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ÖNSÖZ 

Toplumların kültürlerinin korunmasında ve kültürün taşıyıcısı olan dilin gelişim süreci 

içinde edebiyat en önemli aktördür. Türk Edebiyatı da başlangıcından günümüze kadar 

olan bütün evreleriyle bir hazine olarak Türk kültürünün temelini oluşturmaktadır. Bu 

hazinenin önemli parçalarından olan Divan Edebiyatının daha iyi tanınmasını ve 

bilinmeyen yönlerinin açığa çıkarılmasını sağlamak açısından mecmualar büyük öneme 

sahiptir. Çalışmamız,  Süleymaniye Kütüphanesi Galata Mevlevihanesi Koleksiyonunda 

200 numarayla kayıtlı olan, daha çok 17. ve 18. yy ürünlerine yer veren 140 varaklık 

mecmuanın 71.-140. varakları arasının incelenmesinden, karşılaştırmalı ve 

transkripsiyonlu metninin hazırlamasından oluşmaktadır. 

Çalışmamızın giriş kısmında çalışmanın amacı, yöntemi ve konusu belirtilmiştir. 

Girişten sonra gelen birinci bölümde mecmuanın tanıtımı yapılarak dış özellikleri ve dil 

özellikleri hakkında bilgi verilmiştir. Bu kısmı takiben mecmuayı genel hatlarıyla 

görebilmemizi sağlayacak beş tabloya yer verilmiştir. Bu tablolarda şiirlerin şairleri, 

nazım şekilleri, varak numaraları, baş ve son kısımları, vezinleri,  varsa makam usül ve 

bestekârları gibi tespit edilen özellikler tasnif edilmiştir. Ardından mecmuada yer alan 

şairlerin kısa biyografilerine yer verilmiştir. İkinci bölümde metnin kuruluşunda, 

imlasında ve transkripsiyonunda izlenen yol hakkında bilgi verilerek metinde kullanılan 

işaretler tablo halinde belirtilmiştir. İkinci bölümün son kısmında mecmuanın 

transkripsiyonlu metni verilmiş ve şiirler, başta divanlar olmak üzere akademik 

çalışmalarla karşılaştırılarak mevcut farklar ortaya konmuştur. 

Bu çalışmanın hazırlanmasında desteğini hiçbir zaman esirgemeyen ve pek çok konuda 

beni yönlendiren değerli danışmanım Doç. Dr. Vildan COŞKUN’a, çalışmanın hedefine 

ulaşabilmesi için elinden gelen tüm desteği veren ve değerli vaktini ayıran kıymetli 

hocam Prof. Dr. Bayram Ali KAYA’ya, çalışmanın en zor aşamalarında desteğini 

esirgemeyen ve önemli katkılarda bulunan değerli hocam Doç. Dr. Ozan YILMAZ’a,  

her zaman yanımda olan değerli dostlarıma ve aileme teşekkür ederim. 

Sevgi AKBABA 

18/06/2018 
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Anabilimdalı: Türk Dili ve Edebiyatı   

Bu çalışma Süleymaniye Kütüphanesi Galata Mevlevîhânesi Koleksiyonu’nda 200 

numarayla kayıtlı mecmuanın 71.-140. varakları arasının incelenmesinden, 

transkripsiyonlu ve karşılaştırmalı metninden oluşmaktadır. 

Mecmuadaki şiirler ait oldukları şairlerin divanlarındaki şekilleriye karşılaştırılmış, 

benzerlik ve farklılıkalar ortaya konmaya çalışılmıştır. Bulgular dipnotlarda 

belirtilmiştir. Çalışmaya, mecmuanın ilgili varaklarının MESTAP Projesine göre 

düzenenmiş sistematik tasnifi eklenmiştir. Ayrıca şairlere göre şiir sayısı, nazım şekli, 

güfte, makam, usül ve bestekarları gösteren tablolarla birlikte  kimliği belirlenen 

şairlerin kısa biyografilerine de yer verilmiştir.   

Divan Edebiyatı, Halk Edebiyatı ve Klasik Türk Musikisi ürünlerinin yer aldığı 

mecmuada toplam 395 şiire yer verildiği görülmüştür. Yapılan incelemeler ve 

araştırmalar sonucunda şiirlerin hangi şairlere ait olduğu elden geldiğince tespit 

edilmeye çalışılmıştır. 

Mecmuada 16.-18. yüzyıllar arasında yaşamış şairlerin şiirleri yer almakta ve bunlar 

içerisinde başta Nâbî olmak üzere Fehîm, Bâkî, Âgâh ve Yûnus Emre gibi isimler ön 

plana çıkmaktadır. Herhangi bir sıralama gözetilmeden oluşturulan mecmuada 202 

gazelin yanı sıra kaside, kıta, rubai, terkib-i bend, tahmis, murabba ve ilahi gibi nazım 

şekilleri ile çeşitli makam ve usuller de bulunmaktadır. Şiirler dışında kısa 

açıklamalarıyla birlikte küçük bir şifalı bitkiler sözlüğü de mecmuada mevcuttur. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Süleymaniye Kütüphanesi, Galata Mevlevihanesi, Mecmua, 
MESTAP, Şair 
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This study is based on the examination of 70 pages ( between page 71 and 140) of a 

journal that is registered as number 200 in Galata Mevlevîhâne Collection of 

Süleymaniye Library and it is comprised of its transcriptional and comparative text 

analysis.  

The poems in the journal were taken in their original forms and compared to reveal 

similarities and differences. Results are indicated in the footnotes. The respective 

pages of the journal is classified systematically according to the Systematic 

Classification of Journals Project (MESTAP). Moreover, the tables including number 

of the poems, verse formats, lyrics, modes, forms and composers, as well as the brief 

biographies of poets whom identities are detected are added.  

The journal is comprised of total 395 poems of Classical Ottoman Poetry, Folk 

Literature, and Classical Turkish Music. The poet of each poem is investigated, as 

well.  

The poets who lived between 16th and 18th century are elucidated including, mainly, 

Nâbî and then Fehîm, Bâkî, Âgâh, and Yûnus Emre. In addition to 202 ghazals, other 

verse forms such as quasida, stanza, quatrain, terkib-i bent, tahmis, murabba, and chant 

as well as several maqam and modes are included into this journal without any 

ranking. Apart from the poems, a small herbal medicine dictionary is included in the 

journal with the explanations.  
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GİRİŞ 

Çalışmanın Amacı 

ÇalıĢmamızda amaç Süleymaniye Kütüphanesi Galata Mevlevihanesi Koleksiyonu‟nda 

200 numarayla kayıtlı olan Ģiir mecmuasında yer alan Ģairlerin Ģiirlerini tespit edip 

bunları yayınlanmıĢ dîvânlar öncelikli olmak üzere, ilgili akademik çalıĢmalarla 

karĢılaĢtırarak mevcut farkları ortaya koymak, kime âit olduğu tespit edilemeyen Ģiirleri 

ise araĢtırmacıların ve ilgililerin dikkatine sunmaktır. 

Çalışmanın Önemi 

Bu çalıĢma öncelikle Ģairi tespit edilemeyen Ģiirlerin varlığına dikkat çekmek, 

dîvânlarda yer almayan Ģiirleri tespit etmek, Ģiirlerle ilgili var olan bilgileri doğrulamak, 

mecmualara ne tür eserlerin ve bilgilerin dahil edildiğini belirlemek, 16. yüzyıldan 18. 

yüzyıla kadar farklı yüzyıllarda yaĢamıĢ Ģairlerin Ģiirlerinden oluĢmakla birlikte çeĢitli 

makamlara ve usullere yer vermek gibi farklılıklara sahip olan bu mecmuanın 

transkripsiyonlu metin çalıĢmasını gerçekleĢtirerek eseri gün ıĢığına çıkarmak ve bu 

vesileyle daha sonra yapılacak olan çalıĢmalara ıĢık tutmak açısından önem 

taĢımaktadır. 

Çalışmanın Yöntemi 

Süleymaniye Kütüphanesi Galata Mevlevihanesi Koleksiyonu‟nda 200 numarada kayıtlı 

olan mecmuanın ana hattını oluĢtururken öncelikle benzer çalıĢmaları inceledik ve bu 

çalıĢmalar doğrultusunda kendi yol haritamızı çizdik. Yöntem ve tablolar açısından 

özellikle Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi (MESTAP)‟nden
 1

  faydalandık. 

ÇalıĢmamızın ilk bölümünde 200 numaralı mecmuanın dıĢ özellikleri, dil özellikleri ve 

muhtevası hakkında bilgi verilmiĢtir. Devamında mecmuada bulunan Ģairlerin adları ve 

Ģiirlerde kullanılan nazım Ģekli ile bunların sayısını içeren bir tablo oluĢturulmuĢtur. 

Ayrıca MESTAP‟a uygun olarak hazırlanan tabloda mecmuada yer alan Ģairlere, bu 

Ģairlerin Ģiirlerinin ilk ve son beyti, bendi ya da dörtlüğüne, bunların nazım Ģekillerine 

                                                           
1  Prof. Dr. Mehmet Fatih KÖKSAL‟ın öncülüğüyle baĢlayan , birçok üniversiteden öğretim görevlilerinin ve 

araĢtırmacıların katkılarıyla devam eden projedir. “Projenin hedefi, öncelikli olarak Ģiir mecmûaları, nihaî olarak da 

edebiyatla ilgili -cönkler de dâhil olmak üzere- bütün mecmuaların ayrıntılı tasnif ve dökümlerinin yapılmasıdır.” 

(Köksal 2012: 422). Detaylı bilgi için bkz: http://mecmualar.tr.gg/MESTAP-Projesi-

Hakk%26%23305%3Bnda.htm 
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ve Ģiirlerin bulunduğu varak numaralarına yer verilmiĢtir. Bunu destekleyecek Ģekilde 

Mensur Bölümler, Makamlar ve  Usuller tablosu da hazırlanmıĢtır. Tablo 1‟in 

oluĢumunda Ģairlerin isimlerinin alfabetik sıralaması, Tablo 2, Tablo 4 ve Tablo 5‟in 

oluĢumunda varak ve Ģiir sırası esas alınmıĢtır. Ardından, kimliğini tespit edebildiğimiz 

Ģairlerin kısa biyografilerine yer verilmiĢtir. 

Ġkinci bölümde metnin kuruluĢu hakkında ayrıntılı olarak bilgi verilmiĢtir. Bu çerçevede 

öncelikle metnin transkripsiyon ve imlâsında izlenilen yol, maddeler halinde belirtilmiĢ 

ardından metnin iĢaretler sistemine yer verilmiĢtir. 

Son olarak 200 numaralı mecmuanın 71-140 varakları arasının transkripsiyonlu metnini 

oluĢturup, eserde bulunan Ģiirleri  dîvânlar ve diğer akademik çalıĢmalarla da 

karĢılaĢtırarak tespit edilen farkları dipnot kısmında belirttik. 

Çalışmanın Konusu 

Toplama, bir araya getirme manasındaki Arapça „cem‟ kelimesinden türetilen 

„mecmua‟, Türk Edebiyatının önemli ve büyük bir dönemine ıĢık tutması açısından 

değerlidir. Bilinen veya bilinmeyen pek çok Ģaire ve Ģiire, bu Ģair ve Ģiirlerle ilgili 

muhtelif bilgilere yer verirken dualar, güfteler, besteler, tıbbi bilgiler, kiĢisel notlar gibi 

edebi ve sosyal hayatı besleyen pek çok konuyu da ihitva etmesi bakımından 

mecmualar araĢtırmacılarının dikkatini celbetmektedir. Bu dikkatlere sunulacak olan 

çalıĢmamızın konusunu Süleymaniye Kütüphanesi Galata Mevlevihanesi 

Koleksiyonunda 200 numarada kayıtlı olan mecmuanın 71-140 varaklarının incelenmesi 

ve transkripsiyonlu metin çalıĢması oluĢturmaktadır. 
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BÖLÜM 1: MECMÛATÜ’L-EŞÂR’IN TANITIM VE 

İNCELENMESİ 

1.1. Mecmuanın Dış Özellikleri, Muhtevası ve Yazım Özellikleri 

Süleymaniye Kütüphanesi Galata Mevlevihanesi Koleksiyonu‟na ait olan 200 numaralı 

Ģiir mecmuası Râgıb adlı Ģahıs tarafından tertip edilmiĢtir. Râgıb mahlaslı kimi Ģiirlerin 

baĢındaki “li-kâtibihî” ifadesinden bu sonuca varılmaktadır.
2
 Ġstinsah tarihi belli 

değildir.
3
 Eser 140 varaktan oluĢmaktadır. ÇalıĢmamızı içeren kısım ise 71-140 

varakları arasıdır.  

Mecmua Ģikeste talik hatla, genellikle okunaksız ve farklı el yazıları ile yazılmıĢtır. 

Varaklar, çoğunlukla 2 veya 3 sütundan oluĢmaktadır. Bir varaktaki satır sayısı en fazla 

25 olarak tespit edilmiĢ, aralıklarla 19 sayfanın tamamen boĢ bırakıldığı görülmüĢtür. 

Numaralandırma varak esas alınarak, eski rakamlarla yapılmıĢtır.
4
  

BaĢlıklarda çoğunlukla Ģair adı verilirken sırayı belirtmek için aynı Ģaire veya farklı 

Ģaire ait Ģiirler için “velehu”  ibaresi kullanılmıĢtır. Kimi Ģiirlerde hiç baĢlık 

yazılmamıĢ, güfte niteliği taĢıyan Ģiirlerde ise genellikle Ģair adına yer verilmeyip 

sadece „Segâh‟, „Dügâh Çenber Esad Efendi‟, „Zencir‟, „Hüseyni Kürdi Çenber‟ gibi 

makam, usul veya bestekâr adı yazılmıĢtır.
5
 BaĢlıklarda kimi zaman kırmızı mürekkep 

kullanılmıĢtır. 

ġiirler düzensiz bir Ģekilde sıralanmıĢ olup alfabetik bir sıra gözetilmemiĢtir. Genel 

olarak bakıldığında gazellerin, güftelerin veya ilahilerin olduğu yahut tek bir Ģaire ait 

Ģiirlerin ardarda verildiği küçük kümelenmeler dikkati çekmektedir. Bu durum 

mecmuanın bir kaç kez el değiĢtirdiğini düĢündürmektedir. 

Mecmuada çoğunlukla XVI.-XVIII yy. Ģairlerine ait Ģiirler yer almaktadır. Nâbî, Mısrî, 

Necâti Beg, Nahîfî, Yûnus Emre gibi meĢhur Ģairlerin yanında „Ömrî, Zamîrî, Veznî, 

                                                           
2
  Bayram Ali KAYA (Editör),  Dem İle Semâ Arasında: Galata Mevlevîhânesi Koleksiyonu‟ndaki Şiir 

Mecmualarının Sistematik Tasnifi , Sakarya Kitabevi, Sakarya, 2016, s.13 
3
 Mecmuanın 80 b varağında (tamamı 140 varaktır) Ģu Ģekilde bir ketebe kaydı düĢülmüĢtür: “CemǾan yüz ķırķ 

ŧoķuzuncı raķamda tekmįl  olmuşdur. 23 cumāde’l-aħįr 1276.” Bu kayıt, mecmuanın tamamı olmasa da bir kısmının 

h. 23 Cemaziyelahir 1276 / m. 17 Ocak 1860 tarihinde tamamlandığını düĢündürmektedir. 
4
 Mecmuada iki farklı numaralandırma görülmektedir. Öncelikle ilk sayfadan baĢlamak suretiyle varakların a ve b 

yüzüne eski rakamlar  yazılmıĢ ve 149. sayfaya kadar (80 b varağı) devam edilmiĢtir. Ardından bu numaraların 

üzeri çizilerek varakların a yüzüne (sadece sol tarafa) numaralandırma yapılmıĢ ve 140 varak tamamlanmıĢtır. 
5 Metin dıĢındaki açıklamalarda, terimlerin yazımında TDK dikkate alınmıĢtır.  
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Hüseyin Can, Hasan Çelebi, Meyyal gibi diğerlerine göre daha az tanınmıĢ pek çok 

Ģaire yer verilmiĢtir. Nazım Ģekli olarak en çok gazel kullanılmakla birlikte terkibi bend, 

kıta, ilahi, tarih, rubai, murabba gibi türlere de yer verilmiĢtir. Çoğunlukla Türkçe 

Ģiirlerin yer aldığı mecmuada nadiren Arapça ve Farsça Ģiirlere de rastlanmaktadır. Bu 

Ģiirlerin çoğu müfred olduğu ve Ģair adı belirtilmediği için incelemeye dahil 

edilmemiĢtir. 

ġair ve Ģiir esasına dayanması açısından ortak olan edebiyat ve musiki, dönemin sanat 

anlayıĢı hakkında bize önemli bilgiler verir. Bu açıdan mecmua içinde çeĢitli varaklarda 

yer alan güfteler Türk musiki tarihine ıĢık tutması açısından incelenmeye değerdir. 

Uslu‟nun da belirttiği üzere güfte mecmuaları bestelenen eserlerin doğru sözlerini 

göstermesi bakımından Türk musiki tarihimize katkıda bulunurlar(Uslu, 2001). Her ne 

kadar baĢı sonu belli bir „güfte mecmuası‟ olmasa da 200 numaralı mecmuada bulunan 

ve makamı, usulü, terennümleriyle verilen Ģiirler/güfteler önemli bir yekûnu 

oluĢturmaktadır.  

Mecmuada Acem, Acemaşiran, Aşîran,  Arazbar, Baba Tâhir, Bayâtî, Bûselik, Dügâh, 

Hicaz, Hisar, Hüzzam, Hüseyni, İsfahan, Kürdi, Muhayyer, Neva, Nühüft, Irak, Uşşak, 

Saba, Segâh, Şehnaz Bûselik  olmak üzere 22 adet makam adı; Çenber, Darbeyn, 

Devrikebir, Hafîf, Muhammes, Remel, Semai, Türkî darb, Zencir  olmak üzere 9  adet 

usul adı geçmektedir. Kimi güftelerde “Aman âhǾömrüm yâ lel lel lel lel lel lel lel lel”  

veya “Tā dür ten dür ten dür ten dür tenenen” gibi terennüm ifadeleri de kaydedilmiĢtir.  

Mecmuada adı geçen bestekarlar Ģunlardır: Enfi Hasan Ağa,  Receb, Kürkçi, Müridoglu, 

Hafız-ı Üsküdari, Hafız Post, Esad Efendi, Müezzinzade, Bekir Ağa, Çorbacızade Tâhir. 

Daha çok XVI.-XVIII. yüzyıl Ģairlerinin Ģiirlerini içeren mecmuada Eski Anadolu 

Türkçesinin dil özellikleri korunmakla birlikte muhtemelen bir kaç kez el değiĢtirdiği 

için yazım ve imla konusunda kimi farklılıklar ve hatalar görülebilmektedir: Mecmuada 

atıf ve bağlama „vav‟larının gösterilmemesi gibi bir eğilim söz kunusudur. (ör:330/ 4a, 

368/ 3a) Bazı Ģiirlerde yanlıĢ baĢlık atılmıĢtır. Örneğin 98 nolu Ģiire, makta beyitindeki 

“ŝābit-ķadem” ifadesi mahlas sanılarak kırmızı mürekkeple „Sabit‟ baĢlığı atılmıĢtır. 

Ancak Ģiir Bağdatlı Rûhî‟ye aittir. Kimi Ģiirlerin yanlıĢ nazım Ģekli ile kaydedildiği 

görülmektedir. Örneğin 26 ve 70 nolu Ģiirlere “ĶıŧǾa-ı Nābį” baĢlığı atılmıĢtır ancak 

Ģiirlerin nazım Ģekilleri rubaidir. 
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1.2.  Mecmuada Yer Alan Şairler ile Kullandıkları Nazım Şekilleri ve Sayısı 

Mecmuada  yer alan 395 Ģiir  incelemeye tabi tutulmuĢtur. Nazım Ģekilleri dikkate alındığında 

eser, 202 gazel, 76 müfred, 40 nazım, 26 ilahi, 18 rubai, 13 kıta, 6 murabba, 4 kaside, 3 Ģarkı, 2 

tahmis, 2 tarih, 1 terkib-i bend, 1 tesdis ve 1 muhammesten oluĢmaktadır. Bu Ģiirlerden 

103‟ünün Ģairi belirsizdir. Geri kalan Ģiirler ise 99 farklı Ģaire aittir. 

Tablo 1  

Şāir Nazım Şekli ve Sayısı 

‘Abdüssamed 2  Gazel 

‘Âlî Efendi (Gelibolulu Mustafa) 1  Gazel 

‘Ârif   1  Gazel 

‘Âşık Himmet  1  İlahi 

‘Âşık Yûnus 1  Gazel, 9  İlahi 

‘Azîz 1  İlahi  

‘Azîzî 1  İlahi 

‘Azmî (Pir Mehmed) 1  Gazel 

‘Azmizâde Efendi  1  Gazel 

Âgâh 11 Gazel, 1  Kıta 

Âgehî 1  Kaside 

Akşemseddîn  1  İlahi 

Bağdatlı Rûhî 1  Gazel 

Bahâyî (Şeyhülislam) 1  Gazel 

Bâkî 17  Gazel 

Cevrî  4  Gazel 

Dervîş ‘Osmân 1  Gazel 

Ehlî 1  Müfred 

Emrî 1  Müfred 

Enîs-i Mevlevî 2  Gazel 

Eşrefoğlu Rûmî  6  Gazel 

Fâizî 1  Gazel 

Fasîh  1  Gazel 

Fazlî 1  Gazel 

Fehîm-i Kadîm 19  Gazel 

Fenâyî 1  Gazel 

Fevrî  1  Terkib-i Bend 

Feyzî (Börekçizâde) 2  Gazel 

Figânî   1  Gazel 

Gafûri 1  Gazel, 1  İlahi 

Hacı Bayram Velî 2  İlahi 

Halîm 1  Gazel 

Hasan Çelebi 1  Müfred 

Haylî  1  Kıta  

Hınnâlızâde ‘Ali Efendi 1  Müfred 

Hilmi (Yusufzâde) 12  Gazel, 1 İlahi, 3 Murabba, 1 Kıta 
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Tablo 1’in Devamı 

Himmetî 1  Müfred 

Hüdâyî (Aziz Mahmud) 3  İlahi 

Hüseyin Cân 1  Müfred 

Îffetî 2  Müfred 

İkbâli 1  Murabba 

İsâ Mahvî  1  Gazel, 1 İlahi 

‘İsmetî  1  Gazel 

Kabûlî 1  Gazel 

Kelîm 1  Gazel 

Meyyâl 1  Rubai 

Mısrî 5  Gazel, 1  İlahi 

Mucîb 1  Gazel 

Muhibbî 1  Gazel 

Muhyî (Bezcizâde) 2  Gazel 

Mürîdoğlu 1  Gazel 

Nâ’ilî-i Kadîm 4  Gazel, 1  Kıta, 3  Şarkı 

Nâbî 36  Gazel, 12 Rubai, 2  Kıta, 1 Kaside, 1 Müfred 

Nahîfî  4  Gazel, 1 Tahmis, 1 Rubai, 1 Kaside 

Nakşî 1  Gazel, 1  Tarih 

Nakşî Ali 1  Gazel 

Nâlî 1  Tahmis 

Na’lî  1  Nazm 

Nazîm  1  Kıta 

Nažmî 1  Gazel, 1  İlahi 

Necâti  Beg 1  Gazel, 1  Müfred 

Necîb 1  Gazel 

Neşâti 1  Gazel 

Nizâmoğlu 1  Gazel 

‘Ömrî 2  Müfred 

Râmi 3  Gazel 

Râsih 1  Gazel 

Recâî 2  İlahi 

Reşîd 1  Gazel 

Revânî 1  Gazel 

Rif’atî 1  Gazel 

Riyâzî 1  Gazel 

Rüşdî 7  Gazel 

Sâbit (Bosnalı) 2  Gazel, 5  Müfred, 1  Nazm 

Sabrî 4  Gazel 

Sa’îdî 1  Müfred 

Selmân 1  Müfred 

Seyyid Vehbî 4  Gazel, 1  Kaside 

Sırrî 1  Gazel 

Sükkerî 1  Kıta 

Şâhî 1  Gazel 
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Tablo 1’in Devamı 

Şemseddin Sivasî 2  Gazel 

Şeyh Cemâlî 1  Gazel 

Tıflî 1  Rubai 

Tarzî 1  Gazel 

Tırsî 1  Gazel 

Üftâde 1  Gazel 

Ümîdî 1  Gazel, 3  Müfred 

Ümmî Sinân 2  Gazel 

Vecdî 1  Kıta  

Vechî 1  Tesdis 

Vehbi Yemânî 1  Müfred 

Veznî 1  Gazel 

Yahyâ (Şeyhülislam) 1  Gazel, 1  Muhammes 

Yahyâ Nazîm 1  Gazel 

Ya’kûb 1  Gazel 

Yûnus Emre 3  Gazel, 1  İlahi 

Yümnî Edirnevî 1  Gazel 

Zamîrî 1  Müfred 

Kime ait olduğu bilinmemektedir 3   Rubai 

Kime ait olduğu bilinmemektedir 4   Kıta 

Kime ait olduğu bilinmemektedir 2   Murabba 

Kime ait olduğu bilinmemektedir 52 Müfred 

Kime ait olduğu bilinmemektedir 1   Tarih 

Kime ait olduğu bilinmemektedir 38   Nazm 

Kime ait olduğu bilinmemektedir 3  Gazel 
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1.3. Mecmuada Adı Geçen Güfteler, Makamlar ve Usuller 

Tablo 2  
 

S
ay

ı 

Y
p
. 

N
. 

Şair Bestekar Güfte Adı Makam Usul Açıklamalar 

1.  92b Mıśrį - İki ķaşuŋ  arasında çekti ħaŧŧ-ı istivā Muhayyer   

2.  96 b Nažmį - Maĥbūb-ı Ħudā zāt-ı şeref-yār-ı Muĥammed ǾIraķ   

3.  96b 
Eşrefoğlu 

Rūmį 
- Görelden yüzini yārüŋ belā baŋa şikār oldı ǾIraķ   

4.  97 a Sābit - Efendi faśl-ı bahār oldı lāle-zāra buyur ǾIraķ Zencįr  

5.  97 a - - O mehveşüŋ yine yād-ı ruħiyle āh itdim  Zencįr  

6.  97 a - 
Enfį Ĥasan 

Aġa 
Murġ-ı cānı ideyim āteş-i ġāmda biryān  Muĥammes  

7.  97 a - - Ķaddüm ħam idüp cevrile ol ķaşı kemānum ǾIrāķ SemāǾį  

8.  98 b 
Şemseddin 

Sivāsį 
- Ey ġāfil uyan rıħlet-ı nā-gāhı unutma Segāh   

9.  98 b - - Śanma ol gül-çehre ey dil ĥüsnüŋe maġrūrdur  Muħammes  

10.  99 a - Receb O ħaŧ kim śafĥa-i pāk-i ruħ-ı cānāna yazmışlar  Çenber  

11.  99 a - - Nigāh-ı mest mi tįr-i kazā mıdır bilmem  Muĥammes  

12.  99 a - - Vaśf-ı śafā-yı cām-ı Cem’i gūş ider miyüz  Muĥammes  

13.  99 a Nā’ilį  EsǾad Efendi İzāruŋ gül gül olmuş būseden dil dāġ dāġuŋdur Dügāh Çenber  

14.  100 a Mıśrį - Tā ezelden biz bu Ǿaşķ içinde rüsvā olmışuz Ĥiśār   

15.  100 a Bāķį - Cām laǾlindür senüŋ āyine rūy-ı enverin Ĥiśār   

16.  101 b - - Her ķaçan laǾlin baŋa ol māh-peyker gösterür Kürdį Ĥüseynį Çenber  

17.  101 b - Müezzinzāde Geldi eyyām-ı ŧarāb vaķt-i temāşā-yı çemen  Muĥammes  

18.  101 b - Müezzinzāde Sāķiyā bāde getür defǾ-i melāl eyleyelüm  Ħafįf  

19.  101 b - Müezzinzāde Feryādıma irmezse n’ola ol boyı şimşād  SemāǾį  

20.  102 b Yūnus Emre - Niçe bir besleyesin sen bu ķadd ü ķāmeti Būselik   
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Tablo 2’nin Devamı 

21.  102 b Ĥilmį - [...] dān-ı ĥaķįķat sivāyı neylerler Şehnāz Būselik   

22.  103 b ǾAbdüśśamed - Tende cānum cānda cānānum Muĥammed Muśŧafā ǾAşįrān  İlāhį 

23.  106 a - - Ey seĥer yeli benimçün yāra aġlar diyesün    

24.  106 a - - Aŋmaz olduŋ beni mihr ile muĥabbet bu mıdır   Beste 

25.  106 a - - 
Çeşm-i mey-gūnuŋ ki bezm-i meyde cānān 

döndürür 
 Çenber  

26.  106 a  EsǾad Efendi Gel ġonce gibi durma yüzin olma cefā cū  Remel  

27.  106 a - - Çıķınca pįrehenden o sįne deryāda  Zencįr  

28.  106 a - 
ǾÜsküdāri 

Ĥāfıž 
Tiġına ħançerine ġamze-i mestānesine  Muĥammes  

29.  107 a - - Bahār geçdi göŋül terk-i gülistān idegör ǾArazbār Zencir  

30.  107 a - - Firķat şebüŋi bāri bir gün seĥer itmez mi  Türkį Đarb  

31.  107 a Yahyā Nazįm - Müşk-i Çin yazdım yaŋıldım zülfüŋi ķıldım ħaŧā  Çenber  

32.  107 a Seyyid Vehbį - O şūħ olursa baŋa mihribān murādımca Nühüft Zencįr  

33.  108 b Azįz - ǾAşķıŋ meyine ķanduŋ nolduŋ  a göŋül nolduŋ Hicāz   

34.  110 a - Bekir Aġa Ol ġonçe femüŋ cümleten endāmı güzeldir Hüzzām Remel  

35.  110 a - Bekir Aġa Ol lāle ruħuŋ  ŧarĥ-ı gülistānı güzeldir  Muħammes  

36.  110 a - Bekir Aġa Bıraķmam ķayd-ı zülfüŋ lāyıķ zencįr olursam da  Semāį  

37.  111 b Mıśrį - Ŧoġdı ol śadr u risālet baśdı Ǿarş üzere ķadem Nevā   

38.  113 a - 
Çorbacızāde 

Ŧāhir 
Devlet-i bįdāra virmem ĥüsn-i rūz-efzūnunı  Çenber  

39.  113 b Yūnus Emre  Menem zār ķılan ol yāra ķarşu Śabā   

40.  114 b NaǾlį - Ĥamdilillāh nev-bahār ile gelüp nev-rūzımız  Çenber  

41.  114 b - - Olsun tırāş ĥaŧŧ-ı ruħıŋ sāye śalmasun  SemāǾi  

42.  114 b - - Ruħın bir cāmile ey şāh ĥüsnün gül gül olmuşdur  Çenber  

43.  115 a Revānį - ǾĀşıķa seyr itmege bir ķāmet-i bālā gerek   
Terennüm 

ke-evvel 

44.  116 b Hüdāyį  Ey nefs-i şūm insāf idüp dimedüŋ yā Hū Hüseynį   

45.  119 b ǾĀşık Yūnus - Allāh emrin dutalım raĥmetine batalım İśfehān   

46.  121 a Nābį  Gel ey nesįm-i śabā ħaŧŧ-ı yārdan ne ħaber  Zencįr  

47.  121 a - Kürkçi Leyle-i zülfüŋ dil-i mecnūn olur dįvānesi  Çenber  
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Tablo 2’nin Devamı 

48.  121 a - - Geldi dehene hicriŋile cānım efendim  SemāǾį  

49.  121 b ǾĀşıķ Yūnus - Her ķaçan aŋarsam seni ǾUşşāķ   

50.  122 a Mürįdoġlu - Bugün bize śafālarla śafā-yı Muśŧafā geldi ǾUşşāķ   

51.  122 a Bāķį - Zülfüŋi görsem Ǿizāruŋ üzere ey ĥūr-ı cemįl ǾUşşāķ Çenber  

52.  123 a Recāį - Bu cān teşne viśāl-i ĥażretüŋe ǾUşşāķ  İlāhį 

53.  125 b Fāiżį - Kaçan kim makdem-i pāküŋle Ǿālem muĥterem oldı Bayātį   

54.  127 b İsā Maĥvį - Bulmaķ dilerseŋ dā’im saǾādet Baba Ŧāhir   

55.  128 b - - Hem esįr-i dām-ı zülf  ü ħāl-i ħaddüŋdür göŋül Bayātį Çenber İlāhį 

56.  128 b - - Ķıśśa-i hicrüŋ  n’ola itsem  ĥikāyet biŋde bir Bayātį Đarbeyn  

57.  129 a - - Ġonçeye şol neş’e kim çāk-ı girįbān itdürür Bayātį Đarbeyn  

58.  129 a - - Mihr olur ser-germ  ħaclet bāda ħˇār oldukça sen  Çenber  

59.  129 a - - Cūşiş-i seyl-i sirişkim nev-bahār olsun da gör  Devr-i Kebįr  

60.  129 a Nā’ilį - Ne bįş ü ne kem Ǿālemi yeksān bilirüz biz  Remel  

61.  129 b Nālį - Saŋa ey şāh-kerem uymayanıŋ bitmez işi Bayātį  İlāhį 

62.  135 a - 
Ĥāfıž-ı 

Üsküdāri 
Bir şūha Ǿāşıķım baŋa biŋ mekr ü āl ider ǾAcem Ĥafįf  

63.  135 a - Ĥāfıž Post Hep nāle-i śad-nüktem o ŧannāze degül mi  SemāǾį  

64.  135 a - Ķadrį Ruħlarıŋı seyr idelüm berk-i gül-i ter yerine  SemāǾį   

65.  135 b ǾĀşıķ Yūnus - Arayı arayı bulsam izini ǾAcem   

66.  137 b Yaĥyā  Ey ħalįfe ķul iseŋ Mevlā’ya gündüz śāǾim ol ǾAcem ǾAşįran   
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1.4. Mecmuada Yer Alan Şiirlerde Kullanılan Vezinler ve Sayısı 

Tablo 3  

 

Sıra Aruz Vezni Sayı 

1. FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün (Remel) 75 

2. MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün (Hezec) 64 

3. FeǾilātün FeǾilātün FeǾilātün FeǾilün (Remel) 57 

4. MefǾūlü FāǾilātü MefāǾįlü FāǾilün (MuzāriǾ) 43 

5. MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün (Hezec) 33 

6. MefāǾilün FeǾilātün MefāǾilün FeǾilün (Müctes) 32 

7. FeǾilātün MefāǾilün FeǾilün (Cedįd) 11 

8. MefāǾįlün MefāǾįlün FeǾūlün (Hezec) 8 

9. FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün (Remel) 5 

10. MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün (Recez) 4 

11. FeǾilātün FeǾilātün FeǾilün (Remel) 3 

12. MüfteǾilün MüfteǾilün FāǾilün(Recez) 2 

13. MefāǾilün FeǾilātün MefāǾilün FeǾilātün (Müctes) 2 

14. MefǾūlü MefāǾįlün MefǾūlü MefāǾįlün (Hezec) 2 

15. MefǾūlü FāǾilātün MefǾūlü FāǾilātün (MuzāriǾ) 1 

16. MüfteǾilün MefāǾilün MüfteǾilün MefāǾilün (Recez) 1 

17. MefǾūlü MefāǾįlün MefāǾįlün FaǾ (Ahreb) 1 

18. MefāǾįlün MefāǾįlün (Hezec) 1 

19. MüstefǾilātün MüstefǾilātün (Recez) 1 

20. MüstefǾilün MüstefǾilün FāǾilün (Recez) 1 
 

Sıra Hece Vezni Sayı 

1. 11’li Hece  10 

2. 10’lu Hece 4 

3. 8’li Hece 3 

4. 14’lü Hece 3 

5. 13’lü Hece  1 

6. 7’li Hece  1 
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1.5. Mecmuada Yer Alan Şairlerin Biyografileri
6
 

Abdüssamed (?-1743): Himmetzade Abdî‟nin oğludur. Doğum yeri ve tarihi belli 

değildir. 18. yüzyıl mutasavvıflarından olduğu zikredilen Ģaire ait pek fazla bilgi 

yoktur. Hicaz makamında bestelenmiĢ bir na‟tı ve bir mecmuada Ģiiri 

bulunduğundan  bahsedilir (Ergun, 1936: 247).
7
 

Abdurrahim Tırsî (?-1520): Ġznik yakınlarındaki Tirse köyündendir. Bu nedenle 

„Tırsî‟ lakabıyla anılır. S. Nüzhet Ergun‟un Ravza-i Evliyā‟dan aktardığına göre 

henüz çocuk yaĢlarda iken babasıyla birlikte katıldığı sohbetlerde EĢrefoğlu 

Rûmî‟yi tanımıĢ ve ilgisi üzerine Rûmî‟nin himayesine verilmiĢtir. ġeyhinin kızı 

Züleyha Hanım‟la evlenen Tırsî, EĢrefoğlu‟nun ölümünden sonra EĢrefiyye 

tarikatında postniĢîn olmuĢtur. EĢrefoğlu ve Yunus Emre‟den etkilenmiĢ ve sade 

bir dille hece vezniyle Ģiirler yazmıĢtır. Pek çok Ģiiri bestelenmiĢtir. 

Eseri: Dîvân (Ergun, 1936: 243) 

Âgâh (1630-1728): Semerkandi olarak tanınmaktadır. Tezkire-i Safâyî‟de asıl 

adının Mehmet Bulak olduğu kaydedilir. Hac görevini yerine getirdiği için adına  

Hacı, Hacı Hâfız ibareleri de eklenmektedir. Eğitimini Semerkand ve Buhara‟da 

tamamlamıĢtır. Isfehan, Bağdad, Mısır ve Konya gibi pek çok Ģehirde bulunur. 

Son olarak geldiği Diyarbakır(Âmid)‟da çokça itibar görür. Kaynaklarda 

Semerkandî sıfatıyla tanıtılan Âgâh, uzun süre bu Ģehirde yaĢadıgı için, “Âmidî” 

olarak da bilinmektedir. Kaynaklarda iyi bir hattat olduğu da kaydedilir. Sebk-i 

Hindî ve hikemi tarzın etkisi Ģiirlerinde görülür. Akpınar, Âgâh‟ın Ġstanbul‟un 

edebiyat çevelerinde adını pek duyuramamıĢ olsa da 17. ve 18.yy döneminin 

edebi özelliklerini Ģiirinde baĢarıyla uyguladığını ve böylelikle Âmid çevresindeki 

edebi topluluğun  en önemli isimlerinden biri olduğunu aktarır. (Akpınar, 2006: 

438) 

Eserleri: Türkçe Dîvân, Farsça Dîvân(Akpınar, 2006: 14). 

Âgehî (?-1577): Asıl adı Mansur‟dur. Medrese tahsili görmüĢtür. Kadılık ve 

müderrislik görevlerinde bulunmuĢtur. S. Nüzhet Ergun‟un Riyazî‟den 

                                                           
6
  Mecmuada Ģiirleri bulunduğu halde kimliklerini tespit edemediğimiz için hayatları hakkında bilgi 

veremediğimiz Ģairler Ģunlardır: Azîzî, Enîs-i Mevlevî, Fazlî, Halîm, Ġffetî, Müridoğlu, Recâî, Rif‟atî, 

RüĢdî, Sa‟îdî, ġeyh Cemalî, Tarzî, Vechî, Vehb-i Yemânî, Veznî 
7
 ġair hakkında ayrıntılı bilgi için bk: Prof. Dr. Beyhan Kesik “Abdüssamed”, TEĠS, 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=2640 (ET. 05.11.2017) 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=2640


13 

naklettiğine göre gençliğinde bir süre Piyale PaĢa(?-1578) ile donanmada 

bulunmuĢ ve gemicilik terimleri ile dolu bir kaside yazarak Sultan Süleyman‟a arz 

etmiĢtir (Ergun, 1936 :16). Bu kaside pek çok edebi çevrenin dikkatini çekmiĢ, 

daha sonra nazirelerin ve benzeri Ģiirlerin kaynağı olmuĢtur.  

Eserleri: Menakıb-ı İmam Gazzali, Fetihname-i Kal'a-i Sigetvar (Pala, 1988: 448-

449) 

Âli Efendi (1541-1600 ): Gelibolulu Mustafa olarak tanınır. Ġyi bir ailede yetiĢmiĢ 

ve iyi bir eğitim almıĢtır. Devletin çeĢitli kademelerinde görevlerde bulumuĢtur. 

Farklı türlerde pek çok eser vermiĢ, Ģiirlerinde ise pek çok konuya değinmiĢtir.
8
 

Eserleri: Dîvân, Layihatü‟l-Hakika, Künhü‟l-Ahbar, Kırk Hadis Tercümesi, 

Varidatü‟l-Enika (Aksoyak, 2006 :3) 

Ârif (1642-1713): Abdülbaki Arif Efendi, Ġstanbul doğumludur. Eğitimini 

tamamladıktan sonra çeĢitli medreselerde müderrislik görevinde  ve bazı illerde 

kadılık görevinde bulundu. Kaynakara göre Arapça, Farsça ve Türkçe Ģiir 

söyleyebilecek yetenekte olup bu üç dilde divanı mevcuttur. Ayrıca döneminin 

önemli  alimlerini  ve Ģairlerini etrafına topladığı meclisi ile ünlüdür.
9
 

Eserleri: Türkçe Dîvân, Mi‟racnâme, Siyer-i Nebî, Menahicü‟l-usul(Ayan, 

2002:21) 

Âşık Himmet (?-?): Tokat‟ın Almus ilçesindendir. Daha çok Kul Himmet adı ile 

tanınmıĢtır. ġiirlerinden  hareketle iyi bir halk ve tekke kültürüne sahip olduğu 

söylenebilir. Sade ve güçlü bir dili vardır. Alevi-BektaĢi inancıyla yazılmıĢ Ģiirleri 

yaygındır. (Aslanoğlu, 1997: 5) 

Azîzî (?-?): 16. asır Halveti Ģeyhlerinden olduğu bilinen Ģairin hayatı hakkında 

fazla bilgi yoktur. Kaynaklarda birkaç ilahisi mevcuttur. Mecmualarda 

bestelenmiĢ ilahilerine rastlamak mümkündür.(Ergun,1936: 631)
10

 

                                                           
8
 ġair hakkında ayrıntılı bilgi için bk: Prof. Dr. Mustafa Ġsen- Prof. Dr. Ġ. Hakkı Aksoyak, “Âlî /Çeşmî”, TEĠS,  

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=943 , (ET:01.10.2017) 
9
 ġair hakkında ayrıntılı bilgi için bk: Mustafa Uzun, “Abdülbaki Arif  Efendi”, DĠA, C.1, Ġstanbul, 1988, 

s.195-198. 
10 ġair hakkında ayrıntılı bilgi için bk : AraĢ. Gör. Emine Çakır, “Azîzî”, TEİS, 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=5669 (ET:01.10.2017) 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=943
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=5669
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Azmî (?-1582): Pir Mehmed. Ġstanbul doğumludur. Pir Ahmed Çelebi‟nin 

oğludur. Kınalızade Ali Çelebi‟den dersler almıĢtır. ÇeĢitli medreselerde 

müderrislik yapmıĢtır.( Ergun, 1936 :644)  

Eserleri: Dîvân, Enisü‟l- Arifîn, Mev„iza-i Manzûme, Tercüme-i Manzûme-i 

Ehâdîs-i Erbaîn, Mihr ü Müşterî Tercümesi
11

 

Azmîzâde (1570-1631): Azmîzâde Hâletî. Asıl  adı Mustafa‟dır. Ġstanbul 

doğumludur, babası on altıncı yüzyıl alimlerinden Pîr Mehmet Azmî 

Efendi(ö.1582)‟dir. Müderrislik, kadılık ve kazaskerlik görevlerinde bulunmuĢtur. 

Özellikle rubaileri ile ün kazanmıĢtır. Gazel ve kasidelerinin de önemli bir yer 

tuttuğu divanında atasözleri ve deyimlerin fazlalığı dikkat çekmektedir. (Kaya, 

2017: 4) 

Eserleri: Dîvân, Rubâiyyat, Sâkinâme, Münşeat 

Bağdatlı Rûhî (1534?-1605): Asıl adı Osman‟dır. Kaynaklara göre babası, 

Kanuni‟nin ordusuyla Bağdat‟a giden askerlerden biridir. Bağdat‟ta doğan Ģairin 

daha sonra pek çok yer gezdiği ve ġam‟da yaĢamını yitirdiği belirtilir. Yalın bir 

dile sahiptir. Eserlerinde  eleĢtirel bir üslubun ağır bastığı görülür. 

Eserleri:  Dîvân (Özkan, 2003:460) 

Bahâyî (1601-1654): ġeyhülislam Bahâyî. Asıl adı Mehmet‟tir. Kültürlü bir 

ailede büyüyen Ģair iyi bir eğitim görmüĢ ve müderrislikten Ģeyhülislamlığa 

uzanan bir meslek hayatına sahip olmuĢtur. Bir dönem Kıbrıs‟a sürülmüĢtür. Ġnce 

ve aĢıkane gazeller yazan Ģair, Ģiir konusunda fazla üretken değildir. (Uludağ, 

1992: 3) 

Eserleri: Dîvân  

Bâkî (1526 - 1600): ġair, yoksul bir ailenin çocuğu olarak Ġstanbul‟da dünyaya 

gelmiĢtir. Asıl adı „Mahmud Abdülbâkî‟dir. YaĢamının ilk yıllarında saraç 

çıraklığı veya serraclık (camilerde kandillerin yakılması görevi) yaptığı ifade 

edilir. Kendi çabalarıyla medrese eğitimi almıĢ, Karamanizade Mehmed 

Efendi‟nin  öğrencisi olmuĢtur. Öğrenimi sırasında Ģiirle de ilgilenmeye baĢlamıĢ, 

                                                           
11

 ġair hakkında ayrıntılı bilgi için bk: Prof. Dr. Adem Ceyhan, “Azmi/ Pir Mehmed”,  TEİS, 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=206 (ET:01.10.2017) 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=206
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hocasına yazdığı „sünbül‟ redifli kaside ile dönemin edebi çevrelerinde adından 

bahsettirmeyi baĢarmıĢtır. Eğitiminin ardından müderrislik, kadılık ve kazaskerlik 

görevleriyle Ġstanbul Edirne, Mekke, Medine, Halep „te bulunmuĢtur. YaĢadığı 

dönemde baĢa gelen dört padiĢaha ve devlet büyüklerine çaĢitlik kasideler sunan 

Bâkî, ġeyhülislamlık görevine getirilmeyi arzulamıĢ fakat amacına ulaĢamamıĢtır. 

Bununla birlikte her zaman el üzerinde tutulan Ģair  „Sultânü‟Ģ-Ģuarâ‟ ünvanını 

kazanmıĢtır. ġiirlerinde din dıĢı konulara yer vermiĢtir. Ġstanbul Türkçesinin dîvân 

Ģiirine yerleĢmesinde rolü olan önemli sanatçılardan biri olan Bâkî, halk 

söyleyiĢlerinin, tabiatın ve zevk hayatının da ahenkli üslubuyla birlikte divan 

Ģiirine kabul görmesini sağlayarak ġeyhülislâm Yahyâ ve Nedîm‟e öncülük 

etmiĢtir. Nihayetinde “dîvân Ģiirine bir söyleyiĢ kudreti ve rahatlığı 

kazandırmıĢtır.” (ÇavuĢoğlu, 1991: 539, 540). 

Eserleri: Dîvân, Mealimü‟l-Yakın fî Sîreti Seyyidi‟l-Mürselin, Fezailü‟l-Cihad,  

Fezail-i Mekke 

Cevrî (1595-1654): Cevrî Çelebi veya Cevrî Dede diye anılır. Asıl adı 

Ġbrahim‟dir. Hayatı hakkında pek fazla bilgi yoktur. Hayatını Ġstanbul‟da 

geçirdiği, iyi bir öğrenim gördüğü ve geçimini hattatlıkla kazandığı belirtilir. 

ġiirleri genellikle beĢeri aĢkla ilgili olmakla birlikte tasavvufi konuları da 

içermektedir.  

Eserleri: Dîvân, Selimnâme, Hilye-i Çihâr-yâr-ı Güzîn, Aynü‟l-füyûz, Hall-i 

Tahkīkat, (Ayan, 1981: 5). 

Derviş Osman (?- 1684): Kayseri doğumlu olan Ģair, Ģiirlerinde Osman, DerviĢ 

Osman, ġeyh Osman mahlaslarını kullanır. Ġstanbul ve Kayseri‟de vaizlik ve 

Ģeyhlik yapmıĢtır. Farklı mecmualarda ve yazmalarda Ģiirlerine rastlanan DerviĢ 

Osman‟ın Milli Kütüphane‟de bir Dîvânçesi bulunmaktadır.
12

  

Eserleri: Dîvânçe 

                                                           
12 ġair hakkında ayrıntılı bilgi için bk: Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal, “Derviş Osman”, TEİS, 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=852, (ET:01.10.2017) 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=852
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Ehlî (?-1600): Tayyibzade Muhammed Çelebi. Ġstanbul doğumludur. Müderrislik 

ve kadılık görevlerinde bulunmuĢtur. Dîvânı olduğundan bahsedilir ancak  bu 

esere ulaĢılamamıĢtır.
13

 

Emrî (?-1575): Asıl adı Emrullah‟tır. Edirnelidir. Hayatı yokluk ve sıkıntı içinde 

geçmiĢtir. Riyazü‟ş-Şuara‟da hiçbir devlet büyüğünü övmediği, kimseye kaside 

sunup karĢılık beklemediği kaydedilmiĢtir. Emrî dîvân Ģiirinin en büyük 

muammâcıları arasında sayılır. Muamma risaleleri üzerinde çalıĢarak devrinde 

fazla revaçta olmayan bu sanatın geliĢmesini ve sonraki dönemlere ulaĢmasını 

sağlamıĢtır.(Saraç, 1991: 4) 

Eserleri: Dîvân  

Eşrefoğlu Rûmî (?-1469): Asıl adı Abdullah’tır, Ahmed Eşref’in oğludur. 

Mısır’dan gelerek İznik’e yerleşmiş, âlim ve şeyhler yetiştirmiş bir ailenin 

çocuğudur. İlk eğitimlerinin ailesinin yanında almış, ilerleyen yaşlarda Bursa’da 

eğitimini tamamlamıştır. Kaynaklara göre belli bir süre sonra tasavvuf yoluna 

girmeyi amaçlayan Eşrefoğlu bir şekilde Hacı Bayram Veli’ye ulaşır, tasavvuf 

eğitimini onun yanında tamamlar. Daha sonra Hacı Bayram’ın kızıyla evlenir ve 

Bayramiyye tarikatini temsilen İznik’e gönderilir. Bir süre sonra Hacı Bayram’ın 

tavsiyesiyle Hama’ya Kâdirî dergahına gider, burada çilesini doldurduktan sonra 

Kâdirî hilafetnamesiyle İznik’e geri döner(Pekolcay, Uçman 1995: 480). 

Vefatının ardından yerine, çocukluğundan beri yanında olan ve kızı ile evlenmiş 

olan Abdurrahim Tırsî geçer. Tekke edebiyatının en önemli isimlerinden olan 

Eşrefoğlu Rûmî’nin hece ve aruzla coşkulu şiirler yazmıştır. Yazdığı şiirlerinden 

bir kısmı bestelenmiştir.  

Eserleri: Dîvân, Müzekki‟n-Nüfûs, Tarîkatnâme, Şerh-i Kaside-i Seyyid Şafi, 

Manzume-i Esrar-ı İlm-i Kafi, Dela‟ilü‟n- Nübüvve, Makalat, Tacname (Güneş, 

1994: 56) 

Gafûrî (?- 1677): ġeyh Mahmud Gafûrî. Gelibolu doğumludur. Müderrislik 

yapmıĢtır. Celveti tarikatına mensuptur. ġeyhi Cennet Efendi‟dir. Tasavvufi Ģiirler 

yazan Ģairin gazelleri ve ilahileri çeĢitli kaynaklarda mevcuttur.
14

 

                                                           
13

 ġair hakkında ayrıntılı bilgi için bk: Yrd. Doç. Yunus Kaplan, “Ehlî” , TEĠS, 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1679 (ET:11. 09.2017) 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1679
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Feyzî/Fâiz (?- 1717): Asıl adı Mustafa‟dır(Börekçizade). Edirne doğumludur. 

Fâiz,  Edirneli Fâiz olarak tanınır. Kimi Ģiirlerinde Feyzî mahlasını kullandığı 

bilinmektedir. Ġyi bir eğitim gördüğü, müderrislik görevinde bulunduğu ve hat 

sanatında mahir olduğundan bahsedilmektedir. Safayi, tezkiresinde Ģairin Ģiirdeki 

maharetinden; Salim ise tezkiresinde Ģairin latifelerinden bahseder. 

Eserleri: Dîvân(Demir 2006:3-6) 

Fasîh (?-1699): Fasih Ahmed Dede. Asıl adı Ahmed‟dir. Dukakinzâde olarak 

tanındığı belirtilmiĢtir. Ġyi bir eğitim almıĢ, katiplik ve musahiplik yapmıĢtır. 

Galata Mevlevihanesi ġeyhi Gavsî Dede‟ye intisab ettikten sonra ömrünü burada 

hat dersleriyle ve eserler vücuda getirmekle geçirmiĢtir. Mahlasını dilinin 

güzelliğinden ve pürüzsüzlüğünden alan Fasih üslubyla pek çok Ģairi etkilemiĢtir. 

Deyim ve atasözlerini ustalıkla kullanan; Ģiirlerinde resim, hat ve  musiki 

unsurlarına yer veren sanatçı  çoğu rindâne  olan gazellerinde önemli  bir baĢarı 

göstermiĢtir.  

Eserleri: Dîvân, Dîvânçe, Münşeât,  Münâzara-i Gül ü Mül, Tenbâkûnâme, Kalem 

Makalesi (Çıpan, 1995: 213-214). 

Fehîm-i Kadîm (1627-1648): Asıl adı Mustafa Fehim‟dir. Uncuzade adıyla da 

tanınır. 19. yy‟da yaĢamıĢ olan „Süleyman Fehim Efendi‟ ile karıĢtırılmaması 

maksadıyla „Kadîm‟ sıfatıyla anılır. Eğitim durumu hakkında pek fazla bilgi 

yoktur. Evliya Çelebi‟ye göre çok genç yaĢlarda Dîvân sahibi olmuĢtur. Mısır 

valisi Eyüp PaĢa ile Mısır‟da bulunmuĢ daha sonra Ġstanbul‟a dönmüĢtür. Kısa 

hayatı sıkıntılarla geçmiĢtir. Ġranlı Ģair Örfi‟nin etkisinde kaldığı bilinen Fehim-i 

Kadîm Ģiirlerinde kendine has üslubuyla hem  iç dünyasını hem de yaĢadığı 

toplumu yansıtmıĢtır. 

Eserleri: Dîvân , Bahr-ı Tavîl, Şehrengîz, Tercüme-i Letâif-i Kümmelîn,  Durûb-ı 

Emsâl-i Türkî (Üzgör, 1991: 3) 

Hasan Çelebi (1546-1604): Kınalızâde Hasan Çelebi. Bursa - Gelibolu 

doğumludur. Yazdığı Ģair tezkiresi öenmlidir.( Zavotçu, 1993: 67)
15

 

                                                                                                                                                               
14

 ġair hakkında ayrıntılı bilgi için bk: Prof. Dr. Ġsmail Hakkı Aksoyak, “Gafûrî”, TEĠS, 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1268 (ET:01.10.2017) 
15

 ġair hakkında ayrıntılı bilgi için bk: Doç. Dr. Aysun Sungurhan, “ Hasan Çelebi”, TEĠS,  

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=25 (ET:20.11.2017) 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1268
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=25
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Hilmî (1655-1753): Asıl adı Abdullah‟tır. Amasya doğumludur.(Bursalı Mehmet 

Tahir,1915: 471) Yusuf-zade Abdullah Hilmi olarak bilinir. Ġlmiyle meĢhurdur. 

Kıraat, tefsir ve hadis ilimleriyle ilgili elliye yakın eseri mevcuttur. Bazı 

kaynaklar dîvânı olduğunu belirtse de eserle ilgili herhangi bir bilgiye 

ulaĢılamamıĢtır. (Çiftçi, 1996: 102) 

Hüdâyî (1541-1628): Celvetiye tarikatının kurucusu olan Aziz Mahmud Hüdâyî 

Koçhisar doğumludur. öğrenimini Ġstanbul‟da Nazır-zâde Ramazan Efendi‟nin 

yanında tamamlamıĢtır. Hocasının yardımcısı göreviyle Edirne Mısır ġam gibi 

Ģehirlerde bulunmuĢtur. Bir süre sonra Bursa‟da kadılık yaptıysa da Bursalı 

Mehmet Muhyiddin Üftade‟ye bağlanarak tasavvuf yolunu seçmiĢtir. ġeyhinin 

ölümünün ardından Ġstanbul‟a gelerek Üsküdar‟da celveti tarikatının merkezi 

olacak; âlim, Ģair ve müzik üstadlarını yetiĢtirecek bir tekkenin kurulmasını 

sağlamıĢtır. YaĢadığı dönemdeki tüm padiĢahların saygısını kazanmıĢ olan 

Hüdâyî, aruz ve heceyle yazdığı Ģiirleriye tasavvuf edebiyatını güçlendirmiĢtir. 

ġiirlerinin neredeyse tamamı bestelenmiĢtir. Türkçe ve Arapça 30‟a yakın eseri 

vardır. 

Eserleri: Dîvân-ı İlâhiyât, Evcibe-i Mutasavvifâne, Tarîkat-nâme, Mektûbât 

(Tezâkir), Nasâyih ve Mevâiz, Mi„râciye (Tatcı ve Yıldız, 2005: 5). 

İsâ Mahvî (1637- 1715): Bolu doğumludur. Kaynaklarda zahiri ilimlere vakıf 

olduğundan ve dini eğitimini tamamladıktan sonra Fethi Abdülkerim Efendi‟nin 

halifesi olduğundan bahsedilir. Ayrıca müretteb bir Dîvânı olduğu  ve Müfidü‟l- 

İrab adlı bir eseri olduğu belirtilir (Bursalı Mehmet Tahir, 1915: 133).
16

 

İsmetî (1611-1665): Devrin tanınmıĢ ailelerinden olan Ġsmetî‟nin asıl adı 

Mehmed‟dir. Eğitimini tamamladıktan sonra müderrislik, kadılık ve kazaskerlik 

görevlerinde bulunmuĢtur. Yazdığı Ģiirlerle devrinde beğenilen bir Ģair olmuĢtur. 

ġiirlerinde tasavvufa yer vermemiĢtir. 

Eserleri: Dîvân (İpekten, 1974: 8) 

Kabûlî (?-1592): Kütahya‟nın Gediz ilçesindendir. Riyazi tezkiresinde asıl adının 

Ġbrahim olduğu kaydedilmiĢtir. Tahsilini tamamladıktan sonra çeĢitli yerlerde 

                                                           
16

 ġair hakkında ayrıntılı bilgi için bk: Hamdi Birgören, “Ġsa Mahvî”, TEİS, 

www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4951 (ET: 01.10.2017) 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4951
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kadılık görevini yerine getirmiĢtir. Kabûlî, 1591-1592 tarihinde son görev yeri 

olan Mısır‟dan gemiyle dönüĢü esnasında denizde boğularak ölmüĢtür (Erdoğan, 

2008: 66). 

Eseri: Dîvân  

Meyyâl (?- 1669): Ġsmail Beliğ‟in Nuhbetü‟l-Âsâr adlı eserinde DerviĢ Ahmed 

Mevlevi olarak kayıtlıdır (Abdulkadiroğlu, 1985: 502). Doğum yeri Ankara‟dır. 

Seyrekzade tezkiresinde ise mecmuası olduğundan bahsedilir(CoĢkun, 1985: 136). 

Ġyi bir eğitim almıĢtır. Kaynaklara göre Farsça yazdığı Ģiirlerinde ġehlâ, Türkçe 

yazdığı Ģiirlerde ise Meyyâl mahlasını kullanmıĢtır.
17

 

Mucîb (1673-1727 ): Asıl adı Mustafa‟dır. Müderrislik ve kadılık görevlerinde 

bulunmuĢtur. ÇeĢitli kaynaklarda akıcı ve güzel Ģiirler yazdığı söylense de 

Ģiirlerinden ziyade tezkiresi ile tanınmıĢtır.
18

 

Muhyî (?- 1611): Bezcizâde lakabıyla tanınan Mehmed Muhyiddin Efendi, 

Konya‟da doğmuĢ ve eğitimini burada tamamlamıĢtır. Halveti Ģeyhlerinden 

Ezelîzâde Nurullah Efendiye intisab etmiĢtir. Zamanın sultanı III. Mehmed‟in 

(1595-1603) davetiyle Ġstanbul‟a gelmiĢ ve Üsküdar‟da kendisine verilen tekkede 

görevini yerine getirmiĢtir. Mehmed Ağa Zâviyesi‟nde Ģeyhlik yapmakta iken 

vefat etmiĢ ve buradaki türbeye defnedilmiĢtir(Mutlu, 2008: 3). ġiirlerinde Muhyî 

mahlasını kullanan Mehmed Muhyiddin Efendi aruz ve hece vezniyle, çoğu 

tasavvuf temeline dayanan Ģiirler yazmıĢtır. Pek çok ilahisi bestelenmiĢtir. 

Saadetin Nüzhet Ergun‟a göre Ģairin kendisi de zamanın önemli bestekarlarından 

biridir. 

Eseri: Dîvân(Mutlu, 2008: 10) 

Nâbî (1642-1712): Urfa doğumlu olan Ģairin asıl adı Yusuf‟tur. Çocukluk ve 

gençlik yılları hakkında ayrıntılı bilgi yoktur ancak iyi bir eğitim gördüğü 

düĢünülmektedir. Ġstanbul‟a geldikten sonra vezir Musahip Mustafa PaĢa‟ya 

sunduğu medhiye ile onun himayesine girer, dîvân katibi olur. Nâbî, saraydan 

uzaklaĢtırılıĢı ve kaptan-ı deryalık göreviyle Mora‟ya gönderiliĢi(1685) sırasında 

                                                           
17

 ġair hakkında ayrıntılı bilgi için bk: Ferya ÇalıĢ Ersöz, “Meyyal”, TEĠS, 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=439 (ET: 01.10.2017) 
18

 ġair hakkında ayrıntılı bilgi için bk: Prof. Dr. Beyhan Kesik, “Mücîb”, TEİS, 

www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=2356 , (ET: 01.10.2017) 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=439
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=2356
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Musahip Mustafa PaĢa'yla birlikte gidecek kadar oana bağlıdır(Bilkan 1997:9). 

PaĢanın ölümünden sonra Halep‟e yerleĢen Nâbî bir süre burada yaĢadıktan sonra 

sadrazamlık görevi verilen Halep valisi Baltacı Mehmed PaĢa ile tekrar Ġstanbul‟a 

gelir. Burada devrin yöneticilerinin desteğiyle çeĢitli görevlere getirilir.Ġstanbul‟a 

dönüĢünden 2 yıl sonra vefat eder. Dönemine göre Ģiirlerinde daha anlaĢılır bir dil 

kullanan Nâbî çevresinde geliĢen ve toplumu etkileyen olaylardan uzak 

kalmayarak düĢünce ağırlıklı eserler vermiĢtir. Hikemi tarzın kurucusu sayılan 

Ģair nazım ve nesir alanında eserler vermiĢ ve kendinden sonra gelen pek çok 

sanatçıyı etkilemiĢtir. 

Eserleri: Dîvân, Farsça Divânçe, Hayrâbâd, Hayriname, Sûrnâme, Tuhfetü‟l-

Harameyn,  Hadîs-i Erbaîn Tecümesi, Münşeât,  Fetihnâme-i Kamaniçe (Karahan 

2006: 260). 

Nahifî (1665-1738): Ġstanbul‟da dünyaya gelmiĢtir. Asıl adı Mehmet 

Süleyman‟dır. Ġyi bir eğitim görmüĢ, ve çeĢitli memuriyetlerde görevini yerine 

getrirmiĢtir. Ġran‟da,  Mısır‟da ve Macaristan‟da bulunmuĢtur. Kimi kaynaklar  

Mevlevi olduğu görüĢünü ileri sürer. Hatla ilgilenmiĢtir. Damat Ġbrahim PaĢa ve 

Sultan III. Ahmed‟in ve teĢvikleriye Mevlana‟nın Mesnevi‟sini manzum olarak 

tercümeye baĢlar ve 1730‟lu yıllarda tamamlar(Aypay 1992: 12). Hikemi Ģiir 

söyleyiĢine sahip  olan Nahîfî Ġstanbul ağzına has tabirleri, deyim ve atasözlerini 

baĢarıya kullanarak Sebk-i Hindî anlayıĢını hissettirmiĢtir(Uzun 2006: 297). 

Eserleri: Dîvân,  Hicretü‟n-nebî (Hicretnâme), Mevlidü‟n-nebî, Hilyetü‟l 

Envâr,  Zuhrü‟l-âhire, Mi„râcü‟n-nebî, Nasîhatü'l-vüzerâ  (Aypay 1992: 10) 

Nâ’ilî-i Kadîm (1608-1666): Asıl adı Mustafa‟dır. Kaynaklarda Pîrî-zâde 

Mustafa Çelebi olarak geçer. Ġyi bir eğitim gördüğü tahmin edilmektedir. 

Ġstanbullu olduğu, dönemin padiĢahlarırına ve devlet büyüklerine kasideler 

sunduğu halde önemli mevkilere yükselemeyip katiplik yaptığı ve yaĢamının son 

yıllarını Edirne‟de sürgünde geçridiği bilinmektedir. Sebk-i Hindî akımının 

öncülerindendir. ġiirlerinde genellikler ağır ve süslü bir dil kullanmıĢtır. Hayal 

dünyasının ağırlığı, mübalağa, sözden ziyade anlamın ön plana çıkıĢı, yabancı 

kelimelerle yapılan uzun tamlamalar onun üslubunun belirgin özellikleridir.  

Eseri: Dîvân (Özkan, 2003: 622) 
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Nakşî (1640 - 1702): Asıl adı Ġbrahim‟dir. Ġstanbul doğumludur. Ġyi bir eğitim 

almıĢ ve çevresinde değerli bir kiĢi olarak tanınmıĢtır. ÇeĢitli mevkilerde vazilik 

görevinde bulunmuĢtur. Koca Musatafa PaĢa Ģeyhi olan Alaaddin Efendi‟ye 

intisab etmiĢtir. Kaynaklara gör, divanında düĢtüğü tarihlere ve değindiği isimlere 

göre yaĢadığı devrin ilmi hayatını takip ettiği kadar siyasi geliĢmeleri de takip 

etmiĢtir.  

Eserleri: Dîvân, İlahiyyat (Ayan, 2000; 42) 

Nakşî Ali (?-1654): Ali NakĢî, Akkirmanlı NakĢî Efendi ya da NakĢî-i Akkirmanî 

olarak tanınır. Halveti Ģeyhlerindendir. Sivas‟ta doğmuĢtur. ġeyhi tarafından 

tarikatı yaymak amacıyla Akkirman‟a gönderilmiĢtir. Aruz ve heceyle yazdığı 

genellikle didaktik olan Ģiirleri tasavvuf ağırlıklıdır. Akıcı ve yalın bir dil 

kullanmıĢtır. Kimi Ģiirleri bestelenmiĢtir.  

Eserleri: Dîvân, Biatnâme, Manzûme-i Aynu'l-Hayât, Vâkıât,  Manzûme-i 

Gavriyye (Özkan, 2003: 602). 

Nazmî (1622-1701): ġeyh Mehmed Nazmî,  Rüstemzâde Ramazan Efendi‟nin 

oğludur. Süleyman Efendi‟den eğitim almıĢ sonra ġeyhi Seyh Abdulahad Nûri‟ye 

olarak Halveti tarikatine girmiĢtir. (Ergun, 1943: 52) Yavasça Mehmed Aga 

Camiinde ve Vâlide Sultan Camiinde vaizlik yapmıĢtır. Mutasavvıf kiĢiliğiyle 

tanınan ve Ģiirlerinde Nazmî mahlasını kullanan ġeyh Mehmed Nazmî‟nin aynı 

zamanda besteleriyle de tanınır. 

Eserleri: Dîvân, Mev‟iza-i Mücâhede,  Mi‟yâr-ı Tarîkat-ı İlâhî, Hediyyetü'l-İhvân, 

Sırr-ı Ma‟nevî (Bektaş, 2005: 230). 

Necîb (?- 1703): Edirnelidir. Damad-zade Necîb Mehmed Efendi olarak tanınır. 

ÇeĢitli medreselerde müderrisliik yapmıĢtır. Ġsmail Beliğ Ģair için “Muhtelü'd-

dimağ olup Gelibolı kurbunda Kavak Kazası ma'iĢet virildi.” kaydını düĢmüĢtür. 

(Abdulkadiroğlu,  1985: 563) Kaynaklar bir dîvânın bulunduğundan bahseder. 

Niyâzî-i Mısrî (1618-1694): Asıl adı Mehmed‟dir. Malatya doğumlu olan Ģair 

eğitimin bir kısmını Mısır‟da aldığı için Mısrî adıyla anılır. Gençlik yıllarında 

Anadolu‟nun çeĢitli Ģehirlerinde, Mısır, Bağdat, Kerbela ve Ġstanbul‟da 

bulunmuĢtur. Köprülü Fazıl Ahmet PaĢa‟nın  davetiyle Edirne‟ye gitmiĢ buradaki 

bazı vaazları sebebiyle Rodos‟a sürülmüĢtür.  Ardından yine benzer sebeplerle 
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Bursa‟dan Limni‟ye sürülmüĢtür. Uzun süre Limni‟de kalmıĢ ardından devletin 

isteği üzerine Bursa‟ya döndükten sonra Avusturya Seferi‟ne katılmıĢtır.  Sefere  

gidiĢi sırasında Edirne‟de iken yine bir fermanla Limni‟ye sürülmüĢ ve burada 

vefat etmiĢtir. Halvetîliğin „Ahmediyye‟ koluna mensup olan Niyâzî, bu koldan 

ayrılarak „Mısriyye‟ kolunu oluĢturmuĢtur. Böylece Halvetîliğe yepyeni bir bakıĢ 

açısı getirmiĢtir (Kavruk, 2004: XXII).”  ĠrĢad görevini yerine getirirken hece ve 

aruzla yazdığı Ģiirlerle de önemli izler bırakmıĢtır.  Niyazî ve Mısrî mahlaslarıyla 

yazdığı Ģiirlerinde Yunus‟un Fuzuli‟nin ve Nesimî‟nin etkileri görülür.  

Eserleri: Dîvân, Tuhfetü‟l-uşşâk, Mecmua, Risâle-i Es‟ile ve Ecvibe-i 

Mutasavvıfâne, Risâle-i Devriyye, Ta„bîrâtü‟l-vâkıât, Şerh-i Nutk-ı Yûnus Emre, 

Şerh-i Esmâü‟l-hüsnâ (Aşkar, 2007: 166-169) 

‘Ömrî (?-?) : Hayatı hakkında pek bilgi yoktur. Seyrekzade Mehmet Asım Zeyl-i 

Zübdetü‟l Eş‟ar‟ında Ģair hakkında yalnız “Nasûh-PaĢa-zâde” notu 

düĢülmüĢtür.(CoĢkun, 1985: 114) 

Râsih ( ?- 1731 ): Hayatı hakkındaki bilgiler net olmamakla birlikte Balıkesir 

doğumlu olduğu ve asıl adının Ahmed olduğu belirtilir. Safayi‟ye göre Mısır 

valisi Rami Muhammed PaĢa‟nın katipliğini yapmıĢtır. Ayrıca Zağnos PaĢa‟dan 

itibaren devlet idaresinde çeĢitli görevler üstlenmiĢtir. 

Eserleri: Dîvân, Bulgatü‟l-Ahbab, Subhatü‟l- Âdem, Falü‟ssa‟ade (Öztekin 

1997:8) 

Revanî (1475?-1523): Muslihiddin Ġlyas ġuca Çelebi. Edirnelidir. Kaynaklara 

göre Haremeyn‟de surre eminliği yapmıĢ, Bursa kaplıcalarında mütevelliliği 

görevlerinde bulunmuĢtur. Yavuz Sultan Selim‟in himayesinde olmuĢtur. 

Eğlenceye düĢkün olan ve kalender bir hayat süren Revanî‟nin döneminde 

konuĢulan mühim bir Ģair olduğu tezkirelere de yansımıĢtır (Karcı, 2004: 3).
19

 

Eserleri: Dîvân, İşretnâme 

Sabit (?-1712): Asıl adı Alaattin‟dir, Bosna‟nın Uziçe kasabasında doğmuĢtur. 

Bosna‟da eğitimini tamamladıktan sonra Ġstanbul‟a geldiği belirtilmektedir. 

Küçük beldelerde imamlık ve kadılık görevinde bulunmuĢtur. Sabit döneminin Ģiir 
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 ġair hakkında ayrıntılı bilgi için bk: Ġsmail E. Erünsal, “Revânî” , TEĠS, 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=2594 (ET: 16.09.2017) 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=2594
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anlayıĢının dıĢına çıkmaya çalıĢmıĢtır. ġiirlerindeki yenilik, yerlilik ve mizah 

onun üslübunun en önemli belirleyicileridir. ÇağdaĢı olan Nâbî‟nin etkisinde 

kaldığı bilinen Sâbit yine çağdaĢı olan Sâlim ve Safâyi‟nin tezkirelerinde adından 

övgüyle bahsettirmiĢtir. Eserleri arasında mesnevileri ve Ġstanbul  konulu gazelleri 

ön plana çıkmaktadır. 

Eserleri: Dîvân, Zafername, Derename, Berbername, Amrü‟l-Leys, Edhem ü 

Hüma.(Özkan, 2003:666) 

Sabrî (?-1645): Edirne doğumlu olan Ģairin asıl adı Mehmet  ġerif‟tir. Babası Ģair 

Ġlmî  Efendi‟dir. Eğitimini Edirne‟de tamamlamıĢtır. Hayatı hakkında ayrrıntılı 

bilgi yoktur. Kaynaklarda kadılık görevinde bulunduğu belirtilir. Nef‟i tarafından 

takdir edildiği ve Ģiirin ustaları arasında yer aldığı bilinmektedir.(Özkan, 

2003:584) Sade bir dille yazdığı Ģiirlerinde atasözleri ve deyimlere sık rastlanır. 

Eserleri: Dîvân, Hüsn ü Dil (Erdem, 2008: 357) 

Selmân(?-1571):Vardar Yenicesi‟ndendir. „Ġlâhî‟ mahlasını da kullanmaktadır. 

Nazik Ģiirleri olan döneminde tanınan bir Ģair olduğu bilinmektedir (Açıkgöz, 

2017: 185).
20

 

Seyyid Nizamoğlu (?-1601): Hayatı hakkında pek fazla bilgi yoktur. Babası 

Seyyid Nizamettin‟dir. Halveti tarikatının kurucularından olan Ġbrahim Ümmî 

Sinan‟ın yanında eğitim gördü ve onun halifesi oldu. Seyfi, Nizamoğlu, Seyyid 

Seyfi mahlaslarını kullanarak tekke-tasavvuv çizgisinde pek çok eser veren  

Seyyid Nizamoğlu, Abdülbaki Gölpınarlı‟ya göre EĢrefoğlu Rûmî „den sonra 

Yunus Emre‟yi en iyi temsil eden Ģairdir. (Gölpınarlı, 1972:78)  

Eserleri: Dîvân, Câmi„ü‟l-ma„ârif, Mi„râcü‟l-mü‟minîn,  Şeref-i Siyâdet, 

Ma„denü‟l-ma„ârif, Esrârü‟l-„ârifîn, Seyr -i Sülûk, Câmi„ü‟l-ma„ârif, Tâc-nâme, 

Miftâh-ı Vahdet-i vücûd (Söylemez, 2013: 7) 

Seyyid Vehbî (1674-1736): Ġstanbul doğumludur. Asıl adı Hüseyin‟dir. Hocasının 

tavsiyesi üzerine Vehbî mahlasını almıĢtır. Ġyi bir eğitim görmüĢ, bu eğitimin 

ardından zun bir süre müderrislik yapmıĢtır. Farklı görevlerle Kayseri, Manisa, 
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 ġair hakkında ayrıntılı bilgi için bk: AraĢ. Gör. Ramazan Ekinci, “Selmân/İlâhî”, TEĠS, 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=2860  (ET: 16.10.2017) 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=2860
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Halep gibi Ģehirlerde bulunmuĢtur. Dönemin önde gelen isimlerinden olan Vehbî, 

Nâbî ve Nedîm‟den etkilenmiĢtir. 

Eserleri: Dîvân, Surnâme, Hadîs-i Erbaîn Tercümesi, Risâle-i Sulhiyye. Leyla vü 

Mecnun, Takriz (Dikmen, 1991: XXVII) 

Sırrî (?-1699): Üsküdarlıdır. Asıl adı Ġbrahim‟dir. Ailesi hakkında pek bilgi 

yoktur, yalnızca Üsküdarlı Mehmet ReĢid olarak bilinen bir akrabası olduğu 

bilinmektedir. Girit‟te defterdar olarak görev yapmıĢ ve tarihcilikle uğraĢmıĢtır. 

Kaynaklarda neĢeli ve Ģakacı bir kiĢiliğe sahip oldundan bahsedilir. 

