābı nuŧķıdur anuŋ iç uş D. 
1688 Bu beyit Divan’da 8. beyittir. 
1689336 Gazel, Nesîmî Divanı, s. 604-605 
1690 Cānı ŧarĥ eyledüm bezdüm: Bu cānı Ŧarĥ idüp geçdüm D. 
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2. Eger maĥbūba isterseŋ ulaşmaķ 

Gelüp geçmek gerekdür kün-fekāndan
1691

 

 

3. Cihānuŋ sehl imiş sūd u ziyānı
1692

 

Ķo anuŋ sūdını ķurtul cihāndan 

 

4. Eger cinni degülseŋ ādemi bil 

Anuŋ
1693

 aślı nedendür söyle andan 

 

5. Gümāndan bulmamışdur kimse
1694

 Ĥaķķı 

Yaķįndür kim yaķįn bitmez gümāndan 

 
1695

 

6. Güli bitmez dikensüz dünyenüŋ çün 

Güli terk eyle geç serv-i revāndan 

 

7. Dudaġı cāndur ol şįrįn-dehānuŋ 

Meger ġāfildür
1696

 ol şįrįn-dehāndan 

 

8. ǾAyān oldı yüzi yā Rab śaķınsun 

Cemālüŋ fitne-i āħir zamāndan 

 

[71] 

9. Ķamudan geçmişüm liǿllāhı fiǿllāh 

Meger şol ŧurra-i Ǿanber-feşāndan 

 

10. ǾAleynā cemǾe hū1697
 bes lā-tüĥārrik1698

 

Güneş müstaġnįdür şerĥ u beyāndan 

 

                                                      
1691 Allah ol dedi oldı/ Ol der olur. Yâsin Sûresi 82. âyetten iktibas edilmiştir. 
1692 ziyānı: siyānı D. 
1693 Anuŋ: Kǿanuŋ D. 
1694 bulmamışdur kimse: bulmadı hįç kimse D. 
1695 Divan’da bir beyit daha vardır. 
1696 ġāfildür: ġāfilsen D. 
1697   Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir. (Kıyâme Sûresi, 17. âyet) 
1698  Vahyi, acele edip okumak için dilini oynatıp durma. (Kıyâme Sûresi, 16. âyet)  
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11. Nesįmįnüŋ murādı çün sen olduŋ 

Nažar ķaŧǾ eyledi kevn ü mekāndan 
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SONUÇ 
 

Mecmualar, şiir çalışmaları için önemli kaynaklardır. Mecmualarda, şairlerin o zamana 

kadar ortaya çıkmamış şiirleri bulunabilmektedir. Bunlar da edebiyat tarihine önemli 

katkılar sunmaktadır. 

Yapılan bu mecmua çalışmasında, çalışmaya başlarken; giriş kısmında çalışmanın 

amacı, önemi, yöntemi ve konusuna değinerek mecmua hakkında bilgi verilmiştir. Daha 

sonra üzerinde çalışma yapılan Süleymâniye Kütüphanesi Galata Mevlevîhânesi’nde 

170 numara ile kayıtlı olan Mecmu’âtü’l- Eş’âr hakkında ve mecmuanın kuruluşunda, 

imlasında izlenen yöntem hakkında bilgi verilmiştir. Bu mecmua girişte de değinildiği 

gibi toplam 217 sayfadan oluşmakta olup bu çalışmaya konu olan kısım 1-71 sayfaları 

arasıdır. Bu sayfalar arasında 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar bir dizi şairlerin şiirleri 

yer almıştır.  

Mecmuada Kul ve Seyyid Nesîmî divanlarında yer almayanNesîmî mahlaslı bir şairle 

birlikte toplam 47 şair vardır. Bu şairlerin; mahlası, şiirin tamamı yazılmadığı için belli 

olmayan 4 şiirle birlikte toplam 204 şiiri bulunmaktadır.  

Mecmuada bulunan 47 şairden 27 tanesinin hayatları hakkında kaynaklarda bilgiye 

ulaşılmış ve şairlerin yaşam öyküsü ile eserleri hakkında kısaca bilgi mecmuanın birinci 

kısmında verilmiştir. 

Mecmuadaki şiirlerin nazım biçimlerine bakıldığında, gazel ağırlıklı olduğu 

görülmektedir. Mecmuada toplam 157 gazel, 15 müseddes, 8 nefes, 5 kaside, 4 

murabba, 4 muhammes, 4 tahmis, 1 müsebba, 1 müsemmen, 1 muaşşer nazım biçimi 

kullanılmıştır. Mecmuada mahlası belli olmayan ve tamamlanmamış 4 şiir 

bulunmaktadır. Bu şiirlerden üçünün nazım biçimi belirlenemez iken bir tanesinin 

nazım biçimi müseddestir.  