Eserleri: Dîvân, Şerhu Medhi‟n-Nebî, Târih-i Sultân Mustafâ-yı Sânî, Hikâye-i 

Gâribü‟l-Âsâr (Kazan,2003:13) 

Sükkerî (?-1686): Asıl adı Zekeriya‟dır. Bosnalı‟dır. Hayatı hakkında pek fazla 

bilgi yoktur. Bazı kaynaklar hattat olduğunu ifade etmektedir. Günümüze 

dîvânının tek nüshası ulaĢmıĢtır. (Erol, 1994: 13) 

Eserleri: Dîvân 

Şâhîn (?-1712): Kırım hanedanı mensubudur. Selim Giray‟ın oğlu ġahin 

Giray‟dır. Bahçesaray doğumludur. Hanedanın diğer mensupları gibi iyi bir 

eğitim görmüĢtür. ġâhî mahlasını kullanır.
21

 

Şemseddin Sivâsî (1520-1597): Tokat‟a bağlı Zile ilçesinde doğmuĢtur. Asıl adı 

Ahmed‟dir. Esmer oluĢuna istinaden Kara ġems olarak anılan Sivâsî, Tokat‟ta 

Ģeyhi Arakiyecizâde ġemseddin Efendi yanında ve daha sonra Ġstanbul‟da 

eğitimini tamamlamıĢtır. Müderris olduktan sonra Ġstanbul, Zile ve Sivas‟ta  

dersler verip çalıĢmlar yapmıĢtır. Pek çok öğrenci yetiĢtirmiĢtir. Kaynaklar onun 

Eğri Seferi‟ne katıldığını göstermektedir Dini ve tasavvufi ağırlıklı manzum ve 

mensur pek çok eser veren ġemseddin Sivâsî Ģiirlerinde ġemsî mahlasını kullanır. 

Dîvân‟ı yanında 17 manzum, 19 mensur eseri vardır.  

Eserleri: Dîvân-ı İlâhiyât, El-fesâyih fî Tercemeti'l-levâyıh, Heşt-Bihişt, Gülşen-

Âbâd, İbretnümâ, İrşâdü'l-Avâm, Kitâbü'l-hıyâz min Sevb Gamâmu‟l-Feyyâz, 

Menâsik-i Hac, Menâkıb-ı İmâm-ı A‟zam, vd.  (Toparlı, 1984:18-21) 

                                                           
21

 ġair hakkında ayrıntılı bilgi için bk: Prof. Dr. Mustafa Ġsen, “ġâhî”, TEİS,   

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1538, (ET: 16.09.2017) 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1538
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Tıflî (?-1659): Nuhbetü‟l-Âsâr‟da adı “Ġstanbulî Ahmed Çelebi” olarak 

kaydedilmiĢtir (Abdulkadiroğlu, 1985: 294). ġairin Ģiire küçük yaĢta baĢlaması 

sebebiyle Tıflî mahlasını aldığı rivayet edilir. ġiirleri ve Ģairliği genellikle 

övülmekle birlikte daha çok meddahlığı ile de tanınır.
22

 

Eseri: Dîvân (CoĢkun, 1985: 101)  

Ümmî Sinan (?-1657): Antalya Elmalı doğumludur, asıl adı Yusuf‟tur. 

Halvetliğin YiğitbaĢı koluna mensuptur. Kendisinden yüz yıl önce yaĢayan ve 

aynı adla anılan Ġbrahim Ümmî Sinan ile Ģiirlerinin sıkça karıĢtırıldığı belirtilir. 

Tahsili hakkında pek bilgi yoktur. ġeyhinin ölümü üzerine onun yerine geçer. 

Ümmî Sinan, Niyâzi-i Mısrî‟nin de mürĢididir. Mısrî‟nin UĢak‟ta kendisine 

intisap ederek onunla Elmalı‟ya gittiği ve 1647-1656 yıllarında yanında kalıp 

ondan seyr ü sülukünü tamamladığı bilinmektedir(Bilgin, 2000:18). ġiirlerinde 

hem Ümmî Sinan hem de Sinan Ümmî mahlasını kullanır. Hece ve aruzla yazdığı 

dini-tasavvufi Ģiirleriyle halkı eğitmeyi amaçlamıĢtır. 

Eserleri: Dîvân, Kutbü‟l-meânî. (Bilgin, 2000: 26) 

Üftâde (?-1580): Asıl adı Mehmed Muhyiddin‟dir. Bursa‟da eğitim görüp daha 

sonra yine burada müezzinlik ve imamlık yaptığı belirtilir. Hacı Bayram Velî‟nin 

halifelerinden Hızır Dede ile tanıĢıp himayesine girmiĢtir. ġeyhinin ölümünün 

ardından inzivaya çekilmiĢtir. Bursa‟da kadılık yapan Aziz Mahmut Hüdayi de 

Mehmed Muhyiddin‟i tanıyıp ona intisap etmiĢtir.  Ġlahileriyle tanınan Üftade, 

hece ve aruzla yazdığı Ģiirleriyle tasavvuf edebiyatının önemli isimlerinden biri 

olmuĢtur. 

Eserleri: Dîvân, Vâkıât, Nasihat ve İrşadnâme, Makâletü‟l- Âliye (Özkan, 2003: 

414). 

Ümîdî (?- 1571): Ġstanbul doğumludur, asıl adı Ahmed‟dir. Kaynaklar, önceleri 

Sıdkî mahlasını kullandığını ifade eder. Zayıf bünyeli ve hastalığa meyilli oluĢu 

hem Ģairin Ģiirlerinde hem de devrin kaynaklarında yerini bulmuĢtur. ġiirlerinde 

Bâkî‟yi örnek aldığı bilinen Ģairin bir divanı bulunmaktadır. 

Eserleri: Dîvân(Selvi 2008, 8) 

                                                           
22

 ġair hakkında ayrıntılı bilgi için bk: Doç. Dr. Bekir Çınar , “Tıflî”, TEİS,  

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=295, (ET:02.10.2017) 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=295
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Vecdî (?- 1661): Asıl adı Abdülbâkî‟dir. Ġstanbul doğumludur. Kâtiplik görevinde 

bulunmuĢ ve yazı usullerinde baĢarısını kanıtlamıĢtır. Hacca gittiği ve ġam‟da 

görev yaptığı bilinmektedir. Kaynaklarda astronomi ile ilgilendiği ve bu merakı 

yüzünden hakkında ölüm fetvası verildiğinden bahsedilmektedir. Döneminde daha 

çok gazelleriyle tanınan Ģairin kimi Ģiirlerinde sebk-i Hindî‟nin de etkisi 

görülmektedir. (Yanmaz, 1995: 2) 

Eserleri: Dîvân 

Yahyâ (1553-1644): ġeyhülislam Yahyâ. Babası Ģeyhülislamlık yapan 

Bayramzade Zekeriya Efendi‟dir. Ġstanbul‟da doğmuĢ ve burada çok iyi bir eğitim 

alarak genç yaĢta Ģiir yazmaya baĢlamıĢtır. ÇeĢitli Ģehirlerde kazaskerlik, 

müderrislik ve kadılık yapmıĢtır. YaĢadığı devirde sekiz farklı padiĢah görmüĢ 

buunlardan üçünün döneminde toplam on sekiz yıl Ģeyhülislamlık yapmıĢtır. Daha 

çok rindane ve aĢıkane tarzda yazan Ģair gazelleriyle ön plana çıkmıĢtır. 

ġiirlerinde Necati Beg ve Baki gibi isimlerin izinden giderek sade ve akıcı bir 

Türkçe kullanmıĢtır.
23

 

Eserleri: Dîvân, Sakiname  

Yakûb (?-1643): Ġstanbul doğumlu olan Ģair Bursa Karaağaç Tekyesi Ģeyhidir. 

Kaynaklar ġerbeti ġeyh Mehemmed Efendi‟ye  hizmette  bulunduğunu 

kaydeder.
24

 

Yûnus Emre (1240- 1320): Hayatı hakkında çok çeĢitli rivayetler vardır. En çok 

kabul gören görüĢe göre Yunus, Sarıköy‟de çiftçilikle uğraĢan fakir biridir. 

Buğday almak için yanına gittiği Hacı BektaĢ Velî‟nin yönlendirmesiyle Tapduk 

Emre‟ye derviĢ olur ve kırk yıl onun yanında odun taĢıyarak hizmette bulunur.  

Dîvânındaki bazı ifadelerine göre Yûnus Emre çokça belde gezmiĢ, hatta “yukarı 

iller” adını verdiği Azerbaycan‟a kadar gitmiĢtir. Dost sırrını bulmak için ilden ile 

yürüdüğünü;  ġam, Tebriz, ġîraz, Bağdat, Nahcıvan gibi yerleri gördükten sonra 

kıĢı Anadolu‟nun çeĢitli yerlerinde geçirip baharda memleketine döndüğünü 

söyler.(Tatcı, 2013: 600) ġiirlerinde ismiyle birlikte “Miskin, DerviĢ ÂĢık, Bîçâre, 

Koca” gibi sıfatları da kullanan Yunus Emre, Yunus adlı diğer Ģairlerle sıkça 

                                                           
23

 ġair hakkında daha fazla bilgi için bk: Prof. Dr. Bayram Ali Kaya, “ Yahya Efendi” , DĠA, C.43, Ġstanbul, 

2013, s. 245-246 
24

 ġair hakkında daha fazla bilgi için bk: Doç. Dr. Hüseyin Gönel, “Ya‟kûb”, TEİS,  

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=5983, (ET:02.10.2017) 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=5983
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karıĢtırılmıĢtır. Yaygın kanıya göre bu Ģairlere ait kimi Ģiirler Yunus Emre‟ye 

atfedilmiĢtir. Bunlardan biri de AĢık Yunus‟tur. Tatcı, 15.yyda Bursa‟da yaĢayan 

AĢık Yunus‟tan ilk defa Faruk K. TimurtaĢ‟ın bahsettiğini belirtmiĢ ve hazırladığı 

dört ciltlik Yunus Emre Külliyatı‟nın dördüncü cildini AĢık Yunus‟a ayırmıĢtır.  

Eserleri: Dîvân,  Risâletü‟n-Nushiyye. (Tatcı, 2013: 604) 

Zamîrî (?-1647 ): Asıl adı Ahmed‟dir. Ġstanbul doğumludur. Mülazımlık ve 

müderrislik yapmıĢtır. Üç dilde Ģiir söyleyebildiğinden ve özellikle yeni sözler 

söyleyebilecek bir Ģair olduğundan bahsedilir (Zavotçu, 1993:152). 
25

                                                           
25

 ġair hakkında daha fazla bilgi için bk:  Prof. Dr. Ġsmail Hakkı Aksoyak, “Zamîrî”, TEĠS, 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1743 (ET:02.10.2017) 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1743
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1.6. Mecmuanın (71-140) MESTAP’a Göre Muhteva Tablosu 

Tablo 4  

 

Yer Nu. Süleymaniye Kütüphanesi Galata Mevlevîhânesi Koleksiyonu 200 Nolu Mecmua 71-140 Numaralı Varaklar 

Y
p

. 
n

u
 

M
ah

la
s 

Matla’ Beyti/Bendi Mahlas/Makta’ Beyti/Bendi 

Nazım 

Şekli 

/Birimi N
az

ım
 

tü
rü

 

Vezin Açıklamalar 

71b Vechį 

Ħārlar ol gül-Ǿiźārı sįnesine śarmasun 

Bāġ-ı ĥüsnüŋ meyvesin zāġ u  zaġanlar dermesün 

Yanına seni alup aġyār gögsin germesün 
Firķat-i mihr-i ruħuŋ  ķalbe kesāfet virmesün 

Āfitāb-ı ŧalǾatuŋ cānā zevāle irmesün 

Māh-ı tābānsuŋ Ħudā eksikligüŋ göstermesün 

Gün gibi şehr-i melāĥat birle bulduŋ iştihār 

Yüzüŋe  mihr-i cihān-ārā dirisek Vechį var 

Seyr iden rūy-ı śafā-bāħşuŋ olur ĥayrān u zār 
Ĥüsn-i dūr- efsūnuŋı kim görse dir bį-iħtiyār 

Āfitāb-ı ŧalǾatuŋ cānā zevāle irmesün 

[Māh-ı tābānsuŋ Ħudā eksikligüŋ göstermesün] 

Tesdis/5 

 

_ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _  

 
Tesdis-i Beyt-
i Cemālį 

72 a Rüşdį 
Şimdi ehem muvāneset-i hem degil midür 

Feyż-i neşāŧ u ħāśś u eǾamm  ġam degil midür 

Rüşdį Sikenderāne şehen-şāh-ı ŧabǾıŋa 

Şimdi cihān nažm-ı müsellem degil midür 
Gazel/5  _ _ . /_ . _ ./ ._ _ ./_ . _  

72 a Rüşdį 
Dilber ruħun ki dillere bį-perde gösterir 

Tāb-ı cemāli cünbüş-i ĥāverde gösterir 

Rüşdį metāǾ-ı nażmını hep ħˇāst-gārına 

Bāzār-ı naķd-i ŧabǾı süħan-verde gösterür 
Gazel/5  _ _ . /_ . _ ./ ._ _ ./_ . _  

72 a Rüşdį 
Meftūnı olmasa dil-i nāşād-ı Ǿandelįb 

Olmazdı beste her güle feryād-ı Ǿandelįb 

Mānend-i ŧabǾ-ı Rüşdį-i meyyāl-i ĥüsn-i (...) 

Vaśf-ı cemālidür gülüŋ evrād-ı Ǿandelįb 
Gazel/5  _ _ . /_ . _ ./ ._ _ ./_ . _  

72 a Rüşdį 
Dile fikr-i ruĥ u ĥālet virür geldikçe gitdikçe 

Ħayāl-i lāǾli germiyyet virür geldikçe gitdikçe 

Sirişk-i dįdeden şermendeyüz hicrinde ey Rüşdį 

Hele bir pāre bir  rāĥat virir geldikçe gitdikçe 
Gazel/5 

 

. _ _ _ /. _ _ _ /._ _ _ / 

. _ _ _ 
 

72 b Rüşdį 
Meclise sāķi-i ferħunde-ķadem gelmez mi 

Ġam gidüp şādi-i şūrįde-şiyem gelmez mi 

Hįç selāmuŋla śabā gelmedi Rüşdį’ye daħı 

Ħāŧıra bir kez o ālüfte-şiyem gelmez mi 
Gazel/5  . ._ _/. ._ _ /. . _ _ /. . _  

72 b Rüşdį 
O naħl-ı nāza nažar verd-i bāġ aŋılmaz hįç 

Ħırām-ı fāħte-i kem-sürāg aŋılmaz hįç 

Devende gül gideli Rüşdiyā berįd-i hezār 

Zihį vefā vaŧan-ı şehr ü baġ aŋılmaz hįç 
Gazel/5  . _ . _ /. . _ _ / . _ . _ /. . _  

72 b Rüşdį 
Fiġānum hep o gül-ruħsārdan dūr olduġumdandur 

Ġamum hicr-i lebinde cāma maġrur olduġumdandur 

Neden Rüşdį bu küstāħāne Ǿarż-ı şekveye cür’et 

Meger luŧf-ı nihād-ı yāre maǾźūr olduġumdandur 
Gazel/5  

. _ _ _ /. _ _ _ /._ _ _ /. _ _ 

_   
 

72 b - 
Muĥabbetden ilāhį ol meh-i tābāna hālet vir  

Beni yakdı aŋa da źerre deŋlü bir ĥarāret vir 

Ya vaślıyla sevindir ya firāķıyla helāk eyle 

Ya inśāfa getür anı ya baŋa śabır ŧāķat vir 
Nazm/2 

 

. _ _ _ /. _ _ _ /._ _ _ / 

. _ _ _ 
 

73 a Nābį 
Cefā gördük o naħl-i nāz-perverden vefā dirken 

Bizümle Ǿāķıbet bįgāne çıķdı āşinā dirken 

Ne lāzımdur düşürmek şiǾri Nābį ķayd-ı Ǿiġlāķa 

Bu deŋlü bį-tekellüf sāde şiǾr-i dil-güşā dirken 
Gazel/5  

. _ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ /. _ _ 

_ 
 

73 a Nābį 
Bir sūz ile dil nāle-i mestāne mi çeksün 

Bülbül çekecek bārı da pervāne mi çeksün 

Nābį’ye düşer ġuśśa-i Ǿālem dile düşmez 

Huşyār ŧururken ġamı dįvāne mi çeksün Gazel/5  _ _ . / . _ _ . / . _ _ . / . _ _ 
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Tablo 4’ün Devamı 

73 a Nābį 
Ne dem ol şūħ idüp geşt-i gülistān gösterür kendin 

Çemende gül de bülbül gibi nālān gösterür [kendin] 

Śabāĥāsā yüzi açıķ derūnı pāk iden Nābį 

Yine gerdūn gibi ālūde-dāmān gösterür kendin 
Gazel/6 

 

. _ _ _ /. _ _ _ /._ _ _ / 

._ _ _ 
 

73 a Nābį 
Vir ħandeye ruħśat leb-i gül-fām görünsün 

Kām-ı dil-i rindān-ı mey-āşām görünsün 

Nābį benüm ancaķ görünen çeşmüne çerħün 

Bir kerre dişe zümre-i nā-kām görünsün 
Gazel/5  _ _ . / . _ _ . / . _ _ . / . _ _   

73 b 
Nā’ilį-i 
Ķadįm 

Geçer fürķat zamānı böyle ķalmaz 

Śaġ olsun sevdügüm Mevlā kerįmdür 
Oŋulmaz yāreler bitmez iş olmaz 

Śaġ olsun sevdügüm Mevlā kerįmdür 

Tek ü tenhā belā deştinde her dem 

Ne hem-rāh isterüm ne yār-ı hem-dem 
Bulur bir gün nihāyet menzil-i ġam 

Śaġ olsun sevdügüm Mevlā kerįmdür 

Şarkı/4 

 

._ _ _ /. _ _ _ / ._ _ Merĥūm 

73 b 
Nā’ilį-i 
Ķadįm 

Eŝer-i nāle-i şebgįrümden 

Śaķın ey şūħ-ı cefā-pįşe śaķın 
Āteş etdüŋ beni teǾŝįrümden 

Śaķın ey şūħ-ı cefā-pįşe śaķın 

Ġ - āġūş olma 

Bezm-i bįgānede mey-nūş olma 
Hem-zebān ol dile ħāmūş olma 

Śaķın ey şūħ-ı cefā-pįşe śaķın 

Şarkı/3 

 

. ._ _ /. . _ _ /. . _  

73 b 
Nā’ilį-i 
Ķadįm 

ǾĀdu beŋzer nifāķ etmiş 

Bizümle yār söyleşmez 
Lebiyle ittifāķ etmiş 

Bizümle yār söyleşmez 

Düşersün pāyine tenhā 

 
Ne çāre ey göŋül ammā 

Bizümle yār söyleşmez 

Şarkı/3 

 

._ _ _ /. _ _ _  

73 b Nābį 
ǾĀşıķa nāzdan ol āfet-i devrān dönsün 

 Bu revişden olur elbette peşįmān dönsün 

Sįnemüz çāk ile miĥrāb idelüm tā ki bize  

Āhen-i ķıble-nümāveş dil-i cānān dönsün 
Gazel/5  . ._ _/. ._ _ /. . _ _ /. . _  

74 a Nābį 
Ey dil sitem-i dehrden āzād olamazsın  

Mādām saŋa dil dinilür şād olamazsın 
Elbette olursun yine bir āfete meftūn 

Ĥālüŋ budur ey Nābį-i nā-şād olamazsın 
Gazel/5  _ _ . / . _ _ . / . _ _ . / . _ _   

74 a Nābį 
Göŋül teklifsiz ol mest-i nā-mestūra śunmazın 

Ezelden meşrebüŋdür ħˇān-ı bį-destūra śunmazsın 
Tehį ķalmış nemekdān-ı ümįdüŋ Nābįyā bilmem  

Niçün dest-i niyāzuŋ sįne-i pür-şūra śunmazsın 
Gazel/5  

._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ / 

. _ _ _ 
 

74 a Nābį 
Hirās-ı āh-ı serdüm zülfin ayırmaz Ǿizārından  

O sermā-dįde gitmez muttaśıl āteş kenārından 
Ruħ-ı pür-tāb-ı yāri gördi mihr ü māh Nābį'nüŋ  

Bir iki  ķaŧreāsā düşdi çeşm-i iǾtibārından 
Gazel/5  

._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ / 

. _ _ _ 
 

74 a Nābį 
Dest-i sitemle yıķma dilüŋ tįre-ħānesin  

Ŧaġıtma şāhbāz-ı ġamuŋ  āşiyānesin 

Yārān-ı nażm hep ŧaraf-ı tāze ŧutdı lįk  

Nābį-i ħaste-dil ŧaraf-ı Ǿāşıķānesin 
Gazel/7  _ _ ./_ ._ . / . _ _ ./_ . _  

74 b Sükkerį 
Ne ŧurfe-meşreb olur kim hemįşe śāliĥ ola  

Gehį śalāĥ-ile gāhi fesād-ile bāde 

Śalāh ĥāline ehl-i fesād dil-beste 

Fesād ĥāline ehl-i śalāĥ dil-dāde 
Ķıtǿa/2 

L
ü
ġ

az
 

. _ . _/. ._ _/ . _ . _/. ._ _ 
Lüġaz-ı 

Sükkerį 

74 b Tıflį 

Ey kān-ı kerem zebūn-ter ü āsįyem 

Śūretde egerçi ġayrıdan pür-zįbem 
Baķma üzerimde cāme vü ķaftāne 

Billāh zükürt ü kāmrān-ı terkįbem 

 RubāǾį 

 

Ahreb   
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74 b Meyyāl 

Her śūret içün dil niçe bir deyr olsun 

Varsun o büt-ārām dil-i ġayr olsun 
Ĥaŧŧın göricek terk idüp ol şūħa dįdüm 

Ey yār-ı sitemkār giceŋ ħayr olsun 

 RubāǾį 

 

Ahreb  

74 b 
Nā’ilį-i 
Ķadįm 

Ġāret-i ĥˇāb içün ki dest śunar 
Dāmen-i zülfine nesįm-i seĥer 

Maşrıķ-ı cāma ħˇābdan o perį 
Āfitāba ya ŧoġ ya ŧoġdum der 

Ķıtǿa/2 

 

. . _ _ /. _ . _ /. . _  

74 b Nābį 

Būs eylemedür dehānuŋı niyyetimüz 

Gencįne-i ġaybden gelür ķısmetimüz 
Biz ħāk-i rehüz żiyā-yı ħurşįd gibi 

Olmış ŧutalum felek ķadar rifǾatimüz 

 RubāǾį 

 

Ahreb   

74 b Naĥifį 

Şevkuŋla Naĥifį gibi pür-dāġ olayum 

Tek lāle-śıfat nāmiye-i bāġ olayum 

Aġyār ķo reşk-ile helāk olsun hep 
Dünyāda hemān senüŋle ben śaġ olayum 

 RubāǾį 

 

Ahreb  

74 b - 

Śad zārile reşk-i bülbül-i bāġ olayum 
Ser-tābe-ķadem lāle-śıfat dāġ olayum 

Mürd olsa ne ġam raķįb-i mekkār ey gül-i ĥüsn 

ǾĀlemde hemān kim sen ile ben sāġ olayum 

 RubāǾį 

 

Ahreb Nazįre 

75 a 

Ĥınnālızā

de ǾAli 
Efendi 

Demler durur ki vāķıǾada görmezüz seni 

Kendüŋ gibi ħayālüŋi bįgāne eyledüŋ 
- Müfred 

 

_ _ ./_ ._ . / . _ _ ./_ . _  

75 a 
Necāti 

Beg 

Hidāyet nūrına māniǾ degildür cām-ı yāķūtį 
Ki śırça ĥā’il-i ferr-i żiyā-yı āfitāb olmaz  Gazel/1  

._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ / 

. _ _ _ 
 

75 a Himmetį 
Didim ki kūy-ı yāra neyile gidersün 

Sāyem lisān-ı ĥālile didi sizüŋle biz 
- Müfred  _ _ ./_ ._ . / . _ _ ./_ . _  

75 a 
Ĥasan 
Çelebi 

Gerek seng-i siyāh olsun gerekse aŧlas u dįbā 

Ġaraz bir bāliş-i rāĥat bulunmaķdur ser altında 
- Müfred  

._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ / 

. _ _ _ 
 

75 a Selmān 
Sırrımı fāş eyledi ol noķŧa noķŧa ĥāller 

Ķumda oynasın begüm şimden girü remmāller  - Müfred  _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _   

75 a - 
İbtidā-yı Ǿamelüŋ āħiri  der-pįş gerek 
Kār-ı evvelde kişi Ǿāķıbet-endįş gerek - Müfred  _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _   

75 a Nābį 
Nice bir girye-i hicr ile gözüm kūr olsun  

ǾArż-ı rūy it ki nažar ġarķ-ı yem-i nūr olsun 

 Nev-nüvişte ġazelüŋ Nābį idüp dest-āvįz  

ŞuǾarā-yı Ĥalebe söyle ki maǾzūr olsun 
Gazel/7  . ._ _/. ._ _ /. . _ _ /. . _  

75 a Nābį 
Bize sāķį ne ħurşįd ü ne māh-ı Ǿįd göstersün 

Esįrān-ı neşāŧuz sāġar-ı Cemşįd göstersün 

O vaĥşį āfeti śayd itmek isterse dil-i Nābį 

Niyāz itdükçe tekrār eylesün teǾkįd göstersün 
Gazel/4  

._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ / 

. _ _ _ 
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75 b RifǾatį 
Dehen mi ĥoķķa-i sükker midir nedir bilmem 

Süħanı ķaŧre-i kevŝer midir nedir bilmem 

Nedir bu şiǾr-i envār RifǾatį ŧabǾuŋ 

Źekā’-i maǾnįye ħāver midir nedir bilmem 
 

Gazel/5 

 

. _ . _/. . _ _ / . _ . _ / . . _  

75 b Nābį 
Ĥüsn-i ŧāķat-güdāza Ǿaşķ olsun 

ǾĀşıķ-ı pāk-bāza Ǿaşķ olsun 

Gerçi bu ĥüsne yoķ sözüm Nābį 

Ĥüsn-i ŧāķāt-güdāza Ǿaşķ olsun 
Gazel/7 

 

. . _ _ /. _ . _ /. . _  

75 b Nābį 
Ol āfetüŋ ser-i zülfi ħam olmasun n’olsun 

Görüp o ĥāleti dil derhem olmasun n’olsun 

O dil ki cāygehi ola sįne-i Nābį 

Ħarāb-kerde-i dest-i ġam olmasun n’olsun 
Gazel/5  . _ . _/. . _ _ / . _ . _ / . . _  

75 b Nābį 
Olmadın būy-ı gül-i kāma meşām āmāde 

Olur āġūş-ı meşāmumda zükām āmāde 

Düşmez āġūşuna Nābį’nüŋ o vahşį itse 

Zaĥmdan sįnede biŋ ĥalķa-i dām āmāde 
Gazel/5  . ._ _/. ._ _ /. . _ _ /. . _  

76 a Nābį 
İtdi hem-reng śabā gülşeni meyħāne ile 
Germ-ħūn oldı bu gün gül yine peymāne ile 

Nābiyā terk-i ħıred vāsıŧa-i rāĥat imiş 
Ķatı çoķ meşvered itdüm dil-i dįvāne ile 

Gazel/5 

 

. ._ _/. ._ _ /. . _ _ /. . _  

76 a Nābį 
Müşg-sāy itdi dimāġ-ı cānı gįsūlar yine 
Nāfe-rįz oldı bu sevdālarla āhūlar yine 

Ferş-i rāh olmaķ gibi ol nev-ħırāma niyyetüŋ 
Nābiyā ħālį degüldür bu tek-ā-pūlar yine 

Gazel/5  _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _   

76 a Nābį 
Dil oldı tāze meftūn bir şūħ-ı bį-vefāya 

Kim ķaśd-ı luŧf iderken der-kār olur cefāya 

Nev-güfteŋe Ħulūsį virdi nazįre Nābį 

Dil-beste-i sitemdür  ķādir degül edāya 
Gazel/5 

 

_ _ ./ _ . _ _ /_ _ ./_ . _ _   

76 a Nābį 
Ķoma çeşm ü dilüŋ tįre dururken bezm-i dünyāda 

ŞuǾā-ı çihre-i sāķį śafā-yı śūret bāda 

Gelen bezm-i cihāna cümle ġamgįn gitmiş ey Nābį 

Birisi bulmamış bir ķaŧre mey bu heft mįnāda 
Gazel/6 

 

._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ / 

. _ _ _ 
 

76 a - 
Zecr ü ķahr ile olup ŧūtį-i ġamdan hem ķafes 

Yine şekvā-yı ġurāb eyler ġarābet bundadır 
- Müfred  

 _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . 

_ 
 

76 b Nābį 
Nābį olup mümeyyiz-i vādį-i mūsiķį 
Temyįzdih-i sülūk-ı reh-i efħaş eylemiş 

[..]Buħūrizāde’yi tercįĥ idüp aŋa 
Ħāfız Kömür ħaķįri yine āteş eylemiş 

Ķıtǿa/2  _ _ . /_ . _ ./ ._ _ ./_ . _  

76 b Nābį 
Şimdi Bostanzāde’nüŋ bir oġlı peydā oldı kim 
Cehlile meşhūrdur maĥdūm-ı eķberden beter 

Fi’l-meŝel ol cāhil-i dehrüŋ saǾādet-ħānesi 
Beŋzer ol bostāna k’anda baklatü’l-hamķabiter 

Ķıtǿa/2  _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _   

76 b Nābį 
Yürür şitāb ile ġam ħātır-ı nizāra gelince  

Heves füzūn olur elbetde bir diyāra [gelince] 

Ne āb vardı dilinde ne tāb vardı gözinde 

Bį-āb ü tāb idi Nābį ġam-ı nigāra gelince 
Gazel/5  . _ . _/. . _ _ / . _ . _/. . _ _  

76 b Nābį 
ŦaǾn itme zāhid ehl-i ġamuŋ sūz [u] tābına 
Baķ baķ Ǿizār-ı dil-bere baķ āb u tābına 

Nābį ne ħoş żamįr-şinās oldı rūzgār 
Yārüŋ nezāket-ile ŧokundı nikābına 

Gazel/5  _ _ . /_ . _ ./ ._ _ ./_ . _   

76 b Nābį 
Śafā-yı dil göremem geşt-i gülşen itsem de 
Neşāŧ kesb idemem cāmı gülden itsem de 

Ol āfetüŋ yine Nābį derūnı germ olmaz  
Cihānı āteş-i āhumla gülĥan itsem de Gazel/5  . _ . _/. . _ _ / . _ . _ / . . _ 
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76 b Nābį 
Ħūbāna bir nigāh ki Ǿayn-ı günāh ola 
Aĥvāl-i Ǿāşıķān perįşān-tebāh ola 

Az ķaldı tįre-himmetį-i baħt-ı dūn ile 
Nābį ki taħt-ı ye’se  giçe pādşāh ola 

Gazel/6 

 

_ _ . /_ . _ ./ ._ _ ./_ . _  

77 a 
Hüseyin 

Can 
Üç ĥoķķa devātıŋda ne var dirse o māhum   
Ħūn-ı cigerüm dūd-ı dilüm baħt-ı siyāhum 

- Müfred 

 

_ _ . / . _ _ . / . _ _ . / . _ _  
Ĥüseyin Cān 

Berāy-ı 

Devāt-ı Ħˇįş 

77 a Nažįm 
Üç ĥoķķa devātuŋda dedi yār ne vardur 

Didüm aŋa ey Ĥüsrev-i Şįrin-i şeker-leb 

Zülf-i siyehüŋ  laǾl-i lebüŋ çeşm-i kebūduŋ 

Evśāfuŋı taĥrįr içün üç dürlü  mürekkeb 
Ķıtǿa/2 

 

_ _ . / . _ _ . / . _ _ . / . _ _   

77 a Nābį 
Dil itmedi ħayālüni maĥrem enįnine 

Ižhār-ı ĥasret eylemedi nāzenįnine 

Nābį senüŋle śulĥa ķasem itdi çerħ lįk 

Bir āştį-Ǿadūdur inanma yemįnine 
Gazel/5  _ _ . /_ . _ ./ ._ _ ./_ . _  

77 a Nābį 
Dil-i derd-āşinā aġyāra maĥrem yāra bįgāne  
Dirįġā olmaduķ gülzāra maĥrem zāra bįgāne 

Unutdurdı baŋa evżāǾ-ı cismüŋ ķayd-ı dünyāyı 
Olurmuş ġamze-i bį-kāre maĥrem kāra bįgāne 

Gazel/3  

._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ /. _ _ 
_ 

 

77 a Nābį 
Gül gülşeni terk eyledi śoĥbet saŋa ķaldı 

Bülbül yine meydān-ı maĥabbet saŋa ķaldı 

Mest eylemeġe Ǿālemi śaĥbā-yı suħenden 

Ey ħāme-i Nābį yine himmet saŋa ķaldı 
Gazel/5  _ _ . / . _ _ . / . _ _ . / . _ _   

77 a Nābį 
Bahār geldi yine deste cām alınmaz mı 
O ġonceden bu havālarda kām alınmaz mı 

Ġurūr ĥüsn ü leŧāfet-i ħitāba māniǾ ise 
Ya reh-güzārına varsaķ selām alınmaz mı 

Gazel/5  . _ . _/. . _ _ / . _ . _ / . . _  

77 a Nābį 

Nābį o gül-i bihişt-zįb-i nev-rüst 

Olmış çemen-ārā-yı gülistān-ı nuħust 

Vābeste-i re’yi fatķ u ratķ-ı Ǿālem 
Kim māhı şikest eyledi hem itdi dürüst 

 RubāǾį 

N
aǾ

t Ahreb  
Der NaǾt-ı 

Şerįf 

77 b Nābį 
Seyr iden bu ķaśr-ı Ǿālį-ŧarĥ-ı vālā manžarı 

Aŋmasun ķaśr-ı kenār-ı cūybār-ı kevŝeri 

Pā-nihāde oldı ħāmem eyledüm tārįhini 

Mesned-i sulŧān Muĥammed mütteķā-yı dāveri 
Kaside/15 

M
ed

h
iy

e 

_ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _  
Berāy-ı Ķaśr-

ı Beşikŧaş 

77 b Nābį 
Oldı bir naħvet-perestüŋ dil yine dįvānesi  

Kim niyāz olmış şehįd-i ġamze-i mestānesi 

Devlet-i tārįk-i ĥırmānda Nābį eylemez 

ŞemǾ-i pür-nūr-ı ümįdi zįnet-i kāşānesi 
Gazel/5  _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _   

77 b Nābį 
RaǾşe ŧutsa n’ola endām-ı dil-i maħzūnı 

Şāhid-i meyde yine gördi libās-ı ħūnı 

Ten-i Ǿuryānumı taǾbįr idemez kimse benüm  

Nābiyā kimse libāsa ķoyamaz Mecnūn'ı 
Gazel/7  . ._ _/. ._ _ /. . _ _ /. . _  

77 b Nābį 
Nābį ideyüm saŋa nedendür iǾlām 

Bį-sāye nihāl-i ķāmet-i faħr-ı enām 

Resm eylemede miŝālini Ǿāciz idi 

Zerrįn ķalem-le āfitāb-ı ressām 
RubāǾį  Ahreb  

78 a 
Nābį Ne gözde eşk-i dem-ā-dem ne dilde zārum olaydı  

Śafā-resān-ı dil ü dįde bir nigārum olaydı 

Bilürdi ķadrümi Nābį zamāne cümleden efzūn  

Benüm de il gibi ŧabǾumla iftiħārum olaydı Gazel/7  . _ . _/. . _ _ / . _ . _/. . _ _ 
 

  



33 

Tablo 4’ün Devamı 

78 a Nābį 
Bir kimse ħāne-i dili ābād görmedi  

Kim gördi ise ħaŧırımı şād görmedi 

Dil daǾvî-i teferrüd-i nažm eylese n'ola  

Nābį gibi henüz bir üstād görmedi 
Gazel/5  _ _ . /_ . _ ./ . _ _ . / _ . _   

78 a Nābį 
Ħayāl-i zülf idermiş Ǿāşıķ-ı mehcūr gördüŋ mi 

Muĥabbetde bu deŋlü fikr-i dūr-ā-dūr gördüŋ mi 

Hezār-āsa hemān elden ķoma feryāduŋ ey Nābį 

Bu gülşende açılmaz bir gül-i mestūr gördüŋ mi 
Gazel/5 

 

._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ /. _ _ 

_ 
 

78 a Nābį 

Nābį eŝer-i nemā degül ezhārı 

Ārāyiş iden ĥadįķa-i imkāna 

Göndermede zįr-i ħākden tāze çiçek 
Yārān-ı güźeşte bundaki yārāna 

 RubāǾį 

 

Ahreb  

78a Nābį 

Efsūs ki bir ķaŧreden olmaz efzūn 
Cām-ı emelümde mey çün noķŧa-i nūn 

Şāħ-ı emelüm bulursa da neşv ü nemā 

Hep Ǿaķsinedür miŝāl-i bįd-i Mecnūn 

 RubāǾį 

 

Ahreb  

78 b Emrį 
Yār çāh-ı źeķanum Ǿayn-ı vefādır  dirse 

Aŋa ey Ǿāşıķ-ı şūrįde inanma çeŋedür 
- Müfred  . ._ _/. ._ _ /. . _ _ /. . _  

78 b - 
Berfden pūst giyer kūh-ı dil-āver er idi 

Āfitāb-ı ruħ-ı cānānı ki gördi eridi 
- Müfred  . ._ _/. ._ _ /. . _ _ /. . _  

78 b Nābį 
Olma müteǾaccib ey dil-i nādire-dān 

Gördünse dil-i çenārda sūz-ı nihān 

Eksük mi olur sūz-ı dili anuŋ kim 

Mersūm ola sįnesinde nām-ı ħubān 
RubāǾį  Ahreb  

78 b Nābį 
Ol āfet-i nāzperver ü luŧf-me’āb 

Eyler nigehiyle luŧf u laǾliyle Ǿitāb 

Ħūn-geşte dilüŋ revġan-ı ķandįl gibi 

Bir cānibi āteş oldı bir cānibi āb 
RubāǾį  Ahreb  

78 b Nābį 
Ħubān viśāle mā’il olur ħurd-sāl iken 

Eyler ħamįde ķāmetini meh hilāl iken 
- Müfred  _ _ . /_ . _ ./ . _ _ . / _ . _   

78 b - 
Zerrįn kemer ki zįver-i mūy-ı miyānıdur 
Çengelli belde śanki gümüş kārvānidür 

- Müfred  _ _ . /_ . _ ./ ._ _ ./_ . _  

78 b - 
Sįnemde nümāyan olalı penbe-i dāġı 
Sulŧān-ı ġamuŋ yāfteli oldı ķonaġı 

- Müfred  _ _ . / . _ _ . / . _ _ . / . _ _   

78 b - 
O ser-tırāşa gözüm ābgįne dükkāndur 

Kenār-ı dįde firāķıyle sūķ-ı mercāndur 
- Müfred  . _ . _/. . _ _ / . _ . _ / . . _     

79 a ǾÖmrį 
O dügmeler ķo yerinde çözülmesün dursun  

 Ŧılısm-ı āyįne-bendüŋ bozulmasun dursun 
- Müfred  . _ . _/. . _ _ / . _ . _ / . . _  

79 a ǾÖmrį 
Meded o hāli dil-i dāġdaġa gösterme 

Fetįl-i şuǾle-rübāyı çerāġa gösterme 
- Müfred  . _ . _/. . _ _ / . _ . _ / . . _  
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79 a - 
Yine ķānūn-ı ķadįm üzre şeh-i bende-nüvāz 
İltifāt itdi baŋa ey dil o tersāyį-sāz 

- Müfred 

 

. ._ _/. ._ _ /. . _ _ /. . _  

79 a - 
VāķıǾā Ǿālem-i ħˇāb içre o meh-ruħsārı 
YaǾnį yer gibi çeken sįneye kim düş görmez 

- Müfred  _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _   

79 a - 
Zįr-i destüŋde zebūn olmuşiken bunca nücūm 

Ne Ǿaceb nikbeti bį-kevkeb olursun maħrūm 
- Müfred  . ._ _/. ._ _ /. . _ _ /. . _  

79 a - 
Berāt-ı vuślatı ol şāh-ı ĥüsnüŋ emr-i muĥāl 
Ne Ǿarż-ı ĥāle maĥal var ne der-kenāra mecāl 

- Müfred  . _ . _/. . _ _ / . _ . _ / . . _     

79 a Vecdį 
Bu ĥüsnle çün nāra gire ol büt-i tersā 

Dūzaħta olan ehl-i hevā bį-keder olsun 

Mālik olacaksan o güher-pāreye āħir 

Ey nār-ı cehennem saŋa śad müjdeler olsun 
Ķıtǿa/2  _ _ . / . _ _ . / . _ _ . / . _ _   

79 a - 
Göŋlümi azar azar İbrāhįm 

Alduŋ ammā ki iħtiyārı degül 

Beni bir āteşe bırakduŋ kim 

Nārımız vedānın şerār degül 
Ķıtǿa/2  . . _ _/ ._._ /. . _  

79 a - 
Her seg ol gözleri āhūyı şikār eyleyemez 
Dil-i şūrįde nigeh-bānlıġı şįrāne ider 

- Müfred 

 

. ._ _/. ._ _ /. . _ _ /. . _  

79 a - 
Dil-i nālānı girift itdi yine ol şehnāz 

Ele almaķ dileyor ey dil o reste ey sāz 
- Müfred  . ._ _/. ._ _ /. . _ _ /. . _  

79 a - 
Baħtı bįdār olanıŋ kendüsi  ger subĥ u mesā 

Ħˇāb-ı nāza ne ķadar çekse de  kem düş görmez 
- Müfred  _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _   

79 a Nābį 
Ķalmış deheninde śanma laǾl-i mey-gūn 

Dāmān-ı nigehden dökülen ķaŧre-i ħūn 

Ebrūsı degül telāŧum-ı lücce-i ĥüsn 

İtmişdür iki zevraķı Ǿaynıyla nigūn 
RubāǾį  Ahreb  

79 a Nābį 
ǾAşķuŋla idüp sįneyi pür şerĥa ezel 
Dibāce-i ārzūya çekdüm cedvel 

Zülfünde iken alışdı dil kākülüne 
Ser-menzile çıķdı rįsmān-bāz-ı emel 

RubāǾį 

 

Ahreb  

79 b Naķşį 
Tecellį nūrı irüşdi seĥer vaķtinde Mevlādan 

Cemāl-  

Gelüp bir āteş-i ĥasret ile Naķşį didi tārįħ 

Benim Seyyid Alāaddįn Efendüm gitti dünyādan   
Tārįħ/7 

 

._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ /. _ _ 

_ 

Tārih-i 

Berāy-ı Ķoca 
Muśŧafa Paşa 

Şeyħį 

ǾAlāaddįn 
Efendi 

79 b Nābį 

Çeşmi o bütüŋ ki cānı naħcįr eyler 

Müjgānı aŋa tehyi’e-i tįr eyler 
Ħaŧŧ-ı siyehi śaĥįfe-i rūyında 

Āyāt-ı zevāl-i ĥüsni tefsįr eyler 

 RubāǾį  Ahreb 
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79 b Nābį 

Dehrüŋ ki śafāsı maĥż-ı miħnet görinür 

Dil-beste-i luŧf bį-baśįret görinür 
Bį-fā’ide bu belā-yı pey-der-peydür 

Kūteh-nažarāne ol ki devlet görinür 

 RubāǾį 

 

Ahreb  

79 b Nābį 

Bu meclisüŋ āyā ķanı mestāneleri 

Dönmez yürimez kesildi peymāneleri 
Eŧfāl-i zamāne seng-i ŧaǾn atmaķdan 

Bāzār-ı ġamuŋ kem oldı dįvāneleri 

 RubāǾį 

 

Ahreb  

79 b - 
Ey ħāl pāsbānı mısın sen o gerdenüŋ 
Kāfūr içinde ĥabbe-i dāħil misüŋ nesüŋ 

- Müfred  _ _ . /_ . _ ./ ._ _ ./_ . _  

79 b - 

Kitāba müşābih itmeden eŧvārı 
Maķśūd-ı dilim degül kitābet kārı 

Gördüm ki ġamuŋla murg-ı dilim uçuyor 

Aŋa ķafes  itdim kafes-i destārı 

 RubāǾį 

 

Ahreb  

80 b - 
Levĥ-i dilden yazdı bunı bir kerāmet śāĥibi 

Saŋa Ǿāşıķ olmayanuŋ sen de olma Ǿāşıķı 
- Müfred  _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _   

81 a Cevrį 
Çarħa ķılma ser-fürū iķbāl içün ġayret budur 

Hem gedā hem pādişāh-ı Ǿālem ol devlet budur 

Hem-nişįn eyle dili dil-berle sen çıķ aradan 

Rind iseŋ Cevrį śafā-yı meclis-i vaĥdet [budur] 
Gazel/5  _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _   

81 a Nahįfį 
Açduķ o māha rāz-ı dil-i mübtelāmuzı 

İtdük ifāde ġamzesine müddeǾāmuzı 

Minnet mi var ĥuśūl-  

Eylerse Ĥaķ ķarįn-i icabet  duǾāmuzı 

Gazel/7 

  _ _ . /_ . _ ./ ._ _ ./_ . _  

81 a 
Baġdatlı 

Rūhį 

Felek Ǿaşķ ehlin evvel rāh-ı ġamda ħūr u zār eyler 

Döŋer śoŋra vücūduŋ rūzigārıyla ġubār eyler 

Ŧarįķ-i Ǿaşķda ŝābit ķadem bir rind ü Ǿāşıķdur 

Anıŋçün Rūĥiye Ǿaşķ ehli cümle iǾtibār eyler 
Gazel/5 

 

._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ /. _ _ 

_ 
 

81 b Bāķį 
Göŋül bir rind-i Ǿālem-sūz şūħ-ı şehlevend ister 

Ki Ǿaşķ odına yaķmaġa dil ü cānuŋ sipend ister 

Murādı sįneye ol serv-i sįm endāmı çekmekdür 

Semend-i ŧabǾ-ı Bāķį bir gümüşden sįne-bend ister 
Gazel/5  

._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ /. _ _ 

_ 
 

81 b Bāķį 
Çoķ tehį devr ide bu sāġar-ı mįnā bizden 
Var iken şįşede bāķį hele sāķi beri gel 

- Gazel/1  . ._ _/. ._ _ /. . _ _ /. . _  

81 b Ŝābit 
Cefāsın çekmege ādem gerek sāǾatçi dildārıŋ 

Demirdendür çekilmez pāyı ol şūħ-ı cefākārıŋ 
- Müfred  

. _ _ _/ . _ _ _/ . _ _ _/ . _ _ 

_ 
 

81b Bāķį 
Sāķiyā ķalmaz imiş çünki bu śoĥbet bāķį 
Mey-i gül-gūn içelüm bāde-i cennet bāķį 

Bāķį ölsün yoluna pādişehüm sen śaġ ol 
Baħt pāyende Ħudā yār-ı saǾādet bāķį 

Gazel/5  . ._ _/. ._ _ /. . _ _ /. . _  

81b - 
Gözümde Ǿayn-ı külħandır hezārān gülistān olsa 
Göŋül eglenmiyor sensiz cihān bāġ-ı cinān olsa 

 Gazel/2  ._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ /. _ _ 
_ 

 

  



36 

Tablo 4’ün Devamı 

81b Bāķį 
Ġoncalar içre nihān eyleme gül-berg-i terüŋ 
YāǾnį seyr eyleyelüm sįneni çöz dügmelerüŋ 

ŞiǾr-i Bāķįye ķulaķ ŧutmasa zāhid ne Ǿaceb 
Söz güherdür ne bilür ķadrini nā-dān güherüŋ 

Gazel/5 

 

. ._ _/. ._ _ /. . _ _ /. . _  

81 b Ŝābit 
Deheninden hele bir būseye aldum iķrār 

Bir şeker çiynedi ol Ħüsrev-i Şįrįn-güftār 
- Müfred 

 

. ._ _/. ._ _ /. . _ _ /. . _  

81 b Ŝābit 
Birin alduķ daħı bir būseye iķdām iderüz 

Biz de bu Ǿaķl ile yılda iki bayrām iderüz 
- Müfred 

 

. ._ _/. ._ _ /. . _ _ /. . _  

82 a Ŝābit 
Cenāb-ı hażretüŋden śurre-i zer geldi sulŧānum 
Vücūd-ı nā-tüvāna ķuvvet ü fer geldi sulŧānum 

Cenāb-ı kibriyā iķbāl-i iclālüŋ füzūn itsün 
Diŋüldükçe bu monlā gitdi āħer geldi sulŧānum 

Gazel/6  

._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ /. _ _ 
_ 

 

82 a Āgāh 
Iżŧırābum görüp ey reşk-i ķamer Ǿayb itme 

Āfitābı göricek źerrede ŧāķat mi ķalur 
- Gazel/1  . ._ _/. ._ _ /. . _ _ /. . _  

82 a 
Seyyid 

Vehbį 

Sįne-i ķāķum gibi berrāķ u sefįd ammā kim 

Oldı gįsūları hem-reng-  

Vehbiyā Rūm ħarācı deger ol muġpeçe lįk 

Ķatı aǾlā idi luŧf itse dil-i mehcūra 
Gazel/5  . ._ _/. ._ _ /. . _ _ /. . _  

82 a Āgāh 
ǾAceb mi derd-i dilüm olmasa devā ülfet 

Olur mı şįşe-i śad-pāre mūmiyā ülfet 
- Gazel/2  . _ . _/. . _ _ / . _ . _ / . . _  

82 a Nābį 
ŞiǾr kim ŧabǾ-ı bülendüŋ ħāmeye telkįnidür 

Tāziyāne nükte-fehmānuŋ aŋa taĥsįnidür 

İncilā-yı mihr-i Ǿālem-tāb-ı vuślat Nābiyā 

Sūziş-i ŧūfān-ı eşküŋ māye-i teskįnidür 
Gazel/7 

 

_ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _   

82 b Cevrį 
Çeşm-i şarāb-ı nāz ile Ǿayş u demindedür 

Diller hemān o ġamze’-i ħūnį ġamındadur 

Dārū-yı śıĥĥat-i dil ü cān var ise eger 

Cevrį o ġoncenüŋ yine dürc-i femindedür 
Gazel/5  _ _ . /_ . _ ./ ._ _ ./_ . _  

82 b Cevrį 
Gözümde āb degül cūy-bār-ı ĥasretdür 
Tenümde şerĥa degül reh-güzār-ı ĥasretdür 

ǾAceb mi dāmen-i dil çāk çāk ise Cevrį 
Biten bu bāġda hevāre-i ħār-ı ĥasretdür 

Gazel/5  . _ . _/. . _ _ / . _ . _ / . . _  

82 b Rāsiħ 
Ey şūħ Ǿaceb ki derd-i nihānı bilür misin 
ǾAşķuŋ ne ĥālete ķodı cānı bilür misin 

Rāsiħ şikāyet itme kerem bil cefāsını 
Kimdür o şāh-ı mülket anı bilür misin 

Gazel/5  _ _ . /_ . _ ./ ._ _ ./_ . _  

82 b 
Nā’ilį-i 

Ķadįm 

Hevā-yı Ǿaşķa uyup kūy-ı yāra dek giderüz 

Nesįm-i śubĥa refįķiz bahāra dek giderüz 

Felek girerse kef-i Nā’ilį’ye dāmānuŋ 

Senüŋle maĥkeme-i Girdgāra dek giderüz 
Gazel/5  . _ . _/. . _ _ / . _ . _ / . . _  

82 b - 
Meyl ider dil geh ebrū geh zülf-i yāre 

Daldan dala ķonar murġ-ı dil-i āvāre 
- Müfred  . . _ _ /. _ . _ /. . _  

83 a Fehįm 
Yine nev-rūz irişüp geldi gülistāna śabā 
Virdi peyġām-ı güli bülbül-i nālāna śabā 

- Gazel/4  . ._ _/. ._ _ /. . _ _ /. . _  

83 a Ǿİśmetį 
Gel ey ħaŧ-ı ruħ-ı gül maĥrem-i dil-i zār ol 

Şeb-i siyāh gibi perde-dār-ı esrār ol 

MetāǾ-ı vāśl ile dükān-ı feyż māl-ā-māl 

Hemān Ǿİśmetiyā böyle  cān-ı ħāridār ol 
Gazel/5  . _ . _/. . _ _ / . _ . _ / . . _  
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83 a Bahāyį 
Nālān iden beni ħaŧ-ı sebz-i Ǿiźārdur 

Feryād-ı Ǿandelįbe sebeb nev-bahārdur 

Ħˇār olsa eşk-i çeşm Bahāyį Ǿaceb degül 

Bisyār olan güherse de bį-iǾtibārdur 
Gazel/7  _ _ . /_ . _ ./ ._ _ ./_ . _  

83 a Nābį 
Vefā dirken cefā gördük o naħl-i nāz-perverden 

Bizümle Ǿāķıbet bįgāne çıķdı āşinā dirken 
- Gazel/1  

._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ /. _ _ 

_ 
 

83 a Śabrį 
ǾArż-ı ĥüsn it ki nigeh Ǿāşıķ-ı ruħsārundur 

Dįde vuślat-ŧaleb-i şāhid-i dįdāruŋdur 

Yılda bir ĥāline bārį nigeh-i merĥamet it 

Hele Śabrį  de senüŋ Ǿāşıķ-ı ġam-ħˇāruŋdur 
Gazel/5  . ._ _/. ._ _ /. . _ _ /. . _  

83 a Nābį 
Nābiyā çek ayaġı meykededen dellendin 
Be meredsin der-i meyħāneye ķaç girmeyegör 

- Gazel/1  . ._ _/. ._ _ /. . _ _ /. . _  

83 a Ŝābit 
Ķazzāzlar içre bir güzel ķazzāz  

Ben niyāz eyledikçe eyledi nāz 

Gördüm ol bį-vefā dügme urur 

Her taķımı beşer filori deger 
Nazm/2  . . _ _ / ._._ /. . _  

83 b 
Seyyid 

Vehbį 

Ǿİźār-ı ħāldār-ı yāre lāle dāġ-ber-dildür 

Ne lāle belki ol meh-rūya hāle dāġ ber-dildür 

Göŋül bir zülf-i müşgįne ciger-ħūndur ki ey Vehbį 

Degüldür nāfe-i ħunįn ġazāle dāġ ber-dildür 
Gazel/5 

 

._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ /. _ _ 

_ 
 

83 b Śabrį 
Felekde sübĥa-i cām-ı safāya el mi deger 
Ĥisāb-ı naķd-i ġam-ı dil-rübāya el mi deger 

Hemįşe zevrāķ-ı mey çekmedür işim Śabrį 
Sefįne-i ġazel-i dil-güşāya el mi deger 

Gazel/6  . _ . _/. . _ _ / . _ . _ / . . _  

83 b Sırrį 
Kār-ı felek budur pür ider ki gehį tehį 

Bir gün pür itse iki gün eyler mehi tehį 

Sırrį ümįd-i meyve-i kām eyleme śaķın 

Bār-ı vefādan olmış o serv-i sehį tehį 
Gazel/4  _ _ . /_ . _ ./ ._ _ ./_ . _  

84 a Mucįb 
Ol lāǾl- teşne-i dār u ruħ-ı şūǾle-tāb-ile 
Ĥayfā ki śayd ider seni eller şarāb-ile 

Üftādegānı źerreden efzūn ise n’ola 
Ol meh Mucįb  pençeleşür āfitāb-ile 

Gazel/7  _ _ . /_ . _ ./ ._ _ ./_ . _  

84 a Fehįm 
Sitem ben ħāke hükm-i gerdiş-i eflākdendür hep 

Ġalaŧ didüm ġalaŧ ħāśiyyet-i idrākdendür hep 

Dür-i nažmım Fehįmā olduġı ħūrşįd-veş olsun 

Kemāl-i safvet-i deryā-yı ŧabǾ-ı pākdendür hep 
Gazel/7  

._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ /. _ _ 

_ 
 

84 a 
Enįs-i 

Mevlevį 

Sevdā-yı ħaŧı dillere tāǾlįm-i fen itsün 

Ħūrşįd-i ruħı hāle-i pertev-fiken itsün 

Ħaŧŧ-ile iden perde ruħ-ı āle Enisā 

Engel olan ĥüsne ĥicābı neden itsün 
Gazel/7 

 

_ _ . / . _ _ . / . _ _ . / . _ _   

84 b Ĥilmį 
Nedir bu rū-yı Ǿaraķgerdede ħaŧ-ı nevħįz 

Çemensitān-ı ĥüsünde benefşe-i gülrįz 

Ne var biraz da gel eyle muǾāmele be-luŧf 

Faķįr Ĥilmį ile tā-be-key cidāl u sitįz 
Gazel/6  . _ . _/. . _ _ / . _ . _ / . . _  

84 b 
Vehb-i 

Yemānį 

Gözleri tā śubĥa dek her gice yıldızlar śayar 

Āşinālıķ isteyenler ol meh-i tābān ile 
- Müfred  _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _   

84 b Śabrį 
Geldikçe tįri ķarşu varır Ǿizzet eylerüz 

Dil ħānesine ķondırıruz ĥürmet eylerüz 

Cādū-yı dehr furśatımuz gözelmekde ĥayf 

Śabrį bu ħˇāb-gāhda biz ġaflet eylerüz 
Gazel/5 

 

_ _ . /_ . _ ./ ._ _ ./_ . _  

84 b Fehįm 
ǾAşķ olmayınca sūziş-i āha ne iǾtibār 

Āteş gerek duħān-ı siyāha ne iǾtibār 
- Gazel/1  _ _ . /_ . _ ./ ._ _ ./_ . _  
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84 b Fehįm 
Taĥammül eylemez tįr-i nigāh-ı çeşm-i cānāna 

Ķażā zaħmından ol deŋlü göŋül āzürde olmışdur 
- Gazel/1 

 

._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ /. _ _ 

_ 
 

84b Fehįm 
Egerçi nāzına yārüŋ niyāz olur bāǾiŝ 

Niyāz-ı Ǿāşıķa da luŧf-ı nāz olur bāǾiŝ 

Hemįşe olmaġa rüsvā-yı būy-ı Ǿaşķ Fehįm 

 O yār-ı şįve-ger ü Ǿişve-bāz olur bāǾiŝ 
Gazel/5 

 

. _ . _/. . _ _ / . _ . _ / . . _  

84 b Fehįm 
Bahār-ı ĥüsnüne ħūy-ı dāne dānedür bāǾiŝ 

Cemāl-i gülşene āb-ı revānedür bāǾiŝ 
- Gazel/1  . _ . _/. . _ _ / . _ . _ / . . _  

84 b Fehįm 
Sebeb ol āfet imiş dehre śalmaġa āfet 

Ķıyās iderdi cihān kim zamānedür bāǾiŝ 
- Gazel/1  . _ . _/. . _ _ / . _ . _ / . . _  

85 a Riyāżį 
Neşve’-i dūşinemiz yoķ ĥālet ol ĥālet degül 

Mey o meydür gerçi keyfiyyet ol keyfiyyet degül 

Ey Riyāżį cām-ı Cemde eski  Ǿālem naķşı yoķ 

Āyįne ol āyįne ammā śūret ol śūret [degül] 
Gazel/5 

 

_ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _   

85 a - 
Gülzār-ı emelden yüri gülçįn-ferāġ ol 
Dergāh-ı temennāyı penāh itmege degmez 

- Müfred  

_ _ ./. _ _ ./. _ _ . /. _ _  
 

 

85 a Āgāh 
Seni de bend idecek zülf-i perįşān bulunur  
Śanma ey meh kişinüŋ itdügi yanında ķalur 

- Gazel/1  . ._ _/. ._ _ /. . _ _ /. . _  

85 a 
Enįs-i 

Mevlevį 
Ġarįb-i Ǿālemim aślā ĥarįm-i śoĥbetim yoķdur 
Marįż-i Ǿaşķ-ı dilgįrem ŧabįb-i Ǿilletim yoķdur 

Hüner bįdār-ı dildārı der-āġuş itmedür yoħsa 
Enįsā ħˇābda būs u kināra minnetim yoķdur 

Gazel/5 

 

._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ /. _ _ 
_ 

 

85 a Āgāh 
Dile bįgāneligi ġāyet-i Ǿiśmetdendür 
Böyle inkār-ı maĥabbet de maĥabbetdendür 

- Gazel/2 

 

. ._ _/. ._ _ /. . _ _ /. . _  

85 a Nābį 
Gülistān-ı dehre geldük renk yoķ bū ķalmamış 
Sāye-endāz-ı kerem bir nāħl-i dil-cū ķalmamış 

Ceyş-i ġamdan ķanda itsün ilticā ehl-i niyāz 
ĶalǾa-i himmetde Nābį burc u bārū ķalmamış 

Gazel/5  _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _   

85 a Āgāh 
Ǿİzār-ı yāra oldukça ħaŧ-ı müşkįn raķam peydā 

Olur āyįne-i dilde sevād-ı naķş-ı ġam peydā 
- Gazel/2  

._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ /. _ _ 

_ 
 

85 b Feyżį 
Görmezüz ħayli zamandur seni ülfet bu mıdur 

Ey gül-i bāġ-ı vefā būy-ı haķiķāt bu mıdur 

Merĥamet eyle didüm ħançerine itdi nigāh 

Feyżiyā raĥm-ı dil-i zāra işāret bu mıdur 
Gazel/5 

 

_ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _      

85 b Fehįm 
Niyāz-ı bį-mezedür gerçi yāra meclisde 

Olur ne fā’ide mestāna keşf-i rāz leźįź 
 Gazel/1  . _ . _/. . _ _ / . _ . _ / . . _  

85 b Fehįm 
Ķo eylesün baŋa düşnām-ı telħ [ü] zehr ü nigāh 

Leźįźdür ġazāb-ı yār-i dil-nevāz leźįź 
 Gazel/1  . _ . _/. . _ _ / . _ . _ / . . _ 

Bir üstteki 

beyitle aynı 
gazeldedir. 
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85 b 
Rāmį 

Paşa 

Śāķiyā ġam bizi öldürdi mürüvvet bu mıdur 

Bilmezüz teşne-i śahbā-yı muĥabbet bu mıdur 

Bilmeyüp dir beni bu vaśf ile her kim görse 

ǾAcabā Rāmi-i dil-ħaste ĥaķįķat bu mıdur 
Gazel/5  . . _ _/ . . _ _/ . . _ _/ . . _   

85 b Fehįm - 
Feyż-i istiǾdād ħatm olmış meger sende Fehįm 
‘İlm çoķ üstād yoķ şākird-i muķbil nā-bedįd 

Gazel/1 

 

_ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _   

85 b Fehįm 
Görinür naķş-ı emel ġurbetde de zįrā gelür 

Levĥ-i pįşānįye evvel her ne kim mersūm olur 
- Gazel/1  _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _   

85 b Necįb 
Ne bu bįgāne nigeh  germį-i soĥbet bu mıdur 
Söyle ķurbānıŋ olam ġāyet-i ülfet bu mıdur 

Olmadı bir nigeh-i luŧfuŋa şāyeste Necįb 
Sende inśāf ide ey şūħ mürüvvet [bu mıdur] 

Gazel/5 

 

. . _ _/ . . _ _/ . . _ _/ . . _   

85 b Fehįm 
Birbirinden olmada ħūbān yine gül-çįn-i būs 

ǾĀşıķa olsun mübārek ĥasret-i cāvįd-i Ǿįd 
- Gazel/1  _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _   

85 b Fehįm 
ǾĮdgehde ol perį-rū eylese ref-i niķāb 
Yalnız Ǿįd-i Fehįm olmaz olurdı Ǿįd-iǾįd 

- Gazel/1 

 

_ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _  
Bir üstteki 

beyitle aynı 

gazeldedir. 

86 a Rāmį 
Helāk itdüŋ bizi ey düşmen-i resm-i vefā n’olduŋ 

Ne cürm itdük yanında bilmezüz ey pür-cefā n’olduŋ 

Çekersin sįneye ol nihāl-i ‘işveyi āħir 

Güşāyiş virme āġuş-ı şikāba Rāmiyā n’olduŋ 
Gazel/5  

._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ /. _ _ 

_ 
 

86 a Fehįm 
Taĥammül eylemez tįr-i nigāh-ı çeşm-i cānāna 

Ķażā zaħmından ol deŋlü göŋül āzürde olmışdur 
 Gazel/1  

._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ /. _ _ 

_ 
 

86 a Fehįm 
Hele bir źerreden kemter idi rūz-ı velādetde 
ǾAceb şimdi ne deŋlü miĥr-i baħtum ħurde olmışdur 

 Gazel/1 

 

._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ /. _ _ 
_ 

Bir üstteki 

beyitle aynı 

gazeldedir. 

86 a Şāhį 
Dökülmüş zülf-i müşkįnüŋ o gül-i ruħsāra besbelli 

Perįşanlıķ budur gülşende sünbülzāra besbelli 

Güzeller mā’il-i aġyār u güller mübtelā-yı  ħār 

Budur bāǾiŝ-i fiġān Şāhį-i ġam-ħˇāra besbelli  
Gazel/5  

._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ /. _ _ 

_ 
 

86 a Fehįm 
Ħurşįde baķarsam görinür çeşmüme sāye 

Yā Rab ne Ǿaceb ĥālet imiş firķat-i dįdār 
- Gazel/2  _ _ . / . _ _ . / . _ _ . / . _ _    

86 a 
Seyyid 

Vehbį 

Şikâr-ı cāna şeh-bāz-ı viśālüŋ olsa āmāde 

Döner laħt-ı cigerle her müjem fitrāk-ı śayyāde 

Revāc-ı gülle-i Hind devātum görse  ey Vehbį 

Olur dāġ-ı  ĥased temġa ķumaş-ı Aĥmed-ābād’a 
Gazel/6 

 

._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ /. _ _ 

_ 
 

86 a Fehįm 
Ġam degül aġyāra itsün bir nigāhun biŋ vefā 
Ķorķaram ammā vefā-dār olmaġa muǾtād olur 

 Gazel/1  _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _    

86 b 
Seyyid 

Vehbį 

Nažar śaldum şebāngeh lücce-i mevvāc-ı ħađrāya 

Gözüm dūş oldı nāgeh ġurre-i māh-ı şeb-ārāya 

Beşāret birle Hātif didi yaz tārįħin ey  Vehbį 

Efendüŋ Muśtafā Paşa ķapudan oldı deryāya 
Kaside /34  ._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ /. _ _ 

_ 
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87 a Āgāh 
Niçe fütāde-i ħāk-i niyāzuŋ olmayayım 

ǾAle’l-ħuśūś ki nāzuŋ daĥı muǾįnümdür 

Teġāfülāne biter şįve-i nihān niçe bir 

Ne deŋlü nükte-şinās olduġuŋ yaķįnimdür 
KıtǾā /2 

 

._ ._/. . _ _/. _ . _/. . _  

87 a Bāķį 
Ser-i kūyuŋ śanemā Cennet-i Me’vā bilürin 
Müntehā ķāmetini Sidre-i Ŧūbā bilürin 

Bāķiyā gül-şen-i firdevsi baŋa Ǿarż itme 
Āsitānuŋ ben anuŋ cennet-i me’vā bilürin 

Gazel/5 

 

. ._ _/. ._ _ /. . _ _ /. . _  

87 a Ŝābit 
Bu raǾnālıķla mektebde eger ey Yūsuf-ı ŝānį 

Göreydi mihr-i rūyuŋ ķaldururdı māh-ı tābānı 
- Müfred  

._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ /. _ _ 

_ 
 

87 a Ŝābit 
Bir yirde yatalum diyicek nāzı uzatdı 

Yatmam didi bir ĥayli Ǿinād eyledi yatdı 
- Müfred  _ _ . / . _ _ . / . _ _ . / . _ _   

87 b Kelįm 
Ĥasretile dįdesi pür-nem niçe bį-çāre var 
Şįşe-i çerħ içre şimdi bir perį-ruħsāre var 

Sūzişinden mihr-i maĥşer āb olur anıŋ Kelįm 
Ol ķıyāmet-ķadde kim bir āteşįn neżżāre var 

Gazel/ 5 

 

_ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _   

87 b Neşāŧi 
İtmiş ŧutalum sūz-ı dile ħāme taĥammül 

İtmek gereke ĥavśala-ı nāma taĥammül 
- Gazel/ 2  _ _ . / . _ _ . / . _ _ . / . _ _  

87 b Ŧarzį 
NeşǾe virmez bezm-i iķbālüŋ bize cām-ı Cemi 

Ehl-i derdüŋ ħūn-ı dil nūş itmedür Ǿayş u demi 

Görmeyen cām-ı Cemi āyįne-i İskenderį 

Görsün ey Ŧarzį benim āyįne-i endįşemi 
Gazel/ 5 

 

_ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _   

87 b 
Yümnį 

Edirnevį 

Cānā esįr-i Ǿaşķ olalı bį-ġam olmadıķ 

Bir kerre iltifātuŋ ile ĥurrem olmadıķ 
- Gazel/ 2 

 

_ _ . /_ . _ ./ ._ _ ./_ . _  

87 b Āgāh 
Olmayınca ol nihāl-i nāzenįn ķāmet-nümā 

Gülşen olur çeşmüme bir dūzaħ-ı cennet-nümā 

Ol ŧabįb Āgāh -ı  bį-tāb olduġum gördükçe dir 

Daħı iflāĥ olmadı bu ħaste-i śoĥbet-nümā 
Gazel/ 5  _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _   

87 b Įffetį 
Görüp beyhūde  śanmaŋ nāle-i dilsūz-ı Ǿuşşāķı 
O bir āyįndür kim bülbül-i dem-sāzdan fāş 

- Müfred 

 

._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ /. _ _ 
_ 

 

87 b Įffetį 
El irmek vaśl-ı yāraǾİffetį āsān ķıyās itme 

O bir genc-i nihāndur fetĥine anuŋ zamān ister 
- Müfred  

._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ /. _ _ 

_ 
 

88 a Āgāh 
Meşşāŧa-ı Ǿarūs-ı cihāndur śabāĥ-ı Ǿįd 

Ǿİşret-fezā-yı pįr ü civāndur śabāĥ-ı Ǿįd 

Ol āftāb-ı evc-i saǾādet ŧulūǾına 

Āgāh her ŧaraf nigerāndur śabāĥ-ı Ǿįd 
Gazel/ 5 

 

_ _ . /_ . _ ./ ._ _ ./_ . _  

88 a Āgāh 
Seni de bend idecek zülf-i perįşān bulunur 

Sanma ey meh kişinüŋ itdügi yanında kalur 
- Gazel /1  . ._ _/. ._ _ /. . _ _ /. . _ 

Tekrar 

yazılmıştır. 
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88 a Āgāh 
Dil-i dįvāne bezm-i meyde küstāħ olsa incinme 

Olur tekrār-ı śahbādan ħıred pinhān cünūn peydā 
- Gazel /1  

._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ /. _ _ 

_ 
 

88 a Fehįm 
Ey ŧurraları sünbül-i śaĥrā-yı ķıyāmet 

Ħaŧŧuŋda Ǿayān sırr-ı temāşā-yı ķıyāmet 

Öldürdi anı ĥasret-i ümmįd-i ħırāmuŋ 

ǾAyb itme Fehįm  itse temennā-yı ķıyāmet 
Gazel/5 

 

_ _ . / . _ _ . / . _ _ . / . _ _   

88 a Fehįm 
Olur mı cānā dimāġ-āşinā şemįm-i murād 

Eser mi gülşen-i āmālüme nesįm-i murād 
- Gazel /2 

 

._ ._/. . _ _/. _ . _/. . _  

88 a - 
Dād-ı Ħudādur ezelį Ǿāşıķa 
Safĥā-yı dilde [her] olan Ǿaşķ meşķ 

Ķıble-i maķśūd görünmez saŋa 
Tā özüŋi itmeyesün saĥķ maĥķ 

Nazm /2 

 

_ . _ _/ _ . _ _/ _ . _  

88 a - 
Ehl-i taĥķįķ deyü çıķma ŧarįķ-i ĥaķdan 

Uyma ol sālike kim ŧutmaya şerǾi merǾi 
- Müfred  . ._ _/. ._ _ /. . _ _ /. . _  

88 a - 
Erbāb-ı keremdür nažar-ı ĥaķķa sezā-vār 

Biŋ saǾy ile feyżine iremez nāsuŋ māsuŋ 

Dervįş gerek terk ide vārın reh-i Ĥaķda 

Kim durdı dey bu tekyede bir sālik mālik 
Nazm /2  _ _ . / . _ _ . / . _ _ . / . _ _   

88 a - 
Var mı maǾnāsı bu beytüŋ deyü [...] gösterdi 

Didim aġzuŋ öpeyim ey gül-i raǾnā maǾnā 
- Müfred 

 

. ._ _/. ._ _ /. . _ _ /. . _  

88 a - 
Būy-ı gülle  bulur gülistānı 

ǾAndelįbe degül Ǿasįr mesįr 
- Müfred  . . _ _ /. _ . _ /. . _  

88 b - 
Ölü[r] idim o mehüŋ ĥüsnüne biŋ cān ile ger 

Bį-vefālık arada olmasa ĥāǾil māǾil 
- Müfred  . ._ _/. ._ _ /. . _ _ /. . _  

88 b - 
Yer ķalmadı ķapuŋda efendi gedālara 
Ol vaķtden ki ŧutdı ķapuŋda segān mekān 

- Müfred  _ _ . / _ . _ ./. _ _ ./_ . _  

88 b - 
Sermāye-i Ǿömr-i vāde virdi bāde 
Elbette olur küşāde destān mestān 

- Müfred  _ _ ./ . _ _ _/. _ _ _ / _  

88 b - 
Aġyār u yār bir görünür oldı çeşmime 

Tā bir bahāda oldı ŧabįǾatde ķadeĥ madeĥ 
- Müfred  _ _ . / _ . _ ./. _ _ ./_ . _  

88 b - 
Nažarıŋdan bizi cüdā itmese 

Nažar itsün saŋa Ħudām müdām 
- Müfred  . ._ _ /. . _ _ /. . _  

88 b - 
Devlet-i vuślat-ı dildārı kim ümmįd eyler 

Felek ölsem de olur cevrine ķāniǾ māniǾ 
- Müfred  . ._ _/. ._ _ /. . _ _ /. . _  

  



42 

Tablo 4’ün Devamı 

88 b - 
Dehr ol deŋlü muķaśśır ki leb-i Ǿ Įsāya 
Bir śu ŧamzırmaz eger ölse de farżā marażı 

- Müfred  . ._ _/. ._ _ /. . _ _ /. . _  

88 b - 
Āħir nefesde Ǿarż-ı cemāl itdi ol perį 

Luŧf eyle ey ecel bize vir bir sehl mehl 
- Müfred  _ _ . /_ . _ ./ ._ _ ./_ . _  

88 b - 
Cūd u seħāyı terk iden erbāb-ı buħle di 

Bünyān-ı ķaśr-ı devlete oldı buħl muħill 
- Müfred 

 

_ _ . /_ . _ ./ ._ _ ./_ . _  

88 b - 
ǾĀzim-i Rūm olma bu demde ki eydür 

Seng-i siyāh-ı sitem-i rūm mūm 
- Müfred  _ _ . _ /_ _ . _ /_ . _   

88 b - 
Ĥayf degül mi ki ola tārumār 

Dest-i taķdį ile ol ħān u mān 
- Müfred  . ._ _ /. . _ _ /. . _  

88 b - 
Žālim Ǿabeŝ serine ne zįnet virir geh aŋa 

Rūz-ı cezāda olsa gerekdür saķar-maķar 
- Müfred  _ _ . /_ . _ ./ ._ _ ./_ . _  

88 b - 
Bį-vefā oldıġıçün terkini ķıldı yoħsa 

O perį-rūya dilüŋ vardı[...]  ħayli meyli 
- Müfred  . ._ _/. ._ _ /. . _ _ /. . _  

88 b - 
Ol dem ki itdi bendeŋi senden Ħudā cüdā 

Başımdan aşdı baĥr-ı muśįbetde fevc mevc 
- Müfred  _ _ . /_ . _ ./ ._ _ ./_ . _  

88 b - 
Himmet ehline olur ķāf-ı ķanāǾat mesken 

YaǾnį Ǿanķāya degül  her ser-i se’vā me’vā 
- Müfred  . ._ _/. ._ _ /. . _ _ /. . _  

88 b - 
Nažar itdikçe ķıyās eyler idim vażǾ olmuş 

Cām-ı fįrūzeye bir gevher-i şāhį māhį 
- Müfred  . ._ _/. ._ _ /. . _ _ /. . _  

88 b - 
Çıķıcaķ ħuŧbeye ol Ǿārif-i billāh oldı 

Feyz-i enfāsı ile tūde-i Ǿanber minber 
- Müfred  . ._ _/. ._ _ /. . _ _ /. . _  

88 b - 
İtdi bir gevher-i şeb-tāb daħı miĥrābı 
Oldı iksįr-i ķudūmiyle Ǿasced mescįd 

- Müfred  . ._ _/. ._ _ /. . _ _ /. . _  

88 b - 
Evvel ķademde şarŧı dahi oldı terk-i ser 

 ǾAzm itmesün bu rāh-ı belāya ŧayānmayan 
- Müfred  _ _ . /_ . _ ./ ._ _ ./_ . _  

88 b - 
Dü çeşmüm ħˇāba varmaz olmaya ger 

 Yanumda ol gözi bādām mādām 
- Müfred  ._ _ _ /. _ _ _ / ._ _  

88 b - 
Nā-puħte ķaldı eylemedi ķurśını ħamįr 

ǾAşķ u muĥabbet odına raġbetle yanmayan 
- Müfred  _ _ . /_ . _ ./ ._ _ ./_ . _  
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89 a - 
İrişür maķśūduŋa ir geç āħir 

Kim ki nefsine uyup rāh-ı şerǾden azmaz 
- Müfred  . ._ _/. ._ _ /. . _ _ /. . _  

89 a - 
NaŧǾ-ı hevesde niçe ferzāneyi 

Eyledi bu dehr-i śālūt at māt 
- Müfred  Vezni belirlenememiĢtir.  

89 a - 
Reh-i Ǿuşşāķa rāst āhenk ol 

Tā saŋa olmasun ĥarām merām 
- Müfred  . . _ _ /. _ . _ /. . _  

89 a - 
Sāde-ruħ āyįne-i Ĥaķ olsa 

Ehl-i behişt olmaz idi cerd merd 
- Müfred  _ . . _/ _ . . _ /_ . _  

89 a - 
Ebr-i bahārım ġam-ı cānān ile 
Çeşmüme nisbet ne śanır cāy māy 

- Müfred  _ . . _/ _ . . _ /_ . _  

89 a - 
Biri biriyle yād olunur berzāh-ı kūçek 

Elbette yād olunur ne dem eglense nįl mįl 
- Müfred 

 

Vezni belirlenememiĢtir.  

89 a - 
Kerem ehline cenāb-ı Ĥaķķda 
Olamaz olmasa sāniħ mānih 

- Müfred  . . _ _ /. _ . _ /. . _  

89 a - 
Ġamz itdi çeşmine deli tātār ġamzesi 

Lā-büd olur şikār görende çaġal maġal 
- Müfred  _ _ . /_ . _ ./ ._ _ ./_ . _  

89 a - 
ŦaǾne-i aġyār u  iǾŧā’-yı le’įm 

Çeşm-i dil mürde olur [hep] siħ u mįĥ 
- Müfred  _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _  

89 a - 
Şöyle naķş oldı ħayāl daħı levĥ-i dilde 
Kim eger biŋ yaşasa çekmeye anı Mani 

- Müfred  . ._ _/. ._ _ /. . _ _ /. . _  

89 a Āgāh 
Dil ki ol nā-mihribāndan ülfet ümmįdindedür 

Pertev-i mehtābdan germiyyet ümmįdindedür 
- Gazel/ 3 

 

_ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _   

89 a Āgāh 
Yeter fütādeŋe ey şūħ-ı dilrübā āzār 
Olur mı tā bu ķadar ādem āşinā-āzār 

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

89 a Rāmį 
Dil kūy-ı yāra biŋ  ġam ile rū-be-rāh olur 
Aĥvālimiz bizüm bu gidişle tebāh olur 

Rāmį nedür o ġamze-i ser mest-i dil-firįb 
Geh zaħm urur derūna gehį Ǿind-ħˇāh olur 

Gazel/ 5 

 

_ _ . / _ . _ ./. _ _ ./_ . _  

89 b Ķabūlį 
Ol ki māha nūr tevcįh eyleyüp rū ķoymış ad 

Nūrdan bir nūn peydā itmiş ebrū ķoymuş ad 

Noķta deŋlü nuŧfeyi nuŧķa getürdi ol ĥakįm 

Ĥikmeti gör kim Ķabūlįye süħan-gū ķoymış ad 
Gazel/ 6  _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _  
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89b Ümįdį 
Ferāġat eyledim endįşe-i vaǾd-i viśālinden 

Kesildim ülfetinden ārzū-yı iħtilāŧ itmem 
- Müfred  

._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ /. _ _ 

_ 
 

89 b Ĥalįm 
Bulur mı gonce-i iķbāl reng ü būy-ı neşāŧ 

ǾAceb açar mı anı bād-ı ārzū-yı neşāŧ 

Ĥalįm  gel mey-i iķbāle müşterį olalum 

Felekden bir gün açılmaz mı çār-sū-yı neşāŧ 
Gazel/5  ._ ._/. . _ _/. _ . _/. . _  

89 b Ümįdį 
Ricā-yı vuślat-ı dildār-ı dil eyler ümįd ammā 

Velįkin keşf-i rāz-ı ħˇāhiş-i vech-i ŧaleb bilmez 
- Müfred  

._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ /. _ _ 

_ 
 

89 b Ümįdį 
Görünce reh-güźārında tecāhül ķaśd itdi yoħsa 

Ne mümkindür gedāsın ol şeh-i Ǿālem sebeb bilmez 
- Müfred 

 

._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ /. _ _ 

_ 

Üstteki 
beyitle aynı 

gazeldedir. 

89 b ǾĀrif 
Bilsem ġażab mıdur nigehüŋ böyle tįz iden 

Tįġ-i siyāh-tāb-ı müjeŋ pür-sitįz iden 

Āhū-yı kilk-i ǾĀrif-i  iǾcāz-lehceyi 

Sevdā-yı vaśf-ı kākülidir nāfe-rįz iden 
Gazel/5  _ _ . /_ . _ ./ ._ _ ./_ . _  

89 b Muĥibbį 
Ey levĥ-i żamįrüŋ raķam-ı luŧf-ile merķūm 

Mažmūn-ı kerem ħāŧır-ı feyyāżuŋa maǾlūm 

Dest-i emelim dāmen-i iĥsānıŋı ŧutdı 

Ĥāşā ki kemāl-i kereminden ola maĥrūm 
Gazel/2  _ _ . / . _ _ . / . _ _ . / . _ _   

90 a 
Necāti 

Beg 
Āh kim raĥm itmedin her dem cefādur işlerüŋ 
Bilmezem neyler beni āħir senüŋ cünbişlerüŋ 

Ey Necātį dünyede şād ol yüri şimden girü 
Çün murāduŋ ĥāśıl oldı ħayra döndi işlerüŋ 

Gazel/5  _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _    

90 a Ümįdį 
Düşerin ħāk-ı pāyuŋa ķo beni 

Dūstum sen de gör saŋa düşeni 

Ölmedin ķıl Ümįdįye dermān 

Seven olsun mı a begüm ya seni 
Gazel/5  . . _ _ /. _ . _ /. . _  

90 a 
ǾĀlį 

Efendi 

Ǿİnāyet her kime yüz ŧutsa Ǿisyān-ı niķāb olmaz 

Güneş doġduķda zįrā perde-i zulmet ĥicāb olmaz 

Ĥabįbin sev dilerseŋ maġfiret taķrįbini ǾĀlį 

Raķįb olmaķ  gibi Mevlāya rengįn iĥtisāb olmaz 
Gazel/5  

._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ /. _ _ 

_ 
 

90 a Żamįrį 
Bu nev bahārda [ancaķ]  açıldı lāle-i dāġ 

Küşād-ı ġonçe-i dil ķaldı bir bahāra daħı 
- Müfred  . ._ _/. ._ _ /. . _ _ /. . _  

90 b Śabrį 
Ķande Ǿarż idebilür naķd-ı niyāzı aŋa dil 

Dil-rubā ħānemize gelse de tenhā mı gelür 
- Gazel/ 1  . ._ _/. ._ _ /. . _ _ /. . _  

90 b Veznį 
Ey bād-ı śabā yārime hicrānumı bildür 
Kūyında dem-ā-dem dil-i nālānumı bildür 

Mekr-ile düşüp çāh-ı zenehdānınaVeznį 
Luŧf eyle baŋa Yūsuf-ı KenǾānumı bildür 

Gazel/7  _ _ . / . _ _ . / . _ _ . / . _ _   

90 b Faśiĥ 
Kūyuŋ bulur mıyum ki Ǿaceb cüst u cū ile 

Gitsem çü ħas gözümden aķan ķanlu cū ile 

Gelmiş Faśįĥ kūyına dil eşk-i çeşm ile 

Beŋzer o kāha kim gele gül-zāra śu ile 
Gazel/5  _ _ . /_ . _ ./. _ _ ./_ . _   

90 b 
Feyżį 

 

Ħaŧŧı gelicek dilberüŋ  ah itmege degmez 

Ol māh-ı gül-endām nigāh itmege degmez 

Āzurde-i ħār-ı sitem eyler yine Feyżį 

Ol ġonçe-i ter zįb-i külāh itmege degmez 
Gazel/ 4  _ _ . / . _ _ . / . _ _ . / . _ _   

90 b Ħaylį 
Ey göŋül śaĥn-ı çemende leb-i deryā seyrin 

Bir śanemle ide gör kām alasın dünyādan 

Yoħsa bir dişleri dür ķāmeti serv olmayıcaķ 

Ne biter śaĥn-ı çemende ne çıķar deryādan 
KıtǾā /2  _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ 
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90 b Ehlį 
Yolda görmezlenür eyler beni eflāke nažar 

Gitti ol rūĥ-ı revān eylemedi ħāke nažar 
- Müfred 

 

. ._ _/. ._ _ /. . _ _ /. . _  

92 a - 
ǾÖmrüŋ  ire behāyim śarf-ı şehdür zerzebįl 

Yatasın ber-zįr-i ħākrā mįħ be-gįr ķandįl 

Güft bürd be-Paşa ey Hācį bed-fi’āl maķāl-i bed 

Ne pilav var  ne çorba nerde ķaldı zerde bil 
Gazel/ 8  14‟lü  Hece Ölçüsü  

92 a - 

Sen şeh-i nāzik-edāsın ey perį 

Aġlamaķdan ķalmadı çeşmim feri 

Ĥayli demdir gezerim ben serserį 
Aġlamaķdan ķalmadı çeşmim feri 

 Rā-yı iǾtibār ile  hem dānişi 

Ben ķulun gördükde çatarlar ķaşı 

Cevre mā’il dirler başka yoķdır işi 
Aġlamaķdan ķalmadı çeşmim feri 

Murabba/ 3 

 

 _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _  

92 b Mıśrį 
İki ķaşuŋ  arasında çekti ħaŧŧ-ı istivā 

ǾAllemeǾl-esmāyı taǾlįm itdi ol ħāŧŧan Ħudā 

Kande bulur  Ĥaķķı inkār eyleyen bu Mıśrį’yi 

Žāhir olmışken yüzinde nūr-ı zāt-ı kibriyā 
Gazel/5  _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _  Muhayyer 

92 b Mıśrį 
Ey çarħ-i dūn netdüm saŋa hįç virmedüŋ rāĥat baŋa 

Güldürmedüŋ öŋden soŋa āh miĥnetā vāh miĥnetā 

Yanar Niyāzį derdile hiç kimse yoķ ĥālüm bile 

Nālān olup girdim yola āh rıĥletā vāh rıĥletā 
İlāhį/6 

 

_ _ . _ /_ _ . _/_ _ . _ /_ _ . 

_ 
 

93  a Ġafūrį 

İden rāh-ı muĥabbetde tekāpū  
Gül-i gülzār-ı vuślatda alır bū 

Göŋül olsun o gülşende aķarsu  

Diyelüm şevķle Allāh Hū yā Hū 

İçen cām-ı viśāl-i yār kim nūş  
O dem eyler sivāyı hep ferāmuş 

Ġafūrį eylesün baĥr-ı śafā cūş  

Diyelüm Ǿaşķ-ile Allāh Hū yā Hū 

İlāhį/4 

 

11‟li  Hece Ölçüsü 
Şeyh 

Mahmud 
Gafûrî Efendi 

93 a 
Şemseddi

n Sivāsį 

Cümle Ǿālem āşinā ben arada bįgāneyim 

Her işim aġyār ile gör kim Ǿaceb dįvāneyim 

Mey-fürūş oldum śalādır ehl-i Ǿaşķa Şemsiyā 

Bendedir ħamr-ı ezel gelsün gelen meyħāneyim 
Gazel/4 

 

_ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _   

94 a Naķşį 
Kūy-ı Ǿaşķuŋ baŋa bir kūh-ı tecellį görinür 

Ķalbüme Ǿįd-i viśālüŋle tesellį görinür 

Naķşiyā Ǿālem-i bāķįde ulü’l-ebsār 

Herkesüŋ ĥāl-i maķāmıyla maĥalli görinür 
Gazel/5 

 

. ._ _/. ._ _ /. . _ _ /. . _  

94 a 
Eşrefoğlu 

Rūmį 

Ey göŋül var kim bu dertden sen ħaberdār olmaduŋ 

Anıŋ içündür bu yolda sen ciger-dār olmaduŋ 

Eşrefoğlı Rūmįye yoldaş olup ey göŋül 

Geçüben aśśı ziyādan dosta gider olmaduŋ 
Gazel/6  _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _   

96 b Nažmį 
Maĥbūb-ı Ħudā zāt-ı şeref-yār-ı Muĥammed 

Maķbūl-i ilallāhdur etvār-ı Muĥammed 

AǾmālini aĥvālini düstūrü’l-Ǿamel it 

Tā keşf ola Nažmį saŋa esrār-ı Muĥammed 
Gazel/6  

_ _ ./. _ _ ./. _ _ . /. _ _  

 
ǾIraķ 

96b 
Eşrefoğlu 

Rūmį 

Görelden yüzini yāruŋ belā baŋa şikār oldı 

İŋildüm artdı gün günden gözüm yaşı bıŋar oldı 

Var Eşrefoġlı Rūmį var bu derdi ķılma āşikār 

Saŋa çün derd-i zehri yār ŧolu ŧolu śunar oldı 
Gazel/6  

._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ /. _ _ 

_ 
ǾIraķ 

97 a Sâbit 
Efendi faśl-ı bahār oldı lāle-zāra buyur  

Nigāh-ı luŧf ile nergislere nežžāre buyur 

Saŋa recā idüp aġūşa Ǿarż-ı hāl itdük  

Mahall-i merĥametüz gel şu der-kenāra buyur 
Gazel/2 

 

. _ . _/. . _ _ / . _ . _ / . . _ Zencįr ǾIraķ 

97 a - 
O mehveşüŋ  yine yād-ı ruħiyle āh itdim 

O āh ile felek āyįnesin siyāh itdim 

[...] ŧūl u dırāz itdi viśāl-i dilberle 

Dirįġ Ǿömr-i Ǿazįzim hemān tebāh itdim 
Gazel/2  . _ . _/. . _ _ / . _ . _ / . . _ Zencįr 
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97 a - 
Murġ-ı cānı ideyim āteş-i ġāmda biryān  
Bezm-i Ǿaşķuŋda anuŋla mezelensün yārān 

Ĥarem-i meykedede kaǾbe-i maķśūdı bulup 
ǾAzm iden Ǿāşıķ-ı şūrįdeye cānım ķurbān 

Nazm/2 

 

. ._ _/. ._ _ /. . _ _ /. . _ 
Muĥammes-i 

Enfį Ĥasan 

Aġa 

97 a 
Nā’ilį 
Ķadįm 

Dil-i āşüfte kim ol Ǿanberįn-gįsūya baġlanmış 
Śanurlar sebze-i ħod rişte-i dilcūya baġlanmış 

Miyānuŋ fikr idüp diller ki zülfüŋ āşiyān itmiş 
Piristū beççeler kim gūyiyā bir mūyā baġlanmış 

Gazel/2  

._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ /. _ _ 
_ 

 

97 a - 

Ķaddüm ħam idüp cevr-ile ol ķaşı kemānum  
Öldürdi beni pįr olası tāze civānum 

Aġyāra lebün emdirir ol baŋa dā’im 

Yoķ yoķ deyü yoķdan gelür  ol ġonce-dehānum 

 - Nazm/2 

 

_ _ . / . _ _ . / . _ _ . / . _ _  SemāǾį ǾIrāķ 

97b Nažmį 

Ķo yaķsun küllį cismim nār-ı hicrān 

Göŋül śabr eyle śabr eyle śabūr ol 
Olur  elbette bir gün vaśl-ı cānān 

Göŋül śabr eyle śabr eyle śabūr ol 

Aŋa Ǿāşıķ dinür mi eyle inśāf 

Ki nār-ı Ǿaşķla yanup olmaya sāf 
Bu Nažmį-veş idüp tebdįl-i evśāf 

Göŋül şükr eyle şükr eyle şekūr ol 

İlāhį/3 

 

11‟li  Hece Ölçüsü İlāhį 

97b Mıśrį 
Ŧālib-i Ĥaķķuŋ  devāsız  dert durur sermāyesi 
Anıŋ içün āĥ u zār olur hemįn hem-sāyesi 

Kim ki mā zaġa’l-baśar sultānınıŋ ŧıflı ola 
Mıśriyā ol feyż-i aķdes nūrı oldı dāyesi 

Gazel/5 

 

_ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ İlāhį 

98 a Üftāde 
İlāhį yāri ķıl baŋa ki senden ġayrı yārim yoķ 

Ne yüzile varam saŋa günehden ġayrı kārım yoķ 

Benem Ǿāśį yüzi ķara ġarįb Üftāde bįçāre 

Ŧutuşmuşam ki bir nāra yanımca bir yanarım yoķ 
Gazel/5 

 

._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ /. _ _ 

_ 
İlāhį 

98 b 
Şemseddi
n Sivāsį 

Ey ġāfil uyan rıħlet-ı nā-gāhı unutma 
Yol ķorķuludur ķorķusu çok rāhı unutma 

Ey çeşm-i ĥaķāretle baķan merd-i faķįre 
Şemsį yüri sen Ħaķķa giden rāhı unutma 

Gazel/5 

 

_ _ ./. _ _ ./. _ _ . /. _ _  Segāh 

98 b - 
Śanma ol gül-çehre ey dil ĥüsnüŋe maġrūrdur 

Serv-i nāzım bād-ı dūşįneden maħmūrdur 

Ol nev-āmūz cefānıŋ baķma istiġnāsına 

Ey göŋül sen sabr ile ol cevr ile meşhūrdur 
Nazm/2 

 

_ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _  
Beste-i 

Muħammes 

98 b 
ǾĀşıķ 

Yūnus 

Rum’da ǾAcem’de  Ǿāşıķ oldum 
Yemen illerinde Veysel Ķaranį 

Allāhuŋ ĥabįbi dostum didügi 

Yemen illerinde Veysel Ķaranį 

Yūnus bunda idi kendisi anda 
Ārzūm ķaldı benüm yine ol yerde 

Yerini śorarsaŋ Ķaren köyünde 

Yemen illerinde Veysel Ķaranį 

İlāhį/7 

 

11‟li  Hece Ölçüsü  

99 a - 
O ħaŧ kim śafĥa-i pāk-i ruħ-ı cānāna yazmışlar 
Duħān āyetleridir kim gümüş fincāna yazmışlar 

Degül ebrū o bir ŧuġrā-yı ġarrādur ki çekmişler 
Cemālüŋ emrini kim Ǿāşıķ-ı nālāna yazmışlar 

Nazm/2 

 

._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ /. _ _ 
_ 

Beste-i Receb 

Uśūleş 

Çenber 

99 a - 
Nigāh-ı mest mi tįr-i kazā mıdır bilmem 

Bürehne-ħançer ķaśdı baŋa mıdır bilmem 

Beni getürmez o hercāyį yādına hergiz 

Lisān-ı Ǿaşķda nāmum vefā mıdır bilmem 
Nazm/2  . _ . _/. . _ _ / . _ . _ / . . _ 

Usūl-i 

Muĥammes 

99 a - 
Vaśf-ı śafā-yı cām-ı Cem’i gūş ider miyüz 

Hiç biz kühen sifāl ile mey nūş ider miyüz 

Aŋmaz mıyuz ġamuŋla geçen günleri meger 

Eyyām-ı ħoş-güzārı ferāmūş ider miyüz 
Nazm/2  _ _ . /_ . _ ./ ._ _ ./_ . _ Muĥammes 
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99 a 
Nā’ilį-i 
Ķadįm 

İzāruŋ gül gül olmış būseden dil dāġ dāġuŋdur 
Ĥased ol bāġbān-ı Ǿaşķa kim gül-çįn-i bāġuŋdur 

Nümāyan olmaduķça śubh-ı vuślat sönmesün yansun 
Fitįl-i dāġ-ı firķat sįnede ey dil çerāġındur 

Gazel/2 

 

._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ /. _ _ 
_ 

Dügāh 

Çenber EsǾad 

Efendi 

99 b 
ǾĀşıķ 

Yūnus 

Gele hey dervįş gele [gel] 

Gel Allāh’a dön Allāh’a 

Uyan ġafletden aç gözüŋ  
Gel Allāh’a dön Allāh’a 

Yūnusum eksikli sözüŋ  

Dergāhuna ŧuŧdum yüzüm 

Saŋa dirüm iki gözüm  
Gel Allāh’a  dön Allāh’a 

İlāhį/7 

 

8‟li  Hece Ölçüsü İlāhį 

99b Cevrį 
Ĥāl-i dili ol ġamze-i fettān ile söyleş 

Esrār sözin nükte-şināsān ile söyleş 

Kem-māyelere baĥŝ-i meǾānįde söz açma 

Cevrį gibi üstād-ı süħan-dān ile söyleş 
Gazel/5 

 

_ _ . / . _ _ . / . _ _ . / . _ _   

99b SaǾįdį 
Zinhār baķma śūret-i ikbāline śaķın 

Aldanma ĥįle-i felege iǾtimādı ķo 
- Müfred  _ _ . /_ . _ ./ ._ _ ./_ . _  

100a Mıśrį 
Tā ezelden biz bu Ǿaşķ içinde rüsvā olmışuz 

İsmimizdür söylenen maǾnāda Ǿanķā olmışuz 

Ten göziyle Mıśrį[yi] śūretle görsen dime kim 

Zįrā biz ol ķāf-ı śūret içreǾānķā olmışuz 
Gazel /12 

 

_ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _  Ĥiśār 

100 a Bāķį 
Cām laǾlindür senüŋ āyįne rūy-ı enverin 

Adı var Cām-ı Cem’üŋ Āyįne-i İskenderin 

- 

 
Gazel/1 

 

_ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _  Ĥiśār  

100 b 
ǾAzmizā

de Efendi 

Sevdā ger-i gįsū-yı nigār eyleme yā Rab 

Murġ-ı dil[i] ol dāma şikār eyleme yā Rab 

Göster baŋa āyįne-i ruħsār-ı murādı 

Ĥālim ġam-ı firķatle tebāh eyleme yā Rab 
Gazel/4  _ _ . / . _ _ . / . _ _ . / . _ _   

100 b Fiġānį 
Ħāme-i ķudretle yazdı naķş-bend-i Kāf  u Nūn 

Ĥüsn ü ħulķ ile seni ser-defter-i mā yesŧurūn 

Bu Fiġānį çeşm-i ħun-rįz-i belā-āmįz iken 

Eyledi teslįm-i cān innā ileyhi rāciǾūn 
Gazel/7  _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _   

101 a Bāķį 
Şeb-nem gibi dökülsün ķoŋ eşk-i firāvānum  

Güller gibi açılsun tek ġonce-i ħandānum 

Döksün güher-i eşki Bāķį reh-i kūyuŋda  

Maĥśūl-i dil ü dįde hep yoluŋa sulŧānum 
Gazel/6 

 

_ _ . /. _ _ _ /_ _ . /. _ _ _  

101 a Ĥilmį 
Gelme ey ķāmet-i bālā gel ey serv-i ħırāmānum 

Bu ġamgįne feraĥ baħş it gel ey baħş-i firāvānun 

Niyāzum ķalb-i yāra eylemez ise eger te’ŝįr 

ǾAceb mi Ĥilmiyā çāk eyler isem ben girįbānum 
Gazel/5  

._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ /. _ _ 

_ 
 

101 a Ĥilmį 
Esirįndür çü ŧıfl-ı dil kerem eyle gel āzād it 

A sulŧānum ya öldür ya visālüŋle anı şād it 

Firāķuŋ çün ħarāb itdi dil-i Ĥilmį ey miǾmār 

O bįmāruŋ derūn kalǾasın maǾmūr [u] ābād it 
Gazel/5 

 

._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ /. _ _ 

_ 
 

101 b - 
Her ķaçan laǾlin baŋa ol māh-peyker gösterür 
ǾAndelįb-i zārına berg-i gül-i ter gösterür 

Tįrüŋ ey ķaşı kemān geldikçe śaĥn-ı sįneme 
Śadr-ı dilde cān aŋa teklif idüp yer gösterür 

 
Nazm/2 

 

_ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _  

Bk.Hâfız 

Ahmed Paşa 
Ĥüseynį 

Kürdį  Çenber 

101 b - 
Geldi eyyām-ı ŧarab vaķt-i temāşā-yı çemen 

Keştį-i meyle donansun (... )  çemen 

Baġladı ħaŧŧ-ı Ǿizārın dil ol yāda enįs 

Naġme-i subĥ ol yine bed (...) şeydā-yı çemen 
Nazm/2  . . _ _/ . . _ _/ . . _ _/ . . _ 

Muĥammes-i 

Müezzinzāde 
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101 b - 
Sāķiyā bāde getür defǾ-i melāl eyleyelüm 

Niçe bir ġuśśa ile fikr-i muĥāl eyleyelüm 

Śayķal-ı bāde ile ġuśśa-i ġubārın silüben 

Açalum göŋlümüz āyįne-miŝāl eyleyelüm 
Nazm/2  . . _ _/ . . _ _/ . . _ _/ . . _  

Ħafįf-i 

Müezzinzāde 

101 b - 
Feryādıma irmezse n’ola ol boyı şimşād 

Kūyuŋda feleklerden aşar nāle vü  feryād 

İbrāmı gel ey sāķį-i gül-çehre ķo sen de 

Almışdur olan Ǿaķlımız ol şūh perį-zāde 
Nazm/2  _ _ . / . _ _ . / . _ _ . / . _ _  

SemāǾį-i 

Müezzinzāde 

102 a - 

Ey göŋül meydān açıldı elde çevgān oynadı 
Sįnelerden zeyn olundı yāreler cān oynadı 

Şāh ŧamarlardan revān oldı miŝāl-i selsebįl 

Gūyiyā fısķiyyeden serpilüp ķan oynadı 

Vaśf bu cengüŋ ħayāli oldı dilde destān 
Tā ķıyāmet ĥaşr olunca söylenür bu rāygān 

Öyle bir ceng ü cidāl oldı zamān ķahramān 

Seyr ider İsrāfįl anı elde mįzān oynadı 

MurabbaǾ/7 

 

_ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _  
Beyit olarak 

yazılmıştır. 

102 b 
Yūnus 

Emre 

Niçe bir besleyesin sen bu ķadd ü ķāmeti 

Düşdüŋ dünyā źevķına unutduŋ ķıyāmeti 

Dervįş Yūnus sen daħı gerçeklerden ola gör 

Girçek erenler imiş cümlenüŋ ziyāreti 
İlāhį/6  14‟lü  Hece Ölçüsü Būselik 

102 b Ĥilmį 
Mücerredān-ı ĥaķįķat sivāyı n’eylerler 

Beķāya mā’il olanlar fenāyı n’eylerler 

Yeter yeter bu heveskāri-i emel Ĥilmį 

 Ki pįş-gāh-ı Ħudā’da hevāyı neylerler 
Gazel/8 

 

. _ . _/. . _ _ / . _ . _ / . . _ 
Şehnāz 

Būselik 

102 b Ĥilmį 
Rāżį ideŋ cefā-yı cigersūz-ı yāra lįk 

Bār-ı ġam-ı raķįb çekilür belā degül 

Ħālet oldı kūy-ı yārda Ĥilmį ħaste-dil 

Çeşm terāĥĥum ise nigāh āşinā degül 
ĶıtǾa/2 

 

_ _ . /_ . _ ./ ._ _ ./_ . _  

103 a Ĥilmį 
Bildüŋ bu köhne ev saŋa dār-ı beķā degül  

Dildāde olmaķ aŋa efendi sezā degül 

Uyma hevā-yı nefsüŋe kim düşmanıŋdır ol 

Ĥilmį reh-i śivāya nefs-i reh-nümā degül 
Gazel/6  _ _ . /_ . _ ./ ._ _ ./_ . _  

103 a Ĥilmį 

Olam dirseŋ iki Ǿālemde dilşād 
Lisānuŋ źikr-i ĥaķķa eyle muǾtād 

Derūnuŋ fikri ile olsun ābād 

Göŋülden ġayrı eyle ŧarĥ u ibǾād 

Bulam dirseŋ tecellį-i cemāli 
Muķaddem eyle Ĥilmį levh-i bāli 

Nuķūş-ı māsivādan cümle ħāli 

Göŋülden ġayrı eyle ŧarĥ u ibǾād 

MurabbaǾ/3 

 

._ _ _ /. _ _ _ / ._ _  

103 b 
ǾAbdüśśa

med 

Tende cānum cānda cānānum Muĥammed Muśŧafā 

Mülk-i dil taħtında śulŧānum Muĥammed Muśŧafā 

Yā Resūlullāh ġarįbüŋdür senüŋ ǾAbdüśśamed 

Ķıl şefāǾat ey kerem-kānım Muĥammed Muśŧafā 
Gazel/5 

 

_ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _  İlāhį ǾAşįrān 

106 a - 
Ey seĥer yeli benimçün yāra aġlar diyesün 
Hep seniŋçün giceler baġrını ŧaġlar diyesün 

Yüz sür evvel pāyına benden eyit soŋra selām 
Aġlamaķdan gözleri seyl oldı çaġlar diyesün 

Nazm/2  _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _   

106 a - 
Aŋmaz olduŋ beni mihr ile muĥabbet bu mıdır 

Yılda bir kez görebilmem seni ülfet bu mıdır 

Bu benim gibi esįrüŋ ola raĥm itmeyesün 

Ey şehenşāh-ı kerem şarŧ-ı mürüvvet bu mıdır 
Nazm/2  _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _   

106 a - 
Çeşm-i mey-gūnuŋ ki bezm-i meyde cānān döndürür 
Sāķį-i gül-çehre gūyā cām-ı raħşān döndürür 

Berg-i ruħsārı Ǿarakrįz-i gülāb-ı şerm olur  
Ol gül-endāmıŋ ki āġuşunda yārān döndürür 

Nazm/2  _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _  Çenber 

106 a - 
Gel ġonce gibi durma yüzin olma cefā cū 

Bir pāre açıl ey gül-i raǾnā niçe ber bū 

Reftāra gel ol ķadd-i ķıyāmetle ki yer yer 

Çıķsun felege velvele-i naǾre-i yā Hū 
Nazm/2  _ _ . / . _ _ . / . _ _ . / . _ _ 

EsǾad Efendi 

Remel 
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106 a - 
Çıķınca pįrehenden o sįne deryāda 
Śadef ĥırām ola dürr-i semįne deryāda 

O üstüħān-ı raķįķ o sįne-i berrāķ 
Düşürdi mevcleri birbirine deryāda 

Nazm/2  . _ . _/. . _ _ / . _ . _ / . . _  

106 a - 
Tįġına ħançerine ġamze-i mestānesine 
ǾĀşıķ oldum o şehüŋ ŧarž-ı levendānesine 

Neş’e yoķdur bu ŧoķuz kāseden erbāb-ı dile 
ǾAşķ ola meykedenüŋ bāde vü peymānesine 

Nazm/2 

 

. ._ _/. ._ _ /. . _ _ /. . _ 

Muĥammes-i 

ǾÜsküdāri 
Ĥāfıž 

Merhûm 

106 b Ĥilmį 
Şāh-ı Ǿiķlįm-i risālet pādişāh-ı enbiyā 

Şems-i tābān-ı hidāyet māh-ı evc-i ıśŧıfā 

Yā resūlullāh şefāǾat ķıl bu Ĥilmį-i Ǿācize 

Cürmüne ĥadd yoķ faķįrindür senüŋ ol bį-nevā 
Gazel/6 

 

_ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _  

Üstāźım 

Yūsuf 

Efendizāde 
El-Hacı 

ǾAbdullah 

Efendi 
Hażretleriniŋ 

İnşā  

Eyledigi 
İlāhįlerdendir 

106 b Ĥilmį 
Maĥcūb iden ey dil beni rū-yı siyehimdür 

Yüz ķaralıġına daħı bāǾiŝ günehimdür 

Dergāh-ı Ħudāvende ne yüzle varacaķsın 

Fikr eyleye gör kim bu fikir emr-i mühimdür 
Gazel/2 

 

_ _ . / . _ _ . / . _ _ . / . _ _   

106 b Ĥilmį 

Źikr-i Ĥaķķ’a rūz [u] şeb şuġl eyle gel 
Māsivādan ķalbüŋi ķurtar kes el 

Ķulluġunda eyleme Ĥaķķıŋ  kesel 

Dergeh-i Mevlāya eyle intisāb 

Ĥilmiyā saǾy eyleyüp leyl ü nehār 
Ħıdmet-i Mevlāda olġıl pāydār 

Eylemez  redd ġaniyy-i perverdigār 

Dergeh-i Mevlāya eyle intisāb 

MurabbaǾ/5 

 

_ . _ _/ _ . _ _/ _ . _  

107 a - 
Bahār geçdi göŋül terk-i gülsitān idegör 

O nev-nihāl gül[ü] ħānede nihān idegör 

[...]  ile revā cāzım-i eşk-i ħūninüŋ 

Benefşe-zār-ı müjeŋ reşk-i erġuvan idegör 
Nazm/2  . _ . _/. . _ _ / . _ . _ / . . _ 

Zencir 

ǾArazbār 

107 a - 
Firķat şebüŋi bāri bir gün seĥer itmez mi 

Bu nāle’-i şebgįrin āħir eŝer itmez mi 

Ol gözleri maħmūr bįdār olup uyħudan 

Ben Ǿāşıķ-ı bį-ħˇāba bir kez nažar itmez mi 
Nazm/2  _ _ . /. _ _ _ /_ _ . /. _ _ _  Terk-i đarb 

107 a 
Yahyā 
Nazįm 

Müşk-i Çįn yazdım yaŋıldım zülfüŋi ķıldım ħaŧā 
Ey ġazāl-ı nāzenįn yāzmaz yaŋılmaz bir Ħudā 

Rūzgār ile olur pā-māl ĥüsnüŋ Ǿāķıbet 
Dįde-i ħūrşįd kuhl-i çeşm-i māha tūtiyā 

Gazel /2  _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _  Çenber 

107 a 
Seyyid 
Vehbį 

O şūħ olursa baŋa mihr-bān murādumca 
MüsāǾid olmış olurdı zemān murādumca 

O ŧarz u  ŧavr ŧabįǾat o şįve göŋlümce 
Ħırām [u] cilve Ǿacāib miyān murādımca 

Gazel /2  . _ . _/. . _ _ / . _ . _ / . . _ Nuhuft Zencįr 

108 b ǾAzįzį 

ǾAşķıŋ meyine ķanduŋ 

N’olduŋ  a göŋül n’olduŋ 

Yaķdıŋ beni yandırduŋ 
N’olduŋ  a göŋül n’olduŋ 

Gel imdi ey ǾAzįzį 

Sırrıŋ dime ol ebsem 

Aĥvāle olup maĥrem 
N’olduŋ  a göŋül n’olduŋ 

İlāhį /4  7‟li Hece Ölçüsü Hicāz 
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108 b Hüdāyį 

Musaħħar emrüŋe hep cümle eşyā  

Seniŋdür ķavl seniŋdür ĥükm efendim 
Eliŋ altındadır dünyā vü Ǿuķbā  

Seniŋdür ķul seniŋdür ĥükm efendim 

ǾUsāta raĥmet u ġufrān idersin  

Göŋüller derdine tįmār idersin 
Hudāyį’ye Ǿaŧā iĥsān idersin  

Seniŋdür ķul seniŋdür ĥükm efendim 

İlāhį /7 

 

._ _ _ /. _ _ _ / ._ _  

109 b 
Eşrefoġlu 

Rūmį 

Şular kim dost elinden içti cāmı 

Olar bilmedi hergiz ħāś u Ǿāmı 

Buları Eşrefoġlı Rūmį'ye śor  

Oları göstere saŋa müdāmį 
Gazel/6  ._ _ _ /. _ _ _ / ._ _ İlāhį 

110 a - 
Ol ġonçe femüŋ cümleten endāmı güzeldir 

Nežžāresi ħoş dįde-i bāđāmı güzeldir 

Her cünbüşi nādįde her-ı etvārı müsellem 

Reftārı güzel şįveǾ-i ārāmı güzeldir 
Nazm/2 

 

_ _ ./. _ _ ./. _ _ . /. _ _  

 

Dü-Makām-ı 

Huzzām 

Remel-i Bekir 
Aġa 

110 a - 
Ol lāle ruħuŋ  ŧarĥ-ı gülistānı güzeldir 

Gül ġonçesi zįbā gül-i ħandānı güzeldir 

Endāmı tamām zįver-i āġūş-ı murādat 

Sįmįn teni nāzik ber-i Ǿüryānı güzeldir 
Nazm/2 

 

_ _ ./. _ _ ./. _ _ . /. _ _  

 
Muħammes-i 

Bekir Aġa 

110 a - 
Bıraķmam ķayd-ı zülfüŋ lāyıķ-ı zencįr olursam da 

Yine geçmem begim ol ġamzeden dil-gįr olursam da 

Saŋa hercāyi dirler bendeŋe bir Ǿāşıķ-ı śādıķ 

Medār-ı iftiħārumdır eger teşhįr olursam da 
Nazm/2 

 

._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ /. _ _ 
_ 

 

Semāį-i Bekir 

Aġa 

110 b Ĥilmį 
Māsivāyı śatmayınca naķd-i sırr girmez ele    
Terk-i aġyār itmedikçe nūr-ı Ĥaķ girmez dile 

Māsivā naķşın idüp ĥakk levĥ-i dilden Ĥilmiyā 
Naķş-ı sırr-ı vaĥdeti taĥśįl ide gör źikr ile 

Gazel/6  _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _   

110 b Ĥilmį 
Rāh-ı haķda pişvā ķıl şeyħ ǾAbdülķādiri 

Vāśıl olmaķ isteriseŋ śūfiya ol ķādirį 

Ayaġım baśdım riķāb-ı evliyāya didi ol 

Ĥilmiyā olsa Ǿaceb mi evliyānuŋ rehberi 
Gazel/6 

 

_ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _   

111 b Mıśrį 
Ŧoġdı ol śadr-ı risālet baśdı Ǿarş üzre ķadem 

Śaldı ol nūr-ı nübüvvet pertevin fevķa’l-ümem 

Yā Resūlallāh şefāǾat ķıl Niyāzį bendeŋe 

Şol zamān kim baş açıķ ayaķ açıķ ķan aġlayam 
Gazel/6  _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _  

 

Faśl-ı Nevā    

111 b 
ǾĀşık 
Yūnus 

Mülk-i beķādan gelmişem fānį cihānı n’eylerem 
Ben dost cemālin görmişem ĥūr-ı cinānı n’eylerem 

ǾĀşıķ Yūnus maǾşūķuna vuślat olunca mest olur 
Ben şįşeyi çaldum ŧaşa nāmus-ı Ǿārı neylerem 

Gazel/6 

 

_ _ . _ /_ _ . _ /_ _ . _/_ _ . 
_ 

 

112 a 
ǾAbdüśśa

med 

ǾAşķla nūş eyleyen bezm-i ezel peymānesin  

Ķayd-ı farķa düşmez aślā dōst ile bigānesin 

Aç ķulaġın diŋle  pendin Seyyįd ǾAbdüśśamedi 

Diŋleme her zāhid-i ħuşkuŋ ķurı efsānesin 
Gazel/5 

 

_ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _   

112 a 
ǾĀşık 

Yūnus 

Cānum ķurbān olsun senüŋ yoluna 
Adı güzel kendi güzel Muĥammed 

ŞefāǾat eyle bu kemter ķulına 

Adı güzel kendi güzel Muĥammed 

ǾĀşıķ Yūnus neyler cihānı sensiz 
Sen peygambersin şeksiz gümānsız 

Saŋa uymayanlar ķoyar įmansız 

Adı güzel kendi güzel Muĥammed 

İlāhį/3  11‟li  Hece Ölçüsü  
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112 b 
İsā 

Maĥvį 

Derdmendem mücrimem dermāne geldüm yā Resūl  

Sā’ilem muĥtācınam iĥsāna geldim yā Resūl 

İtme Maĥvį bendeŋi red ey şefāǾat menbaǾı 

Sen gibi iĥsānı çoķ sulŧāna geldim yā Resūl 
Gazel/3 

 

_ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _  

Eş-şeyħ 

Maĥvį 
Ķuddise 

Sırrahu / 3 

Receb sene 
1191 

112 b Reşįd 
Ey cemālüŋ pertevinden zerre cürm-i āfitāb 

İķtibās-ı nūr ider  her an yüzünden āfitāb 

Bāb-ı luŧfuŋdan ħudāvendā meded dūr eyleme 

Eyle sulŧānum şefaǾatle Reşįdi behre-yāb 
Gazel/6 

 

_ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _  

Reşįd-i 
Üsküdāri  

Biĥamdüllahi 

TeǾālā 

113 a Ĥilmį 
Ey dil muĥaķķaķ uyduŋ hevāya 

Ķıldıŋ muĥabbet kār-ı cefāya 

Ĥilmįye maķśūd olaydı ĥāśıl 

Śalaydı ol serv üstüne sāye  
Gazel/11  _ _ . _ _ /_ _ . _ _   

113 a - 
Devlet-i bįdāra virmem ĥüsn-i rūz-efzūnunı 

Śubĥ-i iķbāle degişmem Ǿārıż-ı gülgūnunı 

Olmasun āyįne meksūr nigāh naħvet 

Eyleme şikeste-ħaŧır cānım maĥzūnunı 
Nazm/2  _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ 

Çenber-i 

Çorbacızāde 

113 b 
Yūnus 

Emre 

Menem zār ķılan ol yāra ķarşu 

Göŋülden cān viren ol dāra ķarşu 

Bugün ġurbetde ķaldı Yūnus Emrem 

Ki Ǿaşķı söyledi aġyāra ķarşu 
Gazel/5 

 

. _ _ _ /. _ _ _ /. _ _  Śabā 

113 b 
Ümmį 

Sinān 

Aceb ĥayrān oldum Ǿaşķa uyaldan  

Yanup biryān oldum Ǿaşķa uyaldan 

Sinān Ümmį eydür ķalmadı bir ġam 

Özge sulŧān oldum şevķe uyaldan 
Gazel/5  11‟li  Hece Ölçüsü  

114 a 
ǾĀşık 
Yūnus 

Bir ġaribem şu cihānda  

Aġla aġla gülme göŋül 
Derdüŋ çoķdur gāyet senüŋ  

Gülme gülme aġla göŋül 

 Dervįş Yūnus söyler sözün  

Hemān ŧopraķ bilür özün 
Eger yazın eger güzün  

Aġla aġla gülme göŋül 

İlāhį/5 

 

8‟li  Hece Ölçüsü  

114 a 
Ümmį 

Sinān 

Gelmişem vaĥdet elinden Ǿaşķ-ile cihāna ben 

İçmişem cām ezelden olmuşam mestāne ben 

Ey Sinānį Ǿaşķ maķāmı pes rıżā-yı Ĥaķdurur 

Pādişāhın ħizmetinde ŧurmuşam dįvāne ben 
Gazel/5  _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _   

114 b Fenāyį 
Yā ilāhį āsitānuŋ ĥasteye dārü’ş-şifā 

Şerbert-i vaśluŋ içenler buldı her derde devā 

Źerre görünmez Fenāyį işbu Ǿālem Ǿārife  

Bir demine vuślatuŋ iki cihān olmaz bahā 
Gazel/5  _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _   

114 b NaǾlį 
Ĥamdilillāh nev-bahār ile gelüp nev-rūzımız 

Gül gibi geldi açıldı ŧāliǾ-i fįrūzımız 

Ey Murād her baĥār biz diŋleriz bülbülleri 

Nāle-i mürgān olupdur şimdi sāz [u] sözimiz 
Nazm/2 

 

_ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ 
Çenber-i 

NaǾlį 

 

114 b 
ǾĀşık 

Yūnus 

Yüce sulŧānum derde dermānum 

Yürekde cānum hū dimek ister Hū 

Yūnus postunda göŋül dostunda 

Śırāŧ üstünde hū dimek ister Hū 
İlāhį/5  

10‟lu Hece Ölçüsü  

114 b - 
Olsun tırāş-ı ĥaŧŧ-ı ruħıŋ sāye śalmasun 

İtdüklerüŋ bu ĥüsn ile yanında ķalmasun 

Budur niyāzı Ǿāşıķ-ı ĥasretkeşin müdām 

Bir būse almayınca Ħudā cānum almasun 
Nazm/2  _ _ . /_ . _ . / ._ _ . /_ . _ SemāǾi 
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114 b - 
Ruħuŋ bir cāmile ey şāh ĥüsnüŋ gül gül olmuşdur 

Dil-i şūrįdemüz şevķ ile gūyā bülbül olmuşdur 

Çemende zülf ü ruħsārın anup sūr u tebessümle 

Anıŋ her bir şerār-ı dūd-ı āhum sünbül olmuşdur 
Nazm/2  

._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ /. _ _ 

_ 
Çenber 

115 a Revānį 
ǾĀşıķa seyr itmege bir ķāmet-i bālā gerek 

Śūfįyā dervįş olanuŋ himmeti aǾlā gerek 

Sįm u zer ister Revānį şimdiki maĥbūblar 

Ħātır-ı Ǿaşķ gerekmez anlara dünyā gerek 
Gazel/5  _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _  

Terennüm  

ke-evvel 

115a - 
Gözüm göŋlüm ırāġ olmaz ħayāl-i vāśf-ı dilberden 

Geçersem ben göŋül geçmez cihān içre güzellerden 
- Müfred  

._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ /. _ _ 

_ 
 

115 a - 
Būy almadı bu bāġda bir yāsemen diken 

Ķaddini görmek olmadı hiç nāreven diken 

Kim gül dikerse gülşene ħār oldı ķısmeti 

Çoķ gül ŧaķındı gülşen-i dehre diken diken 
ĶıŧǾa  _ _ . /_ . _ . / ._ _ . /_ . _  

115 a - 
Evvelā cemreler hevāye düşer 
Pür-ĥarāret olur da āba düşer 

Ŝāliŝen ġāyet ķo emtiǾadan 
Ħāki teşrįf idüp türāba düşer 

Nazm/2  . . _ _ / . _ . _ / . . _  

115 a - 
ǾĀşıķa ikbāl gāhį gül gibi rū gösterür  

Gāh olur dilber yüzünden çin-i ebrū gösterür 

Şāhid-i gül cūya Ǿaks-i nümāyān itmede    

Bir perįdir āb içinde śanki pehlū gösterür 
ĶıtǾa/2  

_ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _  

115 a - 
Ger dilersen ki seni ĥażret-i Mevlā begene 

Sögene eyle duǾā arķacıġın ŧut dögene 

Dār-ı dünyāda eger arķanı ŧutsaŋ dögene 

Rūz-ı mahşerde seni ĥażret-i Mevlā begene 
ĶıŧǾa/2  . ._ _/. ._ _ /. . _ _ /. . _  

115 a - 
İşitdim gūş-i cāna hātif-i ķudsį didi tāriħ 
Dilā dārü’s-selāmı seyf ile Sultān Murād aldı 

Devlet-i dār-ı cihān devr-i zamān ey Bāķį 
Pāy-dār olmadıġun devlet-i Dārādan bil 

Tāriħ/1 

 

._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ /. _ _ 
_ 

Tāriħ-i fetĥ-i 
Baġdād 

115 b Bāķį 
Fitne-i Ǿālemi ol kāmet-i bālādan bil 
Her belā kim yitişür Ǿālem-i bālādan bil 

Devlet-i dār-ı cihān devr-i zamān ey Bāķį 
Pāy-dār olmadıġun devlet-i Dārādan bil 

Gazel/5  . ._ _/. ._ _ /. . _ _ /. . _  

115 b Bāķį 
Ħalk-i Ǿālem ezelį böyle perįşān ancaķ 

Kimi ħandān kimi giryān kimi nālān ancaķ 

Bāķiyā ħanķah-ı gülşen-i Ǿālemde müdām 

Her gelen kimse bu esrār ile ĥayrān ancaķ 
Gazel/5  . ._ _/. ._ _ /. . _ _ /. . _  

115 b Bāķį 
Döndi  bezm-i baġda bir dilber-i ŧannāze gül 

Cilve-i ĥüsn eyledi giydi libās-ı nāze gül 

Bāġ-ı ĥüsn-i yāra baķ görmek dilerseŋ Bāķiyā 

Taħt-ı devlet nev-bahārında açılmış tāze gül 
Gazel/5  _ _ . / . _ _ . / . _ _ . / . _ _   

115 b Bāķį 
ǾAşķuŋla ķılup ķametini dāl ķaranfül 
ǾArż itdi yine mūy-ı sefįd āl ķaranfül 

Geh şįşe gāhi kühne-sifal ile ķılur Ǿayş 
Bāķį-veş olup işrete meyyāl ķaranfül 

Gazel/5  _ _ . / . _ _ . / . _ _ . / . _ _   

115 b - 

Ķadr-i viśālüŋ Ǿıyd-ı saǾādet 

Şām-ı firāķuŋ rūz-ı ķıyāmet 
Zevķ-āħiz olup ġam žāhir oldı 

Gelmek irādet gitmek icāzet 

 RubāǾį 

 

Ahrem  

116 b Hüdāyį 

Ey nefs-i şūm insāf idüp dimedüŋ yā Hū 
Ķalbüŋ günehden pāk idüp dimedüŋ yā Hū 

Hįç tebdįl-i evśāf idüp dimedüŋ yā Hū 

Şimden girü inśāf idüp diyelüm yā Hū 

Ĥaşr [u] neşr iķrār idüp itmegil inkār 
Öŋünde eyle azıġıŋ elde fırśat var 

Źikr idüp Ĥaķķı Hüdāyį eylegil tekrār 

Şimden girü insāf idüp diyelüm yā Hū 

İlāhį/3  13‟lü Hece Ölçüsü Hüseynį 
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116 b 
ǾĀşık 
Yūnus 

Behey ķardeş Ĥaķķ’ı bulam mı dirsin 

Ĥaķķa yarar Ǿamel işlemeyince 
Bu śırruŋ  ötesin duyam mı dirsin 

Mürşįd-i kāmile söylemeyince 

ǾAşķım cūş eyledi yüregim ħarlar 

ǾAşķı olan nāmūs [u] Ǿārı neyler 
 Behey Yūnus saŋa söyeleme dirler 

Ya ben öleyim mi söylemeyince 

İlāhį/3 

 

11‟li  Hece Ölçüsü  

117 a Ĥilmį 

Ĥaķķuŋ cemālin gözleyen  

Hū dimesün ya ne disün 

Zevķ-i viśālüŋ özleyen  
Hū dimesün ya ne disün 

Ol kim ola Ǿaşķ-āşinā  

İşitse ħōş śavt-ı nevā 

İnśāf idelüm Ĥilmiyā  
Hū dimesün ya ne disün 

İlāhį/6 

 

7‟li  Hece Ölçüsü  

117 a 
ǾĀşık 

Himmet 

Uyan be hey ġāfil ħāb-ı ġafletden 
ǾÖmrüŋ geldi geçdi ħaberüŋ var mı 

Bir ħaber alduŋ mı sırr-ı vaĥdetden  

Murġ-ı cānuŋ uçdı ħaberüŋ var mı 

ǾĀşıķ Himmet senden evvel gelenler 
Kimisi ķul kimi sulŧān olanlar 

Dünya benüm mülküm deyüp yelenler 

Ecel cāmın içdi ħaberüŋ var mı 

İlāhį/5 

 

11‟li  Hece Ölçüsü  

117 b 
Eşrefoġlu 

Rūmį 

Ey Allāhım beni senden ayırma 

Beni senüŋ cemalüŋden ayırma 

Eşrefoġlı senüŋ kemter ķuluŋdur 

İlāhį ķulı sulŧandan ayırma 
Gazel/7  ._ _ _ /. _ _ _ / ._ _ 

     İlāhį-i 

Eşref Sulŧān 

117 b 
Dervįş 

ǾOsmān 

Żiyālar virdi nūrıyla dil ü cāna seĥer źikri 

Śafalar baħş idüp vaśl itdi sübĥāna seĥer źikri 

Bi-ĥamdi’llāh Ǿanāśır bend [ü] bāġından ħalāś idüp 

Müyesser ķıldı vuślat Dervįş ǾOsmāna seĥer źikri 
Gazel/6  

._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ /. _ _ 

_ 
 

118 a YaǾkūb 
Dil ü cān hįç ķarār itmez tecellį eyle yā Allāh 

Eşiginden firār itmez tecellį eyle yā Mevlā 

Çün Ǿāşıķdur saŋa YaǾķūb  nūrın göster eyā maĥbūb 

Yine sensin saŋa maŧlūb tecellį eyle yā Allāh 
Gazel/5 

 

._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ /. _ _ 

_ 
 

118 a 

Ĥacı 

Bayrām 
Velį 

N’oldu bu göŋlüm n’oldu bu göŋlüm  
Derd ü ġamıŋla ŧoldı bu göŋlüm  

Yandı bu göŋlüm yandı bu göŋlüm  

Yanmada dermān buldı bu göŋlüm 

Bayrām Velį Bayrām Velį  
Bayrām idersüŋ yār ile şimdi 

Ħamd u ŝenāda ħamd u ŝenāda  

Dostla bayrām itdi bu göŋlüm 

İlāhį/5 

 

10‟lu  Hece Ölçüsü  

119 b 
ǾĀşık 

Yūnus 

Allāh emrin dutalım raĥmetine batalım 

Bülbül gibi ötelim Allāh Kerįm Raĥįm Allāh 

Yūnus segirdüp gezer ölüp tedbįrler bozar 

Görmek isterseŋ dįdār Allāh Allāh Kerįm Allāh   
İlāhį/5  14‟lü  Hece Ölçüsü Faśl-ı İśfehān 

119 b 
Aķşemse

ddįn 

Zihį cān kim münevverdür bugün nūr-ı mücellādan 

Zihį dil kim muǾaŧŧardur hevā-yı Ǿaşķ-ı Mevlādan 

Ħudānuŋ Ǿāşıķı çoķdur velį Aķşemseddįn gibi 

Ķanı bir gerçek Ǿāşıķ kim yanupdur Ǿaşķ-ı Mevlādan 
İlāhį/6 

 

._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ /. _ _ 

_ 
 

120 a Fazlį 
Vire mi derd-i śanem derdime dermān vire mi 
Vaķtidir yüregimüŋ dem-be-dem artar veremi 

Fazlį sen māh dilerseŋ yüzüŋi göklere ŧut 
Böyle maĥrum mı ķoya çoķdur Allāh’ıŋ keremi 

Gazel/6  . ._ _/. ._ _ /. . _ _ /. . _  

120 a Ĥilmį 
Safālar baħş ider nāsa dür-i enfās-ı pakizeŋ  

Ĥadįŝüŋ reh-nümūnı iķtidādur yā Resūlullāh 
- Gazel/1  

._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ /. _ _ 

_ 
 

120 b Ĥilmį 
Feżā-yı dergehüŋ kān-ı Ǿaŧādur yā Resūlullāh 

Cenābuŋ melce’-i ehl-i recādur yā Resūlullāh 

Ne mümkįn eylemek icmāl-i vaśfuŋ Ĥilmį-iǾāciz 

Ki vaśśāfuŋ cenāb-ı kibriyādur yā Resūlullāh 
Gazel/8  

._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ /. _ _ 

_ 
 

121 a Nābį 
Gel ey nesįm-i śabā ħaŧŧ-ı yārdan ne ħaber 
Gelür mi ķāfile-i müşg-bārdan ne ħaber 

 

Şemįm-i zülfine āmādedür meşām-ı ümįd 

Ne gūne cünbüşi var rüzgārdan ne ħaber 
Gazel/2  . _ . _/. . _ _ / . _ . _ / . . _ Zencįr 
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121 a - 
Leyle-i zülfüŋ dil-i mecnūn olur dįvānesi 
Murġ-ı Ǿaşķuŋ mū-be-mū zencįr-i pādır lānesi 

Ġonce-i śad-berg-i bāġ-ı vuślat ol bārį amān 
Ey hezār-ĥasret yüz virmeye bir dānesi 

Nazm/2  _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ 
Çenber-i 
Kürkçi 

121 a - 
Geldi dehene hicriŋile cānım efendim 
Ĥasretle benim ķalmadı dermānım efendim 

Baħtım unudalı beni bir ħayli zamāndır 
Sen de mi unutdun beni sulŧānım efendim 

Nazm/2  _ _ . / . _ _ . / . _ _ . / . _ _  SemāǾį 

121 b 
ǾĀşıķ 
Yūnus 

Her ķaçan aŋarsam seni ķarārum ķalmaz Allāh’um 
Senden ayruķ gözüm yaşın kimseler silmez Allāh’um 

ǾĀşıķ Yūnus seni ister luŧf eyle cemālüŋ göster 
Cemālin gören Ǿāşıķlar ebedį ölmez Allāh’um 

İlāhį/5  8‟li  Hece Ölçüsü ǾUşşāķį 

121 b 
Eşrefoġlu 

Rūmį 
Bu göŋlüm şehrini seyrān iderken 
Didi sırrum baŋa seyrān içinde 

Aç gözüŋi Eşref  Ĥaķķı zikr eyle 
Feźkurūnį  didi Ķur’ān içinde 

Gazel/8  11‟li  Hece Ölçüsü  

122 a 
Mürįdoġl

u 
Bugün bize śafālarla śafā-yı Muśŧafā geldi 
Zihį zevk-i vefālarla śafā-yı Muśŧafā geldi 

Mürįdoġlı ne ĥāletdür niçün göŋlüŋ melāmetdür 
Gelen ħatm-i risāletdür śafā-yı Muśŧafā geldi 

Gazel/6  

._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ /. _ _ 
_ 

ǾUşşāķį 

122 a Recāį 

Bu cān teşne viśāl-i ĥażretine 
Efendim maǾbūdum maķśūdum Allāh 

Ne çāre niçe irem vuślatuŋa 

Efendim maǾbūdum maķśūdum Allāh 

 İlāhį/1 

 

11‟li  Hece Ölçüsü  

122 a Yaĥyā 
Döndi murād üzre felek devrān bizimdür bu gice 

Sāķį döndür sāġārı mihmān bizimdür bu gice 

Yaĥyā ne ħoşdur bezmimiz gülzāra geldik sanki biz 

Bülbülleri söyletmezüz efġān bizümdür bu gice 
Gazel/4 

 

_ _ . _ /_ _ . _ /_ _ . _ / _ _ 
. _  

 
 

122 a Bāķį 
Zülfüŋi görsem Ǿizāruŋ üzere ey ĥūr-ı cemįl 

Śanuram zencir zülfüŋ  baġlamışdur selsebįl 

Muntažır olsa n’ola nergis ġubār-ı kūyuŋa 

Tūtįyāya Bāķiyā muĥtāc olur çeşm-i Ǿalįl 
Gazel/2 

 

_ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _  
 

ǾUşşāķ-ı 
Çenber 

122 b Bāķį 
Müşkil imiş ki dilrübā ŧıfl ola dil-sitān ola 
ǾĀşıķ-ı zār u mübtelā pįr ola nā-tevān ola 

Bāķi’ye sāķiyā feraĥ ver ki fenā bula teraĥ 
Şol meyi śun ki bir ķadeĥ pįr içe nev-cevān ola 

Gazel/5 

 

_ . . _ /. _ . _ /_ . . _ /. _ . _  

122 b Bāķį 
Nev-bahār irişdi vü gitdi şitā 

Keyfe yuĥyi’l-arża baǾde mevtihā 

Eşk-i çeşmüm yāra Ǿarż itdüm didi 

Bāķiyā maǾlūm oldı mā-cerā 
Gazel/5  _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _  

122 b Bāķį 
Ķıldı āfāķı muǾaŧŧar ŧalǾat-ı raħşān-ı Ǿįd 

Ħalķa dįbālar geyürdi māh-ı nūr-efşān-ı Ǿįd 

ǾĀşıķa iĥsān ise mākśūd elinden dōstum 

Dest-būsuŋdur muĥaśśal Bāķį’ye įĥsān-ı Ǿįd 
Gazel/5 

 

_ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _   

123 a Recāį 

Bu cān teşne viśāl-i ĥażretüŋe 

Efendim māǾbūdum maķśūdum Allāh 
Ne çāre nice irem vuślatuŋa 

Efendim māǾbūdum maķśūdum [Allāh] 

Bihaķķ-ı sūre-i Ŧāhā vü Yāsįn 

Recā’įnüŋ ķabūl eyle duǾāsın 
Gider ķalbiŋdeki ĥubb-ı sivāsın 

Efendim māǾbūdum maķśūdum [Allāh] 

İlāhį/3 

 

11‟li  Hece Ölçüsü İlāhį ǾUşşāķ 
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123 a Bāķį 
ǾAşķuŋla ķılup ķāmetini dāl ķaranfül 

ǾArż itdi yine mūy-ı sefįd āl ķaranfül 

Geh şįşe ü gāh kühne-sifāl ile kılur Ǿayş 

Bāķį-veş olur Ǿişrete meyyāl ķaranfül 
Gazel/5  

_ _ ./. _ _ ./. _ _ . /. _ _  

 
 

123 b Naĥįfį 
MeǾāśįden vücūduŋ ŧāhir it eşk-i nedāmetle 

Naśįĥat saŋa varma Ǿarśa-ı ĥaşra bu ĥāletle 

Naĥįfį  ķayd-ı hicrāndan eger āsāyiş isterseŋ 

Yakįn ol bezm-gāh-ı ķurba tāǾat-ı ibādetle 
Kasįde/13  

._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ /. _ _ 

_ 
 

123 b Naĥįfį 
Aġardı mū-yı rįş u ser göŋül dünyāyā ķanmazsın 

Śabāĥ oldı daħı sen ħˇāb-ı ġafletden uyanmazsın 

Naĥįfį itdigüŋ cürm ü günehler yāda gelmez mi 

Niçün yanmazdan evvel āteş-i levm ile yanmazsın 
Gazel/7  

._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ /. _ _ 

_ 
 

124 a Naĥįfį 
Su’āl eyler iseŋ cānā benim dįdemdeki nemden 

Ŝevāb-ı Ǿişve-i ġamdur ki ķalmış meclis-i Cem’den 

Yine rengįn edālarla Naĥįfį remz idüp yaǾnį 

Bu şiǾri içre yād itmiş meger ism-i muǾažžamdan 
Gazel/6 

 

._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ /. _ _ 

_ 
 

124 a Naĥįfį 
Çekilür kūyuŋaǾuşşāķ-ı perįşān śaf śaf 

Olmaġa Ǿıyd-geh-i vaśluŋa ķurbān śaf śaf 

Be Naĥįfį esicek bāġ-ı tene bād-ı ecel 

Bilüben ķadriŋi el baġlaya ħūbān śaf śaf 
Gazel/8  . ._ _/. ._ _ /. . _ _ /. . _  

125 b Fāiżį 
Kaçan kim maķdem-i pāküŋle Ǿālem muĥterem oldı 

Ne şübhe ser-te-ser rūy-ı zemįn bāġ-ı İrem oldı 

Kerem bābuŋ küşād et Fāiżį  nāçāra luŧf eyle 

Ki zįrā cürm ü taķśįr ile ġāyet pür-elem oldı 
Gazel/4  

._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ /. _ _ 

_ 
Beyātį 

125 b 
Yūnus 
Emre 

Anca zār eyler kim ol bülbül eyler 
Anı da eylemez illā ol eyler 

Bį-çāre Yūnus’un altūn sözini      
Söyleme nādāna ķızıl pul eyler 

Gazel/6 

 

._ _ _ /. _ _ _ / ._ _  

126 a 
Yūnus 

Emre 

Eyyūb’em mübtelāyam derde dermān isterem 

ǾĀşıķam dil-hastayam cāna cānān isterem 

Yūnus Emrem bilmedi hįç kimseler ĥālüm benüm 

Ĥālimi Ǿarż itmege bir merd-i Ǿirfān isterem 
Gazel/6  _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _   

126 a Naķşį Ali 
Eyā sen śanma kim senden bu güftārı dehān söyler 

Veyā terkįb olan Ǿunśūr yāħud laĥm-ı zebān söyler 

Seķāhüm Rabbühüm ħamrın içen Ǿāşıķlar ey Naķşį 

İrer maǾşūķuna anlar mekāndan lā-mekān söyler  
Gazel/6 

 

._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ /. _ _ 

_ 

Ayasofya’da 

saġ cānibinde 

olan direkde 
üç de ħaŧ 

vardur. 

Görenleriŋ 
maǾlūmudur. 

Sulŧānü’l-

evliyā Naķşį 
Efendi’nüŋ 

kelām-ı 

dürer- 
bārlarıdır. 

Allāhumme  
enfiǾnā bi-

şefāǾatihi. 

126 b 
Eşrefoġlu 

Rūmį 

Nideyüm śabr idebilsem dil ü cān oda yanar 

Velį āh eylerisem kevn ü mekān oda yanar 

Eşrefoġlı yana gör kūy-ı kenārında Ĥaķķuŋ 

Dimeyeler Rūmį’ye ibn-i fülān oda yanar 
Gazel/5  . ._ _/. ._ _ /. . _ _ /. . _  
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126 b ǾAzįz 

ǾAşkıŋ dadı göŋlümde  

Hiç gülmedim Ǿömrümde 
Muĥammedi seyrimde  

Ġāyet göresim geldi 

Müştāķım cemāline  

İrgür hem viśāline 
Luŧf it ǾAzįz bendeŋe 

Ġāyet göresim geldi 

İlāhį/5 

 

7‟li Hece Ölçüsü  

127 b 
İsā 

Maĥvį 

Bulmaķ dilerseŋ dā’im saǾādet 

Cān u göŋülden Allāh’a yalvar 

Ġafletde ķalma eyle Ǿibādet 
 

Yoķluķda yoķla maǾnāyı Maĥvį 

Maķśūdı aŋla śarf  ile naĥvı 

Merdūd-ı rāh ol gel iste saĥvı 
Cān u göŋülden Allāh’a yalvar 

İlāhį/5 

 

10‟lu Hece Ölçüsü  Baba Ŧāhir 

127 b 
Nižāmoġl

u 

Gözinden ehl-i inkāruŋ nihān-ender-nihānsın sen 

Muvaĥĥid ķanda kim baķsa Ǿayān ender Ǿayānsın sen 

Vücūduŋ varlıġı Seyyįd Nižāmoġlı’nı al gitsün 

Ulaşdur aślına ānı ĥayvān-ı cāvidānsın sen 
Gazel/6  

._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ /. _ _ 

_ 
  

128 a Ŧırsį 
Noldı saŋa eyā göŋül Ǿaşķ-ı ĥabįbe mi uġraduŋ 

Durmaz aķar gözüŋ yaşı ŧūfān-ı Nūĥa mı uġraduŋ 

ǾAbdurraĥim Ŧırsį sen yürür iken śaġ [u] esen 

Cānlar alup başlar kesen heybetlü şāha mı uġraduŋ 
Gazel/5  

 

- 
 

128 b - 
Hem esįr-i dām-ı zülf  ü ħāl-i ħaddüŋdür göŋül 

Hem yolunda pāymāl-i serv-ķaddüŋdür göŋül 

Pā-bürehne bir gedā-yı bį-ser ü sāmān iken 

ǾĀşıķ olmaķ ol şeh-i ĥüsne ne ĥaddüŋdür göŋül 
Nazm/2  _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _  

Beyātį  İlāhį 

Çenber 

128 b - 
Ķıśśa-i hicrüŋ  n’ola itsem ĥikāyet biŋde bir 

ǾArż-ı ĥāle düşmez oldı çünki fırśat biŋde bir 

Dāġlar yaķmaķ elif çekmek ĥesāb-ı Ǿaşķda 

Birde birdir ey şeh-i ĥüsn-i melāĥat biŋde bir 
Nazm/2 

 

_ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _  
Beyātį 

Đarbeyn 

129 a - 
Ġonçeye şol neş’e kim çāk-ı girįbān itdürür 

Bülbül-i şūrįdeye feryād u efġān itdürür 

Dil hevāyį olmada esdükce bād-ı nev-bahār 

Bu hevālar adama Ǿazm-ı gülistān itdürür 
Nazm/2  _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _  

Beyātį Usūleş 

Đarbeyn 

129 a - 
Mihr olur ser-germ-i ħaclet bāde-ħˇār oldukça sen 

Māha dāġ olmaķda ġamzeŋ neş’e-dār olduķça sen 

Dāmdan evvel atar fitrāke kendin murġ-ı dil 

Nāz-ı niyyetüm māil-i śayd şikār olduķça sen 
Nazm/2  

_ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _  

 
Çenber 

129 a - 
Cūşiş-i seyl-i sirişkim nev-bahār olsun da gör 

Dāġlarla śaĥn-ı sįnem lālezār olsun da gör 

Keştį-i baĥr-i teġāfül ber ķarār olsun mu hįç 

Bād-ı ġamda bir muĥālif rūzgār olsun da gör 
Nazm/2  _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _  

Beste Devr-i 

Kebįr 

129 a 
Nā’ilį-i 
Kadįm 

Ne bįş ne kem Ǿālem yeksān bilirüz biz 
Her gördügümüz mūr Süleymān bilirüz biz 

Yoķ Nā’iliyā şübhemiz encām-ı verāda 
Bu gerdįş-i eflākį de ħayrān bilirüz biz 

Gazel/2  _ _ . / . _ _ . / . _ _ . / . _ _  Beste  Remel 

129 b Nālį 

Saŋa ey şāh-ı kerem uymayanuŋ bitmez işi 

Bu Leheb gibi anuŋ tebbet olur serzenişi 

 ŧopraġına yüz sürenüŋ ķutlu başı 
Çün ŧoġup ŧutdı cihān yüzini ĥüsnüŋ [güneşi] 
Kim ola sevmeye bu vech ile sen māh-veşi 

ǾAndelįb itdi çü Ĥaķ Rūĥ-ı Emįn’i gülüŋe 

Cenneti itse fedā n’ola śafį fülfülüne 

Beźl ider Nālį ķabūl olsa revādur yoluŋa 
Ve’đ-đuĥā virdüŋe  ve’l-leyl oķudum sünbülüŋe 
Rūşenį virdi budur küllü ġadātin ve Ǿaşį 

Tahmis/9 

 

. ._ _/. ._ _ /. . _ _ /. . _ Beyātį İlāhį 

130 a Bāķį 
Seĥerde bülbüli gördüm uçar āheste āheste 

Meger sen ġonceye rāzın açar āheste āheste 

Bu Bāķį nār-ı hicrüŋden gözün yaşın revān itmiş 

Oturmuş künc-i ĥasretde siler āheste āheste 
Gazel/5  

._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ /. _ _ 

_ 
   

130 a ǾAzmį 
Seĥer bād-ı śabā ŧurmaz eser āheste āheste 

Śafādan serv başını sallar āheste āheste 

Viśāl-i yār isteriseŋ taĥammül eyle ey ǾAzmį 

Murāda śabr iden kişi irer āheste āheste 
Gazel/5  ._ _ _ /. _ _ _  /._ _ _ /. _ _ 

_ 
Nažįre-i 

ǾAzmį 
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Tablo 4’ün Devamı 

130b Āgehį 
Çekdirüp firķataŋi bizden ıraġ olduŋ sen 

Baĥr-i firķatle niçe furtunalar çekdüm ben 

Olsa deryā ķumı mikdārı ķayurmazdı derdüŋ 

SāǾati var geçer ey Āgehį śabr it ķatlan 
Kaside /27  . ._ _/. ._ _ /. . _ _ /. . _  

131b Fevrį 

Ey resūl-i Ħudā-yı Celle Celāl 
V’ey Nebiyy-i Müheymin [ü] MüteǾāl 

Ey ŧabįb-i ķulūb-i ķavm-i Ǿalįl 

V’ey şefįǾ-i źünūb-ı fıķra-i đāl 
Ey beşįr-i ahāli-yi įmān 

V’ey neźįr-i gürūh-ı küfr-i đalāl 

Hep yüzüŋ śuyuna yaradıldı 
Baĥr u ber şūr-ı selsebįl ü zülāl 

Saŋa taǾyįn olundı ħulķ u Ǿažįm 

Saŋa taĥśįn olundı ħūb ħıśāl 
Nūr idiŋ yire düşmedi sāyeŋ 

Ķanda ya saŋa şebįh ü miŝāl 

Kef-i cūduŋ seĥāb-ı raĥmetdür 
Aķsa andan Ǿaceb mi āb-ı zülāl 

Keremüŋ vaĥş u ŧayra şāmildür 

Söyleyüp luŧf umar ise ġazal 
Nūrı nūrundan iķtibās itdi 

Ħıdmetüŋ itse n’ola bedr ü hilāl 

Olamaz luŧfuŋı şumūl kelām 

İdemez ħalķuŋı iĥāŧa maķāl 

Źātuŋı nice bilsün ehl-i Ǿuķūl 

Vaśfuŋı nice itsün ehl-i ħayāl 
Ne özüŋ fehm idüpdür ehl-i ħıred 

Ne sözüŋ derk idüpdür ehl-i kemāl 

Hep anuŋçün durur bu baĥŝ ü cidāl 
Hep anuŋçün olur bu ceng ü cidāl 

Ǿİlm ü fażl u kitāb cümle senüŋ 
Bāb-ı faśl [u] ħiŧāb cümle senüŋ 

Ey Ĥabįb-i Ħudā Ǿināyet ķıl 

Mücrimem Ǿāśiyem şefāǾat ķıl 
Ķaçdum  aǾdā-yı nefs ü şeyŧāndan 

Saŋa geldüm meded ĥimāyet ķıl 

Ceyş ü nefs ü hevā ķıtāline hįç 
Ķudretim ķalmadı iǾānet ķıl 

Ŧoyladuŋ dehri ħˇān-ı luŧfuŋ ile 

Bįnevāŋı daħı żiyāfet ķıl 
Kerem ü cūd pādşāhsın 

Ben ķuluŋa daħı riǾāyet ķıl 

Himmet eyle beni emįnüŋ idin 
Sırruŋı sįnede vedįǾat ķıl 

Bir sen ol bir daħı Ħudā olsun 

Ġayrdan śaĥn-ı ķalbi ħalvet ķıl 
Ķapuŋa geldüm ilticā itdüm 

Māsivādan beni ĥırāset ķıl 

Dilek eyle beni ilāhuŋdan  
Di ki Fevrį ķuluŋa raĥmet ķıl 

Bāl u ĥāl u me’ālin ıślāĥ it 

Ķavl u fiǾlinde ħayr-ı ümmet ķıl 

ǾAmel ü Ǿilmi aŋa teysįr it 

MaǾrifet vir aŋa hidāyet ķıl 

Žāhirin mažhar-ı şerįǾat idüp 
Bāŧının maħzen-i ĥaķįķat ķıl 

Dįn ü dünyāsın eyleyüp maǾmūr 

Āħiretde yirini cennet ķıl 
BaǾd ezįn cām-ı Ǿaşķ içür işini 

Cūşiş şevķ ü źevķ-i ĥālet ķıl 

Yā ŞefįǾü’l-Ümem biĥaķķ-ı Ħudā 
Ķıl murādum benim ķabūl ü revā 

Terkįb-i 

Bend/10 N
aǾ

t 

. . _ _ /. _ . _ /. . _ 

Meŝnevį-yi 

Fevrį Der 
NaǾt-ı Ĥażret-

i Aĥmed 

ǾAleyhi’s-
Selām 

135 a - 
Bir şūha Ǿāşıķım baŋa biŋ mekr ü āl ider 

Bir serve māǾilim ki ġamı ķaddi  dāl ider 

Būs-ı lebüŋ diler göŋül ammā o seng-dil 

Virmez şifā-yı śadrına mūm bāl ider 

 

Nazm/2  

_ _ . / _ . _ . / . _ _ . / _ ._ 
Ĥāfıž-ı 
Üsküdāri 

Ĥafįf Beste 

135 a - 
Hep nāle-i śad-nüktem o ŧannāze degül mi 

Dil gülşen-i ĥüsnüŋde  nev-āġāze degül mi 

Devrį-i ruħıŋdan ben bį-sūz śanursın 

Ben ister iseŋ dāġ-ı dile tāze degül mi 
Nazm/2  _ _ . / . _ _ . / . _ _ . / . _ _  

Semāǿį Ĥāfıž 

Post 

135 a - 
Ruħlarıŋı seyr idelüm berk-i gül-i ter yerine 

Cām-ı laǾlüŋ çekelüm bāde-i aĥmer yerine 

Çekelüm sįne-i bį-kįneye  rez duħteriŋi 

Sevelim dā’im o gül-çehre-i dilber yerine 
Nazm/2  . ._ _/. ._ _ /. . _ _ /. . _ 

SemāǾį 

ǾĶadrį 
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Tablo 4’ün Devamı 

135 b 
ǾĀşıķ 
Yūnus 

Arayı arayı bulsam izini 

İzinüŋ tozına sürsem yüzümi 
Ĥaķ naśįb eylese görsem yüzüni 

Yā Muĥammed cānum arzūlar seni 

Yūnus medĥ ider seni dillerde 

Dillerde dillerde hem göŋüllerde 
Aġlayu aġlayu ġurbet illerde 

Yā Muĥammed cānım arzūlar seni 

İlāhį/5 

 

11‟li Hece Ölçüsü ǾAcem 

135 b Muĥyį 
Cümlenin maĥbūbı sensin ey ĥabįb-i ezelį 

Cümle Yūsuflar içinde ey güzeller güzeli 

Oldı Ǿuşşāķ gözi giryān dil büryān ey Resūl 

Oldı mecnūn u dįvāne Muĥyį ĥüsnüŋ sezeli 
Gazel/5 

 

_ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _   

136 a 

Ĥacı 

Bayrām 
Velį 

Çalabım bir şār yaratmış iki cihān āresinde 

Baķıcaķ dįdār görinür ol şārıŋ kenāresinde 

Bu sözi Ǿārif aŋlar cāhiller bilmeyüp ŧaŋlar 

Ĥacı Bayrām kendi baŋlar ol şārıŋ fenāresinde 
İlāhį/5 

 

_ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _   

136 a Hüdāyį 
İsteyen yārin ĥāk ider varın 
Bulsa dildārın śaķlar esrārın 

Gel Hüdāyį’den al ħaber erken  
Ĥaķķ’ı isteyen ķosun inkārın 

İlāhį/6  10‟lu Hece Ölçüsü  

136 b Ĥilmį 

Kalmışız deryā-yı ġaflet içre bį-tāb u tüvān 
Yā İlāhį ķıl nesįm-i feyż ü iĥsānuŋ vezān 

Olmuşuz üftāde-i girdāb-ı Ǿiśyān el-amān 

Yā İlāhį ķıl nesįm-i feyż ü iĥsānuŋ vezān 

MāniǾ u muǾŧį çü sensin ġaybdan yoķdur  recām 
Genc-i bād-āver-i luŧfuŋla beni ķıl şād-kām 

Müstemendüŋ Ĥilmi-i nā-şāda feyżüŋdür merām 

Yā İlāhį ķıl nesįm-i feyż ü ihsānuŋ vezān 

MurabbaǾ/3 

 

_ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _  

136 b Gafūri 
Çün bahār irüp şecerler sebz ü revnaķ-gįr olur 

Āyet-i śunǾ-ı Ħudāyı her varaķ tefsįr olur 

ǾĀşıķ-ı śādıķ iseŋ terk eyle ħāb u raĥātı 

Ey Ġafūrį ŧālib-i dįdār olan şeb-gįr olur 
Gazel/5  _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _   

137 a İķbāli 

Şermsār itme Ħudāya rūz-ı mahşerde beni 

Ĥürmetine ħātemiŋ yaķdurma dūzaħda beni 

Muśarraĥam ben günāhıma muķırrım cürmüme  
Enbiyā vü mürselįn içre ħacįl itme beni 

Şimdilik İķbāliyā ŧaldım Ǿamįķ-i ħayrete 

Luŧfile destimi al yā Rabb düşdüm ġurbete 

Dileriseŋ ķo caĥįme dileriseŋ cennete 
Eyżan 

MurabbaǾ/3 

 

_ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _  

137 a Mıśrį 
ǾĀlem-i ārāyı buldum Ǿālem-i ārā menem 

Mālik-i kevn ü mekānım tāc-ile Dārā menem 

Ger bu gün ǾĮsā dem-i Mıśrį cihān-ı Ǿālemi 

Mürdeler zinde ider ol cānile cānā menem 
Gazel/6   _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _   

137 b Yaĥyā 

Ey ħalįfe ķul iseŋ Mevlā’ya gündüz śāǾim ol 

Uyumaġıl geceler tā śubĥ olunca ķāim ol 

Cān u dilden sev Ħudāyı ħıdmetinde dāim ol 
Eyyühe’n-nās Ǿan-mevāķiǾ cā’enā şehrü’ś-śıyām 

Merĥabā yā şehr-i raĥmet merĥabā yā şehr-i nūr 

Leyle ü Ķadr içre nāzil oldı ol Ķur’ān-ı nūr 
Śavm-ı Ķur’ān u terāvįh ile şerĥ oldı śudūr 

Nūr-ı Kur’ān nur-ı śıyām eyledi Yaĥyāyı nūr 

Eyżan 

Muhammes

/3 

 

_ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _  

 
ǾAcem 

ǾAşįran 

138 a Muĥyį 
ǾArż it cemālüŋ göreyim ey māh-ı tābān Muśŧafā 

RefǾ it niķāb-ı rūyuŋı şems-i dıraħşān Muśŧafā 

Medĥ eylemek seni muĥāl meddāĥuŋ oldı źü’l-celāl 

Muĥyį ķuluna ķıl viśāl ey Ĥaķķa mihmān Muśŧafā 
Gazel/5  

_ _ . _ /_ _ . _ /_ _ . _ / _ _ 

. _  
İlāhį 

138 a 
Şeyh 

Cemālį 

Tā ezelden sen benümle Ǿahd ü peymān eyledüŋ 

Gizleyüp ol ħūb cemālüŋ yine pinhān eyledüŋ 

Şeyĥ Cemālį aġlamaķdan gözlerine ķan dolar 

Yiri gögi Ǿarş u kursį dostu seyrān eyledüŋ 
Gazel/6  _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _  

138 b Nahįfį 

Ĥasret-i dergāh-ı faħr-i  Ǿālem ile dem-be-dem 
Dilde dāġ-ı iştiyāķ u dįde-i giryānda nem 

Tā-be-key bįyhūde geşt-i deşt-i mihnet eyleyem 

Key büved yā Rab ki Ǿazm-i Yeŝrib ü Baŧĥā konem 
Geh be-Mekke menzil ü geh der Medįne cā  konem 

Źāt-ı pāküŋ midĥat-i mevlā ile mevśūf iken 
Kimde vardur midĥatüŋde bārį-i basŧ-ı suħan 

Bu Naĥįfį’nüŋ ķabūl it Ǿözrin iĥsān eyle sen 

Mürdem ez şevk-i tü maǾźūrem eger her laĥža men 
Cāmiāsā nāme-i şevk-i tu-rā inşā konem  

Tahmis /7 

 

_ . _ _/ _ . _ _/ _ . _ _/ _ . _  

Tahmįs-i 

Naĥįfį Efendi 

ber Cāmį der 
Maķām-ı 

Ĥüseynį-i 

ǾAşirān 
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Tablo 5  

Mensur Bölümün MESTAP’a Göre Muhteva Tablosu 

Syf. Nu. Müellif Eser Adı Başı Sonu Konu Açıklamalar 

94 b - - 
Alıc : ǾArabça   zuǾrūr dirler.  