Mecmuanın çalışılan kısmındaki şiirlerde kullanılan nazım şekilleri ve nazım 

şekillerinin sayıları dair bilgileri ihtiva eden ve şairlerin isimlerini alfabetik şekilde 

gösteren bir tablo hazırlanmıştır. Daha sonra Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi 

esasları dikkate alınarak mecmuadaki şiirlerin varak numarası, şairlerin adı, şiirlerin 

matla ve mahlas beyitler/bendleri/dörtlüğü, nazım şekilleri, vezin bilgileri bir tablo 

halinde gösterilmiştir. Mecmuanın incelenen şiirlerinde kullanılan aruz kalıpları, 
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bahirlerine göre sıralanarak; hece ölçüleri, hece sayısına göre sıralanarak 

araştırmacıların dikkatine sunulmuştur. Bunu yaparken de hangi kalıbın hangi şiirlerde 

kullanıldığı parantez içinde gösterilerek sıralanmıştır. Toplam 204 şiir bu şekilde 

incelenmiştir.  

Mecmuadaki şiirlere bakıldığında incelenen kısımdaki şiirlerin birçoğu Alevî-Bektâşî 

geleneğine ait şiirlerdir. Bu şiirlerde Allah aşkı, peygamber sevgisi, Hz. Ali, Hz. Hasan, 

Hz. Hüseyin sevgisi, On İki İman gibi konulara sıklıkla rastlanılmaktadır. Genelde bu 

konuların gazel nazım şekli ile işlendiği görülmektedir. Mecmuanın incelenen kısmında 

az da olsa hece ölçüsü ile (8 adet) Alevî geleneğinin ve Alevî inancının önemli 

kişilerinin anlatıldığı nefesler yer almaktadır. 

Alevî şairleri arasında Seyyid Nesîmî’nin özel bir yeri vardır. Nesîmî düşüncelerini 

geniş kitlelere ulaştırmakta çok başarı göstermiş ve geniş bir taraftar kitlesi toplamış, 

taraftarları ve sevenleri her çağda gitgide çoğalmıştır. Alevî ya da Bektâşi olmamış 

Seyyid Nesîmî’nin, Alevîler üzerinde etkili olduğu; Bektâşilikte de bu etkilerin 

süregeldiği bilinmektedir. Türk edebiyatında bazı şairler bu etki sebebiyle ve Seyyid 

Nesîmî’ye hayranlığı nedeniyle Nesîmî mahlası kullanmıştır. Bunlardan biri Kul 

Nesîmî’dir. Mecmuaya bakıldığında Kul Nesîmî ve Seyyid Nesîmî’ye ait şiirler 

bulunmaktadır. Bu şiirler bulunarak divandaki yerleri dipnot ile gösterilmiştir. Bunun 

yanında bazı şiirlerde mahlas olarak Nesîmî yazmaktadır fakat bu şiirler Kul Nesîmî ve 

Seyyid Nesîmî divanlarında yer almamaktadır. Bu şiirler dipnot ile belirtilmiştir. Ayrıca 

müstensih ya farklı bir renk katmak amacıyla ya da karıştırdığı için Kul Nesîmî ve 

Seyyîd Nesîmî’ye ait aynı kafiyeli şiiri tek bir şiir olarak ele almıştır (bkz. 131 numaralı 

şiir, 160 numaralı şiir). Bu şiirin hangi beyitlerinin Kul Nesîmî, hangi beyitlerinin 

Seyyid Nesîmî’ye ait olduğu şiirin altında dipnot ile verilmiştir. 

Mecmuanın içeriğindeki bazı şiirlerin müstensih tarafından değiştirildiği görülmektedir. 

Müstensih bazı şiirlerin içeriğini kendince yazmış, sadece redif ve kafiyelerine 

dokunmamıştır. Bir nevi şiiri yeniden kendi kelimeleri ile yazmıştır. Bu farklar dipnot 

ile şiirin altında belirtilmiştir. 

Mecmuada bulunun şiirlerin hepsi tek tek kontrol edilmiş ve divanlarda bulunan ya da 

akademik çalışmalarda karşılaşılan şiirler mecmuadaki şiirler ile karşılaştırılmış, 

şiirlerin farkları dipnot ile ortaya konulmuştur.  
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Mecmualar, isimleri tezkirelerde bile geçmeyen pek çok şairi ya da şairin eseri olmasına 

rağmen eserinde olmayan şiirleri ortaya çıkarmada çok önemli bir rol üstlenir. Hatta 

mecmualardan hareketle bazı şairlerin divanları bile oluşturulmaktadır. Bu yüzden 

mecmualar, şairlerin şiirlerinin gün yüzüne çıkarılmasıyla edebiyat tarihine önemli 

katkılar sunmaktadır. Bu çalışma ile temenni edilen; adı duyulmamış şairlerin gün 

yüzüne çıkarılarak ilim âlemine tanıtılması, adı duyulmasına rağmen eserlerinde 

olmayan farklı şiirleri de ortaya çıkan şairlerin şiirlerinin ortaya çıkarılması ve 

yapılacak çalışmalara bir katre de olsa katkıda bulunulmasıdır. 
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