Oġul Otı :  Eŧibbā bādrencūye dirler.  

 

Ķına : ǾArabça Ĥına dirler. Meşhurdur. 

                   ŦabįǾatı muǾtedildür. 
 

Şifalı Bitkiler 

Alfabetik sırayla 105 adet 

bitki adı yazılarak Arapça 

karşılıkları ve özellikleri 
kaydedilmiştir. 
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BÖLÜM 2: MECMÛATÜ’L-EŞÂR’IN KARŞILAŞTIRMALI 

METNİ 

2.1. Metnin Kuruluşunda İzlenen Yol   

1. ġiirlere sırayla numara verilmiĢ, varak numaraları metnin içinde ve sol kenarda 

belirtilmiĢtir: (75 a, 90 b). ġiir, bentlerden oluĢuyorsa bentler ayrıca romen rakamı 

ile numaralandırılmıĢtır. 

2. Metin içinde her beyite, dörtlüğe ve bende sıra numarası verilmiĢtir. 

3. Farkların gösterildiği dipnot alanında her beyitin 1. mısraı “a”, 2. mısraı “b” 

Ģeklinde gösterilmiĢtir. 1a: 1. beyit a mısraı gibi. Bentler ise mısra sayısına uygun 

olarak alfabeye göre harflendirilmiĢtir. 

4. Vezinler, metin baĢında italik yazılarak gösterilmiĢ, ayrıca takti çizgileri 

gösterilmemiĢtir. 

5. Mecmua içerisinde tekrar edilen Ģiirler dipnotta belirtilmiĢtir. 

6. Metne ait olan Ģiir baĢlıkları bütünüyle büyük harfle yazılmıĢtır. Metinde olmayan 

ilgili tüm baĢlıklar ise okuyucuya yardımcı olması düĢüncesiyle tarafımızdan 

eklenmiĢ ve köĢeli parantez içinde verilmiĢtir: [Żamįrį], [Rüşdį] vb. 

7. Metin baĢlıklarında yer alan bestekâr isimleri Ģairle karıĢtırılmaması için italik 

olarak yazılmıĢtır: BABA ŦĀHİR, SEMĀǾĮ-İ ǾĶADRĮ vb. 

8. Kenarda yazılmıĢ metinler varsa önce sayfa içindeki metinler, sonra kenardaki 

kısımları okunmuĢtur. 

9. Metinde yer alan Arapça ve Farsça Ģiirler orjinal haliyle ve sırasıyla metne 

yerleĢtirilmiĢ, bu Ģiirlere ayrıca numara verilmemiĢtir.  

10. Mecmuadaki metinleri, dîvân vb. diğer kaynaklardaki Ģekillerle karĢılaĢtırırken, 

karĢılaĢtırma yapılacak metinlerin bilimsel bir kaynak olması (kitap, tez, makale, 

bildiri vb.ilgili akademik çalıĢma) göz önünde bulundurulmuĢtur.  

11. KarĢılaĢtırma yaparken farklar konusunda anlam ve vezne göre değerlendirme 

yapılmıĢtır. Kelimelerin her ikisi de anlam ve vezne uygunluk gösteriyorsa bu 

durumda mecmua esas alınmıĢ, farklılıklar dipnotta gösterilmiĢtir. Farklılıkları 

göstermek için iki Ģekil arasına “:” iĢareti konulmuĢtur. Aynı mısrada yer alan 

farklar arasına ise “/” iĢareti konulmuĢtur. 
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12. Mecmua ile karĢılaĢtırma yapılan eserde yer alan Ģiirlerin beyit sıralamasında 

mecmua esas alınmıĢ ve farklılıklar dipnotta belirtilmiĢtir. 

13. KarĢılaĢtırmada bulunmayan kelime, mısra, beyit veya nazım Ģeklini belirtmek 

için dipnotta (-) iĢareti kullanılmıĢtır. Dîvânda bulunmayan bir ibare (-D), 

mecmuada bulunmayan bir ibare ise (-M) Ģeklinde gösterilmiĢtir. 

14. KarĢılaĢtırmada kullanılan, taranan eserlerin künye bilgileri, eser adı ve sayfa 

numarası Ģeklinde kısaltma yapılmıĢ, eserin ayrıntılı künye bilgileri Kaynakça 

bölümünde verilmiĢtir. 

15. Mecmuada olan Ģiir, dîvân vb. ilgili kaynakta bulunuyor ise, ilgili Ģiir numarası 

dipnot alanında verilmiĢ ve kaynak kısaltması-sayfa numarası Ģeklinde 

gösterilmiĢtir:     

228  Sabrî D.,  s.177  

16. Mecmuada olan Ģiir, dîvân vb. ilgili  kaynakta bulunmuyor ise dipnotta 

belirtilmiĢtir. Ayrıca, Ģairin dîvânına hiçbir Ģekilde ulaĢılamamıĢ ise bu durum da 

dipnotta belirtilmiĢtir. 

17. Mecmuada olmayıp ilgili dîvânda olan beyit veya beyitler metne dâhil edilmemiĢ 

ayrıca dipnotta da gösterilmemiĢtir. Mecmuada olup ilgili dîvânda yer almayan 

beyit veya beyitler ise dipnotta -D Ģeklinde veya ilgili kaynağın kısaltması 

Ģeklinde gösterilmiĢtir. 

18. KarĢılaĢtırma yaparken kelime düzeyindeki farklar,  

 “    turur: durur D. , günȃhın: günȃhı M.  “   Ģeklinde gösterilmiĢtir. 

19. Metinde bulunan vezin hataları, kafiye kusurları, noksanlıklar, eklemeler, metin 

tamirleri vb. problemler, mümkün mertebe giderilmeye çalıĢılmıĢ, ilgili teklifler 

metinde köĢeli parantez içinde verilmiĢ ve bu tür problemlere dipnot alanında 

ayrıca dikkat çekilmiĢtir. 

20. Bir Ģekilde tahrifata uğramıĢ kelimeler metinde (…) iĢaretiyle gösterilmiĢtir. 

Okunduğu halde anlamlandırılamayan kelimelerin yanına ise (?) iĢareti 

konulmuĢtur. 

21. Arap alfabesindeki noktalı harfler yanlıĢ yazılmıĢ veya noktaları hiç konulmamıĢ 

ise bu durumda doğru ve uygun olan Ģekillere yer verilmiĢtir. 
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22. Mensur metinlerin transkripsiyonunda, okuyucuya yardımcı olur düĢüncesiyle 

noktalama iĢaretleri kullanılmıĢ ve paragraf uygulamasına gidilmiĢtir. 

23. BoĢ olan sayfalar için “-“ iĢareti kullanılmıĢtır. 

2.2. Metnin Transkripsiyon ve İmlâsında İzlenen Yol 

1. 18. yy öncesi döneme ait Ģiirlerin yer aldığı mecmuada Eski Anadolu Türkçesi 

söyleyiĢ özelliklerini koruyan klasik imlȃya baĢvurulmuĢtur.  

2. Çeviriyazıda bilimsel eserlerde kullanılan transkripsiyon sistemi kullanılmıĢtır. 

(Bk. MEB Ġslam Ansiklopedisi Transkripsiyon Sistemi) 

3. Farsçadaki “vȃv-ı ma„dȗle‟ler ˇ iĢareti ile gösterilmiĢtir: ħˇāb içre o meh  

4. Farsça kelimelerdeki “vȃv-ı mechȗle”lerin ünlüleri med olan yerler dıĢında kısa 

ünlü olarak yazılmıĢtır: hod, hoĢ, hurĢîd vb. 

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

i‟li, “elif” harfiyle yazılmıĢ ise a‟lı Ģekliyle okunmuĢtur: Mûsî-Mûsâ vb. 

6. Vezin gereği zihaf yapılması gereken uzun ünlü seslerde var olan uzunluk 

korunmuĢtur. Aynı durum imȃleler için de geçerli olup Ģapka kullanılmamıĢtır. 

7. Kalın ünlü ile baĢlayan kelimelerde “d” sesi genellikle (ط ) ile yazılmıĢ olup 

metindeki Ģekil esas alınmıĢtır. “tag”, “togrı” örneklerinde olduğu gibi. “dilkü”, 

“ditrer” örneklerinde ise d‟li yazılıĢlar korunmuĢ böyle durumlarda metne 

müdahale edilmemiĢtir. 

8. “gonca” kelimesi metin içinde hem “c”li hem de “ç”li Ģekilde kullanılmakta olup 

c‟li Ģekil tercih edilmiĢtir. “nice” kelimesi ise metinde miktar bildiren anlamıyla 

yer aldığında ç‟li; “nasıl” anlamında kullanıldığında ise c‟li olarak yazılmıĢtır. 

Ayrıca “pençe” kelimesi “cim” harfiyle yazılmıĢ olsa da “pençe” Ģekli tercih 

edilmiĢtir. 

9. ġahıs, yer, eser, gezegen vb. özel adlar tevriyeli kullanılmıĢ olsa da büyük harfle 

yazılmıĢtır. Ek almaları durumunda ise ekler kesme iĢareti ile ayrılmamıĢtır. Mısra 

baĢları da büyük harfle yazılmıĢtır. 

10. Dürr ve Hakk gibi muzaaf kelimeler mısra içinde vezin gereği tek veya çift 

ünsüzle okunmuĢtur. 

11. K‟ola, nic‟olur, n‟eylesün, n‟ola gibi büzülmeler kesme iĢareti ile ayrılarak 

gösterilmiĢtir. 
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12. Yönelme ekinin a‟lı okunuĢu tercih edilmiĢtir:“kenȃra”, “karȃra”, odlara vb. 

13. Vasıta eki ve bağlaç olan “ile” metinde birleĢik ise (-) iĢaretiyle eklenmiĢ olduğu 

kelimeyle birlikte yazılmıĢtır: cevr-ile, „ıĢk-ıla vb. Metinde “bile” ve “birle” 

Ģeklinde yer alıyorsa ayrı yazılmıĢtır: Hüzün birle, ... vb. Ayrıca vezin gereği ayrı 

yazılması mümkün olmayan “le, la” gibi yapılar bitiĢik yazılmıĢtır. „aĢkunla, ..vb. 

“ile” bağlama görevinde ise metinde birleĢik de olsa ayrı yazılmıĢtır: Leylȃ ile 

Mecnȗn,  ǾAbūs çehre ile bed-liķā vb. 

i- fiili ile oluĢmuĢ ekler metinde birleĢik ise (-) iĢareti konmak suretiyle bitiĢik 

yazılmıĢtır. Yakar-idi, derd-imiĢ, vb. Metinde ayrı ise ayrı olarak yazılmıĢtır. 

Ayrıca vezin gereği ayrı yazılması mümkün olmayan “dı, di, mıĢ, miĢ, sa, se” gibi 

yapılar bitiĢik yazılmıĢtır. Olaydı, yanardı, sevinürmiĢ, yaraĢursa, yohsa, …vb. 

14. Sert ünsüzlerin benzeĢmesi kuralı gösterilmeyip, metindeki Ģekillerine sadık 

kalınmıĢtır. Ġtdükce, yandıkca, …vb.  

15. Farsça ön ekler “-“ ile ayrılmıĢtır: bî-çâre, nâ-hoĢ, be-nâm, bâ-safâ, ber-devâm,  

16. Son ekler bitiĢik yazılmıĢtır: âteĢgâh, gülistân, gülĢen, cûybâr, derdmend, hûĢyâr, 

gamgîn, sitemkâr vb. 

17. Atıf edatı ile yapılan birleĢik isimler arada vâv varsa ayrı yazılmıĢtır: güft ü gû, 

cüst ü cû, berg ü bâr, hân u mân, târ u mâr vb.  Vâv yoksa bitiĢik yazılmıĢtır: 

güftgû, cüstcû, hânmân, târmâr vb. 

18. Ġkilemenin ortasına gelen ek ayrı gösterilmiĢtir: dem-â-dem, câ-be-câ, dest-be-

dest, ser-tâ- ser, ser-te- ser, keĢ-me-keĢ. 

19. Ġki isimden oluĢan birleĢik sıfatlar ve birleĢik isimler “-“ ile ayrılmıĢtır: lâle-gûn, 

gül -fâm, gül-rû, gonca-dehen, lâle-ruh vb. 

20. Bir ismin ardından Farsça bir fiilin geniĢ zaman kökü, fiilin geçmiĢ zaman kökü, 

fiilin geniĢ zaman kökünün -ân eki almıĢ hali, fiilin geçmiĢ zaman kökünün -e eki 

almıĢ halinin gelmesiye oluĢan birleĢik sıfatlar da “-“  ile ayrılmıĢtır.  

21. GeniĢ zaman kökü ile kurulan birleĢik sıfatlar„-„ ile ayrılmıĢtır: dil-ber, meclis-ârâ. 

22. GeçmiĢ zaman kökü ile kurulan birleĢik sıfatlar: jeng-âlûd, nâz-perver, reh-âverd. 

23. GeçmiĢ zaman kökünün -e eki almıĢ hali ile kurulan birleĢik sıfatlar: dil-dâde,  

nev-resîde, nev-nüviĢte. 
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24. āftāb-āfitāb, āsmān-āsumān, āĢnā-āĢinā gibi kelimelerde medli okunuĢlardan 

kaynaklandığı ileri sürülen ses türemeleri gösterilmiĢ ve āsumān, āfitab, āĢinā gibi 

Ģekilleri tercih edilmiĢtir. 

25. Metinlerde y‟li veya y‟siz kullanılan “hemze”nin “y”siz Ģekli standart bir 

kullanım sağlamak amacıyla tercih edilmiĢtir: dȃ‟im, cȃ‟iz, kȃ‟il 

26. Metinde yer alan kapalı e‟lerin i‟li kullanımları esas alınmıĢtır: „gice”, “dimek”, 

“yimek”, “yiyüp”, “tiz”, “yir”, giçdi” vb. 

2.3. Metnin İşaretler Sistemi 

Tablo 6  

Transkripsiyon Tablosu 

 

 ş ش ’, a, e ء أ

 ś ص ā, a آ

 ż, đ ض b ب

 ŧ ط p پ

 ž ظ t ت

 ǿ ع ŝ ث

 ġ غ c ج

 f ف ç چ

 ķ ق ĥ ح

 k, g, ŋ ك ħ خ

 l ل d د

 m م ź ذ

 n ن r ر

 v,o,ö,u,ü,ū,ō و z ز

 h,a,e ه j ژ

 y, ı, i ى s س
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2.4. Karşılaştırmalı Metin 

71 a  
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71 b 

1 26
 

      TESDĮS-İ VECHĮ 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün  

     1  Ħārlar ol gül-Ǿiźārı sįnesine śarmasun 

Bāġ-ı ĥüsnüŋ meyvesin zāġ u  zaġanlar dermesün 

Yanına seni alup aġyār gögsin germesün 

Firķat-i mihr-i ruħuŋ  ķalbe kesāfet virmesün 

Āfitāb-ı ŧalǾatuŋ cānā zevāle irmesün 

Māh-ı tābānsuŋ Ħudā eksikligüŋ göstermesün 

 

     2  Ŧaşa ŧopraġa sürüp rū-yı elem-fersūdumuz 

İrgürüp çerħ yerine nāle’-i pür-dūdumuz 

       Çeşmeler gibi aķıdup eşk-i ħūn-ālūdumuz 

Ĥaķ teǾālādan budur gündüz gice maķśūdumuz 

Āfitāb-ı ŧalǾatuŋ cānā zevāle irmesün 

Māh-ı tābānsuŋ Ħudā eksikligüŋ göstermesün 

   

  

                                                           
1 Şâire âit bir dîvân tespit edilememiştir. 
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     3  Māh-rūlar ħāk-pāyüŋ olsa itme iltifāt 

Gün gibi rifǾatde ol durduķça dura kāǾināt 

Mürde diller pertev-i ĥüsnüŋle bulsunlar ĥayāt 

Burc-ı ĥüsn üzre ruħuŋ mihrine Ĥaķ virsün ŝebāt 

Āfitāb-ı ŧalǾatuŋ cānā zevāle irmesün 

[Māh-ı tābānsuŋ Ħudā eksikligüŋ göstermesün] 

   

     4  Sende ĥatm oldı melāĥat sende ĥatm oldı kemāl 

Māh-rūlar içre olmaz saŋa dünyāda miŝāl 

Cism-i pāküŋ nūrdan ħalķ eylemiş ol zü’l-cemāl 

Māh-ı nev gibi cemālüŋ bedr olup bulsun kemāl 

Āfitāb-ı ŧalǾatuŋ cānā zevāle irmesün 

[Māh-ı tābānsuŋ Ħudā eksikligüŋ göstermesün] 

   

     5  Gün gibi şehr-i melāĥat birle bulduŋ iştihār 

Yüzüŋe  mihr-i cihān-ārā dir isek Vechį-vār 

Seyr iden rūy-ı śafā-bāħşuŋ olur ĥayrān u zār 

Ĥüsn-i dūd-efsūnuŋı kim görse dir bį-iħtiyār 

Āfitāb-ı ŧalǾatuŋ cānā zevāle irmesün 

[Māh-ı tābānsuŋ Ħudā eksikligüŋ göstermesün] 

72 a 

2 
 

      RÜŞDĮ BEGZĀDE 

   mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

     1  Şimdi ehem muvāneset-i hem degil midür 

Feyż-i neşāŧ u ħāśś u eǾamm ġam degil midür 

 

     2  Dil külħan-ı pür-āteş ü sįne muhibb-i  āh 

Çeşm-i ġumūm-ı dįdede nem yem degil midür 

 

     3  Baķsaŋ  hezāra fikr-i belā-yı firāķ-ile 

Şemm-i gül-i laŧįf-i çemen sem degil midür 

                                                           
2  Şâire âit bir dîvân tespit edilememiştir. 
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     4  Her pür-cefānuŋ olmaġa tā-ħaşr esįri hep 

ǾUşşāķa dām o perçem-i pür-ħam degil midür 

     5  Rüşdį Sikenderāne şehen-şāh-ı ŧabǾıŋa 

Şimdi cihān nažm-ı müsellem degil midür 

 

3 
 

 [Rüşdį] 

VELEHU 

mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

     1  Dilber ruħun ki dillere bį-perde gösterir 

Tāb-ı cemāli cünbüş-i ĥāverde gösterir 

 

     2  Gör şerm-i Ǿaşķı hem-dem-i ehl-i dil olsa da 

Ol ŧıfl-ı şūħ kendüyi rem-gerde gösterir 

 

     3  Destinde śan bir āyįne-i śāfdur hemān 

Sāķį cihānı ādeme sāġārda gösterür 

 

     4  Fānūs-ı çarħ devr iderek şemǾ-i mihr ile 

Naķş-ı derūn-ı tįresini berde gösterir 

 

     5  Rüşdį metāǾ-ı nažmını hep ħˇāst-gārına 

Bāzār-ı naķd-i ŧabǾı süħan-verde gösterür 

  

                                                           

3  Şâire âit bir dîvân tespit edilememiştir. 
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4 
 

      [Rüşdį] 

      LEHU 

mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

     1  Meftūnı olmasa dil-i nāşād-ı Ǿandelįb 

Olmazdı beste her güle feryād-ı Ǿandelįb 

 

     2  Şevķ-i gül-ile kūh-ken olsa Ǿaceb degül 

Her tįşe-i terennüm-i feryād-ı Ǿandelįb 

 

     3  Yoķ ķayd-ı āb u dāne olaldan esįr-i Ǿaşķ 

  Nežžāredür çemende güle zād-ı Ǿandelįb 

   

     4  Müşkil degül mi faśl-ı ħazān der-pey-i bahār 

Gülgeşt-i gülsitān ola muǾtād-ı Ǿandelįb 

 

     5  Mānend-i ŧabǾ-ı Rüşdį-i meyyāl-i ĥüsn-i  

Vaśf-ı cemālidür gülüŋ evrād-ı Ǿandelįb 

 

5 
 

 [Rüşdį] 

     LEHU  

mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

     1  Dile fikr-i ruĥ u ĥālet virür geldikçe gitdikçe 

Ħayāl-i lāǾli germiyyet virür geldikçe gitdikçe 

 

     2  Raķįb-i ĥāra meyl itmez o gül-ruħsār-ı nāzik-ten 

Hemān bįhūde bir ŝıķlet virir geldikçe gitdikçe 

 

     3  Yitirdiŋ bezm-i dįdārında pįş-i şemǾe pervāne 

Bize her vechile ġayret virir geldikçe gitdikçe 

                                                           
4  Şâire âit bir dîvân tespit edilememiştir. 
5  Şâire âit bir dîvân tespit edilememiştir. 
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     4  Ķosun feryādı dil kūyunda hįç te’ŝįri yoķ ancaķ 

Aŋa hem kendine zaĥmet virir geldikçe gitdikçe 

 

     5  Sirişk-i dįdeden şermendeyüz hicrinde ey Rüşdį 

Hele bir pāre bir  rāĥat virir geldikçe gitdikçe 

72 b 

6 
 

           [Rüşdį] 

feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

     1  Meclise sāķį-i ferħunde-ķadem gelmez mi 

  Ġam gidüp şādį-i şūrįde-şiyem gelmez mi 

 

     2  Ehl-i dilde Ǿacabā śabr u sükūn gördükçe 

Dehre hįç gitdügi evżāǾa nedem gelmez mi 

 

     3  N’ola ġayr ile görüp yārı perįşān olsa 

Dil-i Ǿuşşāķa o ġayretden elem gelmez mi 

 

     4  Ġamı ķıldı bizi muĥtāc-ı Ǿāśā-yı pįrān 

Olsa bir ŧıfl-ı nev insāna herem gelmez mi 

 

     5  Hįç selāmuŋla śabā gelmedi Rüşdį’ye daħı 

Ħāŧıra bir kez o ālüfte-şiyem gelmez mi 

 

                                                           
 6  Şâire âit bir dîvân tespit edilememiştir. 
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7 
 

 [Rüşdį] 

VELEHU 

mefāǾilün feǾilātün mefāǾilün feǾilün 

     1  O naħl-ı nāza nažar verd-i bāġ aŋılmaz hįç 

Ħırām-ı fāħte-i kem-sürāġ aŋılmaz hįç 

 

     2  Açılma gül gibi ey bü’l-heves bu mecliste 

Derūn-ı dilde olan vech-i dāġ aŋılmaz hįç 

 

     3  Ķo menǾi rind-i ħarābāti zāhida meyden 

  Bu devr-i cām-ı ŧarabda yasaġ aŋılmaz hįç 

 

     4  Benem o Ǿāşıķ-ı müstāġnį-i şimden  

Yanımda nāz u niyāza mesāġ aŋılmaz hįç 

 

     5  Derende gül gideli Rüşdiyā berįd-i hezār 

  Zihį vefā vaŧan-ı şehr ü bāġ aŋılmaz hįç 

 

  

                                                           
 7  Şâire âit bir dîvân tespit edilememiştir. 
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8 
 

[Rüşdį] 

VELEHU 

  mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün   

     1  Fiġānum hep o gül-ruħsārdan dūr olduġumdandur 

Ġamum hicr-i lebinde cāma maġrūr olduġumdandur 

 

     2  Teraĥĥum-senc-i ĥāl-i pür-melālim olduġu yārüŋ 

Benim dil-bendi-i hicrinde mecbūr olduġumdandur 

 

     3  N’ola  dilberde ġamum ĥiss itmese aġyār 

Müdām endįşe-i vaślıyla sürūr olduġumdandur 

 

     4  ǾAceb mi kimse taķrįb itmez ise nasıb-ı kāra 

her vechile Ǿālemden maġrūr olduġumdandur 

 

     5  Neden Rüşdį bu küstāħāne Ǿarż-ı şekveye cür’et 

Meger luŧf-ı nihād-ı yāre maǾźūr olduġumdandur 

 

9 
 

 mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

     1  Muĥabbetden ilāhį ol meh-i tābāna hālet vir  

Beni yaķdı aŋa da źerre deŋlü bir ĥarāret vir 

 

     2  Ya vaślıyla sevindir ya firāķıyla helāk eyle 

Ya inśāfa getür anı ya baŋa śabr [u] ŧāķat vir  

 

73 a 

 

                                                           

8  Şâire âit bir dîvân tespit edilememiştir. 

 9    Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
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10 
 

        NĀBĮ 

mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

     1  Cefā gördük o naħl-i nāz-perverden vefā dirken 

Bizümle Ǿāķıbet bįgāne çıķdı āşinā dirken 

 

     2  Göŋül bir cām-ı jeng-ālūde döndi köhne revzende 

Zamān-ile aŋa āyįne-i Ǿālem-nümā dirken 

 

     3  Bizümle hep zebān-ı ħançer ile söyleşür şimdi 

Ser-i rehde düçār olduķça evvel merĥabā dirken 

 

     4  Ne deŋlü ıżŧırāb itdikçe ol deŋlü esįr olduķ 

Bulayduķ Ǿuķde-i çįn-i cebįninden rehā dirken 

 

     5  Ne lāzımdur düşürmek şiǾri Nābį ķayd-ı Ǿiġlāķa 

Bu deŋlü bį-tekellüf sāde şiǾr-i dil-güşā dirken 

 

11  

          [Nābį]  

        VELEHU 

mefǾūlü mefāǾįlü mefāǾįlü feǾūlün 

     1  Bir sūz ile dil nāle-i mestāne mi çeksün 

Bülbül çekecek bārı da pervāne mi çeksün 

 

     2  Ey dil ķoya tāǾzįri o tesbįĥ ile zāhid 

Varsun der-i meyħānede peymāne mi çeksün 

  

     3  ǾĀşıķ ŧaleb-i meyle ħarābāta mı düşsün 

Bir gevher içün ŝıķlet-i vįrāne mi çeksün 

                                                           
10  Nābį D., s.928 
 11  Nābį D., s.924 
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     4

  Merhem mi ķosun dāġına elmas dururken 

Ol dā’ire-i devlete bįgāne mi çeksün 

 

     5  Nābį’ye düşer ġuśśa-i Ǿālem dile düşmez 

Huşyār ŧururken ġamı dįvāne mi çeksün 

 

12 
 

 [Nābį] 

VELEHU 

mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

     1  Ne dem ol şūħ idüp geşt-i gülistān gösterür kendin 

Çemende gül de bülbül gibi nālān gösterür [kendin] 

 

     2  TaǾāla’llah ne ĥüsn-i hūş-berdür kim gören Ǿāşıķ 

Miŝāl-i śūret-i dįvār ĥayrān gösterür kendin 

 

     3  Ne deŋlü zaħmħār-ı ħār ise gül bāġ-ı Ǿālemde 

Yine mānend-i dāġ-ı sįne ħandān gösterür kendin 

 

     4  Meger būy-ı dil-āvįzin dirįġ eyler gedālardan 

Ki geldükçe śabā zülfüŋ perįşān gösterür kendin 

 

     5

  Ne Ǿāşıķ-dōstdur gör şemǾ-i şām-efrūzı kim dā’im 

Berāy-ı ħāŧır-ı pervāne sūzān gösterür kendin 

 

     6

  Śabāĥ-āsā yüzi açıķ derūnı pāk iden Nābį 

Yine gerdūn gibi ālūde-dāmān gösterür kendin 

 

                                                           
  4a dururken: ŧururken D. 
 12  Nābį D., s.929 

  5    Bu beyit  a.g.e.’de 6. beyittir. 
  6    Bu beyit  a.g.e.’de 7. beyittir. 
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13 
 

      [Nābį] 

      VELEHU 

mefǾūlü mefāǾįlü mefāǾįlü feǾūlün 

     1  Vir ħandeye ruħśat leb-i gül-fām görünsün 

Kām-ı dil-i rindān-ı mey-āşām görünsün 

 

     2

  Surħ eyleyelüm rūyuŋı vir ħandeye ruħśat 

Ol mįve-i nāzük niçe bir ħām görsünsün 

 

     3  Besdür bu direng-i eŝer ey āh-ı sebük-rev 

Bir kez ne var ol şūħ bize rām görünsün 

 

     4  Çerħüŋ biri birini muĥįŧ olduġın aŋla 

Meyħānede bezm içre döner cām görünsün 

 

     5  Nābį benüm ancāķ görünen çeşmüne çerħüŋ 

Bir kerre dişe zümre-i nā-kām görünsün 

73 b 

14 
 

             ŞARĶI-  NĀ’İLĮ  MERĤŪM 

 mefāǾįlün mefāǾįlün feǾūlün 

     1  Geçer fürķat zamānı böyle ķalmaz 

Śaġ olsun sevdügüm Mevlā kerįmdür 

Oŋulmaz yāreler bitmez iş olmaz 

Śaġ olsun sevdügüm Mevlā kerįmdür 

    

     2  Olursa ĥażret-i Ĥaķdan Ǿināyet 

Gül-i śad-berg olur her dāġ-ı ĥasret 

Gider fürķat gelür eyyām-ı vuślat 

Śaġ olsun sevdügüm Mevlā kerįmdür 

                                                           
 13  Nābį D., s.933 
  2a   ħandeye: būseye D. 
 14 Nā’ilį D., s.493 
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     3  Olursa mevc-i ġam her bār ĥāǾil 

Olur şāhid hüveydā kām ĥāśıl 

Çıķar bir gün kenāra zevraķ-ı dil 

Śaġ olsun sevdügüm Mevlā kerįmdür 

    

     4  Tek ü tenhā belā deştinde her dem 

Ne hem-rāh isterüm ne yār-ı hem-dem 

Bulur bir gün nihāyet menzil-i ġam 

Śaġ olsun sevdügüm Mevlā kerįmdür 

 

15  

        [Nā’ilį]   

        VELEHU 

feǾilātün feǾilātün feǾilün 

     1  Eŝer-i nāle-i şebgįrümden 

Śaķın ey şūħ-ı cefā-pįşe śaķın 

Āteş etdüŋ beni teǾŝįrümden 

Śaķın ey şūħ-ı cefā-pįşe śaķın 

   

     2  Ter düşüp dūd-ı siyāh-ı dilden 

Olma āzurde nigāh-ı dilden 

Eŝer sūziş-i āh-ı dilden 

Śaķın ey şūħ-ı cefā-pįşe śaķın 

   

     3  Ġoncesin

 ħāra hem- āġūş olma 

Bezm-i bįgānede mey-nūş olma 

Hem-zebān ol dile ħāmūş olma 

Śaķın ey şūħ-ı cefā-pįşe śaķın 

 

  

                                                           
 15 Nā’ilį D., s.489 
 3a   Ġoncesin: Ġonce-veş D. 
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16  

            [Nā’ilį]   

            VELEHU 

 mefāǾįlün mefāǾįlün 

     1  ǾĀdu beŋzer nifāķ etmiş 

Bizümle yār söyleşmez 

Lebiyle ittifāķ etmiş 

Bizümle yār söyleşmez 

     

     2  Olup ħışmıyla gülgūn-pūş 

Bir iki śāġar etmiş nūş 

Be-kef şemşįr ü leb ħāmuş 

Bizümle yār söyleşmez 

         

     3  Düşersün pāyine tenhā 

İdersün

 āh u [vā]veylā 

Ne çāre ey göŋül ammā 

Bizümle yār söyleşmez 

  

17 
 

         NĀBĮ 

feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

     1  ǾĀşıķa nāzdan ol āfet-i devrān dönsün 

     Bu revişden olur elbette peşįmān dönsün 

 

     2  Sįne germek nigeh-i yāra ķatı müşkildür  

Dönsün ol dāǾiyeden Ǿāşıķ-ı ĥayrān dönsün 

 

    

  

                                                           
16 Nā’ilį D., s.489 
 3b   İdersün : Edersün D. 
17 Nābį D., s. 919 
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     3

  Biz daħı kendi gibi Ǿāşıķ-ı ser-geştelerüz 

  Ĥaşre dek üstümüze günbed-i devrān dönsün 

 

     4  Hele bir kerre de görmiş olalum dįdārın  

Bezme gelsün de yine cām-ı dıraħşān dönsün 

 

     5  Sįnemüz çāk ile miĥrāb idelüm tā ki bize  

Āhen-i ķıble-nümāveş dil-i cānān dönsün 

74 a  

18 
 

       NĀBĮ 

mefǾūlü mefāǾįlü mefāǾįlü feǾūlün 

     1  Ey dil sitem-i dehrden āzād olamazsın  

Mādām saŋa dil dinilür şād olamazsın  

 

     2  Dergāhına yüz sürmeyicek pįr-i muġānuŋ 

Şāyeste-i keyfiyyet-i irşād olamazsın  

 

     3  Etdüŋ  yirüŋi reh-güźer-i seyl-ı melâmet  

Ey ħāne-i sāmān daħı ābād olamazsın  

 

     4  Hem-rengsün ey baĥt-ı siyeh zülf-i bütāna  

Ammā n’ideyüm öylece berbād olamazsın  

 

     5  Elbette olursun yine bir āfete meftūn 

Ĥālüŋ budur ey Nābį-i nā-şād olamazsın  

 

  

                                                           
 3a   kendi: kendü D. 

 3b   devrān:gerdān  D. 
 18  Nābį D., s. 930 
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19 
 

    [Nābį] 

     LEHU 

mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

     1  Göŋül teklifsiz ol mest-i nā-mestūra śunmazsın 

Ezelden meşrebüŋdür ħˇān-ı bį-destūra śunmazsın 

 

     2

  Düşelden jāle-veş bu ħākdāna āferįn ey dil  

Diküp göz süfre-i gerdūna nān [-ı hora śunmazsın]  

 

     3  Göŋül bilmem niçün bį-zülf olan ruħsāra baķmazsın 

   Bu fermāngehde ŧuġrādan tehį menşūra śunmazsın  

 

     4

  Bizi öldürdi ġam muŧrib kerem [kıl] al ele nāyı  

Ser-ā-ser mürdedür Ǿālem daħı sen śūra [śunmazsın]  

 

     5  Tehį ķalmış nemekdān-ı ümįdüŋ Nābįyā bilmem  

Niçün dest-i niyāzuŋ sįne-i pür-şūra śunmazsın 

 

20 
 

     [Nābį] 

   LEHU 

mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

     1  Hirās-ı āh-ı serdüm zülfin ayırmaz Ǿizārından  

O sermā-dįde gitmez muttaśıl āteş kenārından  

 

     2

   Olur bisyārį-i Ǿaksine bāǾiŝ yoħsa ol bį-raĥm  

Ĥazer itmezdi mir'āt-ı derūnum inkisārından  

                                                           
 19  Nābį D., s.930 
  2a   [-ı hora śunmazsın]: -M 
  4a   [kıl]: -M 

 4b  [śunmazsın]: -M 
 20  Nābį D., s.926 
  2   Bu beyit a.g.e.’de 3. beyittir. 
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     3

  Beķā-yı sūziş-i Ǿuşşāķı işǾār itdi Mecnūn'uŋ  

Çıķan sünbül-śıfat dūd-ı dili ħāk-i mezārından  

 

     4  Gelür bir gün beni pā-māl-i nāz eyler ümįdiyle  

Dü çeşmüm naķş-ı pā-mānendi gitmez reĥ-güźārından  

 

     5  Ruħ-ı pür-tāb-ı yāri gördi mihr ü māh Nābį'nüŋ  

Bir iki  ķaŧreāsā düşdi çeşm-i iǾtibārından 

 

21 
 

               [Nābį] 

     LEHU 

mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

     1

  Dest-i sitemle yıķma dilüŋ tįre-ħānesin  

Ŧaġıtma şāhbāz-ı ġamuŋ  āşiyānesin  

 

     2

  Kaśdum hemān ĥikāyet-i baħt-ı siyāhdur  

Ey dūd-ı āh sen arada bir bahānesin 

 

     3  Bir zaħm-ı cān-sitān olacaķ tįre degmedük  

Çoķdan göŋül ħādeng-i cefāya nişāne[sin] 

  

     4  Bir kerre baŋa gelmedüŋ ey sāġar-ı neşāŧ  

Bildüm ki sen de tābiǾ-i devr-i zamāne[sin]  

 

     5

  Ruħsār-ı yāri ħāl-i ħırāmında seyr idüp 

Bālāya çekdi āteş-i ĥasret zebāne[sin] 

  

                                                           
  3   Bu beyit a.g.e.’de 2. beyittir. 
 21  Nābį D., s.923 
  1a  Ŧaġıtma: daġıtma  D. 
  2a   ĥikāyet: şikāyet  D. 
  5b   ĥasret: āhum  D. 
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     6  Hāmūş-ı şerm olurdı seĥer Ǿandelįb-i zār  

Pervānenüŋ göreydi niyāz-ı şebānesin  

 

     7  Yārān-ı nażm hep ŧaraf-ı tāze ŧutdı lįk  

Nābį-i ħaste-dil ŧaraf-ı Ǿāşıķānesin 

74 b 

22 
 

   LÜĠAZ-I SÜKKERĮ 

mefāǾilün feǾilātün mefā’ilün feǾilātün 

     1  Ne ŧurfe-meşreb olur kim hemįşe śāliĥ ola  

Gehį śalāĥ-ile gāhį fesād-ile bāde 

 

     2  Śalāh ĥāline ehl-i fesād dil-beste 

Fesād ĥāline ehl-i śalāĥ dil-dāde 

23 
 

        TIFLĮ 

       Ahreb  

       Ey kān-ı kerem zebūn-ter ü Ǿāsįyem 

Śūretde egerçi ġayrıdan pür-zįbem 

Baķma üzerimde cāme vü ķaftāne 

Billāh zükürt ü kāmrān-ı terkįbem 

24 
 

      MEYYĀL 

      Ahreb 

      

 Her śūret içün dil niçe bir deyr olsun 

Varsun o büt-ārām dil-i ġayr olsun 

Ħaŧŧın göricek terk idüp ol şūħa didüm 

Ey yār-ı sitemkār giceŋ ħayr olsun 

                                                           
22  Sükkerį D., s.281 
23  Tıflį D., s.354 
24  Esrar Dede T., s.364 
  a   deyr: devr  Esrar Dede T. 

 c   şūħa dįdüm: şūħı dįdem  Esrar Dede T. 

 d   sitemkār: cefā-kār Esrar Dede T. 
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25 
 

       NĀ’İLĮ 

feǾilātün mefāǾilün feǾilün 

     1  Ġāret-i ĥˇāb içün ki dest śunar 

Dāmen-i zülfine nesįm-i seĥer 

 

     2  Maşrıķ-ı cāma ħˇābdan o perį 

Āfitāba ya ŧoġ ya ŧoġdum der 

26 
 

           ĶIŦǾA-I NĀBĮ 

     Ahreb 

       Būs eylemedür dehānuŋı niyyetimüz 

Gencįne-i ġaybden gelür ķısmetimüz 

Biz ħāk-i rehüz żiyā-yı ħurşįd gibi 

Olmış ŧutalum felek ķadar rifǾatimüz 

27 
 

        [Naĥįfį]  

   LEHU 

    Ahreb 

     

  Şevkuŋla Naĥįfį gibi pür-dāġ olayum 

Tek lāle-śıfat nāmiye-i bāġ olayum 

Aġyār ķo reşk-ile helāk olsun hep 

Dünyāda hemān senüŋle ben śaġ olayum 

  

                                                           
 25  Nā’ilį D., s.480 
 26  Nābį D., s.1198. Dîvânda rubāǾį olarak yer almaktadır. 
27  Naĥįfį D., s.645 

  b  nāmiye-i: zįb-dih-i  D. 
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28 
  

  NAZĮRE 

   Ahreb 

       Śad zārile reşk-i bülbül-i bāġ olayum 

Ser-tābe-ķadem lāle-śıfat dāġ olayum 

Mürd olsa ne ġam raķįb-i mekkār ey gül-i ĥüsn 

ǾĀlemde hemān kim sen ile ben saġ olayum 

75 a 

29 
 

ĤINNĀLIZĀDE ǾALİ EFENDİ 

mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

       Demler durur ki vāķıǾada görmezüz seni 

Kendüŋ gibi ħayālüŋi bįgāne eyledüŋ 

 

30 
 

         [ Necātį Beg ] 

mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

       Hidāyet nūrına māniǾ degildür cām-ı yāķūtį 

Ki śırça ĥā’il-i ferr-i żiyā-yı āfitāb olmaz 

 

31 
 

           [Himmetį] 

mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

       Didim ki kūy-ı yāra neyile gidersün 

  Sāyem lisān-ı ĥālile didi sizüŋle biz 

  

                                                           
 28  Şiirin kime ait olduğu tespit  edilememiştir. 
 29  Tuhfe-i Nāilį’de Rāmį(Abdurrahman Çelebi)’ye ait şiirler arasında şu şekilde kaydedildiği tespit edilmiştir  

  (Tuhfe-i Nāilį II, s.190): 

 Yıllar geçer ki vāķıada görmezüz seni  
 Kendüŋ gibi hayāliŋi bį-gāne eyledüŋ 
 30  Necāti Beg D., s.244. Şiirin tamamı 7 beyitten oluşmaktadır.  Bu beyit a.g.e. de 4. beyittir. 
 31  Riyâzü’ş-Şuarā, s.347 
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32 
 

    ĤASAN ÇELEBİ 

mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

       Gerek seng-i siyāh olsun gerekse aŧlas u dįbā 

Ġaraz bir bāliş-i rāĥat bulunmaķdur ser altında 

33 
 

              [Selmān] 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

       Sırrımı fāş eyledi ol noķŧa noķŧa ĥāller 

  Ķumda oynasın begüm şimden girü remmāller 

34 
 

 fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

  İbtidā-yı Ǿamelüŋ āħiri  der-pįş gerek 

Kār-ı evvelde kişi Ǿāķıbet-endįş gerek 

35 
 

     NĀBĮ 

feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

     1  Nice bir girye-i hicr ile gözüm kūr olsun  

ǾArż-ı rūy it ki nažar ġarķ-ı yem-i nūr olsun  

 

     2  Śarśar-ı ġam götürür vādį-i ħırmāna atar  

Dil girān-bārį-i ġamdan ķoma mehcūr olsun  

 

     3  Āmed ü reft-i ħayāl-i leb-i yārüŋ yiridür  

Her zamān sįnedeki zaħm ķo nāsūr olsun  

 

     4  İtdi bir cām ile iĥyā dil-i vįrān-şüdemi  

Mey-fürūşuŋ dilerüm ħānesi maǾmūr olsun  

 

                                                           
32  Rızā T., s.68 

 33 Riyâzü’ş-Şuarā, s.185 
34  Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
35  Nābį D., s.927 
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     5  Lāyıķ-ı devlet-i zaħm-ı sipehi sįnemdür  

Nā-maĥaller nažarından o şehüŋ dūr olsun  

 

     6

  Günde śad ħāne-i śabrı ide tārāc hele  

Nigehi çeşmine sermāye-dih-i zūr olsun 

 

     7  Nev-nüvişte ġazelüŋ Nābį idüp dest-āvįz  

ŞuǾarā-yı Ĥalebe söyle ki maǾzūr olsun 

36 
 

         [ Nābį ]  

 LEHU 

  mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

     1  Bize sāķį ne ħurşįd ü ne māh-ı Ǿįd göstersün 

Esįrān-ı neşāŧuz sāġar-ı Cemşįd göstersün 

 

     2  Göŋül ey māh-ı mihr-engįz geçmez senden isterse 

Felek her gice bir meh günde bir ħurşįd göstersün 

 

     3  Dirįġ itmez ne kālā istese sūdāger-i tevfįķ 

Göŋül śūķ-ı ŧalebde śūret-i ümmįd göstersün 

 

     4

  O vaĥşį āfeti śayd itmek isterse dil-i Nābį 

Niyāz itdükçe tekrār eylesün te’kįd göstersün 

75 b 

37 
 

       RİFǾATĮ ÇELEBİ 

mefāǾilün feǾilātün mefāǾilün feǾilün 

     1  Dehen mi ĥoķķa-i sükker midir nedir bilmem 

Süħanı ķaŧre-i kevŝer midir nedir bilmem 

                                                           
  6a   śabrı: ķalbi D. 
 36  Nābį D., s.932 
  4  Bu beyit a.g.e.’de 5. beyittir. 
 37  Şâire âit bir dîvân tespit edilememiştir. 
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     2  Ruħunda ħāl-i muġberi ceste ceste gören  

Sipihr-i ĥüsnde aħter midir nedir bilmem 

 

     3  Küşāde dāġ mıdır cā-be-cā bu sįnemde 

Ķudūm-i ħayl-i ġamdur mıdır nedir bilmem  

 

     4  Pes-i müjeŋden ider pāre pāre cān u dili 

Nigeh mi tįġ-ı cevher midir nedir bilmem 

 

     5  Nedir bu şiǾr-i envār RifǾatį ŧabǾuŋ 

Źekā’-yı maǾnįye ħāver midir nedir bilmem 

38 
 

    NĀBĮ 

feǾilātün mefāǾilün feǾilün 

     1  Ĥüsn-i ŧāķat-güdāza Ǿaşķ olsun 

ǾĀşıķ-ı pāk-bāza Ǿaşķ olsun 

 

     2  Leźźet-i nāza gerçi söz yoķdur 

Lįk źevķ-i niyāza Ǿaşķ olsun 

 

     3  Murġ-ı cānı per açmadan ide śayd 

Öyle bir şāh-bāza Ǿaşķ olsun 

 

     4  İde śad cānı bir girişmede śayd 

Ġamze-i siĥr-sāza Ǿaşķ olsun 

 

     5  Neyleyem dil-i siyeh sitemkārı 

  Şeh-i ħāŧır-ı nüvāza Ǿaşķ olsun 

 

     6  Nükte fehm-i kelām-ı ehl-i suħan 

Śāĥib-i imtiyāza Ǿaşķ olsun 

                                                           
 38   Nābį D., s.932 
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     7  Gerçi bu ĥüsne yoķ sözüm Nābį 

Ĥüsn-i ŧāķāt-güdāza Ǿaşķ olsun 

 

39 
 

               [Nābį] 

      LEHU 

mefāǾilün feǾilātün mefāǾilün feǾilün 

     1  Ol āfetüŋ ser-i zülfi ħam olmasun n’olsun 

  Görüp o ĥāleti dil derhem olmasun n’olsun 

 

     2  N’ola güdāhte olsa dilümde peykānı 

  Bu gülistāna düşen şeb-nem olmasun n’olsun 

 

     3  Hezār zaħm-ı ġama cilvegāh iken göŋlüm 

  Fütāde-i heves-i merhem olmasun n’olsun 

 

     4  Girişme-i mey-i luŧf ile mest olan yārüŋ 

Kem iltifāt-ı ġam-ı Ǿālem olmasun n’olsun 

 

     5  O dil ki cāygehi ola sįne-i Nābį 

Ħarāb-kerde-i dest-i ġam olmasun n’olsun 

40 
 

 [Nābį] 

          LEHU 

feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

     1  Olmadın būy-ı gül-i kāma meşām āmāde 

Olur āġūş-ı meşāmumda zükām āmāde 

 

     2  Gāh sāķįsi gehi śāġarı geh bādesi yoķ 

Görmedüm meclis-i maķsūdı tamām āmāde 

                                                           
 39  Nābį D., s.923 
 40  Nābį D., s.1046 
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     3  Sen hemān destüŋi gül-çįn-i niyāz eyleye gör 

Dem gelür ey dil olur gülşen-i kām āmāde 

 

     4  Bādeyi baħt-ı siyāhum ider āb-ı ĥayvān 

Eylesem kesb-i neşāŧ itmeġe cām āmāde 

 

     5  Düşmez āġūşuna Nābį’nüŋ o vahşį itse 

Zaĥmdan sįnede biŋ ĥalķa-i dām āmāde 

76 a 

41 
 

   [Nābį] 

LEHU 

feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

     1  İtdi hem-reng śabā gülşeni meyħāne ile 

Germ-ħūn oldı bu gün gül yine peymāne ile 

 

     2

  Gice çoķ yandı baŋa žannum odur kim bu gice 

Ŧutuşur şemǾ-i şeb-ārā yine pervāne ile 

 

     3  ǾAhdüm olsun o perį meclise gelmezse eger 

Yıķayum Ǿālemi bir naǾrā-i mestāne ile 

 

     4  Siteminden gilemend olmaz idüm neyleyüm āh 

Āşnā olmasa her gördügi bįgāne ile 

 

     5  Nābiyā terk-i ħıred vāsıŧa-i rāĥat imiş 

Ķatı çoķ meşvered itdüm dil-i dįvāne ile 

  

                                                           

 41  Nābį D., s.1043 
  2a  zannum : [...]  M. 
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42 
 

      [Nābį] 

      LEHU 

  fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1  Müşg-sāy itdi dimāġ-ı cānı gįsūlar yine 

Nāfe-rįz oldı bu sevdālarla āhūlar yine 

 

     2

  Ħˇāhiş-i vuślat mı ĥiss itmez telāşumdan Ǿaceb 

Mevc-hįz-i çįn-i nāz olmaķda ebrūlar yine 

 

     3

  Dįde ħāmuş-ı teġāfül ġamze leb-rįz-i ġażab 

Fırśat-ı güftār bulmış gibi bed-gūlar yine 

 

     4

  Yār gülşende gül-i cām elde bülbül nālede 

Vaķtidür mestāne reftār eylesin cūlar yine 

 

     5

  Ferş-i rāh olmaķ gibi ol nev-ħırāma niyyetüŋ 

Nābiyā ħālį degüldür bu tek-ā-pūlar yine 

 

43 
 

               [Nābį] 

                 LEHU 

mefǾūlü fāǾilātün mefǾūlü fāǾilātün 

     1  Dil oldı tāze meftūn bir şūħ-ı bį-vefāya 

Kim ķaśd-ı luŧf iderken der-kār olur cefāya 

 

 

                                                           
 42  Nābį D., s.1042 
  2   Bu beyit a.g.e.’de 4. beyittir. 

 2a  itmez: itse D. 

  3a   dįde: ġamze/ ġamze: dįde D. 
  4   Bu beyit a.g.e.’de 2. beyittir. 
  5   Bu beyit a.g.e.’de 7. beyittir. 
 43  Nābį D., s.1048 
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     2  Her bir nigāh-ı nāzı yaġmager-i taĥammül 

Efsūs düşdi ħāŧır bir böyle dil-rübāya 

 

     3

  Aġyār-ı nā-sezāya düşdükçe ĥiśśe-i vaśl 

Düşmiş nigāh-ı ĥasret Ǿuşşāķ-ı bį-nevāya 

 

     4  Gönder dil-i ħāzįne bir kez nesįm-i vaśluŋ 

Gülzār-ı derd ü ār-ı ġamdur muĥtācdur śabāya 

 

     5  Nev-güfteŋe Ħulūsį virdi nazįre Nābį 

Dil-beste-i sitemdür  ķādir degül edāya 

 

44 
 

     [Nābį] 

     LEHU 

mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

     1

  Ķoma çeşm ü dilüŋ tįre dururken bezm-i dünyāda 

ŞuǾā-ı çihre-i sāķį śafā-yı śūret bāda 

 

     2  ǾAraķ-rįz ĥicāb olmaz o şūħ ancaķ leŧāfetden 

Düşer reng-i  ĥicābum rūyına vaķt-ı temennāda 

 

     3  Murād āzādelikse ey göŋül geç cāme ķaydından 

Tamām-ı Ǿömre dek bir cāme besdür serv-i āzāde 

 

     4  Hezāran bezmden ķalmış nice Cem’den cüdā düşmiş 

N’ola ħūn-ābe peydā olsa çeşm-i cām-ı śahbāda 

 

 

 

                                                           

  3a  düşdükçe: düşdükde  D. 
 44 Nābį D., s.1046 
  1a  dururken: ŧururken 
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     5

  Dutan bir dāmeni elbette maķśūdın bulur dirler 

Görenler Yūsuf’uŋ dāmānını dest-i Züleyħā[da] 

 

     6  Gelen bezm-i cihāna cümle ġamgįn gitmiş ey Nābį 

Birisi bulmamış bir ķaŧre mey bu heft mįnāda 

45 
 

    fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     Zecr ü ķahr ile olup ŧūtį-i ġamdan hem-ķafes 

Yine şekvāyı ġurāb eyler ġarābet bundadır 

76 b 

46 
 

       NĀBĮ EFENDİ 

  mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

     1  Nābį olup mümeyyiz-i vādį-i mūsiķį 

Temyįzdih-i sülūk-ı reh-i efħaş eylemiş 

 

     2  (...) Buħūrizāde’yi tercįĥ idüp aŋa 

  Ħāfız Kömür ħaķįri yine āteş eylemiş 

47 
 

   [Nābį] 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1  Şimdi Bostanzāde’nüŋ bir oġlı peydā oldı kim 

Cehlile meşhūrdur maĥdūm-ı eķberden beter 

 

     2  Fi’l-meŝel ol cāhil-i dehrüŋ saǾādet-ħānesi 

Beŋzer ol bostāna k’anda baklatü’l-hamķa biter 

  

                                                           

  5a  Dutan: Tutan  D. 
 45  Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
 46  Nābį Dîvânı'nda ve Nābį  mahlaslı şiirlere yer veren ilgili çalışmalarda tespit edilememiştir. (Bk. Kaynakça) 

 47  Nābį Dîvânı'nda ve Nābį mahlaslı şiirlere yer veren ilgili çalışmalarda tespit edilememiştir. (Bk. Kaynakça) 
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48 
 

    NĀBĮ 

mefāǾilün feǾilātün mefāǾilün feǾilātün 

     1

  Yürür şitāb ile ġam ħātır-ı nizāra gelince  

Heves füzūn olur elbetde bir diyāra [gelince] 

 

     2

  Ne deŋlü olsa şikeste kemān-ı ŧāķat-ı Ǿāşıķ 

Yine taĥammül ider [dest-i] cevr-i yāra gelince 

 

     3  Bilindi kim var imiş ħārı gülşen-i Ǿademüŋ de 

Bu bāġa dāmne-i gül-ġonce pāre pāre gelince 

 

     4  Selāmet ister iseŋ çıķma baĥr-i Ǿaşķdan ey dil 

Ki mevc-i sille-ħor-ı redd olur kenāra gelince 

 

     5

  Ne āb vardı dilinde ne tāb vardı gözinde 

Bį-āb ü tāb idi Nābį ġam-ı nigāra gelince 

49 
 

   [Nābį] 

     LEHU 

mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

     1

  ŦaǾn itme zāhid ehl-i ġamuŋ sūz [u] tābına 

Baķ baķ Ǿizār-ı dil-bere baķ āb u tābına 

 

     2  Bülbül fiġānı kesme ki ne-ş’küfte ġoncenüŋ 

Düzd-i nesįm girmeye tā cāme-ħˇābına  

 

 

                                                           
  48  Nābį D., s.1044 
  1b   [gelince]: - M. 
  2b   [dest-i]:  - M. 

  5a   dilinde ne tāb vardı gözinde: gözinde ne tāb vardı dilinde D. 
 49 Nābį D., s.1045 
  1b   baķ baķ: seyr it /  dil-bere: dil-beri D.  
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     3

  Döndüm ħamįde-ķadd ü siyeh ser-nüvişt-ile 

MecmūǾa-i ġamuŋ varaķ-ı intiħābına 

 

     4

  Devrān aķıtdı cevr ile seyl-āb-ı eşkümi 

Bir böyle ħānenüŋ sebeb oldı ħarābına 

  

     5  Nābį ne ħoş żamįr-şinās oldı rūzgār 

Yārüŋ nezāket-ile ŧokundı nikābına 

50 
 

      [Nābį] 

    LEHU 

mefāǾilün feǾilātün mefāǾilün feǾilün 

     1  Śafā-yı dil göremem geşt-i gülşen itsem de 

Neşāŧ kesb idemem cāmı gülden itsem de 

 

     2

  O tįre ħāne degüldür ki göŋül rūşen ola 

Meh ābgįnesini cām-ı revzen itsem de 

 

     3

  Yine müşāhede-i śūret-i murād idemem 

Kenār-ı ĥavż-ı emelde nişįmen itsem de 

 

     4

  O deŋlü dįdede ĥayret ki kendümi bilemem 

Sirişki rāh-ber-i semt-i dāmen itsem de 

 

     5

  Ol āfetüŋ yine Nābį derūnı germ olmaz  

Cihānı āteş-i āhumla külĥan itsem de 

                                                           
  3     Bu beyit a.g.e. de 6. beyittir. 

  4a    eşkümi: çeşmümi  D. 

 4b   Bir böyle: bu böyle  D. 
50 Nābį D., s.1050 
  2    Bu beyit a.g.e. de 3. beyittir. 

2a   degüldür ki göŋül: degüldür göŋül ki D. 
  3    Bu beyit a.g.e. de 2. beyittir. 
  4    kendümi bilemem: dāmenüm  bulamam  D. 

  5a  ol: o D.  



94 

51 
 

     [Nābį] 

   VELEHU 

mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

     1  Ħūbāna bir nigāh ki Ǿayn-ı günāh ola 

Aĥvāl-i Ǿāşıķān perįşān-tebāh ola 

 

     2  Ser-ĥadd-i tįre-rūzeyi ser-cümle fetĥ ider 

ŦāliǾ gibi ki baħt-ı nuĥūset sipāh ola 

 

     3  Sevdā-yı şiǾre düşdi heves lįk şāǾirüŋ 

Ben bilmedüm ki baħtı bu deŋlü siyāh ola 

 

     4  Baħt-ı bedümle kim ruħunuŋ  irŧibāŧı var 

Peyvendį-i Ǿalāķa meger dūd-ı āh ola 

 

     5  Ālām-ı rū-nümāyį-i ümįdden emįn 

Olsun o kim zamānede Ǿirfān-penāh ola 

 

     6

  Az ķaldı tįre-himmetį-i baħt-ı dūn ile 

Nābį ki taħt-ı ye’se  giçe pādşāh ola 

77 a 

52 
 

ĤÜSEYİN CĀN BERĀY -I DEVĀT - I ĦˇĮŞ 

mefǾūlü mefāǾįlü mefāǾįlü feǾūlün 

       Üç ĥoķķa devātuŋda ne var dirse o māhum   

Ħūn-ı cigerüm dūd-ı dilüm baħt-ı siyāhum 

  

                                                           
 51 Nābį D., s.1048 
  5  Bu beyit a.g.e. de 7. beyittir. 
52   Tezkire-i Üdebā, s.68 
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53 
 

NAŽĮM

 

mefǾūlü mefāǾįlü mefāǾįlü feǾūlün 

     1  Üç ĥoķķa devātuŋda dedi yār ne vardur 

Didüm aŋa ey Ĥüsrev-i Şįrin-i şeker-leb 

 

     2  Zülf-i siyehüŋ  laǾl-i lebüŋ çeşm-i kebūduŋ 

Evśāfuŋı taĥrįr içün üç dürlü mürekkeb 

54 
 

      NĀBĮ 

mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

     1  Dil itmedi ħayālüŋi maĥrem enįnine 

Ižhār-ı ĥasret eylemedi nāzenįnine 

 

     2  Zātında gül ki sūħte-i nār-ı ĥüsndür 

Ĥācet ne bülbülüŋ nefes-i āteşįnine 

 

     3

  Bulmış dehān-ı dilberde mānend-i noķŧayı 

Taĥsįnler dilüŋ nažar-ı ħurde-bįnine 

 

     4  Dilde ħayāl-i ķāmet-i yāri gören didi 

ǾAr Ǿar dikildi bāġ-ı vefānuŋ zemįnine 

 

     5

  Nābį senüŋle śulĥa ķasem itdi çerħ lįk 

Bir āştį-Ǿadūdur inanma yemįnine 

  

                                                           
53  Tezkire-i Üdebā, s.68 
      Bu kıt’a Tezkire-i Üdebā ‘da Ĥüseyin Cān’a ait olarak gösterilmiştir. 
 54 Nābį D., s.1051 

  3b   Taĥsįnler dilüŋ: reşk eyledüm  D. 
  5a   śulha ķasem itdi: itdi ķasem śulĥa D. 
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55 
 

  NĀBĮ 

mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

     1

  Dil-i derd-āşinā aġyāra maĥrem yāra bįgāne   

Dirįġā olmaduķ gülzāra maĥrem zāra bįgāne 

 

     2

  Baŋa gösterdügi çįn-i cebįn aġyāra rūy-ı dil 

Gül olmaz bülbül-i ġam-ħˇāra maĥrem ħāra bįgāne 

 

     3  Unutdurdı baŋa evżāǾ-ı cismüŋ ķayd-ı dünyāyı 

Olurmuş ġamzen bį-kāre maĥrem kāre bįgāne 

56 
 

     [Nābį] 

       LEHU 

mefǾūlü mefāǾįlü mefāǾįlü feǾūlün 

     1  Gül gülşeni terk eyledi śoĥbet saŋa ķaldı 

Bülbül yine meydān-ı maĥabbet saŋa ķaldı 

 

     2

  Ferhād ile Ķays eyledi ber-çįde metāǾın 

Ey ser bāzār-ı melāmet saŋa ķaldı 

 

     3  Biz dāǾiye-i vuślat ile ħāk-i reh olduķ 

Ey bād-ı śabā luŧf u mürüvvet saŋa ķaldı 

 

     4  Tarįk-i Ǿiśyāna esįrüz bize çāre 

Ey āh-ı seĥer-gāh nedāmet saŋa ķaldı 

 

     5  Mest eylemeġe Ǿālemi śaĥbā-yı suħenden 

Ey ħāme-i Nābį yine himmet saŋa ķaldı 

                                                           
 55 Nābį D., s.10 
  1a  zāra: yāre  D. 
  2b  ħāra: yāre  D. 
 56  Nābį D., s.1120 
  2a  bāzār-ı: bāz-ı M. 
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57 
 

         [Nābį] 

        LEHU   

  mefāǾilün feǾilātün mefāǾilün feǾilün 

     1  Bahār geldi yine deste cām alınmaz mı 

O ġonceden bu havālarda kām alınmaz mı 

 

     2  Ķalur gider mi bize itdügi bu cevr ü sitem 

Sipihrden Ǿacabā intiķām alınmaz mı 

 

     3  Ħaŧ-āver olmaġıla dil geçer mi dil-berden 

Sevādkār ise de sįm-i ħām alınmaz mı 

 

     4  İder mi gūş Ǿaceb Ǿandelįbüŋ efgānın 

O ġoncenüŋ deheninden kelām alınmaz mı 

 

     5  Ġurūr ĥüsn ü leŧāfet-i ħitāba māniǾ ise 

Ya reh-güzārına varsaķ selām alınmaz mı 

58 
 

     [Nābį] 

    LEHU 

                         DER NAǾT-I ŞERĮF 

  Ahreb 

       Nābį o gül-i bihişt-zįb-i nev-rüst 

Olmış çemen-ārā-yı gülistān-ı nuħust 

Vābeste-i re’yi fatķ u ratķ-ı Ǿālem 

Kim māhı şikest eyledi hem itdi dürüst 

  

                                                           

 57  Nābį D., s.1112    
 58  Nābį D., s.1177 
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77 b 

59 
 

     [Nābį]  

                         BERĀY-I ĶAŚR-I BEŞİKŦAŞ 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1  Seyr iden bu ķaśr-ı Ǿālį-ŧarĥ-ı vālā manžarı 

Aŋmasun ķaśr-ı kenār-ı cūybār-ı kevŝeri 

 

     2  Ĥabbeźā ķaśr-ı cihān-tāb-ı felek-pįrāye kim 

Oldı ser-gerdān-ı ĥüsni günbed-i nįlūferi 

 

     3  Mülteķāsında olup berr ile baĥruŋ cilveger 

Birbirine māye-i nāz eyledi baĥr u beri 

 

     4  İntižām-ı ŧarĥ virdi āb u ħāke imtizāç 

Cilve-i sımāsı hem-çeşm eyledi ħuşk u teri 

 

     5  İntižām-ı hey’et-i ħāśś-ı ķıbābın seyr idüp 

Mübtelā-yı lerze-i reşk oldı çerħ-i çenberį 

 

     6  Ķondı bir Ǿanķā miŝāli āşiyān-ı devlete 

Şevķden deryāya taĥrįk eyledi bāl ü perį 

 

     7

  Būy-ı taǾŧįr eyledi mihrüŋ meşāmın rūzgār 

Bezm-i iķbāle getürdi bir muśannāǾ micmeri 

 

     8  Dem-be-dem bād-ı śabānuŋ luŧfuna muǾtād olup 

Çeşmin açmış cānib-i deryāya her bir manžarı 

 

 

                                                           
 59  Nābį D., s.213-214-215 
  7a    mihrüŋ: dehrün D. 
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     9  Yūsufuŋ pāy-ı nigāhı bend olurdı naķşına 

Bulsa ger kaśr-ı Züleyħā böyle zįb ü zįveri 

 

     10 

 Olmamaķ mümkin mi bülbül seyr idüp pervānede 

Böyle evrāķ-ı bahārı bunca verd-i aĥmerį 

 

     11 

 Gördi mi bir böyle ķaśr-ı gülşen inśāf eylesün 

Bunca yıldır devr ider dūlāb-ı çerħüŋ miĥveri 

 

     12 

 Ĥüsni bu ķaśruŋ bu kāfįdür ki tāǾrįf eylesün 

   Pādişāhān-ı cihānuŋ server-i ser-defteri 

 

     13 

 Eyleye bu ķaśr içinde her murād üzre ĥużūr 

Śıĥĥat olsun devletiyle şevketiyle reh-beri 

 

     14

  Eyleyince seyr içün āġūş-ı çeşmümde mekįn 

Nābiyā bu ķaśr-ı vālā-yı humāyun-peykeri 

 

     15

  Pā-nihāde oldı ħāmem eyledüm tārįhini 

Mesned-i sulŧān Muĥammed mütteķā-yı dāveri 

60 
 

                    NĀBĮ 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1  Oldı bir naħvet-perestüŋ dil yine dįvānesi  

Kim niyāz olmış şehįd-i ġamze-i mestānesi  

  

                                                           
  10a  pervānede: bu sakfda D. 

  11b  dūlāb: tūlāb D. 
  12    Bu beyit a.g.e.’de 29. beyittir. 

 12a   eylesün: eyleye D. 
  13    Bu beyit a.g.e.’de 42. beyittir. 
  14    Bu beyit a.g.e.’de 43. beyittir. 
  15    Bu beyit a.g.e.’de 44. beyittir. 
 60  Nābį D., s.1114 
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     2  Kāse nūş ider göŋül o bezm-gāhuŋ k'eylemiş  

Sāġar-ı ħūrşįdi gerdān ġayret-i peymānesi  

 

     3  Dil çerāġ-ı encümen-pįrāy-ı bį-hūşı olur 

Seng-i dest-i kūdekāndur her ŧaraf divānesi  

 

     4  Dil o sahbānuŋ ħarāb-ı ser-girānıdur k'olur  

Mihr-i Ǿālem-gįr ser-pūş-ı ħum-ı meyħānesi 

 

    5  Devlet-i tārįk-i ĥırmānda Nābį eylemez 

ŞemǾ-i pür-nūr-ı ümįdi zįnet-i kāşānesi  

61 
 

 [Nābį] 

 LEHU 

feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

     1  RaǾşe ŧutsa n’ola endām-ı dil-i maħzūnı 

Şāhid-i meyde yine gördi libās-ı ħūnı 

 

     2  Uralum āteşe kālā-yı ġam-ı devrānı 

Yine nūş eyleyelüm bāde-i āteş-gūnı 

 

     3  Keŝret-i nuķre-i eşküm ħaberin almış kim 

Zįr-i ħāk itdi ĥased mālı ile Kārun’ı 

 

     4  Vuślat-ı hicr be-dünbāli ķabul itmez dil  

N'eylesün ħaste olan merhem-i zaħm-efzūnı  

 

     5  Nice teşbįh ideyüm servi ķad-i dildāra  

Nice mevzūn ideyüm mıśrāǾ-ı nā-mevzūnı 

 

 

                                                           
61  Nābį D., s.1115 
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     6  N'idem āh eylesem ardınca gelür girye hemān 

Nįm-āteşle ħurūşa getüren Ceyĥūn'ı 

  

     7  Ten-i Ǿuryānumı taǾbįr idemez kimse benüm  

Nābiyā kimse libāsa ķoyamaz Mecnūn'ı 

62 
 

   [ Nābį ] 

   ĶIŦǾA  

   Ahreb 

       Nābį ideyüm saŋa nedendür iǾlām 

Bį-sāye nihāl-i ķāmet-i faħr-ı enām 

       Resm eylemede miŝālini Ǿāciz idi 

Zerrįn ķalem-le āfitāb-ı ressām 

78 a 

63 
 

    [Nābį] 

    LEHU 

mefāǾilün feǾilātün mefāǾilün feǾilātün 

     1  Ne gözde eşk-i dem-ā-dem ne dilde zārum olaydı  

Śafā-resān-ı dil ü dįde bir nigārum olaydı  

 

     2  İder mi idi göŋül her çerāġa kendüyi sūzān  

Miyān-ı bezmde bir āteşįn Ǿizārum olaydı  

 

     3  Şikeste olmasa göŋlümde bile sāġar-ı dāġum  

Bu bezm-i Ǿāleme Cem gibi yādgārum olaydı  

 

     4

  Bu baĥr-ı ġamda ķalur mıydı böyle keştį-i ħāŧır  

Kenāra çıķmaġa göŋlümce rūzgārum olaydı  

 

                                                           
62  Nābį D., s.836.  Dîvânda rubāǾį  olarak yer  almaktadır. 
 63  Nābį D., s .1118 
  4a    ķalur: alur 
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     5

  Alurdı destümi eylerdi beni ħākden berter  

Ĥużūr-ı yārda yek zerre iǾtibārum olaydı  

 

     6  Śadāsı çıķmaz olur ol ķadeĥ ki ola şikest  

Şikāyet itmez idüm senden inkisārum olaydı 

 

     7  Bilürdi ķadrümi Nābį zamāne cümleden efzūn  

Benüm de il gibi ŧabǾumla iftiħārum olaydı 

64 
 

     [Nābį] 

    VELEHU 

mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

     1  Bir kimse ħāne-i dili ābād görmedi  

Kim gördi ise ħāŧırımı şād görmedi  

 

     2  Vaśluŋ nice mürüvvet ider bilmem ey göŋül  

Senden o şūħ nāle vü feryād görmedi  

 

     3

  Gül-çįn-i maŧlāb eylemedi bāġbān-ı feyż  

Ol dįdeyi ki giryeye muǾtād gör[medi]  

 

     4  Ol nev-ħırām kūçe-i bį-dādın itdügin  

ǾÖmrinde cevr işitmedi bį-dād görmedi  

 

     5  Dil daǾvî-i teferrüd-i nažm eylese n'ola  

Nābį gibi henüz bir üstād görmedi  

  

                                                           

  5a    beni ħākden:  ħākden hele  D. 
 64  Nābį D., s .1116 
  3b  muǾtād: muǾtāb D. 
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65 
 

             [Nābį] 

      LEHU 

mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

     1  Ħayāl-i zülf idermiş Ǿāşıķ-ı mehcūr gördüŋ mi 

Muĥabbetde bu deŋlü fikr-i dūr-ā-dūr gördüŋ mi 

 

     2  Hezārān dil gezersin ey ħayāl-i yār inśāf it 

Bu seyrān itdügüŋ yirlerde bir maǾmūr gördüŋ mi 

 

     3

  Fedā iden göŋül fikr-i ħumārı zevķ-i śahbāya 

Bu Ǿişretgāhda bir zevķ-i bį-maĥrūr gördüŋ mi 

 

     4  Miŝāl-i āb ħūn-ı Ǿāşıķı bį-bāk nūş eyler 

Ne bį-raĥm olduġun ol dįde-i maħmūr gördün mi 

 

     5  Hezār-āsa hemān elden ķoma feryāduŋ ey Nābį 

Bu gülşende açılmaz bir gül-i mestūr gördüŋ mi 

66 
 

      [Nābį] 

     LEHU 

   Ahreb 

       Nābį eŝer-i nemā degül ezhārı 

Ārāyiş iden ĥadįķa-i imkāna 

Göndermede zįr-i ħākden tāze çiçek 

Yārān-ı güźeşte bundaki yārāna 

 

 

 

 

                                                           

65  Nābį D. s.1114 
  3a  iden: eyle D. 
 66  Nābį D. s.1228 
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67 
 

  [Nābį] 

  Ahreb 

     

  Efsūs ki bir ķaŧreden olmaz efzūn 

Cām-ı emelümde mey çün noķŧa-i nūn 

  Şāħ-ı emelüm bulursa da neşv ü nemā 

Hep Ǿaķsinedür miŝāl-i bįd-i Mecnūn 

78 b 

 

 

  

                                                           
67  Nābį D. s.1217 
  b   mey: bāde D. 
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68 
 

      [ Emrį ] 

  BEYT 

feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

     

  Yār çāh-ı źeķanum Ǿayn-ı vefādır  dirse 

Aŋa ey Ǿāşıķ-ı şūrįde inanma çeŋedür 

69 
 

        BEYT 

feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

       Berfden pūst giyer kūh-ı dil-āver er idi 

Āfitāb-ı ruħ-ı cānānı ki gördi eridi 

70 
 

        ĶIŦǾA -I NĀBĮ 

       Ahreb 

       Olma müteǾaccib ey dil-i nādire-dān 

Gördünse dil-i çenārda sūz-ı nihān 

     

  Eksük mi olur sūz-ı dili anuŋ kim 

Mersūm ola sįnesinde nām-ı ħubān 

71 
 

                   [Nābį] 

      LEHU   

  Ahreb     

     

  Ol āfet-i nāz-perver ü luŧf-me’āb 

Eyler nigehiyle luŧf u laǾliyle Ǿitāb 

     

  Ħūn-geşte dilüŋ revġan-ı ķandįl gibi 

Bir cānibi āteş oldı bir cānibi āb 

                                                           
 68  Emrį D., s. 333 
  a  vefādır  dirse: dir imiş D. 

 1b  şūrįde: üftāde  D.  
 69  Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
 70  Nābį D., s.1216.  Dîvânda rubāǾį olarak yer almaktadır. 
  c   eksük mi olur sūz-ı dili: sūz-ı dili eksük mi olur D. 
 71  Nābį D., s.1175 
  a  luŧf-me’āb: cevr-me’āb  D. 
  c  Ħūn-geşte: Ħūn-āb-ı  D. 
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72 
 

        [Nābį] 

   FERD 

mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

       Ħubān viśāle mā’il olur ħurd-sāl iken 

Eyler ħamįde ķāmetini meh hilāl iken 

73 
 

       FERD 

 mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

       Zerrįn kemer ki zįver-i mūy-ı miyānıdur 

Çengelli belde śanki gümüş kārvānidür 

74 
 

            FERD 

mefǾūlü mefāǾįlü mefāǾįlü feǾūlün 

       Sįnemde nümāyan olalı penbe-i dāġı 

Sulŧān-ı ġamuŋ yāfteli oldı ķonaġı 

75 
 

DER HAĶĶ-I BERBER MERCĀNĮ  

mefāǾilün feǾilātün mefāǾilün feǾilün 

       O ser-tırāşa gözüm ābgįne dükkāndur 

Kenār-ı dįde firāķıyle sūķ-ı mercāndur 

79 a 

76 
 

ǾÖMRĮ BEG NAŚŪĤ PAŞAZĀDE 

mefāǾilün feǾilātün mefāǾilün feǾilün 

       O dügmeler ķo yerinde çözülmesün dursun  

 Ŧılısm-ı āyįne-bendüŋ  bozulmasun dursun 

  

                                                           

 72  Nābį D., s.914  Şiirin tamamı 7 beyittir. 
 73   Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
 74   Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
 75   Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 

 76  Zübdetü’l-EşǾar, s.114 
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77  

    [ǾÖmrį ] 

VELEHU 

  mefāǾilün feǾilātün mefāǾilün feǾilün    

       Meded o hāli dil-i dāġdaġa gösterme 

Fetįl-i şuǾle-rübāyı çerāġa gösterme 

78 
 

      BEYT  

feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

       Yine ķānūn-ı ķadįm üzre şeh-i bende-nüvāz 

İltifāt itdi baŋa ey dil o tersāyį-sāz 

79 
 

      BEYT 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

       VāķıǾā Ǿālem-i ħˇāb içre o meh-ruħsārı 

YaǾnį yer gibi çeken sįneye kim düş görmez 

80 
 

  BEYT 

feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

       Zįr-i destüŋde zebūn olmuşiken bunca nücūm 

Ne Ǿaceb nikbeti bį-kevkeb olursun maħrūm 

81 
 

     BEYT 

  mefāǾilün feǾilātün mefāǾilün feǾilün    

       Berāt-ı vuślatı ol şāh-ı ĥüsnüŋ emr-i muĥāl 

Ne Ǿarż-ı ĥāle maĥal var ne der-kenāra mecāl 

  

                                                           
 78   Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
 79   Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
 80   Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
 81   Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
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82 
 

       VECDĮ 

     mefǾūlü mefāǾįlü mefāǾįlü feǾūlün  

     1  Bu ĥüsnle çün nāra gire ol büt-i tersā 

Dūzaħta olan ehl-i hevā bį-keder olsun 

 

     2  Mālik olacaksan o güher-pāreye āħir 

Ey nār-ı cehennem saŋa śad müjdeler olsun 

83 
 

 ĶIŦǾA 

feǾilātün mefāǾilün feǾilün 

     1  Göŋlümi azar azar İbrāhįm 

Alduŋ ammā ki iħtiyārį degül 

 

     2  Beni bir āteşe bırakduŋ kim 

Nārımız vedānın şerārı degül 

 

84 
 

       BEYT 

feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

      Her seg ol gözleri āhūyı şikār eyleyemez 

Dil-i şūrįde nigeh-bānlıġı şįrāne ider 

85 
 

        FERD 

feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

       Dil-i nālānı girift itdi yine ol şehnāz 

Ele almaķ dileyür ey dil o reste ey sāz 

  

                                                           
 82   Vecdį D., s.144 
 83   Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
 84   Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
 85   Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
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86 
 

         DİGER FERD 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün  

       Baħtı bįdār olanuŋ kendüsi  ger subĥ u mesā 

Ħˇāb-ı nāza ne ķadar çekse de  kem düş görmez 

87 
 

      ĶITǾA-I NĀBĮ 

 Ahreb 

       Ķalmış deheninde śanma laǾl-i mey-gūn 

Dāmān-ı nigehden dökülen ķaŧre-i ħūn 

       Ebrūsı degül telāŧum-ı lücce-i ĥüsn 

İtmişdür iki zevraķı Ǿaynıyla nigūn 

88 
 

         [Nābį] 

   LEHU 

  Ahreb 

       ǾAşķuŋla idüp sįneyi pür-şerĥa ezel 

Dibāce-i ārzūya çekdüm cedvel 

       Zülfinde iken alışdı dil kāküline 

Ser-menzile çıķdı rįsmān-bāz-ı emel 

79 b 

89 
 

 [Naķşį] 

TĀRİH-İ BERĀY-I ĶOCA MUŚŦAFA PAŞA  

ŞEYĦĮ ǾALĀADDĮN EFENDİ 

mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

     1  Tecellį nūrı irüşdi seĥer vaķtinde Mevlādan 

Cemāl-i Ĥażrete

 [...] eyledi şeyħüm o sevdādan 

 

                                                           
 86   Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
 87  Nābį D., s. 1218 
88  Nābį D., s. 1209 

89  Naķşį D., s.244 
      1b   Cemāl-i Ĥażrete [...] : Cenāb-ı Ǿİzzete Ǿazm D.    
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     2  Ħiŧāb-ı irciǾįden feyż

 alup yüz ŧutdı dergāha


 

 ǾAzįzüm nūra Ǿġarķ oldı baǾįd oldı eĥibbādan 

 

     3  Ānuŋ  źātuŋa nūrdan serv idi gülzār-ı Ǿālemde 

Muśaffā idi nūr-ı cübbesi dįbā-yı ħađrādan 

 

     4  Hemįşe śoĥbet-i ħāś eyleye faħr-i cihān ile 

Sarāy-ı cennet-i firdevs ola yāķut-ı ĥamrādan 

 

     5  Anıŋ yād eyledükçe gül yüziyle laǾl-i nābın dil 

Firāķ-ı hicr ile āteş çıķar Ǿuşşāķ-ı şeydādan 

 

     6  Temāşā eyleye dįdārını ol Rabb-i aǾlānuŋ 

Maķāmı dāimā pür-nūr ola envār-ı esmādan 

 

     7  Gelüp bir āteş-i ĥasret ile Naķşį didi tārįħ 

Benim Seyyid Alāaddįn Efendüm gitti dünyādan  

 1091   

90 
 

              ĶITǾA-I  NĀBĮ 

  Ahreb  

       Çeşmi o bütüŋ ki cānı naħcįr eyler 

Müjgānı aŋa tehyi’e-i tįr eyler 

       Ħaŧŧ-ı siyehi śaĥįfe-i rūyında 

Āyāt-ı zevāl-i ĥüsni tefsįr eyler 

 

  

                                                           
      2a    feyż alub yüz ŧutdı dergāha: źevķ alup dergāha Ǿazm itdi D. 

       4a   Hemįşe: İlāhį D.   
 

90  Nābį D., s. 1185  Şiir divanda rubāǾį olarak  yer almaktadır 
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91 
 

                 [Nābį] 

   LEHU 

 Ahreb 

       Dehrüŋ ki śafāsı maĥż-ı miħnet görinür 

Dil-beste-i luŧf bį-baśįret görinür 

      Bį-fā’ide bu belā-yı pey-der-peydür 

Kūteh-nažarāne ol ki devlet görinür 

92 
 

 [Nābį] 

    LEHU 

   Ahreb 

     

  Bu meclisüŋ āyā ķanı mestāneleri 

Dönmez yürimez kesildi peymāneleri 

     

  Eŧfāl-i zamāne seng-i ŧaǾn atmaķdan 

Bāzār-ı ġamuŋ kem oldı dįvāneleri 

 

93 
 

       mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

       Ey ħāl pāsbānı mısuŋ sen o gerdenüŋ 

Kāfūr içinde ĥabbe-i dāħil misüŋ nesüŋ 

94  

 

          Ahreb  

       Kitāba müşābih itmeden eŧvārı 

Maķśūd-ı dilim degül kitābet kārı 

Gördüm ki ġamuŋla murg-ı dilim uçuyor 

Aŋa ķafes  itdim kafes-i destārı 

                                                           
 91  Nābį D., s. 1188   
 92  Nābį D., s. 1229 
  a  meclisüŋ: meclis M. 

 b  kesildi: çekildi  D. 
  c  eŧfāl-i: ebnā-yı  D. 
 93  Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
 94  Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
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80 a  

    - 

80 b 

95 
 

  fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

       Levĥ-i dilden yazdı bunı bir kerāmet śāĥibi 

Saŋa Ǿāşıķ olmayanuŋ sen de olma Ǿāşıķı 

 

 

81a   

96 
 

               CEVRĮ 

  fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1  Çarħa ķılma ser-fürū iķbāl içün ġayret budur 

Hem gedā hem pādişāh-ı Ǿālem ol devlet budur 

 

     2  Her ne deŋlü himmete endāze olmazsa yine 

Müşterį olma metāǾ-ı devlete himmet budur 

 

     3  Ĥūn-ı dil nūş eyle Ǿālem bilmesün keyfiyyetüŋ 

Hem yine dürdį-keş-i meyħāne ol Ǿişret [budur] 

  

                                                           

95  Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir.  Beytin üst tarafında “CemǾan yüz ķırķ ŧoķuzuncı raķamda tekmįl 

olmuşdur.” ifadesi yazılıdır. 
 96  Cevrį D., s.196 

     4a   Ǿarş u ferş : Ǿarşı ferş D. 
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     4  Ħāk-i pāy ol Ǿarş u ferş-i rāh iden śāĥib-dile  

Rüzgârı pay-māl-i nāz ķıl rifǾat budur 

 

     5  Hem-nişįn eyle dili dil-berle sen çıķ aradan 

Rind iseŋ Cevrį śafā-yı meclis-i vaĥdet [budur] 

 

           

97 
 

                   NAĤĮFĮ 

mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

     1  Açduķ o māha rāz-ı dil-i mübtelāmuzı 

İtdük ifāde ġamzesine müddeǾāmuzı 

 

     2  Āh itmek ile eglenürüz künc - i Ǿaşķda 

Dūd eyledük ġamuŋla muĥaśśal ġıdāmuzı 

 

     3  Seyl-i sirişk-i pāyına yārüŋ revān idüp 

Ol serv-i nāza Ǿarż idelüm mā-cerāmuzı 

  

                                                           
 97  Naĥįfį D., s.514 

    

    3b    idelüm :idelim D. 
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     4  ǾArż-ı śadāķat  itmiş idük dün ol āfete 

BāǾiŝ bu oldı cevriŋe bildük ħaŧāmuzı 

 

    5  Ĥayfā ki bir görür bizi aġyār ile ol māh 

Bilmez o nev-resįde ħulūś u riyāmuzı 

 

     6  Dilden remįde oldı ġam-ı Ǿaşķ-ı yār ĥayf 

Bįgāne itdi baħt- ı siyeh  āşināmuzı 

 

     7  Minnet mi var ĥuśūl-ı murāda Naĥįfā

 

Eylerse Ĥaķ ķarįn-i icabet  duǾāmuzı 

98 
 

       BAĠDATLI RŪĤĮ

 

  mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

     1

  Felek Ǿaşķ ehlin evvel rāh-ı ġamda ħār u zār eyler 

Döner śoŋra vücūduŋ rūzigār-ile ġubār eyler 

 

     2  Belā vü miħnet ü derd ü meşaķķat rūzgārundur 

Ne eylerse muĥabbet ehline hep rūzgār eyler 

 

     3

  Göŋül  gül gibi yaķup sįnesine daġlar yer yer 

O serve ġonca-veş rāz-ı derūnuŋ  āşikār eyler 

 

     4  Bizi ölmekle ķorķutma saŋa Ǿāşıķ olan evvel 

Yoluŋda ölmeyi ey rūĥ-ı ŝānį iħtiyār eyler 

 

     5  Ŧarįķ-i Ǿaşķda ŝābit-ķadem bir rind-i Ǿāşıķdur 

Anıŋçün Rūĥįye Ǿaşķ ehli cümle iǾtibār eyler 

                                                           
    7a   Naĥįfā : Naĥįfiyā  D.  

 98  Baġdatlı Rūhį D., s.481 

  Baġdatlı Rūhį : Ŝābit M. 
  1a  ehlin: ehlini  D./ ħār : ħōr M. 

 1b  vücūduŋ: vücūdın D. 
  3b  serve: serv M./ derūnuŋ: derūnın D. 
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81 b   

99 
 

       BĀĶĮ  

             mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün  

     1  Göŋül bir rind-i Ǿālem-sūz şūħ-ı şehlevend ister 

Ki Ǿaşķ odına yaķmaġa dil ü cānuŋ sipend ister 

 

     2  Belā-yı bend zülfünden

 ħalāś it cān-ı miskįni 

Esįr-i miĥnet-i Ǿaşķuŋ ne bend ü ne kemend ister 

 

     3  Ķarār itmez göŋül mürġi bu bāġuŋ degme şāħında 

Nihāl-i ķadd- i dil-ber gibi bir serv-i bülend ister 

 

     4  Meźāķın zehr-i ķahr-ı miĥnet-i eyyām telħ itmiş 

  Lebüŋden Ǿāşıķ bį-śabr u dil bir pāre ķand ister 

 

                                                           
 99  Bāķį D., s.190 
   2a   zülfünden : zülfüŋden D 
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     5  Murādı sįneye ol serv-i sįm endāmı çekmekdür 

  Semend-i ŧabǾ-ı Bāķį bir gümüşden sįne-bend ister 

100 
 

    [Bāķį] 

Velehu 

feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

       Çoķ tehį devr ide bu sāġar-ı mįnā bizden 

  Var iken şįşede bāķį hele sāķį beri gel 

101 
 

  ŜĀBİT 

mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

       Cefāsın çekmege ādem gerek sāǾatçi dildārıŋ 

  Demirdendür çekilmez pāyı ol şūħ-ı cefākārıŋ 

102 
 

        [Bāķį] 

               VELEHU 

feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

     1  Sāķiyā ķalmaz imiş çünki bu śoĥbet bāķį 

  Mey-i gül-gūn içelüm bāde-i cennet bāķį 

 

     2

  Ħˇābda almış idüm būs-ı leb-i cānānı 

  Cān dimāġında [daħı] şimdi bu leźźet bāķį 

 

     3  Beni öldürdi firāķuŋ meded ey dōst yitiş 

  Hele bir pāre daħı tende ĥarāret bāķį 

 

     4  Aġlamazdum bu ķadar zār [u] zebūn olduġuma 

  Ķalsa bir pāre ġamuŋ çekmege ŧāķat bāķį 

     5  Bāķį ölsün yoluna pādişehüm sen śaġ ol 

                                                           
 100  Bāķį D., s.204 Dîvânda gazelin 6. Beyti olup şiirin tamamı 7 beyittir. 
 101  Ŝābit Dįvānı'nda ve Ŝābit mahlaslı şiirlere yer veren ilgili çalışmalarda tespit edilememiştir. (Bk. Kaynakça) 
 102  Bāķį D., s.26 

  2  [daħı]: -M 
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  Baħt pāyende Ħudā yār-ı saǾādet bāķį 

103 
 

mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

     1  Gözümde Ǿayn-ı külħandır hezārān gülistān olsa 

  Göŋül eglenmiyor sensiz cihān bāġ-ı cinān olsa 

  

     2  Ben ölçdüm biçdüm ancaķ sāde bir nežžāredür ĥiśśem 

  Ķumāş-ı vaślıŋ ey meh-rū ne rütbe rāyegān olsa 

104 
 

    [Bāķį] 

       VELEHU 

feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

     1  Ġoncalar içre nihān eyleme gül-berg-i terüŋ 

  YāǾnį seyr eyleyelüm sįneni çöz dügmelerüŋ 

 

     2  Revnaķ-ı ĥüsne ħalel virmez o ħaŧŧ-ı müşgįn 

  Arturur belki şeb-i tār şuǾāǾın ķamerüŋ 

 

     3  Ķandasın biz de gel ey āfet-i devrān  görelüm 

  Nice bir öpe ķuça görişe ŧavķ u ķamerüŋ 

  

     4  ǾĀşıķa kuĥl-i cilā yāruŋ ayaġı ŧozıdur  

  Ħāśılı bendesiyüz bende-i śāĥib-nažaruŋ 

 

     5

  ŞiǾr-i Bāķįye ķulaķ ŧutmasa zāhid ne Ǿaceb 

  Söz güherdür ne bilür ķadrini nā-dān güherüŋ 

  

                                                           
 103  Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 

 104  Bāķį D., s.271 

 3b   ķuça : ķuca  D. 

 4b   bende-i  :Ǿārif-i  D. 
 5    Bu beyit a.g.e.’de 7. beyittir. 
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105 
 

     ŜĀBİT 

  feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

        Deheninden hele bir būseye aldum iķrār 

  Bir şeker çiynedi ol Ħüsrev-i Şįrįn-güftār 

106 
 

      [Ŝābit ] 

    VELEHU 

  feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

       Birin alduķ daħı bir būseye iķdām iderüz 

  Biz de bu Ǿaķl ile yılda iki bayrām iderüz 

82 a  

107 
 

      ŜĀBİT 

mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün  

     1  Cenāb-ı hażretüŋden śurre-i zer geldi sulŧānum 

Vücūd-ı nā-tüvāna ķuvvet ü fer geldi sulŧānum 

 

     2  Śararmışken Ǿizāruŋ zer gibi fikr-i ma’ūnetle 

Tene cān beŋze cān ķalbe feraĥlar geldi sulŧānum 

 

     3

  Eli altun Ǿaśālı cāmesi zer-bāf efrencį 

Refāķat itmege bir pāk Ǿasker geldi sulŧānum 

 

     4  Cebįninde tüsįrü’n-nāžirįn zer-ĥal ile mektūb 

Yüzi par par yanar śad māh-peyker geldi sulŧānum 

  

                                                           
 105  Ŝābit D., s.558 

 b   çiynedi: çignedi  D. 
 106  Ŝābit D., s.561 
 107   Ŝābit D., s.477 

   2    Bu beyit a.g.e.’de 3. beyit ile yer değiştirmiştir. 
    2a  Ǿizāruŋ: Ǿizārum D. 

 2b   beŋze cān: beŋze ķan D. 
  3a  bāf: beft  D. 
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     5  İşin lüŧfuŋla altun itdi Ŝābit  şimdiden śoŋra 

  DuǾā-yı devlete  iħlāś ile yir geldi sulŧānum 

 

     6  Cenāb-ı kibriyā iķbāl-i iclālüŋ füzūn itsün 

  Diŋüldükçe bu monlā gitdi āħer geldi sulŧānum 

108 
 

      [Āgāh] 

  feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

       Iżŧırābum görüp ey reşk-i ķamer Ǿayb itme 

  Āfitābı göricek źerrede ŧāķat mi ķalur  

109  

      

VEHBĮ 

  feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

     1  Sįne-i ķāķum gibi berrāķ u sefįd ammā kim 

Oldı gįsūları hem-reng-i siyeh semmūra

 

 

     2

  Zer devādur bilirüz çeşm-i remed-dįdeye çün 

Ruħ-ı zerdümle devā it nigeh-i rencūra 

 

     3

  Gelse ķuyruķ śalaraķ meclise gerden ķıraraķ 

Dilkülensem düşüp endįşe-i dūr-a-dūra 

 

     4

  Nāfe-i Çįn gibi ħoş-bū o siyeh perçemler 

Beŋzer ol śāf boġaz āyįne-i billūra 

 

     5

  Vehbiyā Rūm ħarācı deger ol muġbeçe lįk 

Ķatı aǾlā idi luŧf itse dil-i mehcūra 

                                                           
 108   Āgāh D., s.114 

 109  Seyyid Vehbį D., s.637 

  1b   mecmuada redifler  ى  harfi ile yazılmıştır. D. 
  2     Bu beyit a.g.e.’de 4. beyittir. 

 2b   devā it  : Ǿilāc M. 
  3a   meclise: nāz-ile  D. 
  4     Bu beyit a.g.e.’de 2. beyittir. 
  5a   muġpeçe: muġbeçe  D. 



120 

110 
 

     ĀGĀH 

mefāǾilün feǾilātün mefāǾilün feǾilün 

     1  ǾAceb mi derd-i dilüm olmasa devā ülfet 

Olur mı şįşe-i śad-pāre mūmiyā ülfet 

 

     2

  Beni cüdā iden ol şemǾ-i mihr-i pertevden 

Çerāġ-ı Ǿişreti hįç olmasun żiyā ülfet 

111 
 

       NĀBĮ 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1  ŞiǾr kim ŧabǾ-ı bülendüŋ ħāmeye telkįnidür 

  Tāziyāne nükte-fehmānuŋ aŋa taĥsįnidür 

 

      2 

 Ĥarf-ı Ǿaşķuŋ fetĥi şerĥa daġı żamme eşki kesr  

Zaħmı cezm ü āhı ķadd ü śît anuŋ tenvįnidür  

 

     3

  Sāl-i Ǿaşķuŋ  iǾtidāl-i nev-bahārıdur viśāl  

Servį-i eyyām-ı ĥicrān mevsim-i teşrįnidür 

 

     4

  Kāfir-i śūret-perestüŋ bu mecazį deyrde  

Laġziş-i pāyına bādį ol bütün temkįnidür  

 

     5  Nažm-ı evśāfuŋ yazılmış śafĥadur levĥ-i żamįr  

Fikr-i ķadd-i dil-peźįrüŋ mıśrāǾ-ı tażmįnidür  

 

  

                                                           
 110  Āgāh D., s.213 

      2   Bu beyit  a.g.e.’de 4. beyittir. 
 111  Nābį D., s.569 
  2a   āhı ķadd: āh medd D. 
  3a  Ǿaşķuŋ: Ǿaşķ  M. 

  4b   Laġziş  :  M. 



121 

     6   Almayınca eylemez ārām künc-i ġaybdan  

Günde bir ķaç tāze maǾnā ŧabǾumuŋ taǾyįnidür  

 

     7

  İncilā-yı mihr-i Ǿālem-tāb-ı vuślat Nābiyā 

Sūziş-i ŧūfān-ı eşküŋ māye-i teskįnidür  

82 b  

112 
 

     CEVRĮ 

  mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

     1  Çeşm-i şarāb-ı nāz ile Ǿayş u demindedür 

Diller hemān o ġamze’-i ħūnį ġamındadur 

 

     2

  ǾĀlem yıķılsa ġamzesinüŋ eksügi degil 

Rind-i cihān-ı Ǿişvedür ol Ǿālemindedür 

 

     3  Āsūdedür ħaŧındaki diller ferāġ-ile 

Ġavġā şikenc-i ŧurra-i ħam-der-ħamındadur 

 

     4  Ħaŧŧ-ı Ǿiźār üzere Ǿaraķ śanma jāledür 

Kim bāġ-ı cennetüŋ çemen-i ħurremindedür 

 

     5

  Dārū-yı śıĥĥat-i dil ü cān var ise eger 

Cevrį o ġoncenüŋ yine dürc-i femindedür 

113 
 

          [ Cevrį  ]        

              VELEHU   

  mefāǾilün feǾilātün mefāǾilün feǾilün 

     1  Gözümde āb degül cūy-bār-ı ĥasretdür 

Tenümde şerĥa degül reh-güzār-ı ĥasretdür 
                                                           
  7   Bu beyit  a.g.e.’de 7. beyittir. 
 112  Cevrį D., s.195 
     2b  Ǿişvedür : fitnedür  D. 

     5b   femindedür : ġamındadur D. 
 113  Cevrį D., s.193 
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     2  Semūm-ı āhum ile āb-ı telħ-i eşkümden 

Zemįn-i sįne-i dil şūre-zār-ı ĥasretdür 

  

     3  Ne ŧurfe Ǿālem olur Ǿālem-i muĥabbet kim 

  Hemįşe zįnet-i bāġı bahār-ı ĥasretdür 

 

     4  Dikilse ħāk-i behişte nihāl -i ümmįdüm 

 Yine resįde olan berg ü bār-ı ĥasretdür 

 

     5

  ǾAceb mi dāmen-i dil çāk çāk ise Cevrį 

Biten bu bāġda hevāre-i ħār-ı ĥasretdür 

114 
 

           RĀSİĦ 

mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

     1

  Ey şūħ Ǿaceb ki derd-i nihānı bilür misin 

ǾAşķuŋ ne ĥālete ķodı cānı bilür misin 

 

     2  Aġyāra luŧf baŋa sitem öldürür beni 

İtme efendüm itme amānı bilür misin 

 

     3  Luŧfuŋ dirįġ itmez idüŋ bir zamān idi 

Ķurbānuŋ olduġum o zamānı bilür misin 

 

     4  Erbāb-ı Ǿaşķa ŧaǾnı ķo zāhid śaķın śaķın 

Ol āfeti o şūħ-ı cihānı bilür misin 

 

     5

  Rāsiħ şikāyet itme kerem bil cefāsını 

Kimdür o şāh-ı mülket anı bilür misin 

115 
 

                                                           
     5b hevāre : hem-vāre D. 
 114  Rāsiħ D., s.309 
      1a  şūħ Ǿaceb ki :cān ŧabįbi D. 
 5b  mülket: memleket D. 
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           NĀ’İLĮ 

  mefāǾilün feǾilātün mefāǾilün feǾilün 

     1  Hevā-yı Ǿaşķa uyup kūy-ı yāra dek giderüz 

Nesįm-i śubĥa refįķiz bahāra dek giderüz 

 

     2  Palās-pāre-i rindį be-dūş u kāse be-kef 

Zekāt-ı mey virilür bir diyāra dek giderüz 

 

     3

  İderse ķānd-ı lebüŋ ħātır-ı meźāķa ħuŧūr 

Diyār-ı Mıśra degül Ķandehāra dek giderüz 

 

     4  Ŧarįķ-i fāķada hem-kefş olup Ŝenā’įye 

Cenāb-ı Külħanį-i Lāy-ħˇāra dek giderüz 

 

     5  Felek girerse kef-i Nā’ilį’ye dāmānuŋ 

Senüŋle maĥkeme-i Girdgāra dek giderüz 

116 
 

feǾilātün mefāǾilün feǾilün 

       Meyl ider dil geh ebrū geh zülf-i yāre 

Daldan dala ķonar murġ-ı dil-i āvāre 

83 a 

117 
 

       FEHĮM 

   feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

     1  Yine nev-rūz irişüp geldi gülistāna śabā 

Virdi peyġām-ı güli bülbül-i nālāna śabā 

 

     2  Naķd-i āŝār-ı dem-i ǾĮsį-i rūĥ-efzāyı 

Yine vażǾ eyledi ceyb-i gül-i ħandāna śabā 

                                                                                                                                                                          
 115  Nā’ilį D., s.321 

      2b  virilür: verilür  D. 
      3   Bu beyit  a.g.e.’de 5. beyittir. 
 116  Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
 117   Fehįm  D., s.306 
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     3  Ādemüŋ Ǿaķlın alur neşve-i būy-ı ezhār 

N’ola geşt eyler ise gülşeni mestāne śabā 

 

     4

  Bülbülān āteş-i reşkyile hem-āġūş olsun 

Ŧügme-i ġonceyi çözdi yine rindāne śabā 

118 
 

           ǾİŚMETĮ 

  mefāǾilün feǾilātün mefāǾilün feǾilün 

     1  Gel ey ħaŧ-ı ruħ-ı gül maĥrem-i dil-i zār ol 

Şeb-i siyāh gibi perde-dār-ı esrār ol 

 

     2  Göŋül ider yine çevgān āhını der-kār 

Sen ey nihāl-i muĥabbet gerekse bį-bār ol 

 

     3

  ǾAdū-yı zālime çāķ böyle iǾtinā niçe bir 

Biraz da bu dil-i āvāreye hevādār ol 

 

     4

  Ne çāre n’eyleyelim çünki benden ayrılduŋ 

Kimüŋle ister-iseŋ ey nedįm-i cān yār ol 

 

     5  MetāǾ-ı vāśl ile dükān-ı feyż māl-ā-māl 

Hemān Ǿİśmetiyā böyle  cān-ı ħāridār ol 

119 
 

 BAHĀYĮ 

 mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

     1  Nālān iden beni ħaŧ-ı sebz-i Ǿiźārdur 

Feryād-ı Ǿandelįbe sebeb nev-bahārdur 

 

  

                                                           
 4b   Ŧügme : Dügme D. 
 118  Ǿİśmetį D., s.71 
    3a   çāķ: çoķ D. 
   4a   n’eyleyelim: n’eyleyeyim D. 
 119  Bahāyį D., s.70 
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    2

  ǾAzm itdi kişver-i Ǿademe cān-ı mübtelā 

ǾAşķuŋ Ǿilācı gördüm ki terk-i diyārdur 

 

     3  Şol cāme-i belā k’ola berdūş-ı ehl-i derd 

Bu Ǿāşıķ-ı belā-zededen dil müsteǾārdur 

 

     4  Yārin tecelliyātını śad-gūne eyleyen 

Āyįne-i dilimde olan inkisārdur 

 

     5  Āħir bu cism-i zerd ü nizārı tebāh iden 

Mānend-i şemǾ girye-i bį-iħtiyārdur 

 

     6  İǾcāz-ı ĥüsndür bu ki āyįne-i dilüm 

Pā-māl-i cevr iken de yine bį-ġubārdur 

 

     7  Ħˇār olsa eşk-i çeşm Bahāyį Ǿaceb degül 

Bisyār olan güherse de bį-iǾtibārdur 

 

                          

120 
 

   NĀBĮ 

mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün  

     

  Vefā dirken cefā gördük o naħl-i nāz-perverden 

Bizümle Ǿāķıbet bįgāne çıķdı āşinā dirken 

121 
 

                                                           
   2b    gördüm ki : gördi ki D. 

   6a     ĥüsndür: Ǿaşķdur D. 

  7a     Ħˇār:   Ħor   M. 
120  Nābį D., s.928. Şiirin tamamı5 beyittir. 

   a  Vefā dirken cefā gördük o naħl-i nāz-perverden: Cefā gördük o naħl-i nāz-perverden vefā    dirken D. 
 121  Śabrį D., s.160 
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      ŚABRĮ 

    feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

     1  ǾArż-ı ĥüsn it ki nigeh Ǿāşıķ-ı ruħsārundur 

Dįde vuślat-ŧaleb-i şāhid-i dįdāruŋdur 

 

     2

  Ey gül-i nāz biraz gülşene çıķ luŧf eyle 

Ġonca ĥasret-zede-i gūşe-i destāruŋdur 

 

     3  Keştį-i Nūĥ-ı muĥabbet dil-i bį-śabrumdur 

Mevc-i ŧūfān-ı belā şįve-i reftāruŋdur 

 

     4

  Nice  bulmaya perākende per ū bal-i şekįb 

Murġ-ı dil dām-zed-i ŧurrā-i ŧarrāruŋdur 

 

     5  Yılda bir ĥāline bārį nigeh-i merĥamet it 

Hele Śabrį  de senüŋ Ǿāşıķ-ı ġam-ħˇāruŋdur 

122 
 

            NĀBĮ 

      feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

       Nābiyā çek ayaġı meykededen dellendin 

Be meredsin der-i meyħāneye ķaç girmeyegör 

123   

 

ŜĀBİT 

  feǾilātün mefāǾilün feǾilün 

     1

  Ķazzāzlar içre bir güzel ķazzāz  

Ben niyāz eyledikçe eyledi nāz 

                                                                                                                                                                          
     1a   ruħsārundur: ruħsāruŋdur D. 

 2    Bu beyit  a.g.e.’de 3. beyittir. 

 2a    biraz :  M. 
     4     Bu beyit  a.g.e.’de 2. beyittir. 

 4a    bulmaya: olmaya D. 

    5a     bārį: nāri M. 
 122  Nābį Dįvānı'nda ve Nābį mahlaslı şiirlere yer veren ilgili çalışmalarda tespit edilememiştir. (Bk. Kaynakça) 

 123   Ŝābit Dįvānı'nda ve Ŝābit mahlaslı şiirlere yer veren ilgili çalışmalarda tespit edilememiştir. (Bk. Kaynakça)  
  1a   Bu mısrada vezin bozulmaktadır. 
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     2  Gördüm ol bį-vefā dügme urur 

Her taķımı beşer filori deger 

83 b 

124 
 

     VEHBĮ 

mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

     1  Ǿİźār-ı ħāldār-ı yāre lāle dāġ-ber-dildür 

Ne lāle belki ol meh-rūya hāle dāġ-ber-dildür 

 

     2  Teh-i sāġarda ey sāķį kirās-ı surħı žann itme 

Meźāķ -ı lāǾl-i nābuŋla piyāle dāġ-ber-dildür 

 

     3  Derūnında degüldür gevher-i tābende  reşkinden 

Śadefler ol fem-i lū’lū maķāle dāġ-ber-dildür 

 

     4  Fürūġ-ı mihr ü māha şūǾle-i idrāk ġālibdür 

Felek anuŋ-çün erbāb-ı kemāle dāġ-ber-dildür 

 

     5  Göŋül bir zülf-i müşgįne ciger-ħūndur ki ey Vehbį 

Degüldür nāfe-i ħunįn ġazāle dāġ-ber-dildür 

125 
 

         ŚABRĮ 

mefāǾilün feǾilātün mefāǾilün feǾilün 

     1  Felekde sübĥa-i cām-ı safāya el mi deger 

Ĥisāb-ı naķd-i ġam-ı dil-rübāya el mi deger 

 

     2  Meger ki kendisi gül-rįz-i luŧf ola yoħsa 

O naħl-i ser-be- hevā-yı cefāya el mi deger 

 

                                                           
 124  Seyyid Vehbį D., s.548 

     2b   Meźāķ : Firāķ M. 
 125  Śabrį D., s.141 

 2a   kendisi: kendüsi D. 
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     3

  Zebūn-ı keşmekeş-i mevc-i baĥr-ı hicrānuz 

Kenār-ı kāma kef-i āşināya el mi deger 

 

     4

  Ümįd-i māye-i Ǿayş itme mihr-i cāmı


 görüp 

Hįç ol piyāle-i āteş-nümāya el mi deger 

 

     5

  Bu dem ki dest-be-dest-i sebūyuz ey  nāśıĥ 

Namāza yüz mi yuruz yā duǾāya el mi deger 

 

     6  Hemįşe zevrāķ-ı mey çekmedür işim Śabrį 

Sefįne-i ġazel-i dil-güşāya el mi deger 

 

126 
 

        SIRRĮ 

mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

     1  Kār-ı felek budur pür ider ki gehį tehį 

Bir gün pür itse iki gün eyler mehi tehį 

 

     2  Pürdür şarāb-ı tāb-ı behişt-i neşāŧ ile 

Zinhār śanma cām-ı dil āgehi tehį 

 

     3

  Biŋ kez didüm ki zühd fürūşan-Ǿālemüŋ 

Śandūķa-i derūnı tehįdür tehį tehį 

 

  

  

                                                           
 3    Bu beyit  a.g.e.’de 5. beyittir. 

 4    Bu beyit  a.g.e.’de 3. beyittir. 
    4a    mihr-i cāmı: cāmı-ı  mihri D. 

   4b    ol: -M. 
   5     Bu beyit  a.g.e.’de 4. beyittir. 

    5b    yuruz: uruz D. 
 126  Sırrį D., s.346 

      1a   pür ider ki: ki pür ider D. 

      2a   tāb-ı: tāk-i D. 
      3      Bu beyit  a.g.e.’de 4. beyittir. 
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    4

  Sırrį ümįd-i meyve-i kām eyleme śaķın 

Bār-ı vefādan olmış o serv-i sehį tehį 

84 a 

127 
 

     MUCĮB 

mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

     1

  Ol lāǾl- teşne-i dār u ruħ-ı şūǾle-tāb-ile 

Ĥayfā ki śayd ider seni eller şarāb-ile 

 

     2  Virme binā-yı Ǿismete ey şūħ zelzele 

Girme raķįb-i müfsid ü ħāne ħarāb-ile 

 

     3

  Açmaķ rāķįbe muśĥaf-ı rūyuŋ revā mıdır 

Ey meh senüŋle söyleşelim gel kitāb-ile 

 

     4

  Ol āfitāb ġayrıda yıllarca mekŝ eder 

Ammā bize gelince gider biŋ şitāb-ile 

 

     5  mey gibi menbaǾ-ı zehr ü ĥayātdır 

Rengįn kelāmı Ǿāşıķa luŧf-ı Ǿitāb-ile 

 

     6  Mānend-i KaǾbe ey śanem ol perde-zįb-i şerm 

Āmįziş ile ħulķla ammā ĥicāb-ile 

 

     7

  Üftādegānı źerreden efzūn ise n’ola 

Ol meh Mucįb  pençeleşür āfitāb-ile 

  

                                                           
       4      Bu beyit  a.g.e.’de 6. beyittir. 
 127   Tezkire-i Safāyį, s.560 
  1a   Ol: Bu   Tezkire-i Safāyį 
  3a   rūyuŋ:ĥüsnün  Tezkire-i Safāyį 

 3b  meh: māh  Tezkire-i Safāyį 

  4a   yıllarca:yellerle   Tezkire-i Safāyį 
  7b   pençeleşür: nice eser  Tezkire-i Safāyį 
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128 
 

     FEHĮM 

mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün  

     1  Sitem ben ħāke hükm-i gerdiş-i eflākdendür hep 

Ġalaŧ didüm ġalaŧ ħāśiyyet-i idrākdendür hep 

 

     2  Ne ol bį-raĥm ser-mest [ü] ne çeşm-i bį-emāndandur 

Helāk olmam benim cürm-i dil-i bį-bākdendür hep 

 

     3  Ħalįl-i Ǿaşķam ammā şuǾle-i gülzār olması baŋa 

Degil Ǿicāz feyż-i dįde-i nem-nākdendür 

 

     4  Sipihr-i sifle-perver cevrin az eylerse de gāhi 

Nişān-ı luŧf śanma ġāyet-i imsākdendür hep 

 

     5

  Şikāf-ı dāmen-i Yūsuf’dan olmazdı Ǿayān sırrı 

Züleyħā’nuŋ figānı sįne-i śad-çākdendür hep 

 

     6  Ne  ĥikmetdür ki dilber āteşį-ħū dil hevāyįdür 

Egerçi aśl-ı fıŧratda bir āb u ħākdendür hep 

 

     7  Dür-i nažmım Fehįmā olduġı ħūrşįd-veş olsun 

Kemāl-i safvet-i deryā-yı ŧabǾ-ı pākdendür hep 

 

129 
 

                   ENĮS-İ MEVLEVĮ 

  mefǾūlü mefāǾįlü mefāǾįlü feǾūlün 

     1  Sevdā-yı ħaŧı dillere tāǾlįm-i fen itsün 

Ħūrşįd-i ruħı hāle-i pertev-fiken itsün 

                                                           
 128   Fehįm D., s. 326 
  5      5. ve 6. beyit a.g.e.’de yer  değiştirmiştir. 

 7a    Dür-i nažmım: Dür-i nažm-ı  / olsun:rūşen D. 
 129  Şâire âit bir dîvân tespit edilememiştir. 



131 

     2  Başdan başa gelsün ħaŧ-ı nevĥįzi o şuħuŋ 

Sevdā-zede-i kākül-i pürçįni şen itsün 

 

     3  İsterse ħaŧ-ı sebze nažar olmaya ķala 

Ħandile ruħ-ı āli gül ü yāsemen itsün 

 

     4  Ħaŧŧ-ı ruħ-ı pür-tāba amān tāb-ı nažar vir 

Ĥayretle nigeh nārda seyr-i çemen itsün 

 

     5  Ħaŧ çıķdı Ǿįmān eylege yaħşį cemāli 

Dil-şāne śıfat hecrile śad-çāk-i ten itsün 

 

     6  YaǾķūb- ı göŋül Yūsuf- ı ĥüsni görmezse 

Çāh-ı źeķanı ħaŧŧile beytü’l-aĥzen itsün 

 

     7  Ħaŧŧ-ile iden perde ruħ-ı āle Enisā 

Engel olan ĥüsne ĥicābı neden itsün 

84 b 

130 
 

         ĤİLMĮ 

mefāǾilün feǾilātün mefāǾilün feǾūlün 

     1  Nedir bu rū-yı Ǿaraķgerdede ħaŧ-ı nevħįz 

Çemensitān-ı ĥüsünde benefşe-i gül-rįz 

 

     2  Ġubār-ı ħaŧŧ ile dem-beste iken Ǿuşşāķı 

Dem-ā-dem itmede dil-ħūn ġamze-i ħūn-riz 

 

     3  Belā-yı şehr iken ey dil hilāl ebrūsı 

Melāĥat-i ruħı olmuş cihāna şūr-engiz 

  

                                                           

 130   Şâire âit bir dîvân tespit edilememiştir. 
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     4  Nedir bu deŋlü raķįbe nigāh-ı luŧf-ālūd 

Nedir yā baŋa bu gūne Ǿitāb-ı cevr-āmįz 

 

     5  Ħulūś-ı Ǿarż idegördi hezar Ǿāşıķ-ı rāz 

Nifāķ u śıdķ-ı tab (...) itmedüŋ temįz 

 

     6  Ne var biraz da gel eyle muǾāmele be-luŧf 

Faķįr Ĥilmį ile tā-be-key cidāl u sitįz 

131 
 

        VEHB-İ  YEMĀNĮ 

   fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

       Gözleri tā śubĥa dek her gice yıldızlar śayar 

Āşinālıķ isteyenler ol meh-i tābān ile 

 

132 
 

        ŚABRĮ 

    mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

     1

  Geldikçe tįri ķarşu varır Ǿizzet eylerüz 

Dil ħānesine ķondırıruz ĥürmet eylerüz 

 

     2  Yaķsaķ fetįl-i dāġı Ǿaceb mi buħūr-veş 

Biz ol perįyi bezmümüze dāǾvet eylerüz 

 

     3

  Ġamzeyle mülk-i cān ķılıçdan geçirmesün 

Ol nev-žuhūr-ı Ǿişveye hep minnet eylerüz 

 

     4

  Geh cām-ı bāde-nūş iderüz gāhi ħūn [-ı dil] 

Biz ruħśat-ı zamāna göre Ǿişret eylerüz 

 
                                                           
 131  Şiirin şairi hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. 

 132  Śabrį D. s,193 
  1a  ķondırıruz: ķondururuz D. 
  3a  cān: cānı  D. 
  4a  [-ı dil]: -M. 
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     5  Cādū-yı dehr furśatımuz gözlemekde ĥayf 

Śabrį bu ħˇāb-gāhda biz ġaflet eylerüz 

 

133 
 

         FEHĮM 

     mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

       ǾAşķ olmayınca sūziş-i āha ne iǾtibār 

Āteş gerek duħān-ı siyāha ne iǾtibār 

134 
 

      [Fehįm ] 

     VELEHU 

   mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

       Taĥammül eylemez tįr-i nigāh-ı çeşm-i cānāna 

Ķażā zaħmından ol deŋlü göŋül āzürde olmışdur 

135 
 

                 FEHĮM 

mefāǾilün feǾilātün mefāǾilün feǾilün 

     1  Egerçi nāzına yārüŋ niyāz olur bāǾiŝ 

Niyāz-ı Ǿāşıķa da luŧf-ı nāz olur bāǾiŝ 

 

     2  Dil eylese n’ola Manśūr-vār sırrumı fāş 

Viśāl-i dōsta çün keşf-i rāz olur bāǾiŝ 

 

     3  Nedįm-i bezm-i belā olmaġa dil-i nālān 

O muŧrıb-i nigeh [ü] Ǿişve-sāz olur bāǾiŝ 

 

     4  Cihānı eylemege böyle Ǿāşıķ u maħzūn 

O çeşm-i dil-şiken [ü] dil-nevāz olur bāǾiŝ 

  

                                                           
 133   Fehįm D., s.362 

 134   Fehįm D., s.408 
 135   Fehįm D., s.340 
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     5  Hemįşe olmaġa rüsvā-yı būy-ı Ǿaşķ Fehįm 

   O yār-ı şįve-ger ü Ǿişve-bāz olur bāǾiŝ 

136  

 

         [Fehįm] 

      VELEHU 

mefāǾilün feǾilātün mefāǾilün feǾilün 

       Bahār-ı ĥüsnüne ħūy-ı dāne dānedür bāǾiŝ 

Cemāl-i gülşene āb-ı revānedür bāǾiŝ 

137 
 

  [Fehįm] 

        VELEHU 

mefāǾilün feǾilātün mefāǾilün feǾilün 

       Sebeb ol āfet imiş dehre śalmaġa āfet 

Ķıyās iderdi cihān kim zamānedür bāǾiŝ 

85 a 

138  

      RİYĀŻĮ 

  fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1  Neşve’-i dūşinemiz yoķ ĥālet ol ĥālet degül 

Mey o meydür gerçi keyfiyyet ol keyfiyyet degül 

 

     2  Cān dimāġında bir özge źevķ idi źevķ-i şebāb 

Źā’iķa ol yine ammā leźźet ol leźźet degül 

 

     3  Ķanı ol demler giderdik şevķile āteşlere 

Şimdi ey pervāne germiyyet o germiyyet degül 

 

     4  Ŧoķunurlar aŋa elbette bu keŝretgāhda 

Her kimüŋ kim menzili bir gūşe-i vaĥdet degül 

                                                           

 136   Fehįm D., s.340. Şiirin tamamı dįvânda 7 beyittir. 

  1a     ĥüsnüne: ĥüsne D. 
 137  Fehįm D., s.340, Bu beyit bir üstteki beytin bulunduğu gazelde 3. beyittir. 

    1a    āfet: fitne D. 
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     5  Ey Riyāżį cām-ı Cemde eski  Ǿālem naķşı yoķ 

Āyįne ol āyįne ammā śūret ol śūret [degül] 

139 
 

mefǾūlü mefāǾįlü mefāǾįlü feǾūlün 

       Gülzār-ı emelden yüri gülçįn-ferāġ ol 

Dergāh-ı temennāyı penāh itmege degmez 

 

140 
 

       [Āgāh] 

     feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

       Seni de bend idecek zülf-i perįşān bulunur  

Śanma ey meh kişinüŋ itdügi yanında ķalur 

141 
 

                ENĮS-İ MEVLEVĮ  

mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

     1  Ġarįb-i Ǿālemim aślā ĥarįm-i śoĥbetim yoķdur 

Marįż-i Ǿaşķ-ı dilgįrem ŧabįb-i Ǿilletim yoķdur 

 

     2  Şikāyet şāneden mi eylesem bilmem śabādan mı 

Perįşānum düşelden kāküle cemǾiyyetüm yoķdur 

 

     3  Bu Ǿālemde baŋa zāhid mey u maĥbūbdan geç dir 

İki Ǿālem bir andan geçmege hįç niyyetim yoķdur 

 

     4  Ser u bāz u ser-ā-ser-i dāġ-ber-dāġ olsa gücenmem 

Cigerde āfitābım zerre sūze ŧāķatim yoķdur 

 

     5  Hüner bįdār-ı dildārı der-āġuş itmedür yoħsa 

Enįsā ħˇābda būs u kināra minnetim yoķdur 

  

                                                           
 139   Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
 140    Āgāh D., s.253, Gazelin 3. beytidir.  Bu beyit 88a varağında tekrar yazılmıştır. 

 141   Şâire âit bir dîvân tespit edilememiştir. 
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142 
 

         ĀGĀH 

feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

     1  Dile bįgāneligi ġāyet-i Ǿiśmetdendür 

Böyle inkār-ı maĥabbet de maĥabbetdendür 

 

     2

  Gāh maĥbub-perest olmada geh nāz-perest 

Dil-i dįvāneyi bilmem ki ne milletdendür 

143 
 

             NĀBĮ 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1  Gülistān-ı dehre geldük renk yoķ bū ķalmamış 

Sāye-endāz-ı kerem bir nāħl-i dil-cū ķalmamış 

 

     2

  Eylemiş der-beste dükkānın ŧabįb-i rūzgār 

Ĥoķķā-i fįrūze-i gerdūnda dārū ķalmamış 

 

     3  Teşnegānuŋ çāk çāk olmuş leb-i ħˇāhişleri 

Çeşmesār-ı merĥāmetde bir içim śu ķalmamış 

 

     4  Ķadrin aŋlar yoķ bilür yoķ merdüm-i sencįdenüŋ 

Çār-sū-yı ķābiliyyetde terāzū ķalmamış 

 

     5  Ceyş-i ġamdan ķanda itsün ilticā ehl-i niyāz 

ĶalǾa-i himmetde Nābį burc u bārū ķalmamış 

  

                                                           
 142   Āgāh D., s.256 

 1a      dile:  baŋa  D. 
       2        Divānda 3. beyittir. 
 143   Nābį  D., s.720 
  2b  fįrūze: pįrūze D. 
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144 
 

            ĀGĀH 

mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün  

     1  Ǿİzār-ı yāra oldukça ħaŧ-ı müşkįn raķam peydā 

Olur āyįne-i dilde sevād-ı naķş-ı ġam peydā 

 

     2

  Ķadinde meyve-i vāśl ārzū itdüm velį gāfil 

K’olur naħl-i aśldan Ǿāķıbet bār-ı elem peydā 

85 b 

145 
 

         FEYŻĮ   

  fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün    

     1  Görmezüz ħayli zamandur seni ülfet bu mıdur 

Ey gül-i bāġ-ı vefā būy-ı haķįķāt bu mıdur 

 

     2  Dir gören ol sānemüŋ tāze ħaŧ-ı ruħsārın 

Nev-demįde çemen-i bāġ-ı melāhat bu mıdur 

 

     3  Ne virürsüŋ bu ķadar ŧaǾne-i aġyāra vücūd 

Ey şeh kişver-i temkįn-i metānet bu mıdur 

 

     4  Derd-i ġam nūş iderüm diyü nedir feryādıŋ 

Ey göŋül ķāǾide-i bezm-i muĥabbet bu mıdur 

 

     5  Merĥamet eyle didüm ħançerine itdi nigāh 

Feyżiyā raĥm-ı dil-i zāra işāret bu mıdur 

  

                                                           
 144  Āgāh D., s.188 

 2    Bu beyit  a.g.e.’de 4. beyittir. 

   2a  Ķadinde: Ķadinden  D. 

     2b  aśldan: emelden D. 
 145  Edirneli Fāiz D., s.141-142. Şair hem Fāiz hem de Feyżį  mahlasını kullanmaktadır. 
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146 
 

       VELEHU FEHĮM 

mefāǾilün feǾilātün mefāǾilün feǾilün 

        Niyāz-ı bį-mezedür gerçi yāra meclisde 

Olur ne fā’ide mestāna keşf-i rāz leźįź 

147 
 

     [Fehįm]  

VELEHU 

mefāǾilün feǾilātün mefāǾilün feǾilün 

     

  Ķo eylesün baŋa düşnām-ı telħ [ü] zehr ü nigāh 

Leźįźdür ġazāb-ı yār-i dil-nevāz leźįź 

148  

            RĀMĮ PAŞA 

  feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

     1  Śāķiyā ġam bizi öldürdi mürüvvet bu mıdur 

Bilmezüz teşne-i śahbā-yı muĥabbet bu mıdur 

 

     2  Dimezüz kimseye üftāde-i çāh olsaķ da 

   Elem-i züll ile biz semt-i selāmet bu mıdur 

 

     3  Dāġ-ı sūzānımı gördi didi ol Ǿişve-fürūş 

Bu mıdur nuķre-i kālā-yı melāmet bu mıdur 

 

     4  Görüp aġyār ile dįdārı helāk olmazsın 

Ey göŋül ķāǾide-i daǾvā-yı himmet bu mıdur 

  

     5  Bilmeyüp dir beni bu vaśf ile her kim görse 

ǾAcabā Rāmi-i dil-ħaste ĥaķįķat bu mıdur 

 

                                                           
 146   Fehįm D., s.362  Gazelin 2. beytidir. 

     a     bį-mezedür: mey müjedür  D. / yāra: yār  M. 
 147   Fehįm D., s.362 Bu beyit bir üstteki beytin bulunduğu gazelde 6. beyittir. 
 a     zehr ü: zehr-i D. 



139 

149 
 

       FEHĮM 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     

  Feyż-i istiǾdād ħatm olmış meger sende Fehįm 

‘İlm çoķ üstād yoķ şākird-i muķbil nā-bedįd 

150 
 

      [Fehįm ] 

   VELEHU 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

       Görinür naķş-ı emel ġurbetde de zįrā gelür 

Levĥ-i pįşānįye evvel her ne kim mersūm olur 

 

151 
 

         NECĮB 

  feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

     1

  Ne bu bįgāne nigeh germį-i soĥbet bu mıdur 

Söyle ķurbānuŋ olam ġāyet-i ülfet bu mıdur 

 

     2

  Varup aġyār ile şeb bā-be-seĥer Ǿayş idesün 

Ĥāŧır-ı Ǿāşıķ-ı maĥzūna riǾāyet bu mıdur 

 

     3  Yüz çevirdüŋ ser-i kūyuŋda bir āh itmek ile 

Hemān ey şūħ-ı cefā-pįşe ķabāĥat bu mıdur 

 

     4  Seyr iden dir ruħ-ı gül-gūnını tāb-ı meyden 

Nev-şüküfte gül-i ħod-rū-yı melāĥat bu mıdur 

 

                                                           
 149  Fehįm D., s.358. Gazelin 7. beytidir. 

 a   muķbil: ķābil  D. 
 150  Fehįm D., s.416. Gazelin 2. beytidir. 
 151  Tezkire-i Sâlim, s.650. (e-kitap: s.223) 
  1a   soĥbet : ülfet Tezkire-i Sâlim 

 1b  ülfet: sohbet Tezkire-i Sâlim 
  2a  bā: tā / Ǿayş: nūş Tezkire-i Sâlim 
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     5

  Olmadı bir nigeh-i luŧfuŋa şāyeste Necįb 

Sende inśāf ide ey şūħ mürüvvet [bu mıdur] 

152 
 

         FEHĮM 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

       Birbirinden olmada ħūbān yine gül-çįn-i būs 

ǾĀşıķa olsun mübārek ĥasret-i cāvįd-i Ǿįd 

153 
 

      [Fehįm ] 

   VELEHU 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

       ǾĮdgehde ol perį-rū eylese refǾ-i niķāb 

Yalnız Ǿįd-i Fehįm olmaz olurdı Ǿįd-iǾįd 

 

86 a 

154 
 

   RĀMĮ 

 mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

     1  Helāk itdüŋ bizi ey düşmen-i resm-i vefā n’olduŋ 

Ne cürm itdük yanında bilmezüz ey pür-cefā n’olduŋ 

 

     2  Ķanı hāsiyyet-i te’ŝįrüŋ ey feryād-ı āteşnāk 

Ya sen ey nāle pey-der-pey ŧāķat riyā n’olduŋ 

 

     3  Nedir bu ıżŧırab ey murġ-ı cān nāle-i muǾtādım 

Bulursun dām-ı gamdan ‘ākıbet bir gün reha [n’olduŋ] 

 

     4  Bizi de neşve-yāb-ı cürǾa-i cām-ı neşāt eyle 

Helāk olduķ meded ey sāki-i bezm-i safā [n’olduŋ] 

                                                           

  5a  şāyeste: şāyan Tezkire-i Sâlim 
152   Fehįm D., s.358.  Gazelin 2. beytidir. 
153   Fehįm D., s.358. Gazelin 5. beytidir. 
 154   Rāmį Dîvânı'nda ve Rāmį mahlaslı şiirlere yer veren ilgili çalışmalarda tespit edilememiştir. (Bk. Kaynakça) 
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     5  Çekersin sįneye ol nihāl-i ‘işveyi āħir 

Güşāyiş virme āġuş-ı şikāba Rāmiyā n’olduŋ 

 

155 
 

          FEHĮM 

mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

       Taĥammül eylemez tįr-i nigāh-ı çeşm-i cānāna 

Ķażā zaħmından ol deŋlü göŋül āzürde olmışdur 

156 
 

   [Fehįm ] 

 VELEHU 

mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

       Hele bir źerreden kemter idi rūz-ı velādetde 

ǾAceb şimdi ne deŋlü miĥr-i baħtum ħurde olmışdur 

157 
 

            ŞĀHĮ

 

mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

     1  Dökülmüş zülf-i müşgįnüŋ o gül-ruħsāra besbelli 

Perįşanlıķ budur gülşende sünbül-zāra besbelli 

 

     2

  Görüp derdüm devāsızdur didüŋ lütfuŋ dirįġ itdüŋ 

Teraĥĥum itmedüŋ yoħsa ŧabįbüm çāre besbelli 

 

     3

  Gözüm hep ķanlı yaşdan macerāyı yāra arż itdi 

Nihān ŧursun gerekse  derdüŋ  ey dil yāra bes[belli] 

  

                                                           
 155   Fehįm D., s.408. Gazelin 2. beytidir. 
 156   Fehįm D., s.408.  Gazelin 5. beytidir. 
 157  Nuhbetü’l-Āsār, s.222 
  Şāhį: Şāhįn M. 
  2  - Nuhbetü’l-Āsār 
  3a  ķanlı: ķanlu/ yaşdan macerāyı: yaşuŋ mācerāŋı Nuhbetü’l-Āsār 

 3b  ŧursun: ŧut sen/ derdüŋ  ey dil: derdüŋi ol Nuhbetü’l-Āsār 
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     4

  Gidüp murġ-ı dilüm eglendi ķaldı bāġ-ı zülfünde 

Dolaşmışdur şikenc-i ŧurra-i ŧarrāre besbelli 

 

     5  Güzeller mā’il-i aġyār vü güller mübtelā-yı  ħār 

Budur bāǾiŝ-i fiġān Şāhį-i ġam-ħˇāra besbelli 

158 
 

         FEHĮM 

mefǾūlü mefāǾįlü mefāǾįlü feǾūlün 

     1  Ħurşįde baķarsam görinür çeşmüme sāye 

Yā Rab ne Ǿaceb ĥālet imiş firķat-i dįdār 

 

     2  Telħ itdi mezāķ-ı dile şįrįni-i cānı  

Biŋ rūĥ fedā böyle ise leźźet-i dįdār 

159 
 

         SEYYİD VEHBĮ 

mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

     1  Şikâr-ı cāna şeh-bāz-ı viśālüŋ olsa āmāde 

Döner laħt-ı cigerle her müjem fitrāk-ı śayyāde 

 

     2

  Nigāh-ı çeşm-i şūħuŋ kilk-i müjgānın  idüp der-kār  

Olur inşā-yı nāz itmekde Ǿayn-ı Nergisį-zāde 

 

     3

  Tehį dest-i niyāz itme beni naķd-i temāşādan 

Ki çeşmüm kāse-i deryūzedür rāh-ı temennāda 

 

     4  Ķalur mı rūz- ı rüstāħįze yoħsa ey ķıyāmet-ķad 

Senüŋle bir gice ĥaşr olmaķ olmaz mı bu dünyāda 

 

                                                           
  4a  bāġ-ı zülfünde: zülfi bāġında Nuhbetü’l-Āsār 

 4b  Dolaşmışdur: Ŧolaşmışdur  Nuhbetü’l-Āsār 
 158   Fehįm D., s.366  Gazelin 7. ve 8. beytidir. 
 159   Seyyid Vehbį D., s.641 
      2b    nāz: rāz  D. 

    2b    Nergisį-zāde: Nergis-zāde   M.   

 3b    rāh-ı : āh-ı D. 
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     5

  Şeb-i vaśl oldı ammā özge ĥāletle güźār itdi 

Nigeh nežžāre-i ĥayretde ĥāŧır ġayr-ı sevdāda 

 

     6  Revāc-ı gülle-i Hind devātum görse  ey Vehbį 

Olur dāġ-ı  ĥased temġa ķumaş-ı Aĥmed-ābād’a 

160 
 

        FEHĮM 

  fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

       Ġam degül aġyāra itsün bir nigāhuŋ biŋ vefā 

Ķorķaram ammā vefā-dār olmaġa muǾtād olur 

86 b 

161 
 

                                         SEYYİD VEHBĮ 

mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

     1  Nažar śaldum şebāngeh lücce-i mevvāc-ı ħađrāya 

Gözüm dūş oldı nāgeh ġurre-i māh-ı şeb-ārāya 

 

     2  Görüp ol āyet-i kübrāyı tanžįr eyledüm resmin 

Keşįdeyle yazılmış bā-yı bi’smi’llāh-mecrāya 

 

     3  Biraz müddet yem-i endįşede meşk-i şināh itdüm  

Anı teşbįh ķıldum māhiyān-ı lücce-fersāya 

 

     4

  Didüm māhį degülse bir iki keştįye pehlūdur 

Sipāriş-kerdedür itmāmı imhāl ile bir aya 

 

     5  Yaħod ārāste-felek-i necāt-ı Nūĥ-ı devrāndur 

Çıķarmış cūş-ı ŧūfān-ı meserret evc-i aǾlāya 

 

                                                           
     5b   ġayr-ı: ġayru D. 
 160  Fehįm D., s.412. Gazelin 5. beytidir.  
 161  Seyyid Vehbį D., s.250  

    4a   kerdedür itmāmı imhāl ile : kerde-i itmāmdur mühletle  D. 
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     6  Yaħod Ĥūt-ı sipihri śayd içün ķurmış şibāk encüm 

Meh-i nev olŧa atmış baĥr-i ezraķ  kevn-i bālāya 

 

     7  Yaħod geldi nüvįd-i fetĥ ü nuśret semt-i deryādan 

Müzeyyen śandal ižhār eyledi gerdūn donanmaya 

 

     8  Yaħod destine ressām-ı felek pergār-ı sįm almış 

İder bir bį-bedel başterde resmin levĥ-i deryāya 

 

     9  Bu  taķrįb ile bir ķanca atup maķśūd çatmaķdur 

Ķapudān-ı cedįd olan vezįr-i kām-baħşāya 

 

   10  Muĥįŧ-i mekremet baĥr-ı Ǿināyet ķulzüm-i himmet 

Sikender-menķabet dāmād-ı śadr-ı āśmān-pāye 

 

   11

  Hümāyun-gevher-i Ǿālem-bahā-yı lücce-i devlet 

  Ki oldı źāt-ı pāki efser-i iķbāl-i pįrāya 

 

   12  Edįb-i fenn-i himmet Musŧafā Paşa-yı ekrem kim 

Kef-i zer-pāş-ı cūdı virdi maǾnā lafž-ı paşaya 

 

   13

  O yektā gevher-i Ǿālem-firūz-ı dāniş ü efđāl 

Ki çıķmaz nüh-śadefden öyle bir dürr-i giran-māye  

  

   14  Olur çün sāĥil-i Baĥr-i ǾAden pįrāmen-i bezmi 

TeǾammuķ eylese ġavvāś-ı fikr-i baĥr-i maǾnāya 

 

   15

  O ŧatlı dil ki vardur anda eyler şerbet-i sükker 

Düşerse reşĥa- i laǾl-i leb-i şįrįni deryāya 

 

                                                           
 11   - M. 
 13b    öyle: böyle   D. 
 15a    ŧatlı : ŧatlu / anda:bunda / sükker:şekker D. 
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   16  Semūm enfās -ı ǾĮsā gibi olurdı revān-baħşā 

Vezįde olsa bād-ı ħalķı tābistanda śaĥrāya 

 

   17

  Ŧoķına śarśar-ı ħārā-güzār-ı ķahrı ammā kim 

Görenler beŋzedürdi kūhı deşte deşti deryāya 

 

   18

  Düşer arż u semānuŋ Ĥūtına bįm-i giriftārı 

Şikār içün çıķarsa ķanca başla baĥr-ı pehnāya 

 

   19

  Per-i miķzāf ile baştardası geldükçe deryāya 

Degül  ķaśdum uçur[ma] beŋzedürsem anı Ǿanķāya 

 

   20

  Felek Ǿaķlı başındaysa olup nüh-bād-bān fülkin 

Gelüp ay ķıçlı ķalyon gibi żamm itsün donanmaya 

 

   21  Felek yanında śandal olamaz ne çekdüriler var 

İnanmazsa gelüp tersāneye baķsun temāşāya 

 

   22  Ķażā her ayda bir kerre hilāli Ǿarż ider şāyed 

İde sükkān deyü bindügi fülk-i bād-peymāya 

87 a 

   23  Eger ħūrşįd u māha şeb-çerāġ-ı baĥr żamm olsa 

Felek anuŋla

 dönse üç fenerli bir ķadırġaya 

 

   24

  Şafaķ  bir al pūşiş āsumānį perde ebr olsa 

Yine olmaz rükūbe śāliĥ ol sütūr-ı bālāya 

 

                                                           
 17a   Ŧoķına: Ŧoķınsa  D. 

 18a    içün çıķarsa ķanca başla baĥr-ı pehnāya: -ı māhi içün çengel atsa baĥr-ı pehnāya D. 
     19a    deryāya:pervāza  D. 

     19b   beŋzedürsem: beŋzedürler  D. 
     20b    ķıçlı: ķıçlu / olup: alub  D. 

      23b    anuŋla:anlarla  / fenerli: fenerlü  D. 
     24a   perde: tente  D. 

   24b   sütūr-ı bālāya: śadr-u muǾallāya D. 
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   25  Miŝāl-i  āb-ı tįġ aĥkāmı cārį berr ile baĥre 

Revāndur māhdan māhįye dek fermānı  dünyāya 

 

   26

  Mekārim dostdur ol rütbe kim meyl-i cibillįde 

Aŋa rāciĥ gelür Ǿarż-ı recā Ǿarż-ı hedāyāya 

 

   27  Yed-i ŧūlāsı vardur cūd-ı dest-i güher-pāşı 

Zer-efşānluķda ġālib āfitāb-ı Ǿālem-ārāya 

 

   28  Niçün ben var iken mihre el açdıŋ diyü ġayretden 

Kelef żann itme sįlį urdı dest-i himmet-i aya 

 

   29  Şehenşāh-ı ķadir-dan Ĥażret-i Ħān Ahmed-i Ġāzi 

Revā görmişdi anı ħıdmet-i dergāh-ı vālāya 

 

   30

  Görüp devlet nişānı cebhesinden eyledi tevķįǾ 

Vezāretle anı maǾmūr idüp ŧuġrā-yı ġarrāya 

 

   31  Biraz müddet mevķiǾliķ muvaķķiǾ oldı anuŋla 

İdüp tevķįǾ-i dįger eyledi ĥākim donanmaya 

 

   32

  Mübārek eyleyüp cāh-ı refįǾin Ĥażret-i Mevlā 

Cihānda Ǿömr-i Nūĥ iĥsān ide  ol zāt-ı yektāya 

 

   33  Ķapudanlıķ niçe yıl yelkenin śuya bıraķmışdı 

Anıŋ eyyām-ı cāhında yine kesb eyledi pāye 

  

                                                           
  26b   aŋa rāciĥ gelür: müreccaĥdur aŋa D. 

    27a   cūd-ı: cūdda D. 
      30a   cebhesinden: cebhesinde  D. 

      30b   maǾmūr : māmūr  M. 

 32a    Mevlā: Bārį D. 

      32b    yektāya: vāl aya   D. 
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   34  Beşāret birle Hātif didi yaz tārįħin ey  Vehbį 

Efendüŋ Muśtafā Paşa ķapudan oldı deryāya 

                         1135 

162 
 

            ĀGĀH 

  mefāǾilün feǾilātün mefāǾilün feǾilün 

       1  Niçe fütāde-i ħāk-i niyāzuŋ olmayayım 

ǾAle’l-ħuśūś ki nāzuŋ daĥı muǾįnümdür 

 

     2  Teġāfülāne biter şįve-i nihān niçe bir 

Ne deŋlü nükte-şinās olduġuŋ yaķįnimdür 

163 
 

                    BĀĶĮ 

 feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

     1

  Ser-i kūyuŋ śanemā Cennet-i Me’vā bilürin 

Müntehā ķāmetini Sidre-i Ŧūbā bilürin 

 

     2

  Seni Yūsufla güzellikde śorarlarsa baŋa 

Yūsufı bilmezem ammā seni raǾnā bilürin 

 

     3  Zā’il olmaz heves-i zülf-i siyāhuŋ dilden 

Ĥāśıl olmayacaġın gerçi bu sevdā bilürin 

 

     4

  Bilmezem n’eyleye derd ü ġam-ı cānāne baŋa 

Ne müdārāya meded var ne müdāvā bilürin 

  

                                                           
 162   Āgāh  Dįvnān'nda ve Āgāh mahlaslı şiirlere yer veren ilgili çalışmalarda tespit edilememiştir. 

  (Bk. Kaynakça) 
 163  Bāķį D., s.324 
      1a    me’vā: aǾlā  D. 

     1b   ķāmetini Sidre-i Ŧūbā: ķāmetüŋi Sidre vü Ŧūbā D. 
     2a   bilmezem: bilmezin  D. 
 4a   bilmezem: bilmezin  D. 
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     5

  Bāķiyā gül-şen-i firdevsi baŋa Ǿarż itme 

Āsitānuŋ ben anuŋ cennet-i me’vā bilürin 

164 
 

                              ŜĀBİT 

mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

       Bu raǾnālıķla mektebde eger ey Yūsuf-ı ŝānį 

Göreydi mihr-i rūyuŋ ķaldururdı māh-ı tābānı 

165 
 

        [ Ŝābit  ]  

        VELEHU 

  mefǾūlü mefāǾįlü mefāǾįlü feǾūlün 

       Bir yirde yatalum diyicek nāzı uzatdı 

Yatmam didi bir ħayli Ǿinād eyledi yatdı 

 

87 b 

166  

    KELĮM  

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1  Ĥasretile dįdesi pür-nem niçe bį-çāre var 

Şįşe-i çarħ içre şimdi bir perį-ruħsāre var 

 

     2  Eşk-i germüm çün şerer olsa n’ola müjgān-güzār 

Kim ħayālüŋ gibi çeşmümde bir āteş-pāre var 

 

     3  Raĥne-zār-ı tįġ-i cevr olsaŋ n’ola el-ĥaķ maĥal 

Kim didi dūş ol saŋa ol ġamze-i ħūn-ħˇāre var 

 

     4  Çeşm-i ŧıfl-ı baħtıma įrāŝ-ı hˇāb eyler müdām 

Gerdiş-i gerdūn baķılsa cünbüş-i gehvāre var 

 

                                                           
     5b   āsitānuŋ: āsitānın D. 
 164  Ŝābit D., s.562 
 165  Ŝābit D., s.562 
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     5  Sūzişinden mihr-i maĥşer āb olur anıŋ Kelįm 

Ol ķıyāmet-ķadde kim bir āteşįn nežžāre var 

 

167 
 

           NEŞĀŦİ  

mefǾūlü mefāǾįlü mefāǾįlü feǾūlün 

     1  İtmiş ŧutalum sūz-ı dile ħāme taĥammül 

İtmek gereke ĥavśala-i nāma taĥammül 

 

     2

  Çözmüş yine [gülşende] śabā bend-i ķabāsın 

Bildüm yoġ imiş ġonçede ibrāma taĥammül 

168 
 

         ŦARZĮ 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1  NeşǾe virmez bezm-i iķbālüŋ bize cām-ı Cem’i 

Ehl-i derdüŋ ħūn-ı dil nūş itmedür Ǿayş u demi 

 

     2  Ĥasret-i yār ile eşk-i dįde-i ħūn-bārdur 

Eyleyen şād-āb şimdi gülşen-i derd-i ġamı 

 

     3  Oldı feyż-i Ǿaşķ-ı dilberle gülistān-ı ġamıŋ 

Dāġ-ı sįnem āteşįn derd-i sirişkim şebnemį 

 

     4  Firķate muǾtād olan erbāb-ı ġam fark idemez 

Naġme-senc-i sūrdan şįven-güdāz-ı mātemi 

 

     5  Görmeyen cām-ı Cemi āyįne-i İskenderį 

Görsün ey Ŧarzį benim āyįne-i endįşemi 

  

                                                           
 167   Neşāŧi D., s.133. Şiirin tamamı dįvânda 7 beyittir. Gazelin 1. ve 3. beyitleridir. 

 2   Bu beyit  a.g.e.’de 3. beyittir. 

     2a  [gülşende] : -M 
  168  Şâire âit bir dîvân tespit edilememiştir. 
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169 
 

       YÜMNĮ EDİRNEVĮ 

                          mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

     1  Cānā esįr-i Ǿaşķ olalı bį-ġam olmadıķ 

Bir kerre iltifātuŋ ile ĥurrem olmadıķ 

 

     2  Bir āşinā nigāhuŋa şāyeste görmedik 

Bigāne deŋlü meclisüŋe maĥrem olmadıķ 

170 
 

      ĀGĀH  

 fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1  Olmayınca ol nihāl-i nāzenįn ķāmet-nümā 

Gülşen olur çeşmüme bir dūzaħ-ı cennet-nümā 

  

     2

  Berķ-i āh-ı Ǿāşıķ-ı pervāne-meşrebden śaķın 

Olmasun şemǾ-i ruħuŋ her yerde germiyyet-nümā 

 

     3  Āhū-yı çeşmin ne mümkün beste-i dām eylemek 

Kāh olurken kendü zülfünden yele vahşet-nümā 

 

     4  Çekmeyince zūr-bāzū-yı kemān-ı nāzını 

Olmazuz her kįne-cūyuŋ ĥüsnüne raġbet-nümā 

 

     5

  Ol ŧabįb Āgāh -ı  bį-tāb olduġum gördükçe dir 

Daħı iflāĥ olmadı bu ħaste-i śoĥbet-nümā 

  

                                                           

169   Yümnį  Dįvnān'nda ve Yümnį mahlaslı şiirlere yer veren ilgili çalışmalarda tespit edilememiştir.  

 (Bk. Kaynakça) 
170  Āgāh D., s.200 

 2a   berķ-i āh-ı: āh-ı serd-i  D. 
 5b   iflāĥ : ıślāĥ  D. 
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171 
 

              ĮFFETĮ 

  mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

       Görüp beyhūde śanmaŋ nāle-i dilsūz-ı Ǿuşşāķı 

O bir āyįndür kim bülbül-i dem-sāzdan fāş 

172 
 

      [Įffetį] 

 VELEHU 

  mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

       El irmek vaśl-ı yāra Ǿİffetį āsān ķıyās itme 

O bir genc-i nihāndur fetĥine anuŋ zamān ister 

88 a 

173 
 

   ĀGĀH 

mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

     1  Meşşāŧa-ı Ǿarūs-ı cihāndur śabāĥ-ı Ǿįd 

Ǿİşret-fezā-yı pįr ü civāndur śabāĥ-ı Ǿįd 

 

     2

  Her sū-hezār dilber-i cevr-i sirişt ile 

Bi’llāh reşk-i bāġ-ı cināndur śabāĥ-ı Ǿįd 

 

     3  Āġuşı oldı kūçelerüŋ mevce-ħįz-i ĥüsn 

Kim cilvegāh-l lāle ruħāndur śabāĥ-ı Ǿįd 

 

     4  Ey rūzadār-ı gūşe-i hicr olma teng-dil 

Bezm-i viśāle müjde-resāndur śabāĥ-ı Ǿįd 

 

     5  Ol āftāb-ı evc-i saǾādet ŧulūǾına 

Āgāh her ŧaraf nigerāndur śabāĥ-ı Ǿįd 

                                                           
171   Şiirin şâiri hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. 

172   Şiirin şâiri hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. 

173   Āgāh D., s.218. Şiirin tamamı 7 beyittir. 
 2     Bu beyit  a.g.e.’de 4. beyittir. Bundan sonraki beyitler  de bu beyte göre sıralanmıştır. 

     2a    dilber-i cevr-i sirişt:  mehveş-i ĥūrį-liķā D. 
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174 
 

      ĀGĀH 

    feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

       Seni de bend idecek zülf-i perįşān bulunur  

Sanma ey meh kişinüŋ itdügi yanında kalur 

175 
 

       ĀGĀH  

  mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

       Dil-i dįvāne bezm-i meyde küstāħ olsa incinme 

Olur tekrār-ı śahbādan ħıred pinhān cünūn peydā 

176 
 

           FEHĮM 

mefǾūlü mefāǾįlü mefāǾįlü feǾūlün 

     1  Ey ŧurraları sünbül-i śaĥrā-yı ķıyāmet 

Ħaŧŧuŋda Ǿayān sırr-ı temāşā-yı ķıyāmet 

 

     2  Ħaŧŧuŋ ki ol zülfüŋe maĥşer-geh-i āşūb 

Dünyāyı ŧutar sūriş-i ġavġā-yı ķıyāmet 

 

     3  Cevr eylesün kāfir zülfüŋ o kadar kim 

ǾĮsā ŧuta dāmānını ferdā-yı ķıyāmet 

 

     4  Nergislerüŋ it zįb-dih-i gülşen-i fitne 

Ey cilve-i serv-i çemen-ārā-yı ķıyāmet 

 

     5  Öldürdi anı ĥasret-i ümmįd-i ħırāmuŋ 

ǾAyb itme Fehįm  itse temennā-yı ķıyāmet 

  

                                                           
 174   Āgāh D., s.253  
175   Āgāh D., s.194 

 1b   Olur: K’olur  D. 

176   Fehįm D., s.332 
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177 
 

                          [ Fehįm ] 

      VELEHU 

mefāǾilün feǾilātün mef āǾilün feǾilün 

     1  Olur mı cānā dimāġ-āşinā şemįm-i murād 

Eser mi gülşen-i āmālüme nesįm-i murād 

 

     2  İder mi baĥtumızı Ĥaķ ķarįn-i mihr-i ümįd 

Olur mı ŧāliǾümüz maĥrem-i ĥarįm-i murād 

178 
 

        fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1  Dād-ı Ħudādur ezelį Ǿāşıķa 

Safĥa-yı dilde [her] olan Ǿaşķ meşķ 

 

     2  Ķıble-i maķśūd görünmez saŋa 

Tā özüŋi itmeyesün saĥķ maĥķ 

179 
 

       feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

      Ehl-i taĥķįķ diyü çıķma ŧarįķ-i ĥaķdan 

Uyma ol sālike kim ŧutmaya şerǾi merǾi 

180 
 

       mefǾūlü mefāǾįlü mefāǾįlü feǾūlün 

     1  Erbāb-ı keremdür nažar-ı ĥaķķa sezā-vār 

Biŋ saǾy ile feyżine iremez nāsuŋ māsuŋ 

 

     2  Dervįş gerek terk ide vārın reh-i Ĥaķda 

Kim durdı dey bu tekyede bir sālik mālik 

  

                                                           
 177   Fehįm D., s.354 

178   Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
179   Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
180   Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 

 1b  Vezin bozulmaktadır. 
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181 
 

     feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

         Var mı maǾnāsı bu beytüŋ deyü [...] gösterdi 

Didim aġzuŋ öpeyim ey gül-i raǾnā maǾnā 

182 
 

      feǾilātün mefāǾilün feǾilün 

        Būy-ı gülle  bulur gülistānı 

ǾAndelįbe degül Ǿasįr mesįr 

 

88 b 

183 
 

 feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

        Ölü[r] idim o mehüŋ ĥüsnüne biŋ cān ile ger 

Bį-vefālık arada olmasa ĥāǾil māǾil 

184 
 

       mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

       Yer ķalmadı ķapuŋda efendi gedālara 

Ol vaķtden ki ŧutdı ķapuŋda segān mekān 

185 
 

       mefǾūlü mefāǾįlün mefāǾįlün faǾ 

       Sermāye-i Ǿömr-i vāde virdi bāde 

Elbette olur küşāde destān mestān 

186 
 

     mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

    Aġyār u yār bir görünür oldı çeşmime 

   Tā bir bahāda oldı ŧabįǾatde ķadeĥ madeĥ 

  

                                                           

181   Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
182   Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
183   Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 

184   Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
185   Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
186   Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. İkinci mısrada vezin bozulmaktadır. 
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187 
 

       feǾilātün feǾilātün feǾilün 

       Nažarıŋdan bizi cüdā itmese 

Nažar itsün saŋa Ħudām müdām 

188 
 

      feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

        Devlet-i vuślat-ı dildārı kim ümmįd eyler 

Felek ölsem de olur cevrine ķāniǾ māniǾ 

189 
 

    feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

       Dehr ol deŋlü muķaśśır ki leb-i Ǿ Įsāya 

Bir śu ŧamzırmaz eger ölse de farżā marażı 

190 
 

   mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

       Āħir nefesde Ǿarż-ı cemāl itdi ol perį 

Luŧf eyle ey ecel bize vir bir sehl mehl 

191 
 

     mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

      Cūd u seħāyı terk iden erbāb-ı buħle di 

Bünyān-ı ķaśr-ı devlete oldı buħl muħill 

192 
 

       müstefǾilün müstefǾilün fāǾilün 

       ǾĀzim-i Rūm olma bu demde ki eydür 

Seng-i siyāh-ı sitem-i rūm mūm 

193 
 

       feǾilātün feǾilātün faǾlün 

       Ĥayf degül mi ki ola tārumār 

Dest-i taķdį ile ol ħān u mān 

                                                           
 187   Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 

  188   Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
 189   Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
 190   Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir 
 191   Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir 
 192   Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
 193   Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
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194 
 

       mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

       Žālim Ǿabeŝ serine ne zįnet virir k’aŋa 

Rūz-ı cezāda olsa gerekdür saķar-maķar 

195 
 

    feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

        Bį-vefā oldıġıçün terkini ķıldı yoħsa 

O perį-rūya dilüŋ vardı [...] ħayli meyli 

196 
 

       mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

       Ol dem ki itdi bendeŋi senden Ħudā cüdā 

Başımdan aşdı baĥr-ı muśįbetde fevc mevc 

197 
 

     feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

       Himmet ehline olur ķāf-ı ķanāǾat mesken 

YaǾnį Ǿanķāya degül  her ser-i se’vā me’vā 

198 
 

      feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

        Nažar itdikçe ķıyās eyler idim vażǾ olmuş 

Cām-ı fįrūzeye bir gevher-i şāhį māhį 

199 
 

      feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

        Çıķıcaķ ħuŧbeye ol Ǿārif-i billāh oldı 

Feyz-i enfāsı ile tūde-i Ǿanber minber 

  

                                                           
 194   Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
 195   Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
 196   Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
 197   Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
 198   Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
 199   Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
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200 
 

       feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

       İtdi bir gevher-i şeb-tāb daħı miĥrābı 

Oldı iksįr-i ķudūmiyle Ǿasced mescįd  

201 
 

     mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

       Evvel ķademde şarŧı dahi oldı terk-i ser 

   ǾAzm itmesün bu rāh-ı belāya ŧayānmayan   

202 
 

        mefāǾįlün mefāǾįlün feǾūlün 

       Dü çeşmüm ħˇāba varmaz olmaya ger 

   Yanumda ol gözi bādām mādām 

203 
 

      mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

       Nā-puħte ķaldı eylemedi ķurśını ħamįr 

ǾAşķ u muĥabbet odına raġbetle yanmayan 

89 a 

204 
 

       feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

        İrişür maķśūduŋa ir geç āħir 

Kim ki nefsine uyup rāh-ı şerǾden azmaz 

205 
 

        NaŧǾ-ı hevesde niçe ferzāneyi 

Eyledi bu dehr-i śālūt at māt 

206 
 

        feǾilātün mefāǾilün feǾilün 

       Reh-i Ǿuşşāķa rāst āhenk ol 

Tā saŋa olmasun ĥarām merām 

                                                           
 200   Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
 201   Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
 202   Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
 203   Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 

 204   Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. İlk mısrada vezin bozulmaktadır. 
 205   Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. Vezin belirlenememiştir. 
 206   Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
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207 
 

       müfteǾilün müfteǾilün fāǾilün 

       Sāde-ruħ āyįne-i Ĥaķ olsa 

Ehl-i behişt olmaz idi cerd merd 

208 
 

      müfteǾilün müfteǾilün fāǾilün 

        Ebr-i bahārım ġam-ı cānān ile 

Çeşmüme nisbet ne śanır cāy māy 

209 
 

       Biri biriyle yād olunur berzāh-ı kūçek 

Elbette yād olunur ne dem eglense nįl mįl 

210 
 

       feǾilātün mefāǾilün feǾilün 

       Kerem ehline cenāb-ı Ĥaķda 

Olamaz olmasa sāniħ mānih 

211 
 

       mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

       Ġamz itdi çeşmine deli tātār ġamzesi 

Lā-büd olur şikār görende çaġal maġal 

212 
 

       fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

       ŦaǾne-i aġyār u  iǾŧā’-yı le’įm 

Çeşm-i dil mürde olur [hep] siħ u mįĥ 

213 
 

      feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

        Şöyle naķş oldı ħayāl daħı levĥ-i dilde 

Kim eger biŋ yaşasa çekmeye anı Mani 

                                                           
 207  Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
 208  Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
 209  Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. Vezin belirlenememiştir. 
 210  Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
 211  Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
 212  Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
 214  Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
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214 
 

          ĀGĀH 

   fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1  Dil ki ol nā-mihribāndan ülfet ümmįdindedür 

Pertev-i mehtābdan germiyyet ümmįdindedür 

 

     2  Pā-yı yāra śanma Ǿāşıķ bį-sebeb üftādedür 

Mihrden manend-i şebnem rifǾat ümmįdindedür 

 

     3  Niçe āsāyiş bulur ol derdmend-i Ǿaşķ kim 

Çeşm-i bįmār-bütāndan śıĥĥat ümmįdindedür 

 

215 
 

     [Āgāh ] 

mefāǾilün feǾilātün mefāǾilün feǾilün 

     1  Yeter fütādeŋe ey şūħ-ı dilrübā āzār 

Olur mı tā bu ķadar ādem āşinā āzār 

 

     2

  Nesįm-i āhuma ey gül-Ǿiźārum incinme 

Ki nā-şüküfte ķalur gülşen-i śabā āzār  

 

     3

  Nihāl-i ķāmeti ol deŋlü nāz-perver kim 

Ĥırām idince ider cünbüş-i ķabā āzār 

216  

         RĀMĮ

   

  mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

     1  Dil kūy-ı yāra biŋ  ġam ile rū-be-rāh olur 

Aĥvālimiz bizüm bu gidişle tebāh olur 

                                                           
 214  Āgāh D., s.249 
 215  Āgāh D., s.269 
 2   Bu beyit  a.g.e.’de 3. beyittir. 

    2a  Ǿiźārum: Ǿiźār  D. 
      3   Bu beyit  a.g.e.’de 4. beyittir. 
 216  Rāmi  Dįvnānında ve Rāmi mahlaslı şiirlere yer veren ilgili çalışmalarda tespit edilememiştir.  

 (Bk. Kaynakça) 
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     2  Nežžāre-i ruħiyle niçe sįr-çeşm olam 

Ol tende ħūr meyde fikr-i nigāh olur 

 

     3  Oldum helāk Ǿişve-i dürr-i peyk yeter 

Ey resm-i nā şinās o daħı gāh gāh olur  

 

     4  Ol tįre-i kevkebüm geh arūs ümmid-i meh 

Meşşāŧıma çerħ ġāliye baht-ı siyāh olur 

 

     5  Rāmį nedür o ġamze-i ser mest-i dil-firįb 

Geh zaħm urur derūna gehį Ǿind-ħˇāh olur 

89 b 

217 
 

  ĶABŪLĮ 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1

  Ol ki māha nūr tevcįh eyleyüp rū ķoymış ad 

Nūrdan bir nūn peydā itmiş ebrū ķoymuş ad 

 

     2

  Gülşen-ārā-yı bahāristan nüzhetgāh-ı üns 

Bir nihāl-i dil-firįbe ķadd-i dil-cū ķoymış  ad 

 

     3

  ŞemǾ-i kāfūrı yaradup adıŋa gerden dimiş 

Ĥalķa-i devr-i siyāh şemǾa gįsū ķoymış  ad 

 

     4 

 Zerre yok bir laǾlden bir dürc ķalmış fem dimiş 

Jāleler  derc itmiş ol dürc içre lūlū ķoymış ad 

                                                           
 217  Kabūlį D, s.552.  Şiirin tamamı dįvânda 7 beyittir. 
  1a   nūr tevcįh eyleyüp: nūr u fer tevcįh idüp D. 

 1b   itmiş: ķılmış  D. 
  2     Bu beyit  a.g.e.’de 4. beyittir. 

 2b   nihāl-i dil-firįbe: dıraħt ārāyiş itmiş D. 
  3     Bu beyit  a.g.e.’de 6. beyittir. 

 3a   yaradup adıŋa: füruzān eylemiş D. 
  4    Bu beyit  a.g.e.’de 3. beyittir . Şu şekildedir: 

  “Bir müdevver  laǾlden bir ĥoķķa düzmiş fem dimiş 

   Jāleler dizmiş anuŋ içinde luǾluǾ ķoymuş ad” 
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     5

  Sįmden bir levĥ peydā itmiş üstād-ı ezel 

Rişteler taĥrįr idüp etrāfına mū ķoymış [ad] 

 

     6  Noķta deŋlü nuŧfeyi nuŧķa getürdi ol ĥakįm 

Ĥikmeti gör kim Ķabūlįye süħan-gū ķoymış ad 

218 
 

    ÜMĮDĮ 

mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

       Ferāġat eyledim endįşe-i vaǾd-i viśālinden 

Kesildim ülfetinden ārzū-yı iħtilāŧ itmem 

219 
 

   ĤALĮM  

mefāǾilün feǾilātün mefāǾilün feǾilün 

     1  Bulur mı gonce-i iķbāl reng ü būy-ı neşāŧ 

ǾAceb açar mı anı bād-ı ārzū-yı neşāŧ 

 

     2  Düşer mi dest-i temennā-yı savlecān-ı ümįd 

Olur mı saĥn-ı ŧalebde rubūde-gūy-ı neşāŧ  

 

     3  Ķalur mı ŧūŧį-i cān böyle laǾl ü dem-beste 

İder mi āyine-i dilde cilve-rūy-ı neşāŧ 

 

     4  Bu tengnā-yı  fenāda benümle olmaz mı 

Ĥadįķa-i emelüm feyż-yāb-ı cūy-ı neşāŧ 

 

     5  Ĥalįm  gel mey-i iķbāle müşterį olalum 

Felekden bir gün açılmaz mı çār-sū-yı neşāŧ 

  

                                                           

  5    Bu beyit  a.g.e.’de 2. beyittir. 

 5a  Sįmden bir levĥ peydā: Bir mücellā levha taśvįr D. 
 218  Ümįdį Dîvânı'nda ve Ümįdį mahlaslı şiirlere yer veren ilgili çalışmalarda tespit edilememiştir.  

 (Bk.Kaynakça) 
 219  Şâire âit bir dîvân tespit edilememiştir. 
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220 
 

       ÜMĮDĮ 

  mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

       Ricā-yı vuślat-ı dildār-ı dil eyler ümįd ammā 

Velįkin keşf-i rāz-ı ħˇāhiş-i vech-i ŧaleb bilmez 

 

221 
 

        [Ümįdį ] 

     VELEHU 

mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

       Görünce reh-güźārında tecāhül ķaśd itdi yoħsa 

Ne mümkindür gedāsın ol şeh-i Ǿālem sebeb bilmez 

 

222 
 

        ǾĀRİF   

  mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

     1

  Bilsem ġażab mıdur nigehüŋ böyle tįz iden 

Tįġ-i siyāh-tāb-ı müjeŋ pür-sitįz iden 

 

     2  Germiyyet-i ħayā mı ruħ-ı tābdāruŋı 

Keyfiyyet-i şarāb mıdur şuǾle-ħįz iden 

 

     3

  KenǾāniyān-ı ĥasreti itmiş zelįl ü ħˇār 

Ol Yūsuf-ı melāĥati böyle Ǿazįz iden 

 

     4  Ümmįd-i seyr-i ŧarz-ı ħırāmuŋdur Ǿālemi 

Āvāre-gerd-i Ǿarśageh-i rüste-ħįz iden 

                                                           
 220  Ümįdį Dîvânı'nda ve Ümįdį mahlaslı şiirlere yer veren ilgili çalışmalarda tespit edilememiştir.  

 (Bk.Kaynakça) 
 221  Ümįdį Dîvânı'nda ve Ümįdį mahlaslı şiirlere yer veren ilgili çalışmalarda tespit edilememiştir.  

 (Bk.Kaynakça) 
 222  ǾĀrif  D., s.160 
     1a   Bilsem: Bilmem / böyle tįz: pür- sitįz D. 

    1b   pür-sitįz: böyle tįz  D. 
       3   Bu beyit  a.g.e.’de 5. beyittir. 
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     5

  Āhū-yı kilk-i ǾĀrif-i  iǾcāz-lehceyi 

Sevdā-yı vaśf-ı kākülidir nāfe-rįz iden 

223 
 

              MUĤİBBĮ  

   mefǾūlü mefāǾįlü mefāǾįlü feǾūlün 

     1  Ey levĥ-i żamįrüŋ raķam-ı luŧf-ile merķūm 

Mažmūn-ı kerem ħāŧır-ı feyyāżuŋa maǾlūm 

 

     2  Dest-i emelim dāmen-i iĥsānıŋı ŧutdı 

Ĥāşā ki kemāl-i kereminden ola maĥrūm 

90 a 

224 
 

       NECĀTİ 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1

  Āh kim raĥm itmedin her dem cefādur işlerüŋ 

Bilmezem neyler beni āħir senüŋ cünbişlerüŋ 

 

     2

  Yüzüŋe baķmaġ ile pür-ħūn olupdur gözlerüm 

Ah senüŋ gec gec gelüp tez tez yine gidişlerüŋ 

 

     3

  Sen  raķįbiŋe uyup gözden ıraġ itme beni 

Dostum cehd eyle kim yād olmasun cünbişlerüŋ 

 

     4

  İşigüŋe ķo beni her dem duǾālar ķılayın 

Müstecāb olur duǾāsı dā’imā dervįşlerüŋ 

                                                           
     5   Bu beyit  a.g.e.’de 6. beyittir. 

    5a   lehceyi: levĥayı  D. 
 223  Muĥibbį Dįvānı'nda ve Muĥibbį mahlaslı şiirlere yer veren ilgili çalışmalarda tespit edilememiştir.  

 (Bk.Kaynakça) 
 224  Necāti Beg D., s.323 
  1a  itmedin: itmedüŋ D. 
  2a   yüzüŋe : yollara D. 

 2b   yine: durub   D. 
  3    Bu beyit  a.g.e.’de 4. beyittir. D. 

 3b  cünbüşlerüŋ: bilişlerüŋ D. 
  4    Bu beyit  a.g.e.’de 3. beyittir. D. 
 4a   İşigüŋe: İşigüŋde/ ķılayın: ideyin D. 
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     5  Ey Necātį dünyede şād ol yüri şimden girü 

Çün murāduŋ ĥāśıl oldı ħayra döndi işlerüŋ 

 

                             

225 
 

    ÜMĮDĮ 

feǾilātün mefāǾilün feǾilün 

     1  Düşerin ħāk-ı pāyuŋa ķo beni 

Dūstum sen de gör saŋa düşeni 

 

     2  Naķd-i cān virmek-ile ey dil-i zār 

Bulunur śanma dil-berüŋ deheni 

 

     3  ŦamaǾ-ı ħām ider görüp aġyār 

Sįb-i ġabġabile ol bih-zeķanı 

 

     4

  Bulup ol ŧıfl-ı nāzenįni bugün 

Yaķasından geçürdi pireheni 

 

                                                           
 225  Ümįdį D., s.194 

  4   pireheni:   M. 



165 

     5  Ölmedin ķıl Ümįdįye dermān 

Seven olsun mı a begüm ya seni 

 

                            

226 
 

        ǾĀLĮ  EFENDİ 

mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

     1

  Ǿİnāyet her kime yüz ŧutsa Ǿisyān-ı niķāb olmaz 

Güneş doġduķda zįrā perde-i zulmet ĥicāb olmaz 

 

     2

  Recā yazusına dök eşk-i çeşmüŋ cūybār eyler 

Ķayırma nāme-i aǾmāli maĥv olmaz kitāb olmaz 

 

     3

  Çekenler muĥtesib mįzānı ĥarfüŋ zāt-ı nāķıśdur 

Kemāl ehlinde eksüklik bulunur ol ĥicāb [olmaz] 

                                                           

 226  Gelibolulu M. ǾĀlį D., s.110. Şiirin tamamı 7 beyittir. 
  1b  doġduķda: ŧoġduķda D. 
  2    Bu beyit  a.g.e.’de 4. beyittir. 

 2a   eyler: eyle D. 

 2b   aǾmāli :aĥvāl M. 

  3a   ĥarfüŋ : ħavfın  D. 
 3b  bulunur: bulınmaz  D. /[olmaz]: -M. 
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     4

  Gice ħˇāb-ı derūn ġaflet olupdur bāǾiŝ-i ħayret 

Bize dünyānuŋ inkārı gibi ĥāżır-cevāb olmaz 

 

     5

  Ĥabįbin sev dilerseŋ maġfiret taķrįbini ǾĀlį 

Raķįb olmaķ  gibi Mevlāya rengįn intisāb [olmaz] 

227 
 

    [Żamįrį] 

  feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

     

  Bu nev bahārda [ancaķ]  açıldı lāle-i dāġ 

Küşād-ı ġonçe-i dil ķaldı bir bahāra daħı 

228 
 

  ŚABRĮ 

    feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

       Ķande Ǿarż idebilür naķd-ı niyāzı aŋa dil 

Dil-rubā ħānemize gelse de tenhā mı gelür  

90 b 

229 
 

       VEZNĮ 

mefǾūlü mefāǾįlü mefāǾįlü feǾūlün 

     1  Ey bād-ı śabā yārime hicrānumı bildür 

  Kūyında dem-ā-dem dil-i nālānumı bildür 

  

     2  Yetmez mi eger cevr-i cefā ise murādı 

Her şām u seĥer āhıla efġānumı bildür 

 

     3  Pervāne gibi şemǾine biŋ cānile yandum 

Sįnemde olan āteş-i sūzānumı bildür 

 
                                                           
  4a  Gice ħˇāb-ı derūn ġaflet olubdur: Giceyle ħāb u gündüz ġaflet oldı D. 
  5    Bu beyit  a.g.e.’de 7. beyittir. 

 5a  taķrįbini: taķrįbin ey  D. 
 227   Zübdetü’l-EşǾar, s.98 
  1  [ancaķ]: -M. 
 228   Śabrį D.,  s.177.  Gazelde 2. beyt. 
 229   Şâire âit bir dîvân tespit edilememiştir. 
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     4  Aġyārile gülşende ħırāmānun işitdüm 

Ol ġayretile çāk-ı girįbānumı bildür 

  

     5  Ħun-āb-ı sirişkle Ǿaķįķ oldı lāli 

Ol laǾl-i lebe dįde-i giryānumı bildür 

 

     6  Dįvāne olup bį-ser ü pā  ŧaġlara düşdüm 

Leylā’ya meded sįne-i üryānumı bildür 

 

     7  Mekr-ile düşüp çāh-ı zenehdānınaVeznį 

Luŧf eyle baŋa Yūsuf-ı KenǾānumı bildür 

 

230 
 

  FAŚĮĤ  

mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

     1

  Kūyuŋ bulur mıyum ki Ǿaceb cüst u cū ile 

Gitsem çü ħas gözümden aķan ķanlu cū ile 

 

     2

  Kesmez ķapuŋda Ǿāşıķ-ı ser-geşte giryesin 

İtmez ŧavāf  ĶaǾbeyi  illā vużū’ ile 

 

     3

  Düşmiş ümįd-i ķaddüŋ ile yollara göŋül  

Çıķmış diyār-ı Ǿaşķa Ǿaceb arzū ile 

 

     4

  Ol sāĥirüŋ belinde nažar eyle ĥançerüŋ 

Siĥr ile baġlamış bir akar suyı mū ile 

  

                                                           
 230   Faśiĥ D. s, 425 

 1a    cū ile: cūyile  D. 

      1b    cū ile: suyile  D. 
    2a    Kesmez: Gezmez  / giryesin: giryesüz  D. 
    3b    Çıķmış: Çıķmaz  D. 
    4a    belinde nažar: miyān ile seyr D. 
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     5   Gelmiş Faśįĥ kūyına dil eşk-i çeşm ile 

Beŋzer o kāha kim gele gül-zāra śu ile 

  

231  

  FEYŻĮ  

mefǾūlü mefāǾįlü mefāǾįlü feǾūlün 

     1  Ħaŧŧı gelicek dilberüŋ āh itmege degmez 

  Ol māh-ı gül-endām nigāh itmege degmez 

 

     2  Menzil-res-i maķśūd olamaz nāvek-i ümmįd 

  Mānend-i kemān ķadd-i dü-tā itmege degmez 

  

     3  Mir’āt-i dil işkeste idi tįr-i müjenle 

  Seng-i ġam-ı hicrüŋle tebāh itmege degmez 

 

     4  Āzurde-i ħār-ı sitem eyler yine Feyżį 

  Ol ġonçe-i ter zįb-i külāh itmege degmez 

232 
 

  ĦAYLĮ 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1  Ey göŋül śaĥn-ı çemende leb-i deryā seyrin 

  Bir śanemle ide gör kām alasın dünyādan 

 

     2  Yoħsa bir dişleri dür ķāmeti serv olmayıcaķ 

  Ne biter śaĥn-ı çemende ne çıķar deryādan 

233  

   

     [ Ehlį ] 

feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

       Yolda görmezlenür eyler beni eflāke nažar 

  Gitti ol rūĥ-ı revān eylemedi ħāke nažar 

                                                           
 232  Rızā T., s.71 
 233  Riyāzü’ş-Şuarā,  s.79 



169 

91 a 

 - 

91 b 

- 

92 a 

234 
 

                     14’lü Hece Ölçüsü 

     1  ǾÖmrüŋ  ire behāyim śarf-ı şehdür zerzebįl 

Yatasın ber-zįr-i ħākrā mįħ be-gįr ķandįl 

 

     2  Usta Yorgi der-kücāst çirā ne-zed taħtarā 

SaǾy idüŋ ķoçaķlar pārelerüŋüzü biŋ yıl 

 

     3  Terk kerdem kār-ı ħod döşedim işi nāyıla 

Bu bozuķ ĥesābları Yorgi deyrinde bil 

 

     4  Yoķ dest-i nažmım menüm yazam nāme paşaya 

Gelsüŋ işi üstüne cümle ķaldı selsebįl 

 

     5  Hefte tamām olunca cemǾ-i şevend ber-serem 

Sālim olup perįşān bu işleri sen de bil 

 

     6  Gitdim der-i mįrįye taĥśįl-i meblaġ içün 

  Güft muĥāsib merā para yoķdur şimdi bil 

 

     7  Didim amān efendim ħāne be-sāzend aġa 

Heftede yüz ġuruşdan yaķam ŧutar ħarda bil 

 

     8  Güft bürd be-paşa ey ĥācį bed-fiǾāl maķāl-i bed 

Ne pilav var  ne çorba nerde ķaldı zerde bil 

 

                                                           
 234   Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir.   
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235 
 

   fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1  Sen şeh-i nāzik-edāsın ey perį 

  Aġlamaķdan ķalmadı çeşmim feri 

  Ĥayli demdir gezerim ben serserį 

  Aġlamaķdan ķalmadı çeşmim feri 

 

     3  İştiyāķın cānıma ŧar eyledi 

Şu cihānı başıma ŧar eyledi 

Yaķdı cānum dili nigār eyledi 

Aġlamaķdan ķalmadı çeşmim feri 

   

     4  Rā-yı iǾtibār ile  hem dānişi 

Ben ķulun gördükde çatarlar ķaşı 

Cevre mā’il dirler başka yoķdır işi 

  Aġlamaķdan ķalmadı çeşmim feri 

92 b 

236 
 

        [ Niyāzį-i Mıśrį ] 

MUHAYYER 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1  İki ķaşuŋ  arasında çekti ħaŧŧ-ı istivā 

  ǾAllemeǾl-esmāyı taǾlįm itdi ol ħāŧŧan Ħudā 

 

     2

  Źāt-ı Ǿilme Muśŧafā esmāya Ādemdür hemįn 

  İkisinden žāhir olmuşdur Ǿulūm-ı enbiyā 

 

     3

  Śūretā gördiler Allāh diyeni olmuş faķįr 

    Śandılar anlar faķįrdür kendilerdür aġniyā 

                                                           
 235  Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
 236  Niyāzį-i Mıśrį D., s.8 

 2a    hemįn: emįn 
 3      Bu beyit  a.g.e.’de 6. beyittir. 
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     4

  Kenz-i lā-yefnāyı bilmez kandedür illā faķįr 

  Baĥr-i bį-pāyānı bulmaz aġniyā terk-i sivā 

 

     5  Ķande bulur  Ĥaķķı inkār eyleyen bu Mıśrį’yi 

  Žāhir olmışken yüzinde nūr-ı zāt-ı kibriyā 

237 
 

              [Niyāzį-i Mıśrį ] 

müstefǾilün müstefǾilün müstefǾilün müstefǾilün  

     1  Ey çarħ-i dūn netdüm saŋa hįç virmedüŋ rāĥat baŋa 

  Güldürmedüŋ öŋden soŋa āh miĥnetā vāh miĥnetā 

 

     2  Bendüŋden āzād itmedüŋ feryādıma dād itmedüŋ 

  Bir dem beni şād itmedüŋ āh veyletā vāh veyletā 

 

     3

  Kārımdadur derdile ġām gitmez başumdan hįç elem 

  Gülden cüdā bir bülbülem āh ĥasretā vāh ĥasretā 

 

     4

  Varmazsa yolum şeyħüme śarmazsa merhem yāreme 

  Urmazsa çāre derdime āh ĥasretā vāh ĥasretā 

 

     5

  Mecnūn-veş āh ideyüm Ferhād-veş vāh ideyüm 

  Bu derdi hergāh ideyüm āh gurbetā vāh gurbetā 

 

     6  Yanar Niyāzį derdile hiç kimse yoķ ĥālüm bile 

  Nālān olup girdim yola āh rıĥletā vāh rıĥletā 

 

  

                                                           
 4      Bu beyit  a.g.e.’de 5. beyittir. 

 4b     aġniyā: itmeyen  D. 
 237  Niyāzį-i Mıśrį D., s.13 
 3      Bu beyit  a.g.e.’de 4. beyittir. 

 3a     Kārımdadur: kārum durur  D. 

 3b     ĥasretā vāh ĥasretā: firķatā vāh firķatā  D. 
 4      Bu beyit  a.g.e.’de 6. beyittir. 

 4b     ĥasretā vāh ĥasretā: ħayretā vāh ħayretā  D. 

 5b    derdi: virdi  D. / gurbetā vāh gurbetā:  ĥasretā vāh ĥasretā  D. 
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93 a  

238 
 

   [ Ġafūrį ] 

         11’li  Hece Ölçüsü 

     1  İden rāh-ı muĥabbetde tekāpū  

Gül-i gülzār-ı vuślatda alır bū 

Göŋül olsun o gülşende aķarsu  

Diyelüm şevķle Allāh Hū yā Hū 

 

     2  Śolar bir gün geçer ömrüŋ bahārı  

Cihānı terk idersin ıżŧirārį 

  Silüp āyįne-i dilden ġubārı  

Diyelüm Ǿaşķ ile Allāh Hū yā Hū 

 

     3  Nihāl-ı bāġ-ı firdevs-i muĥabbet  

Virir dā’im işmār-ı luŧf- ı raĥmet 

  İrişsün ol semtden cāna leźźet  

Diyelüm şevķle Allāh Hū yā Hū 

 

     4  İçen cām-ı viśāl-i yār kim nūş  

O dem eyler sivāyı hep ferāmūş 

  Ġafūrį eylesün baĥr-ı śafā cūş  

Diyelüm Ǿaşķ-ile Allāh Hū yā Hū 

239 
 

                 [Şemseddin Sivāsį] 

    fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1

  Cümle Ǿālem āşinā ben arada bįgāneyim 

  Her işim aġyār ile gör kim Ǿaceb dįvāneyim 

  

                                                           
 238   Ġafūrį Dįvānı’na ulaşılamadı. 
 239   Şemseddin Sivāsį D., s.103 
     1a     ben arada: arada ben D. 
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     2

  Teşneyim žulmette ķaldım āb-ı ĥayvān isterim 

  Girmedin deryā-yı Ǿaşķa ŧālib-i dürdāneyim 

 

     3

  Bilmeyüp taǾmįr-i cism itdüm velį ķalbim ĥarāb 

  Ey meded miǾmār-ı Ǿālem ķıl nažār vįrāneyim 

 

     4

  Mey-fürūş oldum śalādır ehl-i Ǿaşķa Şemsiyā 

  Bendedir ħamr-ı ezel gelsün gelen meyħāneyim 

93 b      

         - 

94 a 

240 
 

     [ Naķşį] 

feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

     1  Kūy-ı Ǿaşķuŋ baŋa bir kūh-ı tecellį görinür 

  Ķalbüme Ǿįd-i viśālüŋle tesellį görinür 

 

     2

  Cevher-i źikr-i Ħudā ile ser-ā-ser Ǿālem 

  Baŋā firdevs-i cinān-ı bir müteĥallį görinür 

 

     3  Rūz u şeb śāĥa-i vaĥdetde ķıyām eylerler 

  Cümle eşcār-ı çemen śan ki muśallį görünür 

 

     4  Sālik-i Ĥaķ olanuŋ  vażǾile eŧvārından 

  Cānib-i Ĥażret-i Allāh’a tevellį görinür 

  

                                                           
 2       Bu beyit ve 3. beyit  a.g.e.’de  yer değiştirmiştir. 

     3a      Bilmeyüp: Bilmeyip  D. 

     3b      Ey: Hey  D. 
     4a      Bendedir: bizdedür   D. 

    4b      gelsün: gelsin   D. 
 240   Naķşį D., s.90 
         2b     bir : - D. 
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     5

  Naķşiyā Ǿālem-i bāķįde ulü’l-ebśār 

  Herkesüŋ ĥāl-i maķāmıyla maĥalli görinür 

 

  Yā Resūlullāh şefāǾat 

  Yā Habįbullāh şefāǾat 

Yā Resūlullāh  

 

241 
 

    [Eşrefoğlı Rūmį] 

     fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1

  Ey göŋül var kim bu dertden sen ħaberdār olmaduŋ 

Anıŋ içündür bu yolda sen ciger-dār olmaduŋ 

 

     2

  Var  göŋül var kim benimle dosta ķarşu yanmaduŋ 

Çoķ cefālar eyledüŋ baŋa vefā-dār olmaduŋ 

 

     3

  Pes senüŋ gibi göŋül varsun baŋa maĥrem degül 

Çünki bu Ǿaşķ zehrini benümle dadar olmaduŋ 

 

     4  Her gice fikrindeyüm bir laĥžā ħāba varmadum 

Sen benümle yār olup bir gice bį-dār olmaduŋ 

 

    5

  Ben dilerdim dost zülfüŋ boynuŋa ķılam kemer 

Sen perįşānlıķ idüp ol dāra ber-dār olmaduŋ 

 

                                                           
 5a    ebsār: ebsāra D. 

         5b    maķāmıyla: maķāliyle  D. 
 241  Eşrefoğlı Rūmį D.,s.285 
        1a    Ey:   İy  D. / Farsça ‘derd’ kelimesi mecmuada ‘dert’ şeklinde yazılmıştır. 
        2a    Var:  İy  . / kim benimle :  kim bu benimle  D. 
         3      Bu beyit  a.g.e.’de 6. beyittir.  
          3b    dadar:  tatar  D. 

       4     Bu beyit  a.g.e.’de 3. beyittir. 

       4a   fikrindeyüm: fikrüŋde ben   D. 

         4b   bir: her  D. 
          5       Bu beyit  a.g.e.’de 4. beyittir. 
          5a     dilerdim: diledüm / ķılam: ķılmaķ  D. 
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    6

  Eşrefoğlı Rūmįye yoldaş olup ey göŋül 

Geçüben aśśı żiyādan dosta gider olmaduŋ 

 

94 b   

[Şifālı Bitkiler Sözlüğü] 

 

Alıc :     ǾArabça Zuǿrūr dirler.   

Oġul Otı :    Eŧibbā Bādrencūye dirler.  

Ebem Gümeci :  ǾArabça Cenârî dirler. 

Eftimon :    Türkçe Keklik Śaçı dirler.  

Iśırġan :   ǾArabça Encer dirler.  

İħtiyar  :    Meşhūr bir ķırmuzı kökdür. 

Andız :    ǾArabça  Rāsen dirler.   

Eyrelti  :   ǾArabça  Serħas dirler.  

Enzerot :     Meşhūr çiçekdir.  Usŧuħudus Karabaş. 

(...) yaġı:    Frenkler Hen (...) dirler. 

Efraciyā:   Bu bir otdur kim yapraķları küçükdür. Karabaldır    

yapraġına beŋzer. 

Peyġamber Çiçegi Kökü :  Ŧabįbler (...) dirler. 

Peyġamber Aġacı :   Frenkler  Ġayaķo dirler. 

Bādem  :    ǾArabça  Levz dirler. 

Balıķotı :    ǾArabça Merzencüş dirler. 

Pembo :      Veya (...) dirler maǾnāsı mübārek aġac ?  

Papadya :     ǾArabça Babunec dirler. 

Pelin :     ǾArabça Afsentin dirler. 

Besfāyec :     Meşhūrdur. 

Pelid :      ǾArabça (...) dirler. 

Baldırıkara :    Eŧibbā lisānında Persiyāvuşan dirler. 

Pįrūz :    ǾArabça Firūzec dirler. 

Pazı :    ǾArabça  Salķ dirler. 

Biberiye :    Eŧibbā lisānında İklįl-i Cebel dirler. 

                                                           
         6      Bu beyit  a.g.e.’de 7. beyittir. 
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Balsan : 

Biyan Köki :    ǾArabça ‘Irķü’s-süs dirler. 

Turunc :    ǾArabça Nārenc dirler. 

Temürhindi : 

Terrāc  :    ǾArabça Dürrāc dirler. 

Turb  :    ǾArabça Fucul dirler. 

Tere  :     ǾArabça Ĥurf dirler. 

Terħun  :   ǾArabça Ŧarħūn dirler. 

Çörek Otı  :   ǾArabça Şūnįz dirler. 

Çelāpe  :     Buber-i şerįf kökdür. 

Çöpçini : 

Çil Ķuşı :    ǾArabça. 

Çalķafa : 

Çantiyana : 

Çadır Uşaġı :    ǾArabça Uşaķ dirler. 

Ĥarfü’l Ĥā 

Ĥavlan Hindi :    YaǾnį Ĥużaż meşhūrdur. 

Hunnapün-nįl : 

Ĥarfü’l-Ħā 

Ħıyār-ı Şenbe : 

Ħaşħaş : 

Ħusyetü’s-ŜaǾleb :   Meşhūrdur. 

Ħaŧmi  :    Meşhūrdur. 

Ħarbak  :    Meşhūrdur, iki nev Ǿaddır. 

Ĥarfü’d-Dal 

Diş otı  :    Frenkler dirler. 

Dilgü :    ǾArabça  Ŝaǿleb dirler. 

Demür Dikeni  :  ǾArabça  Ĥasek dirler. 

Ĥarfü’r-Rā 

Rāziyāne  :   ǾArabça  Rāzyānec dirler. 

Rįbas  :    Meşhūrdur. 

Ĥarfü’z-Zā 
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Zir ?:     Nebat. 

Zerrinķadeh  :   ǾArabça (...) dirler. 

95 a 

Ķunduz Ĥayası :  ǾArabça  Cünd-i Bįdester dirler. 

Ĥarfü’s-Sin 

Sūrincān :    Meşhūrdur. 

Semüz Otı :   ǾArabça Baķlatü’l-Ĥamķa dirler. 

Siŋirli Yapraķ   :  ǾArabça Lįsānü’l-Ĥamel. 

Zūfā ? :    Meşhūrdur. 

Sezāb :     Meşhūrdur. 

Sarmısaķ  :   ǾArabça Ŝavm. 

Süd :    ǾArabça Leben dirler. 

Sütlüce? Otı  :    BaǾzıları bu ota Ŧozluk? dirler. 

Sekleven? :   ǾArabça Tederrüc dirler 

Serçe  :   ǾArabça ǾAśfūr dirler. 

Susam  :   ǾArabça Simsim. 

Serkele  :   ǾArabça Şaytaranc dirler 

Semiz  :    Ķabaķ Ķaşra dirler. 

Ĥarfü’ş-Şīn 

Şalġam  :   ǾArabça Şelcem dirler. 

Şāhtere  :   ǾArabça Şāhterec dirler. 

Şeftālū  :    ǾArabça Ħūħ dirler. 

Şaķā’ıķ : 

Şebboy :   ǾArabça Manŝūr dirler. 

Ĥarfü’ś-Śād 

Śa’ter  :    Meşhūrdur SaǾter daħı dirler. 

Śıġır :     ǾArabça Baķar dirler. 

Śandal  :    Meşhūrdur, üç nevǾdir. 

Śumaġ -ı ǾArabį :   Meşhūrdur. 

Śıġır Ķuyruġı  :  ǾArabça Busırā dirler. 

Śaśafra Buberi :   Şerif aġacdur. 

Sagin?  Köki  :  ǾArabça. 
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Ĥarfü’ŧ-Ŧā 

Ŧavşan  :   ǾArabça Arnab dirler. 

Ŧįn-i Maĥtum :   Meşhūrdur. 

Ŧuraķ otı :    ǾArabça Şibit dirler. 

ǾÜnnāb :    Meşhūrdur. 

ǾUdü’ś-Śalįb :    Meşhūrdur, Favanya daħı dirler. 

ǾUdü’l-Ķahr :   ǾAķırķarĥa daħı dirler. 

ǾAbdü’s-Selām :   ǾArabça Beberuhüsalem? dirler. 

Ĥarfü’l-Ġayn 

Ġoteganya : Ĥükemā’-i Müteķaddimįn kitaplarında źikr olunmadı   

Çinmaçin’den gelür śarı zamġdur.  

Ġariķon :   Meşhūrdur, maķbuli beyāżdur. 

Ġāfit?  :   Meşhūrdur, baǾżılar Ķoyun Otı dirler. 

Ĥarfü’l-Fā 

Ferencmüşk : Felencmüşk daħı dirler, ŧabįǾatı üçünci derecede ıssıdur.  

Ķurudur dimāġuŋ ġalįz ŧaǾāmı hažm itdirür ķalbe ķuvvet  

virir ve güzel gegirdür ve (...)  defǾ eyler. 

Ferāsiyun : BaǾżı diyārda İt Siyegi dirler ŧabįǾatı ikinci derecede  

ıssıdur, ķurudur ve cigerüŋ ve ŧalaġuŋ sedeler içer gögsi ve 

aķ cigeri pāk ider. 

Fındıķ : ǾArabça Bunduķ dirler, ŧabįǾatı evvelki derecede ıssıdur ve 

ķurudur. (...) ķoķuludur. Eger ķabuġın ķaynadup içseler 

balġamı defǾ ider ve nevāzili menǾ eyler. 

Fıstık : Meşhūrdur. İkinci derecede ĥārdur. Ruŧubetde yubūsetde 

muǾtedildür, ķalbe ŧarah virür ve göbek borusın izale ider. 

Fesligen : Meşhūrdur. ǾArabça Reyĥān. Ŧabįǿatı ıssıdur. Ķurudur . 

Eger ķoķsalar ķalbe dermān u ķuvvet virir. 

95 b 

Ĥarfü’l- Ķāf 

Ķahve : Meşhūrdur. ǾArabça Būn dirler. ŦabįǾatı Ǿalā ve laŧįf olur, 

miǾdeye ķuvvet virir ve  sedeleri açar. Bu esįre mübtelā 

olanlara żarardur ıślāĥı şeker ile ve bādem yaġıyladur.  
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Ķaŧir Ķuyruġi:  ǾArabça Ratme dirler. Çiçegi śarıdır güzel kokar ŧabįǾatı 

ikiŋci derece ıssıdur. Ķurudur. Çiçegi ruŧūbet üzeredir. 

Göŋül  bulandırıcıdır ve müfettiĥ-i sededür ġalįž ħalŧları 

defǾ eyler. 

Ķaraca :    Ceyran nevǾindedir. Lākin bu rum ceyrānıdır. 

Ķarabaş :   Meşhūrdur. ǾArabça Usŧuħudusdur. TabįǾatı ikiŋci 

derecede ıssıdur, ķurudur. 

Ķaranfül  : Meşhūrdur. ŦabįǾatı [ ]  derecede ıssıdur. Ķurudur. Aġız 

ķoħusunı güzel eyler. Sovuķ cigeri ķızdurur ķuvvet virür 

ve dimāġa ķuvvet virür. Nāzleyi menǾ eyler. Emrāż-ı 

sevdādiyyeye nāfiǾdür. 

Ķaķule : Meşhūrdur. İki nevǾdür. Biri śaġįr ve biri kebįrdür. 

Kebįrinüŋ ŧabįǾatı ikiŋci derecede ıssıdur. Ķurudur, 

hāżımdur dilleri taĥlįl ve miǾde ķazdırur,  ķalbe ķuvvet 

virür. Ķoħmaġı menǾ eyler. 

Ķanŧaryon : Meşhūrdur. İki nevǾdür biri śaġįr ve biri kebįrdür ikisinü  

ŧabįǾatı üçüncü derecede ıssıdur ve ķurudur. 

Ķına:     ǾArabça Ĥına dirler. Meşhūrdur. Ŧabįǿatı muǾtedildür. 

 

96 a     

       - 

96 b   

242 
 

      [ Nažmį ]  

   ǾIRAĶ

 

    mefǾūlü mefāǾįlü mefāǾįlü feǾūlün 

     1  Maĥbūb-ı Ħudā zāt-ı şeref-bār-ı Muĥammed 

Maķbūl-i ilallāhdur etvār-ı Muĥammed 

  

                                                           
 242  Müstakįmzāde, s. 496 
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     2  Hep Ǿālem [ü] ādem anıŋiçün yaradıldı 

  Pes Ǿillet-i ġā’iyyedür ežhār-ı Muĥammed 

 

     3  ǾĀlemlere raĥmet olıcaķ zāt-ı şerįfüŋ 

Bu ümmete ĥod maĥż-ı kerem kānı Muĥammed 

 

     4  Ol gözle o şemsü’ş-şerefi görmege [efsūn] 

Pür etmiş iken Ǿālemi envār-ı Muĥammed 

 

     5  Bir bende-i maķbūl-i Ħudāsın saŋa müjde 

Girdiyse ele sirişte āŝār-ı Muĥammed 

 

     6  AǾmālini aĥvālini düstūrü’l-Ǿamel it 

Tā keşf ola Nažmį saŋa esrār-ı Muĥammed 

243 
 

       [ Eşrefoġlı Rūmį ] 

   ǾIRAĶ 

mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

     1  Görelden yüzini yārüŋ belā baŋa şikār oldı 

İŋildüm artdı gün günden gözüm yaşı bıŋar oldı 

 

     2  Gözümde yādı hiç görmez aķar ķanlı yaşım diŋmez 

Bu derd ü bu firāķıla içim ŧaşım buĥār oldı 

 

     3

  ǾAceb yā Rab ne dertdür bu görünmez gözime uyħu 

İçümdeki yanan od ħod yaralarum yaķar oldı 

  

                                                           
 243  Eşrefoġlı Rūmį D. s.428 

 1a     yārüŋ: derd ü 

 2a     gözümde yādı: gözüm deyyārı  / ķanlı: ķanlu / diŋmez: ŧurmaz D. 

 2b    derd bu: derd ü  D. 
 3a    Farsça ‘derd’ kelimesi mecmuada ‘dert’ şeklinde yazılmıştır. 

 3b     yaralarum: yārānlarum  D. 
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     4

  Göŋül fikrinde ħayrān bu cān āvāre ser-gerdān 

Bu sevdāya düşeli ben dü Ǿālem baŋā dar oldı 

 

     5

  İŋildüm Ǿāleme doldı gören eydür buŋa noldı 

Esirgeyüp bu ħalķ derdim girü baŋa śorar oldı 

 

     6

  Var Eşrefoġlı Rūmį var bu derdi ķılma āşikār 

Saŋa çün derd-i zehri yār ŧolu ŧolu śunar oldı 

97 a 

244 
 

  [Sâbit ] 

        ZENCĮR ǾIRAĶ 

mefāǾilün feǾilātün mefāǾilün feǾilün 

     1  Efendi faśl-ı bahār oldı lāle-zāra buyur  

Nigāh-ı luŧf ile nergislere nežāre buyur 

 

     2

  Saŋa recā idüp aġūşa Ǿarż-ı ĥāl itdük  

Maĥall-i merĥametüz gel şu der-kenāra buyur 

 

       Tā dür ten dür ten dür ten dür tenenen tā di ney 

     Yār lālezāra buyur 

245 
 

    ZENCĮR 

mefāǾilün feǾilātün mefāǾilün feǾilün  

     1  O mehveşüŋ  yine yād-ı ruħiyle āh itdim 

O āh ile felek āyįnesin siyāh itdim 

 

                                                           
 4a     fikrinde: fikrindedür  D. 

 4b    düşeli ben: düşeliden /  dar: ŧar  D. 
 5a     doldı:ŧoldı  D. 

 6     Bu beyit  a.g.e.’de 9. beyittir. 
 244  Sâbit D., s.454 
  2a     recā idüb aġūşa: recā-yı der-aġūşa  D. 
 245  Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
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     2   ŧūl u dırāz itdi viśāl-i dilberle 

Dirįġ Ǿömr-i Ǿazįzim hemān tebāh itdim 

 

Lel le lel li  yā le lel le li Ǿömrüm yel lel lel le 

Lel le yā Ǿazįzim tebāh itdim 

246 
 

             MUĤAMMES-İ ENFĮ ĤASAN AĠA 

feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün     

  

     1  Murġ-ı cānı ideyim āteş-i ġāmda biryān  

Bezm-i Ǿaşķuŋda anuŋla mezelensün yārān  

 

     2  Ĥarem-i meykedede kaǾbe-i maķśūdı bulup 

ǾAzm iden Ǿāşıķ-ı şūrįdeye cānım ķurbān 

 

Aman āhǾömrüm yā lel lel lel lel 

Lel lel lel lel 
 

247 
 

    [Nā’ilį] 

mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

     1  Dil-i āşüfte kim ol Ǿanberįn-gįsūya baġlanmış 

Śanurlar sebze-i ħod rişte-i dilcūya baġlanmış 

 

     2

  Miyānuŋ fikr idüp diller ki zülfüŋ āşiyān itmiş 

Piristū beççeler kim gūyiyā bir mūyā baġlanmış 

  Hey cānım Ǿanberįn gįsūya baġlamış 

 

  

                                                           
 246  Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 

 247  Nā’ilį D., s.331  Şiirin tamamı beş beyittir. 

 1b    rişte-i dilcūya: rustedür şebbūyā   D. 
  2a     idüb:eden  D. 

 2b    beççeler kim: beççelerdür  D. 
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248 
 

            SEMĀǾĮ ǾIRĀĶ 

mefǾūlü mefāǾįlü mefāǾįlü feǾūlün 

       Ķaddüm ħam idüp cevr-ile ol ķaşı kemānum  

Öldürdi beni pįr olası tāze civānum 

Aġyāra lebün emdirir ol baŋa dā’im 

Yoķ yoķ diyü yoķdan gelür ol ġonce-dehānum 

97 b 

249 
 

     İlāhį 

   [Nažmį] 

 11’li  Hece Ölçüsü 

     1  Ķo yaķsun küllį cismim nār-ı hicrān 

Göŋül śabr eyle śabr eyle śabūr ol 

Olur  elbette bir gün vaśl-ı cānān 

Göŋül śabr eyle śabr eyle śabūr ol 

 

     2  Ne ķanlar nūş olunmuşdur bu yolda 

Ne āteşler śaçılmışdır bu yolda 

Ne ġurbetler çekilmişdir bu yolda 

      Eyżan  

 

     3  Aŋa Ǿāşıķ dinür mi eyle inśāf 

Ki nār-ı Ǿaşķla yanup olmaya sāf 

Bu Nažmį-veş idüp tebdįl-i evśāf 

Göŋül şükr eyle şükr eyle şekūr ol 

  

                                                           
 248  Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
 249  TMA,  c.1 ,s.90 
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250 
 

 [ Mıśrį ]  

   İLĀHĮ 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1

  Ŧālib-i Ĥaķķuŋ  devāsız  dertdurur sermāyesi 

  Anıŋ içün āĥ u zār olur hemįn hem-sāyesi 

 

     2

  ŦāǾātüŋ iħlāśa irmez Ǿilm-ile aǾmāl ile 

Ǿİzzeti ķo zilleti ŧut oldur anuŋ pāyesi 

 

     3

  ǾAşķuŋ maǾşūķ yolında derdi artduķça müdām 

Artar anuŋ dem-be-dem aķrān içinde pāyesi 

 

     4  Arż-ı vāsiǾ ister iseŋ kāmilüŋ gir ķabżına 

ǾArş [u] kürsįden geŋişdür bir velįnüŋ āyesi 

 

     5

  Kim ki mā zaġa’l-baśar sultānınıŋ ŧıflı ola 

Mıśriyā ol feyż-i aķdes nūrı oldı dāyesi 

98 a 

251 
 

 [Üftāde] 

   İLĀHĮ 

mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

     1  İlāhį yāri ķıl baŋa ki senden ġayrı yārim yoķ 

Ne yüzile varam saŋa günehden ġayrı kārım yoķ 

 

     2  Göŋül yād itdi sübĥānı gözüm yaşı ciger ķanı 

  Ķomuşum baş-ile cānı bu yolda iħtiyārım yoķ 

                                                           
 250   Mıśrį D., s.224 
  1     Farsça ‘derd’ kelimesi mecmuada ‘dert’ şeklinde yazılmıştır. 
  2     Bu beyit  a.g.e.’de 3. beyittir. 
  2b   pāyesi: māyesi D. 
  3     Bu beyit  a.g.e.’de 2. beyittir. 
  5    Bu beyit  a.g.e.’de 6. beyittir. 
 251  Üftāde D., s.142 
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3

  Ne dervįşem firāķında ne tāc u taħt u devletde 

  Bu dehr-i dār-ı ġurbetde ġarįb ķaldım aŋarım yoķ 

 

     4

  Yine bir menzile vardım nedāmet baĥrine ŧaldım 

Ħayāl-i Ǿaşķa yār oldum śabā gibi ķarārım yoķ 

 

     5  Benem Ǿāśį yüzi ķara ġarįb Üftāde bįçāre 

Ŧutuşmuşam ki bir nāra yanımca bir yanarım yoķ 

98 b 

252 
 

    [Şemseddin Sivāsį] 

   SEGĀH 

mefǾūlü mefāǾįlü mefāǾįlü feǾūlün 

     1  Ey ġāfil uyan rıħlet-ı nā-gāhı unutma 

  Yol ķorķuludur ķorķusu çok rāhı unutma 

 

     2

  Maġrūr oluban devlet-i dünyāya dayanma 

  Śaķın yitirüp dįnüŋi Allāh’ı unutma 

 

     3

  Bu dār-ı fenā içre fenā yolları çoķdur 

  Yārın varacaġuŋ ulu dergāhı unutma 

  

     4

  Ħālıķdan utan rızķıŋı śaķın ħalķdan umma 

  Bil rabbüŋi er-rızķuǾalellāh ı unutma 

  

                                                           

  3   Bu beyit  a.g.e.’de 4. beyittir. 

 3a  firāķında:ferāgatde/ taħt u devletde: taħt-ı devletde D. 

 3b  dehr-i: fānį / ķaldım: oldum D. 
  4   Bu beyit  a.g.e.’de 3. beyittir. 

 4a  vardım: erdim/  ŧaldım: daldım D. 

 4b  yār oldum: dūş oldum D. 
 252   Şemseddin Sivāsį  D., s.125  Şiirin tamamı dįvânda 11 beyittir. 

  2a  dünyāya dayanma: dünyā-yı denįye  D. 
  3a  fenā yolları çoķdur: bugün n’itsen elinde D. 
  4   Bu beyit a.g.e.’de 9. beyittir.  
 4a  śaķın ħalķdan: ħalķdan śaķın  D. 
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     5

  Ey çeşm-i ĥaķāretle baķan merd-i faķįre 

Şemsį yüri sen Ħaķķa giden rāhı unutma 

 

253 
 

     BESTE-i MUĦAMMES 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1  Śanma ol gül-çehre ey dil ĥüsnüŋe maġrūrdur 

Serv-i nāzım bād-ı dūşįneden maħmūrdur 

 

     2  Ol nev-āmūz cefānuŋ baķma istiġnāsına 

Ey göŋül sen śabr ile ol cevr ile meşhūrdur 

 

Ye le lel lel li ter lel li 

 

254 
 

               [ǾĀşıķ Yūnus] 

      11’li  Hece Ölçüsü 

     1

  Rūm’da ǾAcem’de  Ǿāşıķ oldum 

Yemen illerinde Veysel Ķaranį 

Allāhuŋ ĥabįbi dostum didügi 

Yemen illerinde Veysel Ķaranį 

 

     2

  ǾĀsāsı vardı ħurma dalından 

Eynüŋde ħırķası deve yünüŋden 

Gözlerüŋ ırmazdı KaǾbe yolından 

Yemen illerinde Veysel Ķaranį 

 

                                                           
  5a  Bu beyit divanda 10. beyitin ilk mısrası ile 11. beyitin ikinci mısrası birleştirilerek oluşturulmuştur. 
 253    Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
 254   ǾĀşıķ Yūnus D., s.154      

Bu şiirin sonradan eklemeler yapılmak suretiyle 3 dörtlükten 7 dörtlüğe çıkarıldığı görülmektedir. 

Mecmuadaki sıralama temel alındığı için dörtlüklerin sıralaması değişmektedir. 
  1a   oldum: oldugum  D. 

 1c   Mısranın başında ‘Billāhi’ ifadesi bulunmaktadır  
  2a   eynüŋde: egninde   D. 
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     3

  Ħırķasından çıķarmazdı başını 

Severdi Aĥmedi dökerdi yaşını 

Anuŋ dostluġına çekdi dişini 

Yemen illerinde Veysel Ķaranį 

 

     4

  Kemendi belinde Ĥaķķıŋ yolunda 

Bir yükü varıdı hem śaġ elinde 

Sulŧān Veys dirler Ķaran köyünde 

Yemen illerinde Veysel Ķaranį 

 

     5

  Yūnus bunda idi kendisi anda 

Ārzūm ķaldı benüm yine ol yerde 

Yerini śorarsaŋ Ķaren köyünde 

Yemen illerinde Veysel Ķaranį 

 

     6

  Anasından destūr aldı durmadı 

KaǾbe yollarından yüzüŋ ırmadı 

Vardı Muĥammed’i evde bulmadı 

Yemen illerinde Veysel Ķaranį 

 

     7  Muĥammed mescidden evine geldi 

Veysiŋ nūrını ķapuda gördi 

ǾĀişe anaya śordı bunda kim geldi 

Yemen illerinde Veysel Ķaranį 

  

                                                           

  3b  dökerdi: dökdi   D. 

 3c  dostluġına: dostlıġına   D. 
  4    Bu dörtlük a.g.e’de şöyledir: 

 Hakkun hizmetinde kemer belinde 

 Bir ak beni var mübārek egninde 

 Āşık Üveys dirler Karen köyünde 
  5b  Ārzūm ķaldı benüm yine ol yerde: Arzumanum kaldı benüm şol ilde  D. D. 

 5c  Yerini: aslını   D. 
  6b  yüzüŋ: gözin  D. 

 6c   vardı: geldi   D. 
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99 a 

255 
 

          BESTE-İ RECEB    

   UŚŪLEŞ ÇENBER 

           mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

     1  O ħaŧ kim śafĥa-i pāk-i ruħ-ı cānāna yazmışlar 

Duħān āyetleridir kim gümüş fincāna yazmışlar 

 

     2  Degül ebrū o bir ŧuġrā-yı ġarrādur ki çekmişler 

   Cemālüŋ emrini kim Ǿāşıķ-ı nālāna yazmışlar 

 

ǾĀşıķ-ı nālāna yazmışlar 

 

256 
 

                  USŪL-İ MUĤAMMES 

 mefāǾilün feǾilātün mefāǾilün feǾilün 

     1  Nigāh-ı mest mi tįr-i kazā mıdır bilmem 

Bürehne-ħançer ķaśdı baŋa mıdır bilmem 

   

     2  Beni getürmez o hercāyį yādına hergiz 

Lisān-ı Ǿaşķda nāmum vefā mıdır bilmem 

257 
 

MUĤAMMES 

mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

     1  Vaśf-ı śafā-yı cām-ı Cem’i gūş ider miyüz 

Hįç biz kühen sifāl ile mey nūş ider miyüz 

  

                                                           
255    Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 

256    Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
257    Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
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     2  Aŋmaz mıyuz ġamuŋla geçen günleri meger 

Eyyām-ı ħoş-güzārı ferāmūş ider miyüz 

 

Tā dir ten dir ten dir ten tene tā dür ni  

Cānım āh gūş ider miyüz 

 

258 
 

[Nā’ilį] 

    DÜGĀH ÇENBER 

     ESǾAD EFENDİ 

mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

     1  İzāruŋ gül gül olmış būseden dil dāġ dāġuŋdur 

Ĥased ol bāġbān-ı Ǿaşķa kim gül-çįn-i bāġuŋdur 

 

     2

  Nümāyan olmaduķça śubĥ-ı vuślat sönmesün yansun 

Fitįl-i dāġ-ı firķat sįnede ey dil çerāġuŋdur  

 

Būseden dil dāġ dāġuŋdur 

99 b 

259 
 

         [ǾĀşıķ Yūnus ] 

   İLĀHĮ 

    8’li  Hece Ölçüsü 

     1

  Gele hey dervįş gele [gel] 

Gel Allāh’a dön Allāh’a 

Uyan ġafletden aç gözüŋ  

Gel Allāh’a dön Allāh’a 

 

                                                           
258   Nāilį D., s.263. Şiirin tamamı dįvânda 5 beyittir. 

  2      Bu beyit a.g.e’de 4. beyittir. 

 2b    dil: -D   

259  ǾĀşıķ Yūnus D., s.146 
  1a   gele hey: gel ey  D. 

1b   Redifler mecmuada “Gel Allāh’a Ǿāşıķ dön Allāh’a” şeklindedir. Şiir bestelendiği için  zākirin söylemesi 

gereken kısımlar  aynen yazılmıtır. 
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     2

  Ŧut bir mürşidin elini  

Tevbeye ögret dilini 

Dervįş yanılma yolını  

Gel Allāh’a dön Allāh’a 

 

     3

  Yatmaķdan uśanmaz mısın  

Ölecegin bilmez misin 

Allāh’dan utanmaz mısın  

Gel Allāh’a [dön Allāh’a] 

 

     4

  Münādįler nįdā eyler  

İşiden cān fedā eyler 

‘Ālem çaġrışur zār eyler  

Eyżan 

 

     5

  Begüm māl-ile iş bitmez  

Ķazandıġın neye yetmez 

Kimi gördüŋ ķoyup gitmez  

Eyżan 

 

     6

  Yūnusum eksikli sözüŋ  

Dergāhuna ŧuŧdum yüzüm 

Saŋa dirüm iki gözüm  

Gel Allāh’a  dön Allāh’a 

  

                                                           

  2b    dilini: dilüni   D. 

 2c    yolını: yolunı   D. 
  3     Bu dörtlük a.g.e’de 4. Dörtlüktür. 

 3b   Ölecegin: Ölicegin  D. 
  4    -D 
  5b    Kazandıġın: Kazanduġun  D. 

  6a    Yūnusum eksikli sözüŋ: Yūnus eksiklidür sözüm  D. 
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260 
 

        CEVRĮ 

mefǾūlü mefāǾįlü mefāǾįlü feǾūlün 

     1  Ĥāl-i dili ol ġamze-i fettān ile söyleş 

Esrār sözin nükte-şināsān ile söyleş 

 

     2  Olduŋsa rumūz-ı nigeh-i şūħına vākıf 

MaǾnāsını tenhāda dil ü cān ile söyleş 

 

     3

  Keşf eyleme nā-dāna śakın nükte-i çeşmin 

Mestāne-i ney zümre-i rindān ile söyleş 

 

     4  Ādāb gözet dil-ber gördükde ħamūş ol 

Ne āh ile ne çāk-ı girįbān ile söyleş 

 

     5  Kem-māyelere baĥŝ-i meǾānįde söz açma 

Cevrį gibi üstād-ı süħan-dān ile söyleş 

261 
 

    SAǾĮDĮ 

 mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

     Zinhār baķma śūret-i iķbāline śaķın 

Aldanma ĥįle-i felege iǾtimādı ķo 

100 a 

262 
 

      [ Mıśrį ] 

  ĤİŚĀR 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1

  Tā ezelden biz bu Ǿaşķ içinde rüsvā olmışuz 

İsmimizdür söylenen maǾnāda Ǿanķā olmışuz 

                                                           
 260  Cevrį D., s.229 
 3b    Mestāne-i ney: Mestāne anı M. 
 261  Şiirin şairi hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır.   
 262  Mıśrį D., s.95 
  1a    olmışuz: olmuşuz  D. 
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     2  Gerçi śūret Ǿāleminde śandılar keŝretdeyüz 

Keŝret içre bilmediler ferd [ü] tenhā olmışuz 

 

     3

  Şol iżāfāt u  taǾayyün śofların giysek ne var 

Çünki andan śoyınup maǾnen muǾarrā olmışuz 

 

     4

  Manŧıķu’t-Ŧayrın lüġātüŋ muġlaķından söylerüz 

Herkes aŋlamaz bizi bizler muǾammā olmışuz 

 

     5  Lafž u śūret u cism ile aŋlamaķ isterler bizi 

Biz ne elfāžuz ne śūret cümle maǾnā olmışuz 

 

     6  Ķaŧreler ırmaġa ırmaġ irdi baĥre cemǾ olup 

Ķavışup birbirine ĥālā o deryā olmışuz 

 

     7  Zerreler şemse güneş irişdi vaĥdet kānına 

Ķalmadı aślā taǾaddüd ferd ü tenhā olmışuz 

 

     8  Her keŝāfet kim iżāfet gösterir āyįnede 

Ol kudūret tozını silüp mücellā olmışuz 

 

     9  Zāhidüŋ źikr itdügi şol ĥarf ü śavtın resmidür 

Źākir ü meźkūr u źikre biz müsemmā olmışuz 

 

     10

  Sūfįnüŋ şol hūy hāy-ı naǾrasından  almazız 

Vaśl-ı deryāyuz biz ol sebebden müberrā olmışuz 

 

     11  Alleme’l-esmā’ya mažhar ister iseŋ gel berü 

Ādem ü hem aŋa taǾlim olan esmā olmışuz 

                                                           
  3      Bazı beyitler sonradan eklenerek şiir tamamlanmıştır. Bu nedenle kimi beyitler mecmuada  

                  ikinci  sütunda görülmektedir. 
 4a    Ŧayrın lüġātüŋ: Ŧayrun lüġāt-ı  D. 
  10b  sebebden:sedden D. 
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     12

  Ten göziyle Mıśrį[yi] śūretle görsen dime kim 

Zįrā biz ol ķāf-ı śūret içre Ǿanķā olmışuz 

263 
 

  [ Bāķį ] 

   ĤİŚĀR 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1

  Cām-ı laǾlindür senüŋ āyįne rūy-ı enverin 

Adı var Cām-ı Cem’üŋ Āyįne-i İskenderin 

 

     2

  Kim ħumār olmaz ey śāķį şarāb-ı kevŝerin 

 

100 b 

264 
 

         ǾAZMİZĀDE EFENDİ 

mefǾūlü mefāǾįlü mefāǾįlü feǾūlün 

     1  Sevdā ger-i gįsū-yı nigār eyleme yā Rab 

Murġ-ı dil[i] ol dāma şikār eyleme yā Rab 

  

     2  Ķıl cezbe-i Ǿaşķuŋile beni ser ü sāmān  

Tek dāmen-i aġyār-ı ġubār eyleme yā Rab 

    Velehu  

     3  Kārım[ı] ġam-ı hicr ile āh eyleme yā Rab 

Dūd-ı dili her laĥža siyāh eyleme yā Rab 

 

     4  Göster baŋa āyįne-i ruħsār-ı murādı 

Ĥālim ġam-ı firķatle tebāh eyleme yā Rab 

 

 

                                                           

  12a   śūretle görsen: śūretde görsem D. 
 263   Bāķį D., s. 259  Şiirin tamamı dįvânda 5 beyittir. 
  1a    laǾlindür: laǾlüŋdür/ enverin: enverüŋ 

 1b    Cām-ı Cem’üŋ Āyįne-i İskenderin: Cām-ı Cem ü Āyįne-i İskenderüŋ 
  2      Bu mısra a.g.e’de 3. beytin ikinci mısrasıdır./ ħumār: ħumārı / kevŝerin: kevŝerüŋ D. 
 264    ǾAzmizāde Dįvānı'nda ve ǾAzmizāde mahlaslı şiirlere yer veren ilgili çalışmalarda tespit 

            edilememiştir. (Bk. Kaynakça) 
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265 
 

       [Fiġānį] 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1

  Ħāme-i ķudretle yazdı naķş-bend-i Kāf  u Nūn 

Ĥüsn ü ħulķ ile seni ser-defter-i mā yesŧurūn 

 

     2  Len tenālü’l-birre ĥattā tünfikū dirseŋ eger 

Cān bāşı terk idelüm kül ledeynā muĥđarūn 

 

     3

  Sākin olaldan maĥalleŋde raķįb-i nā-sezā 

Reşk idüpdür cān u dil yā leyte ķavmį yāǾlemūn 

 

     4

  İşigüŋde her seĥer Ǿuşşāķ-ı şeydā-dillere 

İrişür āvāzı bil esĥār-i hüm yestaġfirūn 

 

     5  MāniǾ olaldan ‘udul-i vaśluŋa virdüm durur 

Āyet-i subĥāne Ǿammā yeķūlü ežžālimūn 

 

     6

  ǾĀşıķ-ı śādıķ benem Ǿaşķıŋ yoluŋda rastį 

Śıdk u daǾvāma delįl innā lenaĥnü’ś-śādıķūn 

 

     7

  Bu Fiġānį çeşm-i ħun-rįz-i belā-āmįz iken 

Eyledi teslįm-i cān innā ileyhi rāciǾūn 

  

                                                           

 265  Fiġānį D., s.66 

1a   mā yesŧurūn: “Nun ve’l-kalemi ve mā yesturūne /Nûn. Kaleme ve (kalemle)  

   yazdıklarına andolsun.” (Kalem, 68/1) 

2a   “ Len tenālü’l-birre ĥattā tünfikū mimmā tühıbbūne /Sevdiğiniz şeylerden (Allâh 

rızası için) harcamadıkça asla iyiliğe eremezsiniz.”(Āl-i İmrān, 92/3) 

2b   “Ve in küllül lemma cemiy'ul ledeynā muhdarūn / Onların hepsi toplanıp, sadece 

bizim huzurumuza getirilmişlerdir.” (Yasin,36/32) 
3b   “yâ leyte kavmî ya’lemûne / Ne olurdu, kavmim bilseydi (dedi).” (Yasin,36/26) 
4b   “ve bil esĥār-i hüm yestaġfirūn / Seherlerde bağışlama dilerlerdi.” (Zāriyāt, 51/18) 

6b   “Ve eteynâke bil hakkı ve innâ le sâdikûn / Biz, sana gerçeği getirdik. Şüphesiz biz doğru 

söyleyenleriz. “ (Hicr, 15/64) 
  7b   “ innâ ileyhi râciǾûn / Biz, ona döneceğiz” (Bakara, 2/156) 
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101 a 

266  

     [ Bāķį ] 

mefǾūlü mefāǾįlün mefǾūlü mefāǾįlün 

     1

  Şeb-nem gibi dökülsün ķoŋ eşk-i firāvānum  

Güller gibi açılsun tek ġonce-i ħandānum 

 

     2  Ben āb-ı revān itmek cān üzre gözüm yaşın  

Tek meyl-i kenār itsün ol serv-i ħırāmānum  

 

     3

  Sen gül gibi gül-şende gülmekde açılmaķda  

İŋler ķafes-i tende mürġ-i dil-i nālānum  

 

     4  Cām-ı mey-i Ǿişretdür Ǿaşķuŋda dil-i pür-ħūn  

ŞemǾ-i şeb-i vuślatdur dāġ-ı dil-i sūzānum  

 

     5

  Nāz uyħusına varmış Ǿālemden olup fāriġ  

Ādem mi görür şimdi ol gözleri mestānum  

  

     6

  Döksün güher-i eşki Bāķį reh-i kūyuŋda  

Maĥśūl-i dil ü dįde hep yoluŋa sulŧānum  

 

 

267  

          [ Ĥilmį ] 

  mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

     1  Gelme ey ķāmet-i bālā gel ey serv-i ħırāmānum 

Bu ġamgįne feraĥ baħş it gel ey baħş-i firāvānum 

                                                           
 266  Bāķį D., s. 309 
  1a   dökülsün: saçılsun  
  3   Bu beyit a.g.e’de 5. beyittir. 
  5   Bu beyit a.g.e’de 6. beyittir. 
  6   Bu beyit a.g.e’de 7. beyittir. 
 267  Şâire âit bir dîvân tespit edilememiştir. 
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     2  Bu şeydānuŋ fiġān u giryesini eylemezsüŋ gūş 

Hele bir kez ķula ŧutsaŋ nedür bu  zār-ı efġānum 

  

     3  Ciger nār-ı firāķuŋla kebāb olmaķda ey cānā 

Yeter cellād-ı firķatle śavaş itdim a sulŧānum 

 

     4  Ķamerāsā ŧulūǾ itsün senüŋ rū-yı dil-ārāmuŋ 

Kerem eyle ħalāś olup ĥayāt-ı nev bula cānum 

 

     5  Niyāzum ķalb-i yāra eylemez ise eger te’ŝįr 

ǾAceb mi Ĥilmiyā çāk eyler isem ben girįbānum 

 

268 
 

     [ Ĥilmį ] 

VELEHU 

  mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

     1  Esįrindür çü ŧıfl-ı dil kerem eyle gel āzād it 

A sulŧānum ya öldür ya visālüŋle anı şād it 

 

     2  Gelelden mekteb-i Ǿaşķa elif ķaddüŋ görür dāim 

Viśālüŋ lāmını göster kerem it bunı üstād it 

 

     3   Reh-i kūyuŋda ħāk olmaķ baŋa cānā büyük ġayret  

Velį gāhi efendim sen bu miskįni daħi yād it 

 

     4  Dil-i geştį içün baśdı gelüben fırśat-ı miĥnet 

Yetiş ey mālik-i dil gel ħalāśı içün imdād it 

 

     5  Firāķuŋ çün ħarāb itdi dil-i Ĥilmį ey miǾmār 

O bįmāruŋ derūn kalǾasın maǾmūr [u] ābād it 

  

                                                           
 268   Şâire âit bir dîvân tespit edilememiştir. 
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101 b 

269 
 

                     ĤÜSEYNĮ KÜRDĮ  ÇENBER 

      MÜEZZİNZĀDE 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1  Her ķaçan laǾlin baŋa ol māh-peyker gösterür 

ǾAndelįb-i zārına berg-i gül-i ter gösterür 

 

     2  Tįrüŋ ey ķaşı kemān geldikçe śaĥn-ı sįneme 

Śadr-ı dilde cān aŋa teklif idüp yer gösterür 

 

       Cinān hey ah belį belį yā yā le lelli 

Ol māh-peyker gösterür dāmān hey 

270 
 

                  MUĤAMMES-İ MÜEZZİNZĀDE 

       feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

     1  Geldi eyyām-ı ŧarab vaķt-i temāşā-yı çemen 

Keştį-i meyle donansun (...)  çemen 

 

     2  Baġladı ħaŧŧ-ı Ǿizārın dil ol yāda enįs 

Naġme-i subĥ ol yine bed (...) şeydā-yı çemen 

 

Ten nā tā nā tā dür dür ten 

Ten der tā dür ten 

271 
 

ĦAFĮF-İ MÜEZZİNZĀDE 

  feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

     1  Sāķiyā bāde getür defǾ-i melāl eyleyelüm 

Niçe bir ġuśśa ile fikr-i muĥāl eyleyelüm 

 

                                                           
 269   Şiirin şairi hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır.   

 270   Şiirin şairi hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır.   
 271   Şiirin şairi hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır.   
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     2  Śayķal-ı bāde ile ġuśśa-i ġubārın silüben 

Açalum göŋlümüz āyįne-miŝāl eyleyelüm 

 

Cānım belį belį belį belį belį dost yele le lį 

Vay defǾ-i melāl eyleyelüm 

272 
 

 SEMĀǾĮ-İ MÜEZZİNZĀDE 

mefǾūlü mefāǾįlü mefāǾįlü feǾūlün 

     1  Feryādıma irmezse n’ola ol boyı şimşād 

Kūyuŋda feleklerden aşar nāle vü  feryād 

 

     2  İbrāmı gel ey sāķį-i gül-çehre ķo sen de 

Almışdur olan Ǿaķlımız ol şūh perį-zāde 

 

Cānım lel lā lā lā lā lā yel le lā yel le lā hey ol bū-yı şimşād 

102 a 

273 
 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1  Ey göŋül meydān açıldı elde çevgān oynadı 

  Sįnelerden zeyn olundı yāreler cān oynadı 

       Şāh ŧamarlardan revān oldı miŝāl-i selsebįl 

  Gūyiyā fısķiyye[ler] den serpilüp ķan oynadı 

 

     2  Çekdi sancāġ-ı resūli ol vezįr-i muĥterem 

  Ĥaķ teālā luŧf-ı iĥsān eyleyüp ķıldı kerem 

       Zelzele oldı ķıyās itdi feriştehler o dem 

  Allāh Allāh naǾrasından Ǿarş-ı raĥmān oynadı 

  

                                                           
 272  Şiirin şairi hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır 
 273  Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir.   
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     3  Anda iĥsān itdi ŧabūr fetĥini rabbü’l-mecįd 

  Var idi ķırķ biŋ ķadar kāfirlerin egni ĥadįd 

       Çalışup dįn uġruna çoķ ġāziler oldı şehįd 

  Bāġ-ı cennetde śafādan ĥūr u ġılmān oynadı 

  

     4  Baśdı İslām Ǿaskerin ceyş-i lāǾin vaķt-i şafaķ 

  Tįġ-i āteştāb oldı dest-i ġāzįlerde berķ [oynadı] 

       Nuśreti Sulŧān Maĥmūd Ħān’a iĥsān itdi Ĥaķ 

  Atılup ŧoblar bu şavķa baĥr-i Ǿummān oynadı 

 

     5  Bārekallāh cān u dilden itdiler ceng-i śevāb 

  Ķan buharından ŧutuldı āsumanda āfitāb 

       Necm-i zühre mużŧarib açıldı şavķında rebāb 

  Źerreler dökdi şehābın māh-ı tābān oynadı 

 

     6  Ġāziler biŋ cān u dilden itdiler ceng ü śavāş 

  Ħūn-ı aǾdādan döşendi yerlere aĥmer ķumaş 

       Tā Ĥiśarcıķ’dan Belġrad’a varınca ŧoldı bāş 

  Biŋ yüz elli ikide çoķ tįġ-ı berrān oynadı 

 

     7  Vaśf bu cengüŋ ħayāli oldı dilde dāsitān 

  Tā ķıyāmet ĥaşr olunca söylenür bu rāygān 

Öyle bir ceng ü cidāl oldı zamān ķahramān 

  Seyr ider İsrāfįl anı elde mįzān oynadı 

 

Ġaca  kāfirinüŋ inhizām-ı ŧāburı vāķıǾ oldı elĥamdülillāh  

17 Rebį‘u’l-āħir sene 1152

 

  

                                                           
 24 Temmuz 1739.  

1736-1739 Osmanlı - Rusya ve Avusturya SavaĢı. SavaĢı kazanan Osmanlı Devleti, Rusya ve Avusturya ile Belgrad 

antlaĢmasını imzalamıĢ ve bu antlaĢma ile birçok ülkeye üstünlüğünü kanıtlamıĢtır. 
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102 b 

274 
 

        [Yūnus Emre] 

BŪSELİK 

     14’lü  Hece Ölçüsü 

     1  Niçe bir besleyesin sen bu ķadd ü ķāmeti 

Düşdüŋ dünyā źevķına unutduŋ ķıyāmeti  

 

     2  Ŧopraķdan yaradılduŋ yine ŧopraķdur yirüŋ 

Ŧopraķ olan kişiler n’ider bu Ǿalāmeti 

 

     3  Kerāmetüm var diyü ħalķa śālūsluķ śatan 

Nefsin müslümān itsün var ise kerāmeti 

 

     4

  Nefsin müslümān iden Ĥaķ yola ŧoġrı giden 

Yārın idiser aŋa Muĥammed şefāǾati 

 

     5

  Dervįş ķazan ye yedür bir göŋül ele getür  

Biŋ KaǾbe'den yegrekdür bir göŋül Ǿimāreti 

 

     6

  Dervįş Yūnus sen daħı gerçeklerden ola gör 

Girçek erenler imiş cümlenüŋ ziyāreti 

 

  

                                                           
 274  Yūnus Emre D., s 482 
  4    Bu beyit a.g.e.’de 6. beyittir. 

 4b  idiser aŋa: ana olısar D. 
  5    Bu beyit a.g.e.’de 4. beyittir. 

 5a  Biŋ: yüz  D. 
  6    Bu beyit a.g.e.’de 8. beyittir. 
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275 
 

 [Ĥilmį] 

ŞEHNĀZ BŪSELİK 

mefāǾilün feǾilātün mefāǾilün feǾilün 

     1  Mücerredān-ı ĥaķįķat sivāyı n’eylerler 

Beķāya mā’il olanlar fenāyı n’eylerler 

 

     2  Firāķdur pey olan vaśla raġbet itmezler 

Netįcesi keder olan śafāyı n’eylerler 

 

     3  Bu bezmgāhda şemǾ-i münevver isterler 

Fetįl-i ħıred ķalįlü’ż-żiyāyı n’eylerler 

 

     4  Bu gülşen içre nevā-yı hezāradur raġbet 

Siyāĥ zāġ gibi bed-sadāyı n’eylerler 

 

     5  Ķumāş-ı Ǿilmi ide gör vücūduna ħilǾat 

Palas-ı cehli gider ki ol ķabāyı n’eylerler 

 

     6  Ǿİbādetüŋ ide gör cevher-i ħulūśa ķarįn 

Ķabūlgāh-ı Ǿamelde riyāyı n’eylerler 

 

     7  Yeter yeter bu heveskāri-i emel Ĥilmį 

    Ki pįş-gāh-ı Ħudā’da hevāyı neylerler 

 

     8  Kemāl-i beşer ile vech ü cemįl isterler 

  ǾAbūs çehre ile bed-liķāyı n’eylerler 

  

                                                           
 275  Şâire âit bir dîvân tespit edilememiştir. 
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276 
 

     [Ĥilmį] 

 mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

      1  Rāżį ideŋ cefā-yı ciger-sūz-ı yāra lįk 

Bār-ı ġam-ı raķįb çekilür belā degül 

 

     2  Ħālet oldı kūy-ı yārda Ĥilmį ħaste-dil 

Çeşm terāĥĥum ise nigāh āşinā degül 

103 a 

277 
 

  ĤİLMĮ  

mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

    1  Bildüŋ bu köhne ev saŋa dār-ı beķā degül  

Dildāde olmaķ aŋa efendi sezā degül 

 

     2  Dünyāda kesb-i rāĥat ümįdinde olma kim 

Bu ħār-zār-ı bāġ-ı fenā Ǿayşa cā degül 

 

     3  Biŋ şemme anda bū-yı śafā bulamaz kişi 

Geşt eylese bu gülşeni neşr ü vefā degül 

 

     4  Çoķ śunma ey gürisne-çeşm hˇān-ı devlete 

Yār ile rūz-ı maĥşeri bād-ı hevā degül 

 

     5  Aldanma zįb u zįverin Ǿālemüŋ görüp 

Śanma śaķın bu gördügüŋ ey dil hebā degül 

 

     6  Uyma hevā-yı nefsüŋe kim düşmanıŋdır ol 

Ĥilmį reh-i śivāya nefs-i reh-nümā degül 

 

                                                           
 276  Şâire âit bir dîvân tespit edilememiştir. 
 277  Şâire âit bir dîvân tespit edilememiştir. 
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278 
 

      [ Ĥilmį ]  

 VELEHU 

mefāǾįlün mefāǾįlün feǾūlün 

     1  Olam dirseŋ iki Ǿālemde dil-şād 

Lisānuŋ źikr-i Ĥaķķa eyle muǾtād 

Derūnuŋ fikri ile olsun ābād 

Göŋülden ġayrı eyle ŧarĥ u ibǾād 

 

     2  Sivāyı görme lā’ik iltifāta 

Çalış tevĥįd-i zāt ve hem śıfāta 

Olasın tā ki mažhar nūr-ı zāta 

Göŋülden ġayrı eyle ŧarĥ u ibǾād 

 

     3  Bulam dirseŋ tecellį-i cemāli 

Muķaddem eyle Ĥilmį levh-i bāli 

Nuķūş-ı māsivādan cümle ħāli 

Göŋülden ġayrı eyle ŧarĥ u ibǾād 

103 b 

279  

 

      [ǾAbdüśśamed ] 

     İLĀHĮ ǾAŞĮRĀN 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1  Tende cānum cānda cānānum Muĥammed Muśŧafā 

Mülk-i dil taħtında śulŧānum Muĥammed Muśŧafā 

 

     2 

 Cilve-gerdür dāimā nāķş-ı ħayālüŋ sįnede 

Ħāne-i ķalbümde mihmānum Muĥammed Muśŧafā 

  

                                                           
 278  Şâire âit bir dîvân tespit edilememiştir. 
 279  Türk Şairleri I, s.247   
  2   Bu beyit a.g.e’de 3. beyittir. 
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     3

  Muntažırdur meh-cemālüŋ görmege Ǿāşıķların 

Gel ŧulūǾ it māh-ı tābānum Muĥammed Muśŧafā 

 

     4

  Derdmendem Ǿāşıķ-ı bįçāreyem üftādeyem 

  El amān ey derde dermānum Muĥammed Muśŧafā 

 

     5  Yā Resūlullāh ġarįbüŋdür senüŋ ǾAbdüśśamed 

Ķıl şefāǾat ey kerem-kānum Muĥammed Muśŧafā 

104 a 

 -  

104 b 

 - 

105 a 

 - 

105 b 

   BŪSELİK ǾAŞĮRĀN

 

 - 

106 a 

280 
 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1  Ey seĥer yeli benimçün yāra aġlar diyesün 

Hep seniŋçün giceler baġrını ŧaġlar diyesün 

 

     2  Yüz sür evvel pāyına benden eyit soŋra selām 

Aġlamaķdan gözleri seyl oldı çaġlar diyesün 

 

   Belį belį belį belį yār yār çaġlar diyesün 

  

                                                           
  3   Bu beyit a.g.e’de 2. beyittir. 
  4   - Türk Şairleri I. 
   Sayfa boş olup başlık dışında başka bir kayıt bulunmamaktadır. 
 280  Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
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281 
 

            BESTE 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1  Aŋmaz olduŋ beni mihr ile muĥabbet bu mıdır 

Yılda bir kez görebilmem seni ülfet bu mıdır 

 

     2  Bu benim gibi esįrüŋ ola raĥm itmeyesün 

Ey şehenşāh-ı kerem şarŧ-ı mürüvvet bu mıdır 

 

Nen nā dür nāǾādem bel le lel lā bār-ı muĥabbet bu mıdır 

 

282 
 

     ÇENBER 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1  Çeşm-i mey-gūnuŋ ki bezm-i meyde cānān döndürür 

Sāķį-i gül-çehre gūyā cām-ı raħşān döndürür 

 

     2  Berg-i ruħsārı Ǿarakrįz-i gülāb-ı şerm olur  

Ol gül-endāmıŋ ki āġuşunda yārān döndürür 

 

Cānım Ǿömrüm amān ah yel le lel lel le le le lel le lel le lel le 

Lel le lel lel li amān amān amān amān  meyde 

Cānım döndürür yār ey 

283 
 

  ESǾAD EFENDİ   REMEL 

mefǾūlü mefāǾįlü mefāǾįlü feǾūlün 

     1  Gel ġonce gibi durma yüzin olma cefā cū 

Bir pāre açıl ey gül-i raǾnā niçe ber bū 

  

                                                           
 281  Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
 282  Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
 283  Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 



206 

     2  Reftāra gel ol ķadd-i ķıyāmetle ki yer yer 

Çıķsun felege velvele-i naǾre-i yā Hū 

  

    Āh yel le lel lel lel lel lel lel li  ye lel lel lel li olma cefā cū 

 

284 
 

         ZENCĮR  

mefāǾilün feǾilātün mefāǾilün feǾilün 

     1  Çıķınca pįrehenden o sįne deryāda 

Śadef ĥırām ola dürr-i semįne deryāda 

 

     2  O üstüħān-ı raķįķ o sįne-i berrāķ 

Düşürdi mevcleri birbirine deryāda 

    

 Yā lā yā le lel le lel li  yār birine deryādan 

285 
 

             MUĤAMMES-İ ǾÜSKÜDĀRİ ĤĀFIŽ  MERHUM 

  feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

     1  Tįġına ħançerine ġamze-i mestānesine 

ǾĀşıķ oldum o şehüŋ ŧarž-ı levendānesine 

 

     2  Neş’e yoķdur bu ŧoķuz kāseden erbāb-ı dile 

ǾAşķ ola meykedenüŋ bāde vü peymānesine 

 

Yār-ı mestānesine 

  

                                                           
 284  Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
 285  Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
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106 b 

286 
 

 [ Ĥilmį ] 

   fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1  Şāh-ı Ǿiķlįm-i risālet pādişāh-ı enbiyā 

Şems-i tābān-ı hidāyet māh-ı evc-i ıśŧıfā 

 

     2  Ümmį-i Ǿilm-i nebiy-i muĥterem faĥr-ı cihān 

ŞāfįǾ-i rūz-ı ķıyāmet menbāǾ-ı luŧf u Ǿaŧā 

 

     3  Olmasaydı źātuŋ olmazdı dü Ǿālem lā-cerem 

Kevnüŋ oldı bāǾiŝ-i kevn-i dü Ǿālem bį-merā 

 

     4

  Śanma encümdür felekde görinen ey sāde-dil 

Rįze-i zerdir ki olmuş ferş-i rāh-ı Muśŧafā 

 

     5  Ħalķa yoķdur dergehinden ġayrı bir cāy-ı penāh 

ǾArśa-i maĥşerde oldur melce’-i ehl-i recā 

 

     6  Yā resūlullāh şefāǾat ķıl bu Ĥilmį-i Ǿācize 

Cürmüne ĥad yoķ faķįrindür senüŋ ol bį-nevā 

 

287 
 

VELEHU 

mefǾūlü mefāǾįlü mefāǾįlü feǾūlün 

     1  Maĥcūb iden ey dil beni rū-yı siyehimdür 

Yüz ķaralıġına daħı bāǾiŝ günehimdür 

  

                                                           
 286  Şâire âit bir dîvân tespit edilememiştir. 

Şiirin üst kısmında “Üstāźım Yūsuf EfendizādeEl-Hacı ǾAbdullah Efendi Hażretleriniŋ İnşā Eyledigi 
İlāhįlerdendir” ifadesi yer almaktadır. 

  4b   Metinde ‘nesr-i pāy-ı’  tamlamasında düzeltme yapılmıştır. 
 287  Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir.   
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     2  Dergāh-ı Ħudāvende ne yüzle varacaķsın 

Fikr eyleye gör kim bu fikir emr-i mühimdür 

 

288 
 

     [ Ĥilmį ] 

 VELEHU 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1  Źikr-i Ĥaķķ’a rūz [u] şeb şuġl eyle gel 

Māsivādan ķalbüŋi ķurtar kes el 

       Ķulluġunda eyleme Ĥaķķuŋ  kesel 

Dergeh-i Mevlāya eyle intisāb 

 

     2  Ġaflet itme ŧāǾate eyle şitāb 

Dergeh-i Mevlāya eyle intisāb 

       Bulmaķ isterseŋ eger ĥüsn-i me’āb 

Dergeh-i Mevlāya eyle intisāb 

  

     3  Aldanup dünyāya olma pür-ġurūr 

Emr-i Ǿuķbāda śaķın itme ķuśūr 

       Ġāfil olma ide gör cebr- i küsūr 

Dergeh-i Mevlāya eyle intisāb 

 

     4  Māsivādan eyleyüp ķaŧǾ-ı recā 

Eyle gel dergeh-i Ĥaķķa ilticā 

       El açup yalvara gör śubĥ u mesā 

Dergeh-i Mevlāya eyle intisāb 

 

     5  Ĥilmiyā saǾy eyleyüp leyl ü nehār 

  Ħıdmet-i Mevlāda olġıl pāydār 

       Eylemez  redd ġaniyy-i perverdigār 

Dergeh-i Mevlāya eyle intisāb 

                                                           
 288   Şâire âit bir dîvân tespit edilememiştir. 
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107 a 

 

289 
 

       ZENCİR ǾARAZBĀR 

mefāǾilün feǾilātün mefāǾilün feǾilün 

     1  Bahār geçdi göŋül terk-i gülsitān idegör 

  O nev-nihāl gül[ü] ħānede nihān idegör 

 

     2    ile revā cāzım-i eşk-i ħūnįnüŋ 

Benefşe-zār-ı müjeŋ reşk-i erġuvān idegör 

 

       Serv-i nāzım Ǿişve-bāzım gel efendim 

Belį belį belį belį yār terk-i gülistān 

 

290 
 

       TÜRKĮ ĐARB 

mefǾūlü mefāǾįlün mefǾūlü mefāǾįlün  

     1  Firķat şebüŋi bāri bir gün seĥer itmez mi 

       Bu nāle-i şebgįrin āħir eŝer itmez mi 

    

     2  Ol gözleri maħmūr bįdār olup uyħudan 

Ben Ǿāşıķ-ı bį-ħˇāba bir kez nažar itmez mi 

 

Belį belį belį ah meded ey bir kez nažar 

  

                                                           

 289  Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
 290  Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
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291 
 

       [Yahyā Nazįm]   

ÇENBER  

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1  Müşk-i Çįn yazdım yaŋıldım zülfüŋi ķıldım ħaŧā 

Ey ġazāl-ı nāzenįn yāzmaz yaŋılmaz bir Ħudā 

 

     2  Rūzgār ile olur pā-māl ĥüsnüŋ Ǿāķıbet 

Dįde-i ħūrşįd kuĥl-i çeşm-i māha tūtiyā 

292 
 

          [Seyyid Vehbį] 

           NUHUFT ZENCĮR 

mefāǾilün feǾilātün mefāǾilün feǾilün 

     1  O şūħ olursa baŋa mihr-bān murādumca 

MüsāǾid olmış olurdı zemān murādumca 

 

     2

  O ŧarz u  ŧavr ŧabįǾat o şįve göŋlümce 

Ħırām [u] cilve Ǿacāib miyān murādımca 

 

Belį yar-ı men belį belį şāh-ı men belį 

Yār-ı mihribān murādımca 

107 b 

 - 

108 a 

  - 

  

                                                           
 291  Yahya Nazįm D. s.26 
 292  Seyyid Vehbį D., s.641 

  2      Bu beyit  a.g.e.’de 3. beyittir. 

 2a    ŧabįǾat o: ŧabįǾatce   D. 

 2b   Ǿacāib: sürįn   D. 
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108 b 

293  

 

        [ǾAzįzį] 

  HİCĀZ 

     1  ǾAşķıŋ meyine ķanduŋ  

N’olduŋ  a göŋül n’olduŋ 

Yaķdıŋ beni yandırdıŋ  

N’olduŋ  a göŋül n’olduŋ 

 

     2  Bir yerde ķarār itmez  

Hiç kimseden Ǿār itmez 

Ĥekimler timār itmez  

N’olduŋ  a göŋül n’olduŋ 

 

     3

  Ķalbimi küşād eyle  

Hem Mevlāyı yād eyle 

  Ġamgįn dili şād eyle  

N’olduŋ  a göŋül n’olduŋ 

 

     4  Gel imdi ey ǾAzįzį  

Sırrıŋ dime ol ebsem 

Aĥvāle olup maĥrem  

N’olduŋ  a göŋül n’olduŋ 

 

  

                                                           
 293  Türk Şairleri II, s. 632. Şiir a.g.e.’de 5 dörtlükten oluşmaktadır. 
  3a  Ķalbimi : Kalbini  Türk Şairleri II 
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294 
 

    [Hüdāyį] 

mefāǾįlün mefāǾįlün feǾūlün 

      1

  Musaħħar emrüŋe hep cümle eşyā  

Seniŋdür ķavl senüŋdür ĥükm efendim 

Elüŋ altındadır dünyā vü Ǿuķbā  

Seniŋdür ķul seniŋdür ĥükm efendim 

 

      2  Ne isterseŋ idersin ķudretüŋ var  

Her işde nice nice ĥikmetüŋ var 

Esirge hem Ǿuśātı raħmetüŋ var  

Seniŋdür ķul seniŋdür ĥükm efendim 

 

     3

  Kiminüŋ derdine dermān idersin  

Kimini Muśŧafā Muħtār idersin 

Kimine āteşi gülzār idersin  

Seniŋdir ķul seniŋdür ĥükm efendim 

 

     4

  Ķanı Eyyūb gibi ider śabra ŧāķat 

Ya İsmāǾil ķurbāna cürǾet 

Meger kim ide fażluŋ-ile raĥmet  

Eyżan 

 

     5

  Kimüŋ ķapusına yüzüm süreyim  

Kimüŋ dįvānına el ķavşurayım 

Efendimi ķoyup kime varayım  

Eyżan 
                                                           
 294  Hüdāyį D., s. 31 

  1b   efendim: efendi  Hüdāyį D. 
  3a   dermān: tįmār / idersin: edersin D. 

 3b   a.g.e de 2. ve 3. mısra yer değiştirmiştir  D. 
  4a    ider: bir  D. 

 4b    İsmāǾil: İsmāǾil- veş D. 

 4c    ide: idesin  D. 

 

 5       - D   

 5       5 ve 6. Bentler 11’li hece ölçüsüyle kaleme alınmıştır.  
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     6  Ķuluŋ günāhından raĥmetüŋ çoķdur  

Ŧoġrılup gelene ķapuŋ açıķdur 

Keremüŋden mahrūmı ķalmış yoķdur  

Eyżan 

 

     7

  ǾUsāta raĥmet u ġufrān idersin  

Göŋüller derdine tįmār idersin 

Hudāyį’ye Ǿaŧā iĥsān idersin  

Seniŋdür ķul seniŋdür ĥükm efendim 

109 a 

 - 

109 b 

295 
 

     [Eşrefoġlı Rūmį] 

  İLĀHĮ 

mefāǾįlün mefāǾįlün feǾūlün 

     1  Şular kim dost elinden içti cāmı 

Olar bilmedi hergiz ħāś u Ǿāmı 

 

     2  Olar esrük durur dā’im ayılmaz 

Olar fehm eylemezler śubĥ u şāmı 

 

     3

  Olar bilmez yecūzı lā-yecūzü 

Olar meźheb edinmez bir imāmı 

 

     4

  Olarda dįn ü dünyā tedbįri yoķ 

Oların fikri Ĥaķdur ve’s-selāmı 

  

                                                           
  7a     idersin: eden sen 

 7b    tįmār idersin: dermān eden sen 
 295  Eşrefoġlı Rūmį D., s.409.  Şiirin tamamı dįvānda 13 beyittir. 
  3    Bu beyit  a.g.e.’de 5. beyittir. 
  4    Bu beyit  a.g.e.’de 3. beyittir. 
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     5

  Oların şānına geldi Resūle 

Ki lā ħavfü’n Ǿaleyhim Ĥaķ kelāmı 

 

     6

  Buları Eşrefoġlı Rūmį'ye śor  

Oları göstere saŋa müdāmı 

110 a  

                          

296 
 

  DÜ-MAĶĀM-I HUZZĀM REMEL-İ BEKİR AĠA 

  mefǾūlü mefāǾįlü mefāǾįlü feǾūlün 

     1

  Ol ġonçe femüŋ cümleten endāmı güzeldir 

Nežžāresi ħoş dįde-i bāđāmı güzeldir 

 

                                                           
  5    Bu beyit  a.g.e.’de 12. beyittir. 

 5a  Oların: bularuŋ D. 
  6    Bu beyit  a.g.e.’de 13. beyittir. 
 296  Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
  1a   Bu mısra, “ Gül-ġonçesi zįbā gül-i ħandānı güzeldir”mısrāının üzeri çizilmek suretiyle yazılmıştır. 
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     2  Her cünbüşi nādįde her etvārı müsellem 

Reftārı güzel şįveǾ-i ārāmı güzeldir 

 

Efendim āh belį yārim bele le lel le lį 

Āh belį mįrim bre le lel li  yār yār yār 

Yār āh güzeldir 

297 
 

  MUĦAMMES-İ BEKİR AĠA 

mefǾūlü mefāǾįlü mefāǾįlü feǾūlün 

     1  Ol lāle ruħuŋ  ŧarĥ-ı gülistānı güzeldir 

Gül ġonçesi zįbā gül-i ħandānı güzeldir 

 

     2  Endāmı tamām zįver-i āġūş-ı murādāt 

Sįmįn teni nāzik ber-i Ǿüryānı güzeldir 

 

A cānım Ǿişve-bāzım bį-emānım amān 

Āh āh āh güzeldir  

298 
 

            SEMĀĮ-İ BEKİR AĠA 

mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

     1  Bıraķmam ķayd-ı zülfüŋ lāyıķ-ı zencįr olursam da 

Yine geçmem begim ol ġamzeden dil-gįr olursam da 

 

     2  Saŋa hercāyi dirler bendeŋe bir Ǿāşıķ-ı śādıķ 

Medār-ı iftiħārumdır eger teşhįr olursam da 

  

                                                           

 297  Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
 298  Sultan Mahmud’a ait bir güfte olduğu kaydedilmiştir. (Bk. Çırak, 2007:17) 
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110 b 

299 
 

       [ Ĥilmį ] 

     ĠAZEL 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1  Māsivāyı śatmayınca naķd-i sır girmez ele    

Terk-i aġyār itmedikçe nūr-ı Ĥaķ girmez dile 

 

     2  ǾĀşıķ-ı śādıķ isen cānān yolunda cān vir 

DefǾ idüp varlıķ ĥicābın yek-dil ol cānān ile 

 

     3  Zevķ-i rūĥānįye mālik olmaķ isterseŋ eger 

  Ķalbüŋi eyle mücellā nūr-ı źikrullāh ile 

 

     4  Ey göŋül kesretten el çek ġarķ-ı baĥr-i vaĥdet ol 

  Geçmek ister sālik-i Ĥaķ kendü źātından bile 

 

     5  ǾĀlem-i tefrįķde bįgāne gezme serserį 

  Āşinā ol saǾy idüp cemǾ eyle cemǾü’l-cemǾ ile 

 

     6  Māsivā naķşın idüp ĥak levĥ-i dilden Ĥilmiyā 

  Naķş-ı sırr-ı vaĥdeti taĥśįl ide gör źikr ile 

300 
 

  [ Ĥilmį] 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1  Rāh-ı haķda pişvā ķıl şeyħ ǾAbdülķādiri 

  Vāśıl olmaķ isteriseŋ śūfiya ol ķādirį 

 

     2  Dāmenin elden ķoma bir ķādirį-i kāmilüŋ 

  İrgüre tā kim seni maķśūduŋa ey ķādirį 

                                                           
 299  Şâire âit bir dîvân tespit edilememiştir. 
 300   Şâire âit bir dîvân tespit edilememiştir. 
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     3  Ķuŧb-u aķŧāb idi lā-şek ol velį-yi pür-śafā 

  Hergiz devr-i tarįķinüŋ çalış ol dā’iri 

 

     4  Śūfiyāna mürşid idi itdi irşād-ı ŧarįķ 

  Sen daħı git yoluna śıdķ ile pūyān ol yüri 

 

     5  İntisāb it asitān-ı şeyħ-i ǾAbdülķādire 

  Meclis ü maĥfilde anuŋ ħayr ile ol źākiri 

 

     6  Ayaġım baśdım riķāb-ı evliyāya didi ol 

  Ĥilmiyā olsa Ǿaceb mi evliyānuŋ rehberi 

111 a  

          - 

111 b 

301 
 

    [Mıśrį] 

       FAŚL-I NEVĀ    

    fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1  Ŧoġdı ol śadr-ı risālet baśdı Ǿarş üzre ķadem 

Śaldı ol nūr-ı nübüvvet pertevin fevķa’l-ümem 

 

     2

  Çalınup ŧabl-ı beşāret geldi şāh-ı  enbiyā yā Resūlullāh 

Ġulġule  toldı cihāna  ķondı ol śāĥib Ǿalem 

 

     3  Nūr-ı vechinden alındı encüm ü şems ü ķamer 

Baĥr-ı Ǿilminden bilindi ĥikmet ü levĥ u ķalem 

 

     4  Merĥabā yā Muśŧafā ey nūr-ı Ǿayn-ı asfiyā 

Merĥabā yā śāĥibü’l-miǾrāc fį dāci’ž-žulem 

 

                                                           

 301  Niyāzi-i Mıśrį D., s.143 
  2a  yā Resūlullāh: -D. 
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     5  Gelmeseydin Ǿāleme sen ħalķ olunmazdı cihān 

Dostlıġına yaradıldı ey nebiyy-i muĥterem 

 

     6

  Yā Resūlallāh şefāǾat ķıl Niyāzį bendeŋe 

Şol zamān kim baş açıķ ayaķ açıķ ķan aġlayam 

302 
 

          [ǾĀşıķ Yūnus] 

müstefǾilün müstefǾilün müstefǾilün müstefǾilün 

     1  Mülk-i beķādan gelmişem fānį cihānı n’eylerem 

Ben dost cemālin görmişem ĥūr-ı cinānı n’eylerem 

 

     2  Vaĥdet meyinün curǾasın maǾşuķ elinden içmişem 

Ben dost ķoķusın almışam Misk-i Tātār’ı neylerem 

 

     3  İbrāĥim’em Cebrāil’e hįç iĥtiyācum ķalmadı 

Muĥammed’üm dosta gidem ben tercemānı neylerem 

 

     4

  ǾĮsā gibi dünyā ķoyup  gökleri seyrān eylerem 

Mūsā-yı dįdār olmışam ben len-terānį neylerem 

 

     5

  Çerçįs’leyin Ĥaķ yolına çıķmayan cānān neylerem 

Eyyūb’layın maǾşūķānın cevrin taĥammül eylerem  

 

     6  ǾĀşıķ Yūnus maǾşūķuna vuślat olunca mest olur 

Ben şįşeyi çaldum ŧaşa nāmus-ı Ǿārı neylerem 

  

                                                           

  6    Bu beyit a.g.e’de 7. beyittir. 

 6b  ayaķ açıķ: yalın ayaķ  D. 
 302  ǾĀşıķ Yūnus D.,  s.81 
  4b   len-terānį : “Sen beni asla göremezsin.” (A’raf 7/143) 

  5    A.g.e’de şu  şekildedir: 

 Eyyūb’layın maǾşūķanın cevrin taĥammül çekmege 

 Cercįs’leyin dost yolına çıķmayan cānı neylerem 
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112 a 

303 
 

        [ ǾAbdüśśamed ] 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1  ǾAşķla nūş eyleyen bezm-i ezel peymānesin  

Ķayd-ı farķa düşmez aślā dōst ile bigānesin 

 

     2  Birbirinden ayrı görmez Ǿārif billāh olan 

Sālikān-ı rāh-ı Ĥaķķıŋ  Ǿāķil u dįvānesin 

 

     3  Žāhir ü bāŧın periyle eyle uçmaġa heves 

Bir ķanād ile uçan mürgān bulmaz lānesin 

 

     4  Ĥüsn-i žann eyle Ǿibādullaha iy cümleyi 

Sū-i žanla eyleme taħrįb ķalbüŋ ħānesin 

 

     5  Aç ķulaġın diŋle  pendin Seyyįd ǾAbdüśśamedi 

Diŋleme her zāhid-i ħuşkuŋ ķurı efsānesin 

304 
 

              [ ǾĀşıķ Yūnus ] 

       11’li  Hece Ölçüsü 

     1

  Cānum ķurbān olsun senüŋ yoluna 

Adı güzel kendi güzel Muĥammed  

       ŞefāǾat eyle bu kemter ķulına 

Adı güzel kendi güzel Muĥammed  

  

                                                           
 303  Türk Şairleri I, s.247 
 304  ǾĀşıķ Yūnus D., s.30  Şiirin tamamı 5 dörtlüktür. 
  1b  Mecmuada redifler “Adı güzel kendi güzel Muĥammed Ahmed” şeklindedir. 
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     2

  MüǾmin olanlaruŋ çoķdur ħatāsı 

Āħiretde olur zevķ u  śefāsı 

       On sekiz biŋ ālemüŋ Muśŧafāsı 

Adı güzel kendi güzel Muĥammed 

 

     3

  ǾĀşıķ Yūnus neyler cihānı sensiz 

Sen peygambersin şeksiz gümānsız 

       Saŋa uymayanlar ķoyar įmansız 

Adı güzel kendi güzel Muĥammed  

112 b 

 

                       

                                                           
  2a   ħatāsı: cefāsı  D. 
  3   A.g.e’de şu  şekildedir: 

  Sen hak peygambersin şeksiz gümānsız 

  Saŋa uymayanlar ķoyar įmansız 

 ǾĀşık Yūnus neyler cihānı sensiz 

Adı güzel kendi güzel Muĥammed  
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305 
 

      EŞ-ŞEYĦ MAĤVĮ ĶUDDİSE SIRRAHU 

    fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1  Derdmendem mücrimem dermāne geldüm yā Resūl  

Sā’ilem muĥtācınam iĥsāna geldim yā Resūl 

 

     2  KaǾbe-i vaśluŋ yolunda sāǾy idüp düşdüm ġarįb 

Daħı nem var cānımı ķurbāne geldim yā Resūl 

 

     3  İtme Maĥvį bendeŋi red ey şefāǾat menbaǾı 

Sen gibi iĥsānı çoķ sulŧāna geldim yā Resūl 

      3 Receb sene 1191 [7 Ağustos 1777] 

306 
 

   [Reşįd]  

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1  Ey cemālüŋ pertevinden zerre cürm-i āfitāb 

İķtibās-ı nūr ider  her an yüzünden āfitāb 

 

                                                           
 305  Maĥvį mahlaslı şiirlere yer veren ilgili çalışmalarda tespit edilememiştir. (Bk. Kaynakça) 

 306  Şâire âit bir dîvân tespit edilememiştir. 

Şiirin sonundaki “Reşįd-i Üsküdāri” ibaresiden hareketle şairin  Mehmet Reşid (d.?/?-ö.1146/1733-34) olduğu 

kanısına varılmıştır.  (Bk. http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=152 ) 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=152
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     2  Kehkeşān cedvel aŋa ser-levha mihr encüm nuķaŧ 

Nüh felek evśāfına ŧoķuz  varaķlı bir kitāb 

 

     3  [RüǾyet]-i iķbāline çetr-i muraśśādur felek 

Kim şuǾāǾ-ı āfitāb olmuş aŋa zerrįn ŧınāb 

 

     4  Raĥmete’l-lil ālemįn itmiş senin zātuŋ Ħudā 

Ĥażret-i Ĥak eylemiş hem  [kāmįn] ü kāmyāb 

 

     5  Tāyki huşyārı zühdile ola telħ-kām 

Bāde-iǾaşķile olsun bu göŋül mest ü ħarāb 

 

     6  Bāb-ı luŧfuŋdan ħudāvendā meded dūr eyleme 

Eyle sulŧānum şefaǾatle Reşįdi  behre-yāb 

 

Reşįd-i Üsküdāri  Biĥamdüllahi TeǾālā 

113 a 

307 
 

       [ Ĥilmį ] 

  müstefǾilātün müstefǾilātün 

     1  Ey dil muĥaķķaķ uyduŋ hevāya 

Ķıldıŋ muĥabbet kār-ı cefāya 

    

     2  Ol bulsa ŧalǾat anıŋ żiyāsı  

Ne mihre beŋzer ne ŧuġrāya 

 

     3  Ġamzesi ġāyet ħāŧır-şikendür 

İtse leĥāž iş düşeydi vāya 

 

     4  Şūrįde evzāǾ aĥvāl perįşān 

Ķaddüŋ müşābih oldı çü yāye 

                                                           
 307  Şâire âit bir dîvân tespit edilememiştir. 
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     5  Ki aġyāra dāim baħş-ı niǾamda 

Zāre gelince ikbāl-i lāya 

 

     6  Āvāzı gelse ger gūşe-i yāruŋ 

MiǾmārı gelür köhne serāya 

 

     7  Bir kez nigāh-ı merĥamet itse 

Bulurduŋ aķran içinde pāye 

 

     8  ǾAşķ āteşini teskįn ider mi 

Dilden suǾāl it ol bį-vefāya 

 

     9  Gerçi cemįǾan gitmez hirās 

  Elbette bāķį göŋülde māye 

 

   10  Bülbül-veş oldun nālān-u giryān 

  Ol şeh mi geldi baġ-ı gedāya 

 

   11  Ĥilmįye maķśūd olaydı ĥāśıl 

  Śalaydı ol serv üstüne sāye  

308 
 

       ŦĀHİR 

ÇENBER-İ ÇORBACIZĀDE 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1  Devlet-i bįdāra virmem ĥüsn-i rūz-efzūnunı 

Śubĥ-i iķbāle degişmem Ǿārıż-ı gül-gūnunı 

 

     2  Olmasun āyįne-i meksūr- ı nigāh-ı naħvet 

Eyleme şikeste-ħāŧır cānım maĥzūnunı 

  

Đarbetü’n-nāsihi hayrun min tahiyyetü’l-adüvvi 

 

                                                           

 308  Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
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113 b 

309 
 

             [Yūnus Emre ] 

             ŚABĀ 

   mefāǾįlün mefāǾįlün feǾūlün 

     1

  Menem zār ķılan ol yāra ķarşu 

Göŋülden cān viren ol dāra ķarşu 

 

     2

  Giceler śubĥa dek ĥayrān [u] mestem 

Śanāsın bülbülem gül-zāra ķarşu 

 

     3  Seĥer-gāh durup zār ķıluram 

Oturup muntažır çün yāra ķarşu  

 

     4

  Bugün Manśūrım meydān-ı Ǿaşķuŋ 

Śoyunup çarĥ uram ol dāra ķarşu 

 

     5

  Bugün ġurbetde ķaldı Yūnus Emrem 

Ki Ǿaşķı söyledi aġyāra ķarşu 

310 
 

              [Ümmį Sinān] 

     11’li  Hece Ölçüsü 

     1  ǾAceb ĥayrān oldum Ǿaşķa uyaldan  

Yanup biryān oldum Ǿaşķa uyaldan 

  

                                                                                                                                                                          
  Sayfanın başında bu söze yer verilmiştir. 
 309  Yūnus Emre D., s 372 
  1a   zār : zārį  D. 

 1b  ol dāra: dildāre D. 
  2    İkinci beytin ikinci mısraı ile üçüncü beytin ikinci mırsaı yer değiştirmiştir. 

  4    Bu beyit a.g.e.’de 7. beyittir. 

 4a  Manśūrım meydān-ı Ǿaşķuŋ: benem ‘ışķun yolında D. 

 4b  Śoyunub: Yüriyüp D. 
  5   Bu beyit a.g.e.’de 9. beyittir. 
 310   Ümmį Sinān  D., s.168 
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     2

  Uçdı rāhat ķuşı miĥnet uyandı 

Derde dükkān oldum Ǿaşķa uyaldan 

 

     3

  Śabr ideyim disem durmaz bu dilim 

Söyler ozan oldum şevķe uyaldan 

 

     4

  Kimisi der deli kimi der uślu 

Ħalķa seyrān oldum Ǿaşķa uyaldan 

 

     5

  Sinān Ümmį eydür ķalmadı bir ġam 

Özge sulŧān oldum şevķe uyaldan 

 

114 a 

311 
 

                 [ǾĀşıķ Yūnus] 

         8’li  Hece Ölçüsü 

     1

  Bir ġaribem şu cihānda  

Aġla aġla gülme göŋül 

Derdüŋ çoķdur gāyet senüŋ  

Gülme gülme aġla göŋül 

  

                                                           
  2     Bu beyit  a.g.e.’de 6. beyittir. 
  3a   disem:direm  D. 

 3b   şevķe: Ǿaşķa  D. 
  4     Bu beyit  a.g.e.’de 5. beyittir. 

 4a   Kimisi der deli kimi der uślu: kimi eydür uśludur kimi eydür delü D.  

  5     Bu beyit  a.g.e.’de 9. beyittir. 

 5a   Sinān Ümmį : Ümmį Sinān D. 

 5b   şevķe: Ǿaşķa  D. 
311   ǾĀşıķ Yūnus D., s. 76 
  1a  ġaribem şu cihānda: garįbsin şu dünyāda D. 

1b  Aġla aġla gülme göŋül: gülme gülme agla gönül D. (Mecmuada karışık olarak verilmiş olan  redifler  

divanda “ Gülme gülme agla gönül” şeklindedir.) 

 1c  Derdüŋ çoķdur gāyet senüŋ: olmakda derdin ziyāde 
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     2

  Dünyā kime ider vefā  

İşi güci cevr ü cefā 

Ķanı Muĥammed Muśŧafā  

Aġla aġla gülme göŋül 

 

     3

  Anlar dünyāya geldiler  

Gittiler hiç ķalmadılar 

Aġladılar gülmediler  

Aġla aġla gülme göŋül 

 

     4

  Ebū Bekir Śıddīķ Velį  

Olduŋ Muĥammedüŋ yārı 

Ķanı ǾÖmer ǾOŝman ǾAlį  

Gülme gülme aġla göŋül 

 

     5

  Dervįş Yūnus söyler sözün  

Hemān ŧopraķ bilür özün 

Eger yazın eger güzün  

Aġla aġla gülme göŋül 

 

  

                                                           
  2a   ider: kıldı  D. 

 2b   güci: dāim  D. 
  3   Bu dörtlük a.g.e.’de 5. dörtlüktür. 

 3a  dünyāya: cihāna D. 

 3b  gittiler hiç: hep  gitdiler D. 

 3c  aġladılar gülmediler: gülmediler  aġladılar  D. 

 4    Bu dörtlük a.g.e.’de 3. dörtlüktür. 

 4a  Olduŋ Muĥammediŋ yāri: peygambere dedi belį 
  5a  dervįş: Ǿāşıķ  D. 

 5b  ŧopraķ: türāb  D. 
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312 
 

[Ümmį Sinān] 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1  Gelmişem vaĥdet elinden Ǿaşķ-ile cihāna ben 

İçmişem cām ezelden olmuşam mestāne ben 

 

     2  Tā ezelden dest-i ķudret bunı yazmış başıma 

Anıŋiçün yoķ ķarārım düşmüşem cevlāna ben 

 

     3  Göŋlüme nūr-ı tecellį Ĥaķ cemālinde ŧoġar 

ŞemǾine pervāne cümle evvel yana ben 

 

     4

  Çünki kerremnā benį ādem didi Ķurānda Ĥaķ 

Āyine-veş  śūret oldum cismile ol cāne ben 

 

     5  Ey Sinānį Ǿaşķ maķāmı pes rıżā-yı Ĥaķdurur 

Pādişāhın ħizmetinde ŧurmuşam dįvāne ben 

114 b 

313  

    [Fenāyį]  

    fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1  Yā ilāhį āsitānuŋ ĥasteye dārü’ş-şifā 

Şerbet-i vaśluŋ içenler buldı her derde devā 

 

     2

  Baĥr-i raĥmet ķaŧresi yanında źerre yoķ olur 

Her ne deŋlü çoķ olursa bizde cürm ile ħaŧā 

 

     3  Ger žiyā-yı şems-i zātuŋ irmez ise sālike 

Niçe ķaŧǾ ider menāzil ķande irişür Ǿaŧā 

                                                           
 312  Prizren, s.69 
 4a  kerremnā benį ādem: “(Andolsun) biz insanoğluna (güzel biçim ve akli kabiliyetler 

 vermek suretiyle ) çok ikrām ettik.” (İsrā, 17/70) 
 313  Fenāyį D., s.139 

  2a   zerre yoķ olur:cümle yoğ olur D. 
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     4

  Maĥż-ı lüŧfuŋla ilahį vāķıf it esrārıŋa 

İdelüm her ĥāl ile sırr-ı Resūle iķtidā 

 

     5  Źerre görünmez Fenāyį işbu Ǿālem Ǿārife  

Bir demine vuślatuŋ iki cihān olmaz bahā 

314 
 

  ÇENBER-İ NAǾLĮ 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1  Ĥamdilillāh nev-bahār ile gelüp nev-rūzımız 

Gül gibi geldi açıldı ŧāliǾ-i fįrūzımız 

 

     2  Ey Murād her baĥār biz diŋleriz bülbülleri 

Nāle-i mürgān olupdur şimdi sāz [u] sözimiz 

 

Dād ey yār amān āh gelüp nevrūzımız 

 

315 
 

                [ ǾĀşıķ Yūnus ] 

      10’lu  Hece Ölçüsü 

     1

  Yüce sulŧānum derde dermānum 

Yürekde cānum hū dimek ister Hū 

 

     2

  Gelmezsin bunda varmazsın anda 

Ķaranlıķ sinde hū dimek ister Hū 

 

     3

  ǾĀlimsin Ǿālim ŧoġrıdur yolum 

Aġzumda dilüm hū dimek ister Hū 

                                                           
  4a   esrārıŋa: esrāruŋa D. 
 314   Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 

 315 ǾĀşıķ Yūnus D., s.113 
  1b  Yürekde: bedende  / dimek: demek D. 

 1b  Hū: -D. ( Bu ifade mecmuada her redifin sonuna eklenmiştir.)  
  2a  Gelmezsin bunda varmazsın anda: gidersen anda gelmezsin bunda D. 

 2b  Ķaranlıķ sinde: karanu yirde D. 
  3a  ŧoġrıdur: dogrudur D. 
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     4

  ǾĀlem sırrında vaĥdet nūrunda 

Maħşer yirinde hū dimek ister Hū 

 

      5  Yūnus postunda göŋül dostunda 

  Śırāŧ üstünde hū dimek ister Hū 

316 
 

         SEMĀǾİ 

  mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

     1  Olsun tırāş-ı ħaŧŧ-ı ruħıŋ sāye śalmasun   

İtdüklerüŋ bu ĥüsn ile yanında ķalmasun 

 

     2  Budur niyāzı Ǿāşıķ-ı ĥasret-keşin müdām 

Bir būse almayınca Ħudā cānum almasun 

317 
 

      ÇENBER 

mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

     1  Ruħuŋ bir cāmile ey şāh ĥüsnüŋ gül gül olmuşdur 

Dil-i şūrįdemüz şevķ ile gūyā bülbül olmuşdur 

 

     2  Çemende zülf ü ruħsārın anup sūr u tebessümle 

Anıŋ her bir şerār-ı dūd-ı āhum sünbül olmuşdur 

 

Amān ey şāh ĥüsnüŋ gül gül olmuşdur 

  

                                                           
  4a  vaĥdet: tevhid  D. 
316  Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 

317  Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
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115 a 

                                 

318 
 

   [Revānį] 

       TERENNÜM KE- EVVEL 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1  ǾĀşıķa seyr itmege bir ķāmet-i bālā gerek 

Śūfįyā dervįş olanuŋ himmeti aǾlā gerek 

 

     2  Gördügün her bir ķamer-ruħsāra meyl itme göŋül 

Gün gibi dilber güzeller içre müsteŝnā gerek 

 

     3  ǾAşķa uyma ey göŋül kim Ǿaşķ yolunda her kişi 

 Vālih ü  āşüfte vü şūrįde vü şeydā gerek  

 

     4  Cānum aġzuma gelür bir būseŋ alınca didim 

Geldi dilber didi kim ĥāżır saŋa ĥelva gerek 

 

                                                           
 318  Revānį D., s.174  
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     5  Sįm u zer ister Revānį şimdiki maĥbūblar 

Ħātır-ı Ǿaşķ gerekmez anlara dünyā gerek 

319 
 

          FERD 

  mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

       Gözüm göŋlüm ırāġ olmaz ħayāl-i vaśf-ı dilberden 

Geçersem ben göŋül geçmez cihān içre güzellerden 

320 
   

        ĶIŦǾA 

mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

     1  Būy almadı bu bāġda bir yāsemen diken 

Ķaddini görmek olmadı hiç nāreven diken 

   

     2  Kim gül dikerse gülşene ħār oldı ķısmeti 

Çoķ gül ŧaķındı gülşen-i dehre diken diken 

 

321 
 

       feǾilātün mefāǾilün feǾilün 

     1  Evvelā cemreler hevāye düşer 

Pür-ĥarāret olur da āba düşer 

 

     2  Ŝāliŝen ġāyet ķo emtiǾadan 

Ħāki teşrįf idüp türāba düşer 

322  

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1  ǾĀşıķa iķbāl gāhį gül gibi rū gösterür  

Gāh olur dilber yüzünden çin-i ebrū gösterür 

  

                                                           
 319  Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
 320  Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
 321  Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
 322  Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. Şiirin mecmuadaki başlığı  Rubāǿi dir. 
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     2  Şāhid-i gül cūya Ǿaks-i nümāyān itmede    

Bir perįdir āb içinde śanki pehlū gösterür 

323 
  

feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

     1  Ger dilersen ki seni ĥażret-i Mevlā begene 

Sögene eyle duǾā arķacıġın ŧut dögene 

 

     2  Dār-ı dünyāda eger arķanı ŧutsaŋ dögene 

Rūz-ı mahşerde seni ĥażret-i Mevlā begene 

324 
 

TĀRİĦ-İ FETĤ-İ BAĠDĀD 

mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

       İşitdim gūş-i cāna hātif-i ķudsį didi tāriħ 

Dilā dārü’s-selāmı seyf ile Sultān Murād aldı 

115 b 

325 
 

         BĀĶĮ 

feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

     1

  Fitne-i Ǿālemi ol kāmet-i bālādan bil 

Her belā kim yitişür Ǿālem-i bālādan bil 

 

     2  Ĥālet-i Ǿaşķ iledür Ǿādeme nūrāniyyet 

Reng-i rūy-ı ķadeĥi bāde-i ĥamrādan bil 

 

     3  Dil-i dānāya şeref pertev-i Ǿirfān-iledür 

Ĥüsn-i āyįneyi Ǿaks-i ruħ-ı zįbādan bil 

 

     4

  Ǿİşve-i dehre göŋül varmaz o kim Ǿāķildür 

Almadı behre begüm kimse bu dünyādan bil 

                                                           
323  Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. Şiirin mecmuadaki başlığı  Rubāǿi dir. 
324  Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 

325  Bāķį D., s.285 
  1b   bālādan: bālā M. 
  4a   varmaz: virmaz D. 
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     5  Devlet-i dār-ı cihān devr-i zamān ey Bāķį 

Pāy-dār olmadıġun devlet-i Dārādan bil 

326 
 

        [ Bāķį] 

       VELEHU 

feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

     1  Ħalķ-i Ǿālem ezelį böyle perįşān ancaķ 

Kimi ħandān kimi giryān kimi nālān ancaķ 

 

     2  Kimisi bülbül-i nālān-ı gül-i Ǿārıż-ı yār 

Kimi pervāne-i şemǾ-i ruħ-ı cānān ancaķ 

 

     3  Bu cihān kimine  ķaśr-ı ŧarāb u Ǿayş u safā 

Kiminüŋ miĥnetle başına zindān ancaķ 

 

      4  Pāy-māl olmada āħir şütür-i gerdūna 

Pādişāh ile gedāsı hele yeksān ancāķ 

 

     5

  Bāķiyā ħanķah-ı gülşen-i Ǿālemde müdām 

Her gelen kimse bu esrār ile ĥayrān ancaķ 

 

327 
 

       [Bāķį ] 

      VELEHU 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1  Döndi  bezm-i baġda bir dilber-i ŧannāze gül 

Cilve-i ĥüsn eyledi giydi libās-ı tāze gül 

  

                                                           
326  Bāķį D., s.247 
  5a  gülşen-i Ǿālemde müdām: Ǿālem-i ĥayretde hemān D. 
327  Bāķį D., s.286 
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     2

  Elden evrāķın śalup bir bir uçurdı göŋlümi 

Beŋzedi bir dil-ber-i şūħ-ı kebūter-i tāze gül 

 

     3

  Sįnesin çāk eyledi mest-i śabūĥįler gibi 

Śubĥ-dem murġ-ı çemenden gūş-ı āvāze gül 

 

     4

  Vaśf-ı ĥüsn-i yār ile bir tāze dįvān baġlamış 

Tār-ı zülf-i ĥūrdan hend eylesün şįrāze gül 

 

     5  Bāġ-ı ĥüsn-i yāra baķ görmek dilerseŋ Bāķiyā 

Taħt-ı devlet nev-bahārında açılmış tāze gül 

 

328 
 

     [Bāķį ] 

                VELEHU   

  mefǾūlü mefāǾįlü mefāǾįlü feǾūlün 

      1  ǾAşķuŋla ķılup ķāmetini dāl ķaranfül 

ǾArż itdi yine mūy-ı sefįd āl ķaranfül 

 

     2  Farķında ķılup yāsemeni daġına penbe 

ǾAşķunda geçer baş açıķ abdāl ķaranfül 

 

     3

  Ķad serv-i çemen yāra dehen ġonce-i gül-zār 

  Ħat müşk-i Ħuten Çįn semen ħāl ķaranfül 

 

     4

  Maķśūd bu kim lāle-sıfat göstere dįdār 

  Ruħsār-ı hevāsında açar bāl ķaranfül 

                                                           
   2a  göŋlümi: göklere D. 

 2b  tāze gül: bāze gül  D. 
  3b   gūş-ı āvāze: gūş idüp āvāze  D. 
  4b   hend: bend D 

 328  Bāķį D., s.276 
  3b  Çįn:çihre D. 
  4a  dįdār: pervāz D. 



235 

     5  Geh şįşe gāhi kühne-sifal ile ķılur Ǿayş 

  Bāķį-veş olup işrete meyyāl ķaranfül 

 

329 
 

         Ahrem 

       1  Ķadr-i viśālüŋ Ǿıyd-ı saǾādet 

Şām-ı firāķuŋ rūz-ı ķıyāmet 

       Zevķ-āħiz olup ġam žāhir oldı 

Gelmek irādet gitmek icāzet 

116 a 

 

  

                                                           
 329  Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
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116 b 

 

330 
 

                 [Hüdāyį ] 

     HÜSEYNĮ 

               13’lü Hece Ölçüsü 

     1  Ey nefs-i şūm inśāf idüp dimedüŋ yā Hū 

Ķalbüŋ günehden pāk idüp dimedüŋ yā Hū 

      Hįç tebdįl-i evśāf idüp dimedüŋ yā Hū 

Şimden girü inśāf idüp diyelüm yā Hū 

 

     2  Āħiret ili uzaķdur eyle bir azıķ 

Gerekmez yere ħarc idüp āh Ǿömre yāzıķ 

       Ĥamd [u] şükr eyleyüp dā’im bir gelen ayrıķ 

Şimden girü inśāf idüp diyelüm yā Hū 

 

     3  Ĥaşr [u] neşr iķrār idüp itmegil inkār 

Öŋünde eyle azıġıŋ elde fırśat var 

       Źikr idüp Ĥaķķı Hüdāyį eylegil tekrār 

Şimden girü insśāf idüp diyelüm yā Hū 

 

  Diyelüm yā Hū Hū  Diyelüm yā Hū 

 

331 
 

                 [ǾĀşıķ Yūnus] 

        11’li  Hece Ölçüsü 

     1

  Behey ķardeş Ĥaķķ’ı bulam mı dirsin 

  Ĥaķķa yarar Ǿamel işlemeyince 

       Bu śırruŋ  ötesin duyam mı dirsin 

  Mürşįd-i kāmile söylemeyince 

                                                           
 330  TMA c.1 ,s.60 

 331  ǾĀşıķ Yūnus D., s.206 
  1b  işlemeyince: eylemeyince  D. 

 1c  śırruŋ: sözin D. 
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    2

  Gel ey ķardeş gel tevĥįde özen 

  Tevĥįddür nefsinüŋ  ķalǾasın bozan 

       Hįç kendü kendüye ķaynar mı ķazan 

  Çevre yanın āteş eylemeyince 

 

    3

  ǾAşķım cūş eyledi yüregim ħarlar 

  ǾAşķı olan nāmūs [u] Ǿārı neyler 

       Behey Yūnus saŋa söyeleme dirler 

  Ya ben öleyim mi söylemeyince 

 

117 a 

332 
 

   [Ĥilmį] 

      7’li  Hece Ölçüsü 

     1  Ĥaķķuŋ cemālin gözleyen  

Hū dimesün ya ne disün 

  Źevķ-i viśālüŋ özleyen  

Hū dimesün ya ne disün 

 

     2  ǾAşķ-ı Ħudāya dūş olan  

Fikriyle medħūş olan 

  ǾAķlı gidüp serħoş olan  

Hū dimesün ya ne disün 

 

     3  ǾAşķ ile ol kim devr ide  

Terk-i hevāyı ġayr ide 

  Lāhūt ilini seyr ide  

Hū dimesün ya ne disün 

                                                           
  2    Bu dörtlük a.g.e.’de 3. dörtlüktür. 

 2a   ķardeş:karındaş  D. 

 2b  nefsiniŋ  ķalǾasın bozan: gönülün evini düzen D. 

 2c  kendü kendüye:kendi kendine  D. 

 2d  Çevre yanın:çevresine  D. 
  3a   ǾAşķım cūş eyledi yüregim ħarlar: ǾAşkun gālib oldı yüregüm kaynar D. 
 332  Şâire âit bir dîvân tespit edilememiştir. 
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     4  ǾAķluŋ yitüren Ǿaşķ ile  

Meydana giden śıdķ ile 

Cān u göŋülden şevķ ile  

Hū dimesün ya ne disün 

 

     5  Açıldı dostuŋ gülleri  

Feryād ider bülbülleri 

Pes bāġ-ı vaĥdet illeri  

Hū dimesün ya ne disün 

 

     6

  Ol kim ola Ǿaşķ-āşinā  

İşitse ħōş śavt-ı nevā 

İnśāf idelüm Ĥilmiyā  

Hū dimesün ya ne disün 

333 
 

            [Āşıķ Himmet] 

               13’lü Hece Ölçüsü 

     1  Uyan be hey ġāfil ħāb-ı ġafletden 

ǾÖmrüŋ geldi geçdi ħaberüŋ var mı 

       Bir ħaber alduŋ mı sırr-ı vaĥdetden  

Murġ-ı cānuŋ uçdı ħaberüŋ var mı 

 

     2  MaǾśiyet yüküni aldıŋ boynuŋa  

Hįç ölüm ķorķusı girmez Ǿaynıŋa 

       Felek birķaç arşun bezden egniŋe  

Yaķasız ŧon biçdi ħaberüŋ var mı 

  

                                                           
  6  Derkenara şu dörtlük eklenmiştir. 

 Görünse  dostuŋ illeri  
 Açılsa vuślat gülleri  
 Ol gülşeniŋ bülbüllleri  
 Hū dimesün ya ne disün 
 333  Tezkire-i Safāyį, s.721 
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     3  Āzıġuŋ var mıdır yola gitmege 

Döşegüŋ ħāzır mı varup yatmaga 

       Ejderler gibi dem çeküp yutmaga 

Yerler aġzın açdı ħaberüŋ var mı 

 

     4  Bu dār-ı rıĥletdür bunda ķalınmaz 

Hem soŋı fenādur murād alınmaz 

       Kāfile ķalķıcaķ gerü dönülmez 

Kervānbaşı göçdi ħaberüŋ var mı 

 

     5  ǾĀşıķ Himmet senden evvel gelenler 

Kimisi ķul kimi sulŧān olanlar 

       Dünya benüm mülküm deyüp yelenler 

Ecel cāmın içdi ħaberüŋ var mı 

117 b 

334 
 

  [Eşrefoġlı Rūmį ] 

        İLĀHĮ-Yİ EŞREF SULŦĀN 

mefāǾįlün mefāǾįlün feǾūlün 

     1  Ey Allāhım beni senden ayırma 

Beni senüŋ cemalüŋden ayırma 

 

     2

  Şeyħüm güldür ben anuŋ yapraġıyam 

İlāhį yapraġı gülden ayırma 

 

     3

  Seni sevmek benim dįnüm imānumdur 

İlahį dįn ü įmāndan ayırma 

  

                                                           
 334  Eşrefoġlı Rūmį D., s.387 

  2    Bu beyit a.g.e.’de 4. beyittir. 
  3a   imānumdur: imānum D. 



240 

     4

  Balıġun cānını śuda dirler 

İlāhį balıġım śudan ayırma 

 

     5

  Ben ol dost baġçesinüŋ bülbülüyem 

İlāhį bülbülüm gülden ayırma 

 

     6  Śararuban śoldum döndüm ħazāna  

İlāhį ħazānı daldan ayırma 

 

     7  Eşrefoġlı senüŋ kemter ķuluŋdur 

İlāhį ķulı sulŧandan ayırma 

335 
 

            [Dervįş ǾOsmān] 

mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

     1  Żiyālar virdi nūrıyla dil ü cāna seĥer źikri 

Śafālar baħş idüp vaśl itdi sübĥāna seĥer źikri 

 

     2  Giceler śubĥa dek zār it gözin yaşıŋ re[vān eyle] 

Dilerseŋ döndüre derdiŋi dermāna seĥer źikri 

 

     3  Seĥerde bülbül-i şūrįde-veş efġāna başladı 

Göŋül mülkini döndürdi gülistāna seĥer źikri 

 

     4  Bizi refǾ itdürdi esfelden Ǿurūc itdürdi 

Ulaşdurur bir mekāna Ǿarş-ı raĥmāna seĥer źikri 

 

     5  İrişdi şemǾ-i cāna bir ħaber ilhām-ı Mevlādan  

Ki vāķıf eyledi esrār-ı subĥāna seĥer źikri 

 

                                                           
  4b  balıġım: balıġı D 
  4    Bu beyit a.g.e.’de 6. beyittir. 
  5b  bülbülüm: bülbülü D. 
 335  Kayserili Divan Ş., s.81 
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     6  Bi-ĥamdi’llāh Ǿanāśır bend [ü] bāġından ħalāś idüp 

Müyesser ķıldı vuślat Dervįş ǾOsmāna seĥer źikri 

118 a 

336 
 

    [YaǾķūb]  

  mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

     1  Dil ü cān hįç ķarār itmez tecellį eyle yā Allāh 

Eşiginden firār itmez tecellį eyle yā Mevlā 

 

     2  Cemālüŋ fikrine düşdüm ilāhį ġayrıdan geçdim 

Ķanād açup saŋa uçdum tecellį eyle yā Allāh 

 

     3  N’ider Ǿāşıķ ħayālātı nider maǾşuķ muħālātı 

Cemālüŋdür münacātı tecellį eyle yā Allāh 

 

 

     4

  Dil ħānesin seyrān eyle KenǾān eyle virān eyle 

Yūsufı Mıśra ħān eyle tecellį eyle yā Allāh 

 

     5  Çün Ǿāşıķdur saŋa YaǾķūb  nūrın göster eyā maĥbūb 

Yine sensin saŋa maŧlūb tecellį eyle yā Allāh 

337 
 

                                     [Ĥacı Bayrām Velį] 

 10’lu  Hece Ölçüsü 

     1  N’oldu bu göŋlüm n’oldu bu göŋlüm  

Derd ü ġamuŋla ŧoldı bu göŋlüm  

Yandı bu göŋlüm yandı bu göŋlüm  

Yanmada dermān buldı bu göŋlüm 

  

                                                           
 336  Tuhfe-i Nāilį , s.1264  
  4a  Vezin farklıdır. 
 337  Hacı Bayram Velį, s.213. Mecmuada beyitler halinde yazılmıştır. 
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     2  Gerçi ki yandı gerçege yandı  

Rengine Ǿaşķuŋ cümle boyandı 

Kendide buldı kendide buldı   

Maŧlabını ħoş şimdi bu göŋlüm 

 

     3  El-faķru faħr el-faķru faħri  

Dimedi mi ol Ǿālemler faħri 

Faħrini źikr it faħrini źikr it  

Maĥvı fenāda buldı bu göŋlüm 

 

     4  Sevdā-yı āǾżam sevdā-yı azam  

Bil ki olupdur Ǿarş-ı muǾażżam 

Miskįn cānān miskįn cānān  

Olsa Ǿaceb mi şimdi bu göŋlüm 

 

     5  Bayrām Velį Bayrām Velį  

Bayrām idersüŋ yār ile şimdi 

Ħamd u ŝenāda ħamd u ŝenāda  

Dostla bayrām itdi bu göŋlüm 

118 b 

- 

119 a 

 - 

119 b   

338 
 

              [ǾĀşıķ Yūnus] 

            FAŚL-I İŚFEHĀN 

 7+7 14’lü Hece Ölçüsü 

     1

  Allāh emrin dutalım raĥmetine batalım 

Bülbül gibi ötelim Allāh Kerįm Raĥįm Allāh  diyelim Hū 

                                                           
 338  ǾĀşıķ Yūnus D. , s.84 
  1b   Mecmuada her beyitin sonunda farklı kaydedilen redif  kısmı divanda şu şekildedir :  

  “Allāh Allāh kerįm Allāh  Raĥįm Allāh diyelüm” 



243 

     2  Allāh adı uludur emrin dutan ķulıdur 

Mü’minlerüŋ yolıdur Allāh Kerįm Raĥįm Allāh  diyelim Hū 

 

     3  Allāh adı dillerde sevgisi göŋüllerde 

Şol ķorķulı yirlerde Allāh Allāh Raĥįm Allāh  diyelim Hū 

 

     4

  Ölüp ķabre varıcaķ melek su’āl śorıcak 

Rabbüŋ kimdür diyicek Allāh Allāh Raĥįm Allāh  Kerįm Allāh Hū 

 

     5

  Yūnus  segirdüp gezer ölüp tedbįrler bozar 

Görmek isterseŋ dįdār Allāh Allāh Kerįm Allāh  Raĥįm Allāh  

 

Ma’būd Allāh ħāliķ Allāh diyelim Hhū Hū 

 

339 
 

      [Aķşemseddįn] 

mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

     1  Zihį cān kim münevverdür bugün nūr-ı mücellādan 

Zihį dil kim muǾaŧŧardur hevā-yı Ǿaşķ-ı Mevlādan 

 

     2

  Ĥarābat içre uşşāķ görüp ŧaǾn itme ey zāhid 

Kim ol rüsvā-yı Ǿaşķ olmuş yanar derd-i dilārādan 

 

     3  Temaşāsın duyan Ǿaşķıŋ nažar ķılmadı aġyāra 

Ki dā’im Ǿaşķ [u] şevķ ister uśanmaz ol bu sevdādan 

 

     4

  Cihānuŋ māverāsında ķurupdur  ĥaymei Ǿāşıķ 

Ne kendinden ħaber söyler ne ħod ol Ǿarş-ı aǾlādan 

 

                                                           
  4a  melek su’āl śorıcak: münkir nekir gelicek  D. 

  5a  segirdüb: aglayup D. 
 339  Aķşemseddįn Ş. 
  2a  yanar derd-i dilārādan: yanuptur derd-i Mevlā’dan Aķşemseddįn Ş. 
  4b  Ne kendinden ħaber söyler ne ħod ol: bu ālemde haber bilmez dahi hem   Aķşemseddįn Ş. 
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5  Göŋül dildāra virenler cihānda ķalmadı ārām 

Yürür āvāre sergerdān geçer dünyā ve Ǿuķbādan 

 

     6  Ħudānuŋ Ǿāşıķı çoķdur velį Aķşemseddįn gibi 

Ķanı bir gerçek Ǿāşıķ kim yanupdur Ǿaşķ-ı Mevlādan 

120 a  

340  

         [Fazlį] 

feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

     1  Vire mi derd-i śanem derdime dermān vire mi 

Vaķtidür yüregimüŋ dem-be-dem artar veremi 

 

     2  Yüzini göŋlüme ŧutup giceler yalvarıram 

Kāfire virir murāduŋ ya bize virmeye mi 

 

     3  Görebilsem yüzini müddeǾālardan śanemā 

  Ey ķızıl gül saŋa kim çekdi dikenden ĥaremi 

 

     4  Ħayli demdür ben ānıŋ gözlerinüŋ  ĥastasıyam 

Süre gelse yüzümüŋ  üstüne baśśa ķademi 

 

     5  Yazayım dirsem ķalem kirpiginüŋ şerħini ben 

Yarayım bıçaķ ile başdan ayaġa ķalemi 

 

     6  Fazlį sen māh dilerseŋ yüzüŋi göklere ŧut 

Böyle maĥrum mı ķoya çoķdur Allāh’ıŋ keremi 

341 
 

[ Ĥilmį ] 

mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

       Safālar baħş ider nāsa dür-i enfās-ı pakizeŋ  

Ĥadįŝüŋ reh-nümūnı iķtidādur yā Resūlullāh 

                                                           
 341  Şâire âit bir dîvân tespit edilememiştir. Bu beyit 120b varağında 7. beyitte tekrar edilmiştir. 
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120 b 

342 
 

   [ Ĥilmį ] 

mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

     1  Feżā-yı dergehüŋ kān-ı Ǿaŧādur yā Resūlullāh 

  Cenābuŋ melce’-i ehl-i recādur yā Resūlullāh 

 

     2  Muķaddem bir ħaberdür enbiyā terkįb-i gūn içre 

  Senüŋ źātuŋ mu’aħħar mübtedādur yā Resūlullāh 

 

     3  ǾAceb midür ŧavāf itmek melekler ravża’-i pākiŋ 

  Felekler ħāk-i pāke çehresādur yā Resūlullāh 

 

     4  Źevü’l-ekser rūmālisidür nįl-i ġufrānun 

  ǾUśāta āsitānuŋ mültecādur yā Resūlullāh 

 

     5  Ümįd itsek n’ola be būd-ı zaħm-ı tįġ-i Ǿisyānı 

  Ki lüŧfuŋ çāre-sāz-ı mübtelādur yā Resūlullāh 

 

     6  Münevver ķıla āfāķı ser-ā-pā nūr-ı irşāduŋ 

  Žuhūruŋ pertev-i şeml-i Hudādur  yā Resūlullāh 

 

     7  Śafālar baħş ider ħalķa dür-i enfās-ı pākįzeŋ 

  [Ĥadį]ŝüŋ reh-nümūn-ı ihtidādur yā Resūlullāh 

 

     8  Ne mümkįn eylemek icmāl-i vaśfuŋ Ĥilmį-iǾāciz 

  Ki vaśśāfuŋ cenāb-ı kibriyādur yā Resūlullāh 

 

                                                           
 342  Şâire âit bir dîvân tespit edilememiştir. 

Şiirin matla beyti Hātimetü’l-Eş’ar’da  Abdullah Hilmi Efendi’ye ait kaydedilen tek beyittir ve Hilmi’ye ait 

ulaşabildiğimiz tek şiirdir. (Çiftçi 1996: 102)  
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121 a 

343 
 

    [ Nābį ] 

  ZENCĮR 

mefāǾilün feǾilātün mefāǾilün feǾilün 

     1   Gel ey nesįm-i śabā ħaŧŧ-ı yārdan ne ħaber  

  Gelür mi ķāfile-i müşg-bārdan ne ħaber 

                                                           

 343  Nābį D., s.597 
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     2

  Şemįm-i zülfine āmādedür meşām-ı ümįd 

  Ne gūne cünbüşi var rūzigārdan ne ħaber 

 

  Serv-i nāzım Ǿişvebāzım dil-nüvāzım cānım a cānım 

  Ħaŧŧ-ı yārdan ne ħaber 

344 
 

           ÇENBER-İ KÜRKÇİ 

fāǾilatün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1  Leyle-i zülfüŋ dil-i mecnūn olur dįvānesi 

Murġ-ı Ǿaşķuŋ mū-be-mū zencįr-i pādır lānesi 

 

     2  Ġonce-i śad-berg-i bāġ-ı vuślat ol bārį amān 

Ey hezār-ĥasret yüz virmeye bir dānesi 

 

Cānım Ǿömrüm amān mecnūn olur dįvānesi  

345 
 

      SEMĀǾĮ 

mefǾūlü mefāǾįlü mefāǾįlü feǾūlün 

     1  Geldi dehene hicriŋile cānım efendim 

Ĥasretle benim ķalmadı dermānım efendim 

 

     2  Baħtım unudalı beni bir ħayli zamāndır 

Sen de mi unutdun beni sulŧānım efendim 

 

Cānım yel lel le leli ve ey Ǿömrüm tere lel lel le lel li 

Vāy āh efendim nāzenįnim 

  

                                                           
  2  Bu beyit a.g.e.’de 3. beyittir. 
 344  Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
 345  Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
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121 b 

346 
 

         [ ǾĀşıķ Yūnus ] 

  ǾUŞŞĀĶĮ 

8’li  Hece Ölçüsü 

     1

  Her ķaçan aŋarsam seni ķarārum ķalmaz Allāh’um 

Senden ayruķ gözüm yaşın kimseler silmez Allāh’um 

 

     2

  Sensin ismi bāķį olan sensin dillerde oķınan 

Senüŋ Ǿaşķıŋa tutulan  kendüyi bilmez Allāh’um 

 

     3  Oķunur dilde destānuŋ açıldı bāġ [u] bostānuŋ 

Sen baķdıgun gülistānuŋ gülleri śolmaz Allāh’um 

 

     4

  Senüŋ Ǿaşķıŋa ŧalmayan cānını fedā ķılmayan 

Senüŋ cemālin görmeyen meydāna gelmez Allāh’um 

 

     5  ǾĀşıķ Yūnus seni ister luŧf eyle cemālüŋ göster 

Cemālin gören Ǿāşıķlar ebedį ölmez Allāh’um 

347 
 

            [Eşrefoġlu Rūmį ] 

                 11’li  Hece Ölçüsü 

    1  Bu göŋlüm şehrini seyrān iderken 

Didi sırrum baŋa seyrān içinde 

 

     2  Derde düşüp niçün dermān ararsın 

ǾĀşıķlar derd arar dermān içinde 

 

                                                           
 346  ǾĀşıķ Yūnus D., s.80.  Divanda dörtlük şeklindedir. 
  1b  ayruķ : Ġayrı M. 

  2a  ismi bāki olan :ismiyle baķınan M. 

 2b  tutulan : Doķunan M. 
  4a   Seniŋ Ǿaşķıŋa ŧalmayan cānını fedā ķılmayan: ǾAşķun bahrine talmayan anını kurban kılmayan D. 
 347   Eşrefoġlu Rūmį D., s.386 
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     3

  Miĥneti rāĥat bil raĥat arama 

Rāhat mı bulınur zindān içinde 

 

     4

  Cānını terk eyle dostuŋ yoluna 

Bulasın cānānı ol cān içinde 

 

     5

  ǾĀşıķlara ķarış āşıķ ola gör 

Ne gevherler vardır ol kān içinde 

 

     6

  Bu Ǿaşķ meydānıdur bunda Ǿār olmaz  

Başını ŧop eyle meydān içinde 

 

     7

  İçüp Ǿaşķuŋ meyin şevķle mest ol kim 

Dįvāne disünler yārān içinde 

 

     8

  Aç gözüŋi Eşref  Ĥaķķı  źikr eyle 

Feźkurūnį  didi Ķur’ān içinde 

122  a  

348 
 

            [Mürįdoġlu] 

ǾUŞŞĀĶĮ 

mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

     1  Bugün bize śafālarla śafā-yı Muśŧafā geldi 

Zihį źevķ-i vefālarla śafā-yı Muśŧafā geldi 

  

                                                           
  3    Bu beyit  a.g.e.’de 6. beyittir. 
  4    -D. 
  5    Bu beyit  a.g.e.’de 4. beyittir. 
  6    Bu beyit  a.g.e.’de 5. beyittir. 
  7    Bu beyit  a.g.e.’de 3. beyittir. 
  8    Bu beyit  a.g.e.’de 7. beyittir. 

 8a  Aç gözüŋi Eşref  : Eşrefoġlı Rūmį D. 

 8b  Feźkurūnį:  “Beni anın ki, ben de sizi anayım.” (Bakara 2/152) 
 348  Şâire âit bir dîvân tespit edilememiştir. 
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     2  İrişdiüŋ yāra Ǿıyd oldı sivādan dil bāǾįd oldı 

Bugün yevmi’l-mezįd oldı śafā-yı Muśŧafā geldi 

 

     3  Dolaşır devr ider eflāk ķılur gökler yaķalar çāk 

Śafālar kesb ider ġamnāk śafā-yı Muśŧafā geldi 

 

     4  Gelüp cāna beşāretler virür Haķ’dan işāretler 

N’ola gitse melāmetler śafā-yı Muśŧafā geldi 

 

     5  Esen bād-ı śabā ile kudūm-i müctebā ile 

Muĥammed Muśŧafā ile hezāran merhābā geldi 

 

     6  Mürįdoġlı ne ĥāletdür niçün göŋlüŋ melāmetdür 

Gelen ħatm-i risāletdür śafā-yı Muśŧafā geldi 

349 
 

     [Recā’į ] 

  11’li  Hece Ölçüsü 

     1  Bu cān teşne viśāl-i ĥażretine 

Efendim maǾbūdum maķśūdum Allāh 

Ne çāre niçe irem vuślatuŋa 

Efendim maǾbūdum maķśūdum Allāh 

 

350 
 

 [Yaĥyā] 

müstefǾilün müstefǾilün müstefǾilün müstefǾilün 

     1

  Döndi murād üzre felek devrān bizimdür bu gice 

Sāķį döndür sāġārı mihmān bizimdür bu gice 

  

                                                           
 349  Bu şiirin tamamı123 a varağında verilmiştir. 
 350  Yaĥyā D., s.211 
  1a   döndi: döndü /  devrān: cānān / gice:gece D. 

 1b   dolanır: döner / mihmān : devrān D. 
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     2

  Bezm-i şarāb itmek gerek defǾ-i ĥicāb itmek gerek 

Ciger kebāb itmek gerek yārān bizimdür bu gice 

 

      3

  Beyhūde hāy-ı hūyı ķo zāhid yüri ġavġāyı ķo 

Ey müddeǾį  daǾvāyı ķo burhān bizimdür bu gice 

 

     4

  Yaĥyā ne ħoşdur bezmimiz gülzāra geldik sanki biz 

Bülbülleri söyletmezüz efġān bizümdür bu gice 

351 
 

               [ Bāķį ] 

              ǾUŞŞĀĶ-I ÇENBER 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1

  Zülfüŋi görsem Ǿizāruŋ üzere ey ĥūr-ı cemįl 

Śanuram zencir zülfüŋ  baġlamışdur selsebįl 

 

     2

  Muntažır olsa n’ola nergis ġubār-ı kūyuŋa 

Tūtįyāya Bāķiyā muĥtāc olur çeşm-i Ǿalįl 

 122 b 

352 
 

       BĀĶĮ EFENDİ  

müfteǾilün mefāǾilün müfteǾilün mefāǾilün 

     1  Müşkil imiş ki dilrübā ŧıfl ola dil-sitān ola 

ǾĀşıķ-ı zār u mübtelā pįr ola nā-tevān ola 

 

     2  Yaşuma baķmaz ol perį bilmedi ķadr-i gevheri 

Ŧālib ola bu demleri bulmaya bir zamān ola 

                                                           
  2a   Ciger kebāb: cānı kitāb D. 

 2b   yārān: mihmān D. 
  3     Bu beyit a.g.e’de 4. beyittir. 

 3a   Beyhūde: Bį-neş’e D. 
  4    Bu beyit a.g.e’de 5. beyittir. 
 351  Bāķį D., s.276.  Şiirin tamamı dįvânda 6 beyittir. 
  1b   zülfüŋ: şeklin D. 
  2     Bu beyit a.g.e ‘de 6. beyittir. 
 352  Bāķį D., s.349 
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     3  Gūş ŧutup münāfıķa cevri ķo yār-ı śādıķa 

Dilber odur ki Ǿāşıķa müşfiķ ü mihribān ola 

 

     4  Ħayl-i şirār-ı nār-ı dil cünd-i nücūma muttaśıl 

Böyle ķalursa şöyle bil gökde nice ķırān ola 

 

     5  Bāķi’ye sāķiyā feraĥ ver ki fenā bula teraĥ 

Şol meyi śun ki bir ķadeĥ pįr içe nev-cevān ola 

 

353 
 

    [ Bāķi ] 

    VELEHU 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1  Nev-bahār irişdi vü gitdi şitā 

Keyfe yuĥyi’l-arża baǾde mevtihā 

 

     2

  Leblerinden ħaŧŧuŋ ey şįrįn-dehen 

Mūrlar cüllāba düşmiş gūyiyā 

 

     3  Yār  aġyārı śavar düşnām ile 

DefǾ olur śan kim duǾā-yıla belā 

 

     4  Dest-i miĥnetden alınmaya yaķam 

Ger olursa iki Ǿālem bir yaŋa 

 

     5  Eşk-i çeşmüm yāra Ǿarż itdüm didi 

Bāķiyā maǾlūm oldı mā-cerā 

  

                                                           
 353  Bāķį D., s.108 
  2a   Leblerinden: Leblerüŋde  D. 
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354 
 

     [ Bāķi ] 

 VELEHU 

  fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1  Ķıldı āfāķı muǾaŧŧar ŧalǾat-ı raħşān-ı Ǿįd 

Ħalķa dįbālar geyürdi māh-ı nūr-efşān-ı Ǿįd 

 

     2

  Cāme-i dįbā ile ŧāvus-ı zerrįn-bāldür 

Dil-rübālar eyler ol reftār ile cevlān-ı Ǿįd 

 

     3

  Śalınur her şāħ-ı gül nāzük nihāl-i erġavān 

ǾĀşıķ-ı bį-çāreler ser-geşte ser-gerdān-ı Ǿįd 

 

     4

  Şimdi tįġ-i cevr ile öldürme ķurbān olduġum 

ǾĮd-i Eđhā geldüginde idesin ķurbān-ı Ǿįd 

 

     5

   ǾĀşıķa iĥsān ise mākśūd elinden dōstum 

Dest-būsuŋdur muĥaśśal Bāķį’ye įĥsān-ı Ǿįd 

123 a 

355 
 

              [ Recā’į  ] 

        İLĀHĮ ǾUŞŞĀĶ 

      11’li  Hece Ölçüsü 

     1  Bu cān teşne viśāl-i ĥażretüŋe 

Efendim māǾbūdum maķśūdum Allāh 

Ne çāre nice irem vuślatuŋa 

Efendim māǾbūdum maķśūdum [Allāh] 

    

                                                           
 354  Bāķį D., s.124 
  2b    Dil-rübālar eyler: Dil-rübā kim eyler D. 
  3    Bu beyit a.g.e ‘de 4. beyittir. 
  4    Bu beyit a.g.e ‘de 6. beyittir. 
  5    Bu beyit a.g.e ‘de 7. beyittir. 
 355  Şâire âit bir dîvân tespit edilememiştir. Şiir mecmuada beyitler halinde yazılmıştır. 
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     2  İlāhį dilerem senden Ǿināyet 

Ĥabįbüŋ eyleye baŋā şefāǾat 

Cemālüŋ gösterüp eyle hidāyet 

Efendim māǾbūdum maķśūdum [Allāh] 

    

     3  Bihaķķ-ı sūre-i Ŧāhā vü Yāsįn 

Recā’įnüŋ ķabūl eyle duǾāsın 

Gider ķalbindeki ĥubb-ı sivāsın 

Efendim māǾbūdum maķśūdum [Allāh] 

 

356 
 

     [ Bāķį ] 

mefǾūlü mefāǾįlü mefāǾįlü feǾūlün 

     1  ǾAşķuŋla ķılup ķāmetini dāl ķaranfül 

ǾArż itdi yine mūy-ı sefįd āl ķaranfül 

 

     2  Farķında ķalup yāsemeni dāġına penbe 

ǾAşķunda geçer baş açıķ abdāl ķaranfül 

 

     3

  Ķad serv-i çemen yāra dehen ġonca-i gül-zār 

Ħaŧ müşg-i Ħuten çihre semen ħāl ķaranfül 

 

     4

  Maķśūdı bu kim lāle-śıfat göstere dįdār 

Ruħsār-ı hevāsında açar bāl ķaranfül 

 

     5

  Geh şįşe ü gāh kühne-sifāl ile ķılur Ǿayş 

Bāķį-veş olur Ǿişrete meyyāl ķaranfül 

  

                                                           

 356   Bāķį D., s.276 
  3b   çehre :Çįn  M.  
  4a    dįdār: pervāz  D. 

  5a     ü: -D. 
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123 b 

357 
 

        ĶAŚĮDE-İ NAĤĮFĮ 

mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

     1  MeǾāśįden vücūduŋ ŧāhir it eşk-i nedāmetle 

Naśįĥat saŋa varma Ǿarśa-ı ĥaşra bu ĥāletle 

 

     2  Ķula şarŧ-ı edeb resm-i Ǿubūdiyetde vācibdür 

Rıżā-yı pāk-i Mevlāya riǾāyet ķıl śadāķatle 

 

     3  Kemāl-i imtiŝāl it emre nehyinden girįzān ol 

Muķįm ol der-geh-i vālā-yı Ĥaķda istiķāmetle 

 

     4  Śırāt-ı muśtaķįm-i şerǾ-i pāke ihtidā eyle 

Śırāŧ-ı maĥşeri ŧayy itmek isterseŋ selāmetle 

 

     5  Emānetdür saŋa rūĥ-ı Ǿazįz ey merdüm-i ġāfil 

Keder-sāz olma mir’at-ı dile gerd-i ħıyānetle 

 

     6  Hele bir kerre ey maħluķ-ı bį-miķdār fikr eyle 

Ne müşkildür ĥużūr-ı Ħālıķa varmaķ ħacāletle 

 

     7  Semūmından ĥazer ķıl ejdehā-yı heft-serdür bu 

Göz açdurma bu nefs-i dūna tevbįħ ü melāmetle 

 

     8  Ķıyām it ŧāǾat-i mevlāya terk it leźźet-i nefsi 

Tefekkür eyle ĥālüŋ-i ĥayret-i hevl-i ķıyāmetle 

 

     9  Hevāya meyl idüp ġafletle irħā-yı Ǿinān itme 

Bu nefs-i ser-keşi rām itmege saǾy it riyāżetle 

 

                                                           
 357   Naĥifį D., s.464 
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     10 

 Saŋa rāh-ı rehā tāǾāt-i ĥaķdur ġayrı terk eyle 

Alınmaz Cennetü’l-me’vā žarāfetle nezāketle 

 

     11  Ħalāś it nefsüŋi vādį-i tarįk-i đalāletden 

Reh-i maķśūda Ǿazm it meşǾal-i nūr-ı hidāyetle 

 

     12  MürāǾat eyler isen emr-i Ĥaķķı eyleyüp Ǿizzet 

Varursın Ǿarśa-gāh-ı ĥaşre Ǿizzetle saǾādetle 

 

     13  Naĥįfį  ķayd-ı hicrāndan eger āsāyiş isterseŋ 

Yakįn ol bezm-gāh-ı ķurba tāǾat-ı ibādetle 

358 
 

               [ Naĥįfį ] 

  VELEHU 

mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

     1  Aġardı mū-yı rįş u ser göŋül dünyāyā ķanmazsın 

Śabāĥ oldı daħı sen ħˇāb-ı ġafletden uyanmazsın 

 

     2  Ķanı ŧāǾat-i Rabbānį hevāya meyl idüp ķalduŋ 

Ħudādan ħaşyet itmezsüŋ resūlünden utanmazsın 

 

     3  Miŝāl ŧıfl-ı nev-res meyl idersen gördigüŋ naķşā 

ǾAcebdür bu temāşā-gāh-ı fānįden uśanmāzsın 

 

     4  Ne fikr-i zād-ı rıĥlet var ne ħod ķayd-ı sefer sende 

Meger kim irtiĥāl-i milk-i Ǿuķbāya inanmazsın 

 

     5

  Degildür ķābil-i śabr u taĥāmmül āteş-i dūzaĥ 

Ħuśūśā sen cihānda tāb-ı ħurşįde dayanmazsın 

 

                                                           
  10b   zerāfetle nezāketle: nezāketle zerāfetle D. 

 358  Naĥifį D., s.390 
  5b   dayanmazsın: ŧayanmazsın  D. 
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     6  Olursun yoķ yere dil-beste şerr-i nefs [ü] şeyŧāna 

Ne ġāfilsin dırįġā kendiŋe hįç ħayr śanmazsın 

 

     7  Naĥįfį itdigüŋ cürm ü günehler yāda gelmez mi 

Niçün yanmazdan evvel āteş-i levm ile yanmazsın 

124 a 

359 
 

 [ Naĥįfį ] 

mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

     1  Su’āl eyler iseŋ cānā benim dįdemdeki nemden 

Ŝevāb-ı Ǿişve-i ġamdur ki ķalmış meclis-i Cem’den 

 

     2  Ġarįbüŋ bir ümįdiyle ki ser-gerdānuŋ olmuşdur 

Vefālar vaǾde itmişdik be hey āfet muķaddemden 

 

     3  Muĥabbet resmini yoħsa be dilber yine derc itdim 

Sevilmek ħayl-i ħūbāna revādur mā-taķaddümden 

 

     4  Meger zencįr-i zülfün benüm kim boynuma baġlu 

Yine sāyeŋ nişānıdur rehā eyler dili ġamdan 

 

     5  Mücerred oldıġum luŧf it śaķın Ǿayb eyleme zāhid 

Nişandur baŋa dervįşlik ki İbrāhim Edhem’den 

 

     6  Yine rengįn edālarla Naĥįfį remz idüp yaǾnį 

Bu şiǾri içre yād itmiş meger ism-i muǾažžamdan 

  

                                                           

 359  Naĥįfį Dįvānı'nda ve Naĥįfį mahlaslı şiirlere yer veren ilgili çalışmalarda tespit edilememiştir. (Bk. Kaynakça) 
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360 
 

   [ Naĥįfį ]   

 VELEHU 

feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

     1

  Çekilür kūyuŋaǾuşşāķ-ı perįşān śaf śaf 

Olmaġa Ǿıyd-geh-i vaśluŋa ķurbān śaf śaf 

 

     2  Egilüp bār

-ı firāķuŋla ķamu ķāmet ü ķad 

Aŋa nisbet dizilür serv-i ħırāmān śaf śaf 

 

     3  Göricek āl-i ruħuŋ Ǿāşıķ-ı şeydā bu gice 

Aķıda ķanlu yaşın dįde-i giryān śaf śaf 

 

     4  ǾAcabā ince meyānuŋ baŋa peyveste midür 

Śarılur mı aŋa āyā dil-i nālān śaf śaf 

 

     5  Göre ger ķara ķaşuŋ cümle o ħurşįd-i felek 

Saŋa taǾžįm ide cānā meh-i tābān śaf śaf 

 

     6  Didiler kişver-i dilden çıķıcaķ rāyet-i āh 

Geliyor cevşen ile leşker-i ħāķān śaf śaf 

 

     7

  İre gör Ǿıyd-ı viśāle güzelüm Ǿāşıķ-ı zār 

Vire bu cān ile başı saŋa ķurbān śaf śaf 

 

     8  Be Naĥįfį esicek bāġ-ı tene bād-ı ecel 

Bilüben ķadriŋi el baġlaya ħūbān śaf śaf 

  

                                                           
 360  Naĥįfį D. s.216 
  1b  Olmaġa Ǿıyd-geh-i vaśluŋa ķurbān: El açar būse-i iĥsānuŋa rindān D. 

 2a  bār: bād D. 
  7a  İre gör: ire ger D. 
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124 b 

 - 

125 a 

- 

125 b     

361  

    [ Fāiżį ] 

    BEYĀTĮ 

  mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

     1  Ķaçan kim maķdem-i pāküŋle Ǿālem muĥterem oldı 

Ne şübhe ser-te-ser rūy-ı zemįn bāġ-ı İrem oldı 

 

     2  Varınca ķābe ķavseyni ev ednāya saǾādetle 

Saŋa peyk-i emįn ey śāĥibü’l-miǾrāc ħadem oldı 

 

     3  Behiştüŋ ķıŧǾasıdur ħāb-gāh-ı raĥmet-āmįzüŋ 

Şeref-baħşā-yı Ǿarş [ü] kürsį hem levh [ü] ķalem oldı 

 

     4  Kerem bābuŋ küşād et Fāiżį  nāçāra luŧf eyle 

    Ki zįrā cürm ü taķśįr ile ġāyet pür-elem oldı 

362 
 

      [ Yūnus Emre ] 

mefāǾįlün mefāǾįlün feǾūlün 

     1  Anca zār eyler kim ol bülbül eyler 

Anı da eylemez illā ol eyler 

 

     2

  Baķar gökde görür dostuŋ cemālin 

Çaġırur kim beni deli şol eyler 

 

                                                           
 362  Yūnus Emre D., s.151.  Şiirin tamamı 13 beyitten oluşmaktadır 
  1a   ol: şol  D. 

 1b  Mecmuada her beytin ikinci mısrasının ortasına ‘āh’ nidası eklenmiştir:  

“Anı da eylemez āh illā ol eyler” * 
  2a  Baķar gökde: Kaçan gülde  D. 
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     3

  Ne görindi Leylā'nuŋ yüzinde Mecnūn 

Aķıdup göz yaşın āb u sįl eyler 

 

     4  Ne göründi şol Ferĥād'uŋ gözine 

Ķayalar kesüben dosta yol eyler 

 

     5  Ne göründi Şāh İbrāhįm Edhem’e

 

Tācını taĥtını tārumār eyler 

 

     6

  Bį-çāre Yūnus’un altūn sözini      

  Söyleme nādāna ķızıl pul eyler 

126 a 

363  

      [ Yūnus Emre ] 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1  Eyyūb’em mübtelāyam derde dermān isterem 

  ǾĀşıķam dil-hastayam cāna cānān isterem 

 

     2

  YaǾķub’am aġlaram Yūsuf içün ķıldum firāķ 

  Yūsuf’am zindān içinde fażl-ı Raĥmān isterem 

 

     3  Mūsā'nuŋ Ŧūr'ına vardum dost cemālin görmege 

Gitdi Ǿaķlum nāgeh ol dem sırr-ı Sübhān isterem 

 

     4  Bir mekāna gelmişem ki ol benüm yurdum degül 

Ħızr'ıla žulmete irdüm āb-ı ĥayvān isterem 

  

                                                           
  3    Bu beyit  a.g.e.’de 4. beyittir. 

 3a  görindi: görür D. 
  5     Bu beyit  a.g.e.’de 6. beyittir. 

 5a   Şāh İbrāhįm Edhem’e: Şeh İbrāhįm gözine  D. 
  6     Bu beyit  a.g.e.’de 13. beyittir. 
 363  Yūnus Emre D., s.310 
  2a  aġlaram: aġlaradım D. 
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     5  Defter-i Ǿamālümi yüklendüm itdüm Ǿazm-i rāh 

Menzil-i maķsūda Ĥak'dan emr ü fermān isterem 

 

     6  Yūnus Emrem bilmedi hįç kimseler ĥālüm benüm 

  Ĥālimi Ǿarż itmege bir merd-i Ǿirfān isterem 

364 
 

         [Naķşį Ali ] 

mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

     1  Eyā sen śanma kim senden bu güftārı dehān söyler 

  Veyā terkįb olan Ǿunśūr yāħud laĥm-ı zebān söyler 

     

     2

  Seni ol saŋa bildirmek murādıŋ ķaśd idüp Mevlām 

  ǾAnāsırdan giyüp bir ŧon yüzünden tercemān söyler 

 

     3

  Şular kim bilmedi nefsin Ǿarefden almadı dersin 

  Degüldür Ĥaķķa Ǿārifler özün bilmez yalan söyler 

 

     4

  Kimiŋdür bunca cünbüşler kimiŋdür nuŧķ iden diller 

  Özünden olmadı Ǿārif özünden özge kān söyler 

 

     5

  Ħayāl-i žıll yeter ġayrı görinen ħayme-i tende 

Degildür nuŧķ iden śūret derūnunda devrān söyler 

  

                                                           
 364 Naķşį Ali D., s.202 
  2a   Mevlām: Mevlā  D. 
  3     Bu beyit  a.g.e.’de 4. beyittir. 

 3a   Şular: olar / almadı: almayup   D. 

  4     Bu beyit  a.g.e.’de 5. beyittir. 

 4a   diller: gevher  D. 

 4b   olmadı: olmadıŋ  D. 
  5     Bu beyit  a.g.e.’de 6. beyittir. 

 5a   ġayrı: Ǿibret  D. 



262 

     6

  Seķāhüm Rabbühüm ħamrın içen Ǿāşıķlar ey Naķşį 

  İrer maǾşūķuna anlar mekāndan lā-mekān söyler  

  

  Raĥmānum raĥįmüm kerįmüm Allāh 

 


Ayasofya’da saġ cānibinde olan direkde üç de ħaŧ vardur. Görenleriŋ maǾlūmudur. 

Sulŧānü’l-evliyā Naķşį Efendi’nüŋ kelām-ı dürer-bārlarıdır. Allāhumme enfiǾnā bi-

şefāǾatihi. 

 

126 b 

365 
 

[Eşrefoġlu ] 

feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

     1  Nideyüm śabr idebilsem dil ü cān oda yanar 

Velį āh eylerisem kevn ü mekān oda yanar 

 

     2

  Büridi yir yüzini āhıla zārum dütüni 

Bu iŋildüm zārına cümle cihān oda yanar 

 

     3  Beni vaśluŋdan ırāġ eyleyüp cennetde ķoma 

Bu iŋildüm işiden ĥūr-ı cinān oda yanar 

 

     4

  Yā Rab firķatüŋ odına yanarıdı kevn mekān 

Yine hicrüŋ odına kevn [ü] mekān oda yanar 

  

                                                           
  6    Bu beyit  a.g.e.’de 7. beyittir. 

6a  Seķāhüm Rabbuhüm : “Seķāhüm Rabbuhüm şerāben tahūren./ Rableri onlara tertemiz bir içki içirir.”   

(İnsan 76/21) 

   Naķşį Ali’ye  ait “Eyā sen śanma kim senden bu güftārı dehān söyler” mısraıyla başlayan şiirin üzerinde bu yazı  

yer almaktadır 
 365  Eşrefoġlu D. s. 27 
  2a  dütüni: tütüni D. 

 2b  cümle: işbu D. 
  4a   kevn mekān: tamu  D. 

 4b  Yine hicrüŋ odına kevn [ü] mekān oda yanar: Niçe yüz biŋ per-i pervāne revān oda yanar D. 
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     5

  Eşrefoġlı yana gör kūy-ı kenārında Ĥaķķuŋ 

Dimeyeler Rūmį’ye ibn-i fülān oda yanar 

366 
 

           [ǾAzįz] 

        7’li Hece Ölçüsü 

     1

  ǾAşkıŋ dadı göŋlümde  

Hiç gülmedim Ǿömrümde 

Muĥammedi seyrimde  

Ġāyet göresim geldi 

 

     2

  Terk eyledüm dünyāyı  

N’idem ġayrı sevdāyı 

Muĥammed Muśŧafā’yı  

Her dem göresim geldi 

 

     3  Dostum göster yüzüŋi  

İşideyüm sözüŋi 

Ħāk-i pāye yüzümi  

Her dem süresim geldi  

 

     4

  Vuślat içre çok  Ǿanā  

Çün oldı Ǿömrüŋ hebā   

Yolıŋa cānım fedā  

Amān idesim geldi 

  

                                                           
  5    Bu beyit a.g.e. ‘de 6. beyitttir. 
 366  Türk Şairleri II, s. 627 

  1b  gülmedim: görmedim  Türk Şairleri II 
  2a  eyledüm: idelim  Türk Şairleri II 

 2d  Her dem: Aman  Türk Şairleri II 
  4a  içre çok  Ǿanā : içün sivāna  Türk Şairleri II 

 4b  Çün oldı Ǿömrüŋ: Ömrüni kıldım  Türk Şairleri II 
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     5  Müştāķım cemāline  

İrgür hem viśāline 

Luŧf it ǾAzįz bendeŋe 

Ġāyet göresim geldi 

127 a 

- 

127 b 

367 
 

               [İsā Maĥvį] 

         BABA ŦĀHİR 

      1 0’lu Hece Ölçüsü 

     1  Bulmaķ dilerseŋ dā’im saǾādet 

Cān u göŋülden Allāh’a yalvar 

Ġafletde ķalma eyle Ǿibādet 

Cān u göŋülden Mevlāya

 yalvar 

  

     2  Aldanma zinhār fānį cihāna 

Taķvā-yı źikri ķūt eyle cāna 

Uçmaķ dilersen bāġ-ı cināna 

Cān u göŋülden Allāh’a yalvar 

  

     3  Ķaldır dilinden keŝret hicābın 

  Sırrıŋda oķı vaĥdet kitābın 

  İçmek dilerseŋ vuślat  şerābın 

  Cān u göŋülden Allāh’a yalvar 

 

     4

  Taŧhįr-i śāf it irgür viśāle 

Yaķdurma nefsin nār-ı celāle 

Baķmaķ dilerseŋ nūr-ı cemāle 

Cān u göŋülden Mevlāya yalvar 

                                                           
 367  Tezkire-i Sālim, s.196   
  1d  Mevlāya: Allāh’a 
  4  - a.g.e 
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     5  Yoķluķda yoķla maǾnāyı Maĥvį 

  Maķśūdı aŋla śarf  ile naĥvı 

  Merdūd-ı rāh ol gel iste saĥvı 

  Cān u göŋülden Allāh’a yalvar 

368 
 

           [Seyyįd Nižāmoġlu] 

mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün  

     1  Gözinden ehl-i inkāruŋ nihān-ender-nihānsın sen 

Muvaĥĥid ķanda kim baķsa Ǿayān ender Ǿayānsın sen 

 

     2

  Gözümdeki gören sensin dilimde söyleyen sensin 

ŞemįǾimsin semāǾımsın bu cān içre ħubānsın sen 

 

     3  Çü sensin evvel [ü] āħir daħı hem bāŧın [u] žāhir 

Mekānuŋ lā-mekān bi-şekk ķamu kevn ü mekānsın sen 

 

     4

  ǾAcāib baĥr-ı vaĥdetsin dü Ǿālem oldı emvācuŋ 

Kenārı ķaǾrı yoķ baĥr-ı Ǿamįķ-i bį-girānsın sen 

 

     5  Boyanmaķdan yaķılmaķdan murāduŋ Ĥaķ ise śūfį 

Vücuduŋ aradan maĥv it nažar ķıl gör ne kānsın sen 

 

     6

  Vücūduŋ varlıġı Seyyįd Nižāmoġlı’nı al gitsün 

Ulaşdur aślına ānı ĥayvān-ı cāvidānsın sen 

  

                                                           
 368   Nižāmoġlu D., s.289 
  2   Bu beyit a.g.e.’de 3. beyit ile yer değiştirmiştir. 

 2a  Gözümdeki. Gözüm ki D. 

 2b  Bu cān içre ħubānsın sen: benüm cānumda cānsun sen D. 
  4a  dü Ǿālem oldı emvācıŋ: ki her dü Ǿālem emvācuŋ D. 
  6   Bu beyit a.g.e’de 7. beyittir. 

 6b  ĥayvān: ħayāt  D. 
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128 a 

369 
 

    [ Ŧırsį] 

    1

  Noldı saŋa eyā göŋül Ǿaşķ-ı ĥabįbe mi uġraduŋ 

Durmaz aķar gözüŋ yaşı ŧūfān-ı Nūĥa mı uġraduŋ 

 

     2

  Ķuruduŋ  şol ķavlar gibi key kızduŋ ĥamamlar gibi 

Ŧuŧuşduŋ külĥanlar gibi nār-ı cahįme mi uġraduŋ 

 

     3

  ǾArż eyleyen Ĥaķķa sözin maĥv eyleyen anda özin 

Ŧūr daġında Mūsā gibi nūr-ı Ħudāya mı uġraduŋ 

 

     4

  Çalķanırsın gemi gibi çaġlarsın ırmaķlar gibi 

Āh idersin YaǾķūb gibi ayrılıġa mı uġaduŋ 

 

     5  ǾAbdurraĥim Ŧırsį sen yürür iken śaġ [u] esen 

Cānlar alup başlar kesen heybetlü şāha mı uġraduŋ 

128 b 

370 
 

   BEYĀTĮ  İLĀHĮ ÇENBER 

   fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1  Hem esįr-i dām-ı zülf  ü ħāl-i ħaddüŋdür göŋül 

Hem yolunda pāymāl-i serv-ķaddüŋdür göŋül 

 

     2  Pā-bürehne bir gedā-yı bį-ser ü sāmān iken 

ǾĀşıķ olmaķ ol şeh-i ĥüsne ne ĥaddüŋdür göŋül 

 

Aman ey ħāl-i ħaddüŋdür göŋül 

                                                           
 369  Ŧırsį D., s.163 
  1a  Ǿaşķ-ı ĥabįbe mi: aceb ne derde  D. 

  2  Bu beyit a.g.e.’de 3. beyittir. 
  3  Bu beyit a.g.e.’de 11. beyittir. 
  4  Bu beyit a.g.e.’de 2. beyittir. 
 370  Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
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371 
 

              BEYĀTĮ  ĐARBEYN 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1  Ķıśśa-i hicrüŋ  n’ola itsem ĥikāyet biŋde bir 

ǾArż-ı ĥāle düşmez oldı çünki fırśat biŋde bir 

 

     2  Dāġlar yaķmaķ elif çekmek ĥesāb-ı Ǿaşķda 

Birde birdir ey şeh-i ĥüsn-i melāĥat biŋde bir  

 

Yā lel li yelel le le li vāy hem hikāyet biŋde bir 

129 a 

372 
 

BEYĀTĮ USŪLEŞ ĐARBEYN 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1  Ġonçeye şol neş’e kim çāk-ı girįbān itdürür 

Bülbül-i şūrįdeye feryād u efġān itdürür 

 

     2  Dil hevāyį olmada esdükce bād-ı nev-bahār 

Bu hevālar adama Ǿazm-ı gülistān itdürür 

 

İtdürür tā dür ten dür yel le lel lel li 

Yār girįbān  itdürür 

 

373 
 

     ÇENBER 

           fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1  Mihr olur ser-germ-i ħaclet bāde-ħˇār oldukça sen 

Māha dāġ olmaķda ġamzeŋ neş’e-dār olduķça sen 

  

                                                           

 371  Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
 372  Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
 373  Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
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     2  Dāmdan evvel atar fitrāke kendin murġ-ı dil 

Nāz-ı niyyetüm māil-i śayd şikār olduķça sen 

 

ǾÖmrüm cānım aman bāde- ħˇār olduķça sen 

374 
 

     BESTE DEVR-İ KEBĮR 

      fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1  Cūşiş-i seyl-i sirişkim nev-bahār olsun da gör 

Dāġlarla śaĥn-ı sįnem lālezār olsun da gör 

 

     2  Keştį-i baĥr-i teġāfül ber ķarār olsun mu hįç 

Bād-ı ġamda bir muĥālif rūzgār olsun da gör 

375 
 

 [ Nā’ilį ]  

     BESTE  REMEL  

mefǾūlü mefāǾįlü mefāǾįlü feǾūlün 

     1

  Ne bįş ne kem Ǿālem yeksān bilirüz biz 

Her gördügümüz mūr Süleymān bilirüz biz 

 

     2  Yoķ Nā’iliyā şübhemiz encām-ı verāda 

Bu gerdįş-i eflākį de ħayrān bilirüz biz 

 

Ah yelel yā lelli yā le le lel li ah bilirüz 

  

                                                           
 374  Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 

 375  Nā’ilį D., s.300.  Şiirin tamamı beş beyittir. 
  1b  mūr: mūrı  D. 
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129 b  

376 
 

 BEYĀTĮ 

      İLĀHĮ 

   [Nālį] 

       feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

     1

  Saŋa ey şāh-ı kerem uymayanuŋ bitmez işi 

Bu Leheb gibi anuŋ tebbet olur serzenişi 

Ayāġı

 ŧopraġına yüz sürenüŋ ķutlu başı 

Çün ŧoġup ŧutdı cihān yüzini ĥüsnüŋ [güneşi] 

Kim ola sevmeye bu vech ile sen māh-veşi 

    

     2

  Maķdemüŋle n’ola şād olsa şehā kevn ü mekān 

Oldı āfāķa vücūduŋ sebeb-i emn ü emān 

Berķ-i şemşįrüŋ ile yandı śalįb [ü] evśān 

Parmaġından aķıdup āb-ı revān baħş-ı revān 

Niçe yüz biŋ kişiden defǾ idisersin Ǿaŧaşı 

    

     3

  Ķāmetüŋ bükdi ķadüŋ sidrenüŋ ey ġonçe-dehen 

Şübhesiz bedr-i ruħuŋ şems [ü] ķamerden rūşen 

Ħūb idi Yūsuf-ı KenǾān sen andan aĥsen 

Türke  Kürdi ǾAcemi Hindu  bilür buŋı ki sen 

Hāşimį’sin ǾArabį’sin Medenįsin Ķureşį 

  

                                                           
 376  Nālį D., s.156-157-158 
  1a   şāh-ı kerem:  şāh-ı rüsül D. 

  1c   Ayāġı: Ayāġuŋ  D. 

 1d  [güneşi]: - M. 
  2    Bu bent a.g.e. de 4. benttir. 

 2a   oldı: K’oldı  D. 

 2d  Parmaġından: Barmaġuŋdan  D. 
  3b  Şübhesiz: ser-be-ser  D. 

 3c  KenǾān: KenǾāni  D. 

 3d  Türke  Kürdi ǾAcemi Hindu  : Türk ü  Kürd ü ǾAcem ü Hind D. 
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     4

  Eşk kim yoluŋa aķmaz yere geçsün dir ise 

Uymayan şerǾüne nefsüŋ ķuludur [ger] hür ise 

İrişür saŋa kimüŋǾaşķ ile ķalbi pür ise 

Sen emįre ķul olan her ne ķadar müdbir ise 

Bende-i muķbil olur miŝl-i Bilāl-i Habeşį 

    

     5

  Ķorķıdup nār ile ħalķı gehi firdevs aŋa 

Ümmete ħavf u recādan ġarażı ĥiśśe dege 

ŞerǾi icrāda o şeh baķmadı paşa vü bege 

Yerdeki  daǾveti fevt ola gidem diyü göge 

Beline baġladı ol nūr-ı bilā-sāye ŧaşı  

         VELEHU

 

     6

  Kef-i muǾciz eŝerüŋ nuŧķa getürdi ĥaceri 

İki şaķķ eyledi engüşt-i şerįfüŋ ķameri 

MuǾcizeŋ mürde-i ĥayy itdi yüritdi şeceri 

Sensin ol püşt ü penāh u melek ü ins ü perį 

Enbiyānuŋ güzeli sevgülüsi  ħūb u ħoşı 

   

     7

  Yüz süreŋ ħāk-i der-i devletüŋe server olur 

Nažaruŋ seng-i siyāha doķına gevher olur 

Cündüŋe vaķt-i ġazā cünne der-i Ĥayber olur 

Üzilür Ǿırķ-ı Ebū Cehl gibi ebter olur 

Sen Ebū’l-Kāsım ile her kim iderse güleşi 

  

  

                                                           
  4    Bu bent a.g.e. de 2. benttir. 

 4a  dir: dür  D. 

 4b  [ger]:  -M 

  5    Bu bent a.g.e. de 6. benttir. 

 5a  firdevs aŋa: firdevs öge D. 

  Şiirin devamı ikinci sütunda velehu  ibaresiyle bağlanmıştır. 
  6   Bu bent a.g.e. de 8. benttir. 
  7   doķına: ŧoķına  D. 

 7e  güleşi: güreşi  D. 
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     8

  Zįr-i [...]  ķodı nüh felegi Rabb-i felaķ 

Vechi var sürse yüzin pāyuna ħurşįd ü şafaķ 

Ħalķ-ı eşyāya sebeb oldı vücūduŋ muŧlaķ 

Dįg-i ĥikmetde bişürdi çü senüŋ sevgili  Ĥaķ 

Cebre’įl olsa n’ola maŧbaħınuŋ hįme-keşį 

    

     9

  ǾAndelįb itdi çü Ĥaķ Rūĥ-ı Emįn’i gülüŋe 

Cenneti itse fedā n’ola śafį fülfülüne 

Beźl ider Nālį ķabūl olsa revādur yoluŋa 

Ve’đ-đuĥā virdüŋe  ve’l-leyl oķudum sünbülüŋe 

Rūşenį virdi budur küllü ġadātin ve Ǿaşį 

130 a 

                                

  

                                                           
  8    Bu bent a.g.e. de 5. benttir. 

 8a   [...]: pāyüŋde  D. 

 8b   sürse: sürerse  M.  

 8d   sevgili: sevgüŋi  D. 
  9b   itse fedā n’ola: n’ola fedā itse  D. 

 9c   Nālį:  Na’lį / revādur: revānın  D.  



272 

377 
 

         BĀĶĮ EFENDİ 

mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

     1  Seĥerde bülbüli gördüm uçar āheste āheste 

       Meger sen ġonceye rāzın açar āheste āheste 

 

     2  Geçüp bu ħāne-i dilden ħayālüŋ Ǿaskeri her dem 

Bihamdillah bu günler de geçer āheste āheste 

 

     3  Ķatı maġrūr olup ĥüsne iken cevr itme Ǿuşşāķa 

Güzellik pāyidār olmaz geçer āheste āheste 

 

     4  Ķaşuŋla çeşmüŋ ey dilber uraldan baġrıma yāre 

Bu çeşmüm ķanlu yaşını siler āheste āheste 

 

     5  Bu Bāķį nār-ı hicrüŋden gözün yaşın revān itmiş 

Oturmuş künc-i ĥasretde siler āheste āheste 

378 
 

              NAŽĮRE-İ ǾAZMĮ 

mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün mefāǾįlün 

     1  Seĥer bād-ı śabā ŧurmaz eser āheste āheste 

Śafādan serv başını sallar āheste āheste  

 

     2  Gice tā śubĥ oluncā derd ile efgān ider bülbül 

İşidüp gül anuŋ zārın güler āheste āheste 

 

     3  Ķonar hicrüŋle her şeb ħāne-i dilde sipāh-ı ġam 

Yine rūz-ı viśālüŋle göçer āheste āheste 

  

                                                           

 377  Bāķį Dįvānı'nda ve Bāķį mahlaslı şiirlere yer veren ilgili çalışmalarda tespit edilememiştir. (Bk. Kaynakça) 

 378   Türk Şairleri I, s.649 
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     4

  Çıķup gülşende bülbüller dehān-ı yār medĥ itse 

Śafādan ġoncalar aġzın açar āheste āheste 

 

     5  Viśāl-i yār isteriseŋ taĥammül eyle ey ǾAzmį 

Murāda śabr iden kişi irer āheste āheste 

 

130 b 

379 
 

    ĀGEHĮ 

feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

     1

  Çekdirüp firķataŋi bizden ıraġ olduŋ sen 

Baĥr-i firķatle niçe furtunalar çekdüm ben 

 

     2  Sen yaķarsun bu fenālarda göŋüller şehrin 

Dil ü cān mülkini yaġma idici sensin sen 

 

     3  Bād-ı Ǿaşķuŋ alavand eyledi  śabrum gemisin 

İlevend oldı göŋül mülki senüŋ derdüŋden 

 

     4

  Barbaratsaŋ siyeh aŧlasdan olalı cānā 

Gemici neftlerin Ǿāşıķ-ı zār etdüŋ sen 

 

     5

  Seyr iden yüzüŋi deryāda irişür Ħıžra 

Ķadre irer seni bir kerre ķadırġada gören 

  

                                                           
  4a   Çıķup :kaçan   Türk Şairleri I 

 4b   Śafādan:deminle  Türk Şairleri I 
 379   Tietze, s.114 
  1a   Çekdirüp: Çekdürüp  Tietze. 

 1b   firķatle: firķatde  Tietze. 

 2a   yaķarsuŋ: yıķarsın  Tietze. 

 2b   fenālarda: yaķalarda  Tietze. 

 3a   mülki: tıflı  Tietze. 
  4a   siyeh: siyāh M. 

  5     Bu beyit ve 6. beyit a.g.e.’de yer değiştirmiştir. 
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     6

  Baĥr-i Ǿaşķ içre yürüsem n’ola yelken ŧoruda 

Bir ĥarāmį baķıcı yāra esįr oldum ben 

 

     7

  Yār aġyār ile seyrāna çıķar deyrāda 

Ehl-i dil Ǿāşıķ olan olta vur geŋ yaķadan 

 

     8

  Dūd-ı āhum direk oldı bu zemįn keştįdür 

Bir yeŋi yelken olupdur  aŋa bu çerħ-i köhen 

 

     9  Canda śuġurya ŧurur derd ü belā renc ü Ǿanā 

İstif oldı göŋül manķaları derdüŋden 

 

     10  Geldi baśdı dil ü cān zevraķını derd ü elem 

Bizi çignetmege bu fülk-i felek ŧutdı dümen 

 

     11

  Rūzgār oldı muħālif başuma üşdi belā 

Pişledi geldi ķarantı yine başdan ķıçdan 

 

     12

  Baĥr-i ‘aşķa düşeli oldı muħālif çenber 

  Ķorķum oldur ki gele bād-ı belā yapraķdan 

 

     13  Eger olduŋsa muĥabbet deŋizinde mellāh 

Puśula şevķ gerek ħarti ġam u derd ü sühan 

 

     14  ǾAşķ deryāsına śalduŋsa göŋül zevraķını 

Bulımazsın bu yaķalarda dilā sen mesken 

  

                                                           
  6b   esįr: esįrem M. 
  7b   vur: vurur  Tietze. 
  8b   çerħ-i: gerdūn-i Tietze. 
  11b  ķarantı: ķarıntı Tietze. 
  12b  sühan: mihen Tietze. 
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     15

  Rūzgāruŋ ķarışıķ oldı hazer eyle dilā 

  Üstine aldurasın tira mola mayna seren 

 

     16

  Ħublar forsa ķaçup saŋa kenār olmaz ise 

  Olma anlarda alarġa bir iki gün ķatlan 

 

     17  Baĥr-ı Ǿaşķ içre olan Ǿāşıķa pend ey zāhid 

Ķaradan olta oŋarmaķ gibidür geŋ yaķadan  

 

     18

  Götür irġalayı olma paçariz ey aġyār 

  Yāri ben bahr kenārında kenār eyer iken  

 

     19  Ey göŋül niçe yatursın bu limān-ı tende 

Himmetüŋ lengerin al mevsimidür aç yelken 

 

     20  Ķorsan ol ĥāśılı dünyādan alarġa olagör 

Bu ħayırsuz aŧada ŧurma dilā ise seren 

 

     21

  Rūzgāruŋ pupa olmaz ise avlamaġıla 

  Yüri deryā üzerinde bir iki gün oyalan 

 

     22  Himmetüŋ göncügin eldeŋ śalıvirme zinhār 

Keştį-yi śabrıŋı  śaķlar alavand olmaķdan 

 

     23

  Almurġiy-le yüri yoġısa yel yelkende 

   Eger Ǿāşıķ olamazsan hele bāri yelten 

  

                                                           
  15    -M. 
  16    -M 
  18    -M. 
  21     -M. 
  23a   Almurġiyle: Almarġayla Tietze. 

 23b   Eger: çünki  Tietze. 
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     24

  Ķulzüm-i Ǿaşķa sefer eylemege Ǿazm eyle 

   Rūzgār-ile yüri tende fora sök yelken 

 

     25  İtmek isterseŋ eger bāġ-ı cihānda manca 

ǾAmel ü zühd ķomanyasını vāfir yüklen 

131 a 

     26

   Orsa varsaŋ varamazsın poca varsaŋ girdāb 

Nice kullansaŋ atar ķaraya bu geşt-yi şen 

 

     27  Olmadın lenger-i ten baĥr-ı fenāda fonda 

Pupa ālātla cān kalyetasını kullan 

 

     28

  Ey dirįġā bizi ġāfille zebūn etdi havā 

Geldi baśdı demür üstinde yaturken düşmen 

 

     29  Yā ilāhį bizi girdāb-ı havādan ķurtar 

Bize yol vir varalum bir ilimana erken 

 

     30

  Kelimātüm dūr-ı deryāda ĥaķįķat aŋlar 

Baĥr-ı maǾnāda şināverlik iden ehl-i süħan 

 

     31

  Olsa deryā ķumı mikdārı ķayurmazdı derdüŋ 

SāǾati var geçer ey Āgehį śabr it ķatlan 

  

                                                           
  24b   Rūzgār-ile: Rūzgār oldı  Tietze. 
  26a   varamazsın: çıķamazsın / varsaŋ: gitseŋ Tietze. 

 26b  şen: ten Tietze. 
  28a   havā: -M. 
  30a  deryāda: deryā-yı  Tietze. 
  31a  ķayurmazdı: ķayurmaz Tietze. 
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131 b 

380 
 

      [Fevrį] 

MEŜNEVĮ-Yİ FEVRĮ DER NAǾT-I ĤAŻRET-İ  

AĤMED ǾALEYHİ’S-SELĀM 

feǾilātün mefāǾilün feǾilün 

            I 

     1  Ey resūl-i Ħudā-yı Celle Celāl 

V’ey Nebiyy-i Müheymin [ü] MüteǾāl 

 

     2  Ey ŧabįb-i ķulūb-i ķavm-i Ǿalįl 

V’ey şefįǾ-i źünūb-ı fıķra-i đāl 

 

     3  Ey beşįr-i ahāli-yi įmān 

V’ey neźįr-i gürūh-ı küfr-i đalāl 

 

     4  Hep yüzüŋ śuyuna yaradıldı 

Baĥr u ber şūr-ı selsebįl ü zülāl 

 

     5  Saŋa taǾyįn olundı ħulķ u Ǿažįm 

Saŋa taĥśįn olundı ħūb ħıśāl 

 

     6  Nūr idiŋ yire düşmedi sāyeŋ 

Ķanda ya saŋa şebįh ü miŝāl 

 

     7  Kef-i cūduŋ seĥāb-ı raĥmetdür 

Aķsa andan Ǿaceb mi āb-ı zülāl 

 

     8  Keremüŋ vaĥş u ŧayra şāmildür 

Söyleyüp luŧf umar ise ġazal 

 

                                                           

 380  Nu’ût-ı Nebeviyye, s.267. 
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     9  Nūrı nūrundan iķtibās itdi 

Ħıdmetüŋ itse n’ola bedr ü hilāl 

 

     10  Olamaz luŧfuŋı şumūl kelām 

İdemez ħalķuŋı iĥāŧa maķāl 

 

     11  Źātuŋı nice bilsün ehl-i Ǿuķūl 

Vaśfuŋı nice itsün ehl-i ħayāl 

 

     12  Ne özüŋ fehm idüpdür ehl-i ħıred 

Ne sözüŋ derk idüpdür ehl-i kemāl 

 

     13  Hep anuŋçün durur bu baĥŝ ü cidāl 

Hep anuŋçün olur bu ceng ü cidāl 

 

     14  Ǿİlm ü fażl u kitāb cümle senüŋ 

Bāb-ı faśl [u] ħiŧāb cümle senüŋ 

    II 

     1  Dehr-i mestānedür ħiŧābuŋdan 

  Ayıķ içendurur şarābuŋdan 

 

     2  Lā-mekān u mekānı hep gördüŋ 

  Ŧurdıġuŋ gibi cāme-i ħˇābuŋdan 

 

     3  Evvelüŋ āħirüŋ ķamu Ǿilmin 

Bildi ĥarf aŋlayan kitābuŋdan 

 

     4  Bį-baśarlar görürdi gice yolun 

BurķaǾ açduķca māh-tābuŋdan 

 

     5  Çāh-ı bį-āb eyledüŋ pür-āb 

Mażmażaŋla düşen lüǾābuŋdan 
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     6  Gözlerüŋ ħˇābda dilüŋ bįdār 

Çoķ kemāl aŋlanur bu ħˇābuŋdan 

 

     7  Cümle aśĥābuŋ içindi itdi vużū 

  Şol ki maǾdūd ola gül-ābuŋdan 

 

    8  LemǾadur mihr ü māh nūruŋdan 

  Zerredür encüm āfitābuŋdan 

132 a 

     9  Baĥr-i pür-şūr olurdı aźb-i Furāt 

  Ķaŧre düşse aŋa lüǾābuŋdaŋ 

 

     10  Cevher eyler işini ŧālib olup 

Behre alan kişi türābuŋdan 

  

     11  Mürcimem Ǿāśįyem günehkārem 

  Sürme luŧf it beni cenābuŋdan 

 

     12  Mücrim isem hele kimesne gelüp 

  Gitmedi nā-murād ķapuŋdan 

 

     13  Gülşen-i cennete girer her kim 

  Ĥaremiŋe giderse pāyuŋdan 

 

     14  Vaśf-ı źātuŋda Ǿācizem ammā 

  Ġarazum budur ey Ĥabįb-i Ħudā 

 

    III 

     1  Źikrüŋ olsun olursa dilde maķāl 

Fikrüŋ olsun olursa cānda ĥayāl 
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     2  Nām-ı pāküŋ Muĥammed Aĥmeddür 

Bes degül mi lįvā-yı ĥamd ile dāl 

 

     3  Seni arar ŧurur zemįn ü felek 

Seni ister yürür bu māh ile sāl 

 

     4  Māh-ı gerdūn senüŋ çerāġuŋdur 

Şereri encüm ü fitįle hilāl 

 

     5  Cümle Ǿālem saŋa muķaddemdür 

İtdi maŧlūb źātuŋı müteǾāl 

 

     6  Enbiyānuŋ netįcesi sensin  

Śonradan geldügüne oldur ĥāl 

 

     7  Cümle tafśįlen enbiyā Ǿilmin 

İtdi Ĥaķ sende cemǾ idüp icmāl 

 

     8  Saŋa ĶurǾānı eyledi tenzįl  

İdüp iǾcāz içinde siĥr-i helāl 

 

     9  Tā feśāĥatda vü belāġatda 

Füśeĥāda ķoymaya nuŧķa mecāl 

 

     10  Kütüb-i evvelįni anuŋ içün 

Fesħ idüp ĥükmin iyledi ibŧāl 

 

     11  Fażluŋa bes degül mi şāhid kim 

Ħalķa sensin şefįǾ-i yevm-i su’āl 

 

     12  Ben de bir sā’ilim cenābuŋdan 

İtme nehy eylesem ümįd-i su’āl 
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     13  Belimi bükdi ŝıķl-ı ĥaml-i günāh 

Beni yüzin çökerdi bār u bāl 

 

     14  Ķaldum ayaķda ey şefįǾ-i źünūb 

Ķaldur üftādeŋi meded elüm al 

 

     15  Hey meded şefķat it günāhum çoķ 

Senden özge velį penāhım yoķ 

132 b 

 

     IV 

     1  Enbiyā içre Murtażāsın sen 

Aśfiyā içre Muśŧafāsın sen 

 

     2  Enbiyādan egerçi soŋ geldüŋ 

Cümleye lįk muķtedānsın sen  

 

     3  Śūretā gerçi kim mu’aħħarsın  

Ħaber aldım ki mübtedāsın sen 

 

     4  Faķr ile faħr ķāl u ĥālüŋ iken 

Mülk-i kevneye padşāsın sen 

 

     5  Miĥr ü meh gerçi dehri rūşen ider 

Ĥaķ budur nūr-ı reh-nümāsın sen 

 

     6  Gerçi eşyā ķamu merāyādur 

Lįk āyine-i Ħudāsın sen 

 

     7  Žıll-ı Ĥaķ oluban zemįn üzre 

Sāyesi düşmeyen hümāsın sen 
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     8  N’ola ŧūbā nihāl-i cennet ise 

Ŝemer-i şāħ-ı güher-bāsın sen 

 

     9  N’ola tāvūs-ı kuds ise Cibrįl 

Bülbül-i Ǿarş-ı ħoş-nevāsın sen 

 

     10  Saŋa nisbet ķıbāb-ı dehr ĥabāb 

Bįkerān baĥr-ı pür-śafāsın sen 

 

     11  Güm-reh-i žulmet-i đalālet içün 

Aħter-i maŧlaǾ-ı Ħudāsın sen 

 

     12  Derd-i ‘ıśyāna ey ŧabįb-i ķulūb 

Dünyede var ise devāsın sen 

 

     13  Benüm iki cihānda maķsūdum 

Evvel Allāh ŝāniyāsın sen 

 

     14  Vācibe mümkine ķamu ferde 

  Maŧlab u maķśad u menāsın sen 

 

     15
  Mihr idüp saŋa Ĥak didi levlāķ 

  Seni tavśįf ider bu źerre-yi ħak 

  V 

     1  Ĥaremüŋdür ĥarįm-i bāġ-ı cinān 

Ħademüŋdür ŧavā’if-i Ǿunvān 

  

     2  ǾĀlem ü ādem içre sensin sen 

Eşref-i ħalķ u zübde-yi insān 

 

                                                           

  15a  levlāķ: “ Levlāke levlāke le-mā halaktü’l- eflāke/ Sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım”  (Bk. 

Yılmaz, 2013:  456) 
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     3  Senüŋ içün oķundı ħutbe-yi kevn 

Senüŋ içün olundı mažhar-ı kān 

 

     4  Tevbe-yi Ādem olmayaydı ķabūl 

Aŋmasa aduŋ idicek Ǿıśyān 

 

     5  Ĥırz-ı cān itdi Nūĥ nūruŋdan  

Virmedi aŋa hiç belā ŧūfan 

 

     6  Hicriŋe doymayup Ĥalįl-i Ħudā 

Kendüyi nāra eyledi perrān 

 

     7  ǾAşķ ile kebş-i cānın ǾİsmāǾįl 

Diledi k’eyleye saŋa ķurbān 

 

     8  Senden almış vü ibtidā olmış  

Yed-i beyżā-yı Mūsį-yi  Ǿİmrān 

 

     9  Yirde bulurdı gökde  istedügin 

Ravżāŋa itse ǾĮsį-yi devrān 

 

     10  Saŋa hergiz nažįr ü miŝl olmaz 

Leyse fil-ħalķı kāǾinān men kan 

 

     11  Ŧoyladuŋ çoġın az niǾmetile 

Gerçi ŧoyulmaz eyleseŋ iĥsān 

133 a  

     12  Saŋa oldı naśįb şükr idüben 

N’ola tesbįĥ iderse ħūnile nān 

 

     13  Niçe ĥaşr ola bulmaya itmām 

Vaśf-ı źātuŋ olınsa şerĥ ü beyān 
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     14

  Gel degüldür hemān saŋa müştāķ 

Sār-ı sırr-ı hevāŋ fi’l-erkān 

 

     15  ǾĀşıķuŋdur ķamu zemįn ü felek  

ǾĀlem ü ādem ü perį vü melek 

 

   VI 

     1  Ĥaremüŋ ravża-yı cināne deger 

Maĥfelüŋ kevn ile mekāna deger 

 

     2  Cevherüŋ ħāki žāhir ü bāŧın 

Niçe gencįne-yi nihāna deger 

 

     3  Ĥacerüŋ üzre ķubbe-yi ħađrā 

Saķf-ı eyvān-ı āsmāna deger 

 

     4  Ķapuŋuŋ her maķāmı mülk-i cihān 

  Lebünüŋ her kelāmı cāna deger 

 

     5  Ŧūtiyā-yı ġubār-ı ħāk-ı rehüŋ 

Niçe biŋ kuĥl-ı Iśfaĥāna deger 

 

     6  Ķapuŋa ķul olan olur sulŧān 

İşigüŋ mülket-i cihāna deger 

 

     7  Rāh-ı kūyuŋdaki muġaylānuŋ 

Ħārı bir niçe gülistāna deger 

 

     8  Şehriŋ eŧrāfınuŋ beyābānı  

Ehli yanında ħānumāna deger 

 

                                                           
  14  gel : dil   NN. 
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     9  ǾAyn-ı zerķāsı ile baŧn-ı Ǿaķįķ 

Birisi baĥr u biri kāna deger 

 

     10  Naħl-ı ħurmā-yı ravża-yı ĥaremüŋ 

Budaġı ŧūbi-yi cināna deger 

 

     11  Ŧoġrılıķda ķapuŋa baş ķoyanuŋ 

Sidreveş başı āsmāna deger 

 

     12  Ķulluġuŋ eyleyen siyāh ķuluŋ 

Her biri ħusrev-i zamāna deger 

 

     13  Baş ķoyan naǾl-i esb-i zāyireŋe 

Farķı çāķ farķ-ı farķadāne deger 

 

     14  Seni medĥ eyleyen Ħudā olıcaķ 

Ġayra söz mi ķalur yegāne deger 

 

     15  Saŋa benden hemān selām olsun 

Rūĥuŋa her nefes peyām olsun 

             VII 

     1  Ey Ĥabįb-i Ħudā selāmun Ǿaleyk 

V’ey şefįǾi verā selāmun Ǿaleyk 

 

     2  Enbiyā içre aśfiyā içre 

Müctebā Muśŧafā selāmun Ǿalek 

 

     3  Ey maķām ile vü zamān ile 

Ħatemü’l-Enbiyā selāmun Ǿaleyk 
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     4

  Ey kelām-ı Ħudāda mā śaddaķ 

Ķavl-i ŝumme denā selāmun ‘aleyk 

 

     5  Ey olan māsivā-yı Yezdāna 

Muķtedā müntehā selāmun Ǿaleyk 

 

     6  Ey žalām-ı đalāl-i güm-rehine 

Aħter-i ihtidā selāmun Ǿaleyk 

 

     7  Ey Ǿiźār u ruħı vü gįsūsı 

Leyl ü şems ü đuĥā selāmun Ǿaleyk 

 

     8  Ey emįn-i memālik-i dünyā 

Şeh-i rūz-ı cezā selāmun Ǿaleyk 

 

     9  Ey ayaġı türābı iksįri 

Cevher-i bį-bahā selāmun Ǿaleyk 

 

     10  Ey dimāġa hevā-yı ħāk-ı rehi 

Būy-ı müşk-i Ħıŧā selāmun Ǿaleyk 

 

     11  Ey duǾāsıyla bir nažarda iden 

DefǾ-i derd ü ġamı selāmun Ǿaleyk 

 

     12  Ey benānı işāretile iden 

Şaķķ-ı bedr-i dücā selāmun Ǿaleyk 

 

     13  Ey günāh ehline muġįŝ ü muǾįn 

Bana maŧlab münā selāmun Ǿaleyk 

  

                                                           
  4a   ŝumme denā: “Sonr ayaklaştı (yere doğru) sarktı.” (Necm 53/8) 
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     14  Rūz u şeb her zamanda her anda 

Bį-riyā dā’imā selāmun Ǿaleyk 

 

     15  Umarın senden ey enām-ı kirām 

Diyesin luŧf idüp aleyke selām 

    

VIII 

      1  Her śabāĥ u mesā selām olsun 

Her revāĥ u Ǿaşā selām olsun 

 

     2  Sācid olduķça rākįǾ olduķça 

Ehl-i arż u semā selām olsun 

133 b 

     3  ĶāǾim olduķça ķāǾid olduķça 

Necm ü mihr ü keyā selām olsun 

 

     4  Ġāfil olduķça źākir olduķça 

Ķavm-i şirk ü Hüdā selām olsun 

 

     5  Śābir olduķça şākir olduķça 

Fuķarā aġniyā selām olsun 

 

     6  Śā’im olduķça ākil olduķça 

Ĥizb-i zühd ü riyā selām olsun 

 

     7  Mümsik olduķça muǾŧį olduķça 

Rahŧ-ı buħl u seħā selām olsun 

 

     8  Vāśıl olduķça nāzil olduķça 

Ħayl-i ĥacc u ġazā selām olsun 
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     9  Mühlik olduķça şāfį olduķça 

Maraż ile devā selām olsun 

 

     10  Cāri olduķça sāri olduķça 

Dehre āb u hevā selām olsun 

 

     11  ǾUlvį olduķça süflį olduķça  

Āteş ile ŝerā selām olsun 

 

     12  Ŝābit olduķça sā’ir olduķça 

Ferş ü Ǿarş-ı Ǿalā selām olsun 

 

     13  Bāriķ olduķça şāriķ olduķça 

Māhtāb u źekā selām olsun 

 

     14  Fāni olduķça bāķį olduķça 

Mümkināt u Ħudā selām olsun 

 

     15  Ben degül Ĥaķ daħı selām itsün  

İns ü cinn [ü] melek peyām itsün 

    IX 

     1  Āl u aśĥāb u tābiǾįne daħı 

TābiǾ-i tabǾ-ı ehl-i dįne daħı 

 

     2  Çār yār-ı Ǿižām u Fāŧımaya 

Ĥasaneyn ü mübeşşirįne daħı 

 

     3  Cümle azvāc-ı ŧāhirātuŋa hem 

Ķamu evlād-ı ŧāhirine daħı 

 

     4  Ĥażret-i Ĥamza ile ǾAbbāsa 

Çār imām-ı mücāhidine daħı 
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     5  Ķutb-ı aķtābına zamānemüzüŋ 

Ħān Süleymān şeh-i zemįne daħı 

 

     6  ǾUlemā vü meşāyıħ u zühhād 

Fuķarā ile śāliĥine dāħı 

 

     7

  Bizi ħayr-ı duǾāda aŋ diyene 

Źākirin ile şākirįne daħı 

 

     8  Ħāżır u ġā’ib ü şüyūħ u şebāb 

Safirįn ü mücāvirįne daħı 

 

     9  Ġāzįye ĥācıya duǾācıya 

Eyü olanlarıŋ kemįne daħı 

 

     10  Yirde gökde olan melā’ikeye 

Ĥāmil-i vaĥy u ĥūr-ı Ǿayna daħı 

 

     11  Ķamu ehl-i Medįne vü Mekke 

Zā’irįn ile Ŧā’ifįne daħı 

 

     12  Ħāśśa şeyħü’l-ĥarem olan mįre 

ǾĀkifįn ile ħādimįne daħı 

 

     13  Cümleten ümmet-i Muĥammed ile 

Enbiyāyile mürselįne daħı 

 

     14  Sen İlāhį ķamuya raĥmet ķıl 

Sen de yā Seyyidį şefāǾat ķıl 

  

  

                                                           
  7a   Źākirin: Źākirüŋ  NN. 
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X 

     1  Ey kerem kānı pāyüne geldüm 

Luŧfuŋ umup cenābuna geldüm 

 

     2  Oķıduŋ Ǿālemi żiyāfet içün 

DaǾvet-i müstecābuŋa geldim 

 

     3  Beni mest it müdām-ı luŧfuŋ śuŋ 

Cām-ı bezm-i şarābuŋa geldüm 

 

     4  Ey ser-çeşme-yi şefāǾat-i ħalķ 

Teşneyem ķandur ābuŋa geldüm 

 

     5  Beŋi ķahr eyleme Ǿināyet ķıl 

Bir yetįmem ki ķapuŋa geldüm 

 

     6  Beni nehy itme sā’il-i luŧfem 

Bāb-ı Ǿizzet-me’ābuŋa geldüm 

 

     7  Gelmedim ķapuŋa ĥisāb virem 

Kerem-i bįhisābuŋa geldüm 

 

     8  Kįmyā-yı nažarla ķıl beni zer 

Yüz sürüyi türābuŋa geldüm 

134 a 

 

     9  Feyż-i nūr eyle dil ħarābesine 

Ey güneş yüzlü tābuŋa geldüm  

 

     10   Beni ref’ [eyle] ħāk-ı źilletden 

Źerreyem āftābuŋa geldüm 
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     11  Ey gül-i bāġ-ı luŧf-i cūdūŋdan 

Baŋa bū vir gül-ābuŋa geldüm 

 

     12  Meded it ey süvār-ı Ǿarśa-yı luŧf 

Merĥamet ķıl rikābuŋa geldüm 

 

     13  Gerçi nālāyıķım vefāŋa hele 

Ŧaybe-yi müsteŧābuŋa geldüm 

 

     14  Şerbet-i şāfi ķıl baŋa iĥsān 

Derd-mendem cevābuŋa geldüm 

 

     15  Ħaste ķıldı beni belā-yı źünūb 

Çāre ķıl ey ŧabįb-i derd-i ķulūb 

 

    XI 

     1  Ey Ĥabįb-i Ħudā Ǿināyet ķıl 

Mücrimem Ǿāśiyem şefāǾat ķıl 

 

     2  Ķaçdum  aǾdā-yı nefs ü şeyŧāndan 

Saŋa geldüm meded ĥimāyet ķıl 

 

     3  Ceyş ü nefs ü hevā ķıtāline hįç 

Ķudretim ķalmadı iǾānet ķıl 

 

     4  Ŧoyladuŋ dehri ħˇān-ı luŧfuŋ ile 

Bįnevāŋı daħı żiyāfet ķıl 

 

     5  Kerem ü cūd pādşāhsın 

Ben ķuluŋa daħı riǾāyet ķıl 
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     6  Himmet eyle beni emįnüŋ idin 

Sırruŋı sįnede vedįǾat ķıl 

 

     7  Bir sen ol bir daħı Ħudā olsun 

Ġayrdan śaĥn-ı ķalbi ħalvet ķıl 

 

     8  Ķapuŋa geldüm ilticā itdüm 

Māsivādan beni ĥırāset ķıl 

 

     9

  Dilek eyle beni ilāhuŋdan  

Di ki Fevrį ķuluŋa raĥmet ķıl 

 

     10  Bāl u ĥāl u me’ālin ıślāĥ it 

Ķavl u fiǾlinde ħayr-ı ümmet ķıl 

 

     11  ǾAmel ü Ǿilmi aŋa teysįr it 

MaǾrifet vir aŋa hidāyet ķıl 

 

     12  Žāhirin mažhar-ı şerįǾat idüp 

Bāŧının maħzen-i ĥaķįķat ķıl 

 

     13  Dįn ü dünyāsın eyleyüp maǾmūr 

Āħiretde yirini cennet ķıl 

 

     14  BaǾd ezįn cām-ı Ǿaşķ içür işini 

Cūşiş şevķ ü źevķ-i ĥālet ķıl 

 

     15  Yā ŞefįǾü’l-Ümem biĥaķķ-ı Ħudā 

Ķıl murādum benim ķabūl ü revā 

  

                                                           
  9a   ilāhuŋdan: Allāhuŋdan NN. 
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134 b 

 - 

135 a 

ǾACEM

 

381 
 

   ĤĀFIŽ-I ÜSKÜDĀRİ 

        ĤAF ĮF BESTE 

mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün 

     1  Bir şūha Ǿāşıķım baŋa biŋ mekr ü āl ider 

Bir serve mā’ilim ki ġamı ķaddi  dāl ider 

 

     2  Būs-ı lebüŋ diler göŋül ammā o seng-dil 

Virmez şifā-yı śadrına mūm bāl ider  

 

Yār ye le lel lele lel lele lel lele lel le le 

Lelli belį  yārim ah cānānım belį şāh 

 

382 
 

             SEMĀǾĮ ĤĀFIŽ  POST 

mefǾūlü mefāǾįlü mefāǾįlü feǾūlün 

     1  Hep nāle-i śad-nüktem o ŧannāze degül mi 

Dil gülşen-i ĥüsnüŋde  nev-āġāze degül mi 

 

     2  Devrį-i ruħıŋdan ben bį-sūz śanursın 

Ben ister iseŋ dāġ-ı dile tāze degül mi 

 

Yelel yelel lel li yelel li yelel li 

Yelel li āh nāze degül mi  

  

                                                           
   Bu ibare sayfanın başında yer almaktadır. 
 381  Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
 382  Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
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383 
 

     SEMĀǾĮ-İ ǾĶADRĮ 

feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

     1  Ruħlarıŋı seyr idelüm berk-i gül-i ter yerine 

Cām-ı laǾlüŋ çekelüm bāde-i aĥmer yerine 

 

     2  Çekelüm sįne-i bį-kįneye  rez duħteriŋi  

Sevelim dāim o gül-çehre-i dilber yerine 

 

Yelele ye le lel lele lel lele lel lele lel li vāy 

  Berk-i gül-i ter yerine 

135 b 

384 
 

        [ǾĀşıķ Yūnus] 

      ǾACEM 

11’li Hece Ölçüsü 

     1  Arayı arayı bulsam izini 

İzinüŋ tozına sürsem yüzümi 

Ĥaķ naśįb eylese görsem yüzüni 

Yā Muĥammed cānum arzūlar seni 

 

     2

  Bir mübārek sefer olsa da gitsem 

KaǾbe yollarında tozlara batsam 

Ħūb cemālin bir kez düşde seyr itsem 

Dost Muĥammed cānım ķurbān olayım 

 

     3

  Zerrece ķalmadı ķalbimde hįle 

Sıdķıla girmişem ben bu Ĥaķ yola 

Ebū Bekir ǾÖmer ǾOsman da bile 

                                                           
 383  Şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. 
 384  ǾĀşıķ Yūnus  D. s.171 
  2d  Dost : Yā /ķurbān olayım: arzūlar seni   D. 
  3a  ķalbimde: gönlümde D. 
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Yā Muĥammed cānım arzūlar seni 

     4

  ǾAlį ile Ĥasan Ĥüseyin anda 

Sevdāsı göŋülde muĥabbet cānda 

Yārın maħşer güni Ĥaķ dįvānından 

Yā Muĥammed cānım arzūlar seni 

 

     5

  Yūnus medĥ ider seni dillerde 

Dillerde dillerde hem göŋüllerde 

Aġlayu aġlayu ġurbet illerde 

Yā Muĥammed cānım arzūlar seni 

385 
 

   [Muĥyį] 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1

  Cümlenüŋ maĥbūbı sensin ey ĥabįb-i ezelį 

Cümle Yūsuflar içinde ey güzeller güzeli 

 

     2

  Cümle ümmet ķapuŋa yalvarı geldi ey ĥabįb 

Hep ķabūl oldı dilekler min aĥad lem-yezeli 

 

     3  Cümle ümmet saŋa Ǿāşıķ oldı ey seyyid-i ħalķ 

Himmetüŋle gitti ġayrı bāġ-ı vaĥdet gezeli 

 

     4  Küntü kenz saŋadur maŧlab-ı aǾlā sensin 

Mažhar-ı źāt-ı Ħudāsın naķş-ı rūhun ezelį 

 

     5  Oldı Ǿuşşāķ gözi giryān dil büryān ey Resūl 

Oldı mecnūn u dįvāne Muĥyį ĥüsnüŋ sezeli 

 

                                                           
  4b  sevdāsı: sevgisi D. 
  5    Bu dörtlük a.g.e.’de 6. dörtlüktür. 

 5a  ider: eyler D. 
 385  Muĥyį D., s.109 
  1a    ey: iy  D. 
  2      Bu beyit a.g.e de 5. beyittir. 

 2a    ümmet: Ǿālem /  ĥabįb: şefįǾ D. 
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136 a 

 

386  

   [Ĥacı Bayrām Velį] 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1  Çalabım bir şār yaratmış iki cihān āresinde 

Baķıcaķ dįdār görinür ol şārıŋ kenāresinde 

 

     2

  Şākirdleri ŧaş yonarlar yonup üstāda śunarlar 

Mevlānuŋ ismin aŋarlar ol ŧaşıŋ her pāresinde 

 

     3

  Şehirden oķlar atılur gelür cānlara batılur 

ǾĀşıķlar cānı śatılur ol şārıŋ pazāresinde 

 

     4

  Şehr didigüm göŋüldür ne Ǿālimdür ne cāhildür 

ǾĀşıķlar cānı sebildür ol şāruŋ mināresinde 

 

     5

  Bu sözi Ǿārif aŋlar cāhiller bilmeyüp ŧaŋlar 

Ĥacı Bayrām kendi baŋlar ol şārıŋ fenāresinde 

387 
 

[Hüdāyį] 

   10’lu Hece Ölçüsü 

     1  İsteyen yārin ĥāk ider varın 

Bulsa dildārın śaķlar esrārın 

  

     2

  Baķmayan cāna irdi cānāna  

Girdi meydāna terk idüp Ǿārın 

                                                           
 386  Ĥacı Bayrām Velį Ş., s.212 
  2b  Mevlānuŋ: Çalabın Ĥacı Bayrām Velį Ş. 
  3a   Şehirden: ol şārdan  /cānlara: ciğerlere   Ĥacı Bayrām Velį Ş. 

 3b  ǾĀşıķlar cānı: ǾĀrifler sözü Ĥacı Bayrām Velį Ş. 
  4    - Ĥacı Bayrām Velį Ş. 
  5b   fenāresinde: mināresinde  Ĥacı Bayrām Velį Ş. 
 387  Hüdāyį D. s.73, A.g.e’de  dörtlük şeklindedir. 

  2c  idüp: eder D. 
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     3  Yār elin ŧutdı birlige yetdi 

Dost ile itdi gizli bāzārın 

 

     4  ǾĀrif ol ey dil ola gör kāmil 

Ben diyen ġāfil utanır yārın 

 

     5  Nāsı diŋleme dostdan iŋleme 

Gülden aŋlama bülbülün zārın 

 

     6  Gel Hüdāyį’den al ħaber erken  

Ĥaķķ’ı isteyen ķosun inkārın 

 

136 b 

388 
 

     [Ĥilmį] 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1  Ķalmışız deryā-yı ġaflet içre bį-tāb u tüvān 

Yā İlāhį ķıl nesįm-i feyż ü iĥsānuŋ vezān 

Olmuşuz üftāde-i girdāb-ı Ǿiśyān el-amān 

Yā İlāhį ķıl nesįm-i feyż ü iĥsānuŋ vezān 

 

     2  Genc-i tārįk-i günehde ķoyma ser-gerdān-dār 

Gülşen-i tevfįķüŋe irgür ayā perverdigār 

Ġonce-i maķśūdumu ħandān ide bu rūzigār 

Yā İlāhį ķıl nesįm-i feyż ü iĥsānuŋ vezān 

 

     3  MāniǾ u muǾŧį çü sensin ġaybdan yoķdur  recām 

Genc-i bād-āver-i luŧfuŋla beni ķıl şād-kām 

Müstemendüŋ Ĥilmi-i nā-şāda feyżüŋdür merām 

Yā İlāhį ķıl nesįm-i feyż ü ihsānuŋ vezān 

  

                                                           
 388  Şâire âit bir dîvân tespit edilememiştir. 
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389 
 

         [Gafūrį] 

  fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1  Çün bahār irüp şecerler sebz ü revnaķ-gįr olur 

Āyet-i śunǾ-ı Ħudāyı her varaķ tefsįr olur 

 

     2  Bir zamān śabr it göŋül maķsūda isterseŋ vuśūl 

Niçe müddetler mürūr itmekle demler şįr olur 

 

     3

  Nūr-ı źikrullah ile ķalbi kimiŋ kim oldı aķ 

Śūretā ol şāb ise maǾnā yüzünden pįr olur 

 

     4

  Āşıķ-ı śādıķ iseŋ terk eyle ħāb u raĥātı 

Ey Ġafūrį ŧālib-i dįdār olan şeb-gįr olur 

 

     5

  Śaĥn-ı tenden ķurtulup irdi sarāy-ı vaĥdete 

Ĥüsn-ı tevĥįd içre kim pā-beste-i zencįr olur 

137 a 

390 
 

    [İķbālį] 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1  Şermsār itme Ħudāya rūz-ı maĥşerde beni 

   Ĥürmetine ħātemüŋ yaķdurma dūzaħda beni 

Muśarraĥam ben günāhıma muķırrım cürmüme 

Enbiyā vü mürselįn içre ħacįl itme beni 

  

                                                           
 389  Tezkire-i Safayį, s.433. Şiirin tamamı a.g.e’de 7 beyittir. 

  3    Bu beyit a.g.e de 4. beyittir. 

 3a  ķalbi kimiŋ kim: her kim ki kalbi  TS. 
  4b  ŧālib-i dįdār: āşık-ı dįdār  TS. 

 5    Bu beyit şiire sonradan eklenmiştir. Farklı bir el yazısına sahiptir.Bu beyit a.g.e de 3. beyittir. 
  5a   Śaĥn: Sicn TS. 
 390  TMA c.1, s.252 
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     2

  Ümmet-i Aĥmed’de benden Ǿāśį vü mücrim mi var 

Müsteĥaķ  zecr ü Ǿitāba benden aĥsen ferd mi var 

Sen Ǿināyet itmeziseŋ baŋa hįç rāĥat mı var 

Eyżan 

 

     3  Şimdilik İķbāliyā ŧaldım Ǿamįķ-i ħayrete 

Luŧf-ile destimi al yā Rabb düşdüm ġurbete 

Dileriseŋ ķo caĥįme dileriseŋ cennete 

Eyżan 

391 
 

    [Mıśrį] 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1  ǾĀlem-i ārāyı buldum Ǿālem-i ārā menem 

Mālik-i kevn ü mekānım tāc-ile Dārā menem 

 

     2

  Çün sarāy-ı Ǿizzete baśdum ķadem Ǿirfānile 

Hem Süleymān-ı zamānem ķāfla Ǿanķā menem 

 

     3

  On sekiz biŋ ālemi seyr eyledüm seyyāre-vār 

Ķābe ķavseyne irişdüm sırr-ı ev ednā menem 

 

     4

  Bu rumūzuŋ noķŧasuŋ ancaķ yine Ǿirfān bilür 

Vādį-i Eymen’de gūyā ŧūŧį-i Mūsā menem 

 

     5  Geh vücūduŋ ķaŧre ise zāhidā deryā olur 

Serserį gezme yabanda noķŧa-i maǾnā menem 

 
                                                           
  2   - TMA c.1 
 391  Mıśrį D.,  s.155 
  2   Bu beyit a.g.e de 3. beyittir. 

 2a  Ǿirfānile: Ǿizzetile  D. 
  3    Bu beyit a.g.e de 2. beyittir. 

 3a  Ķābe ķavseyni ev ednā: “Onunla arasındaki mesafe, iki yay arası kadar, yahut daha 

  az kaldı.” (Necm, 53/9) 
  4a  Ǿirfān: Ǿārįf  D. 

 4b  Vādį-i Eymen: Vādį-i ķalbüm  D. 
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     6

  Ger bu gün ǾĮsā dem-i Mıśrį cihān-ı Ǿālemi 

  Mürdeler zinde ider ol cānile cānā menem 

 

Rāyet CaǾfer Aġa CaǾfer yā [..] CaǾfer ǾAlį CaǾfer

 

137 b 

392  

               [ Yaĥyā] 

              ǾACEM ǾAŞĮRAN 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1  Ey ħalįfe ķul iseŋ Mevlā’ya gündüz śāǾim ol 

Uyumaġıl geceler tā śubĥ olunca ķāim ol 

Cān u dilden sev Ħudāyı ħıdmetinde dāim ol 

Eyyühe’n-nās Ǿan-mevāķiǾ cā’enā şehrü’ś-śıyām 

Merĥabā yā şehr-i raĥmet merĥabā yā şehr-i nūr 

 

     2  Her gice yüz biŋ günāhkār lāyıķ olur raĥmete 

Bā-yı yoħsul ac u muĥtāc lāyıķ olur niǾmete 

Virmemişdür Ĥaķ teǾālā seŋi hįçbir ümmete  

 

     3  Leyle ü Ķadr içre nāzil oldı ol Ķur’ān-ı nūr 

Śavm-ı Ķur’ān u terāvįh ile şerĥ oldı śudūr 

Nūr-ı Kur’ān nur-ı śıyām eyledi Yaĥyāyı nūr 

Eyżan 

  

                                                           
  6a   Mıśrį :  نقطي  M.   / Ǿālemi: Ǿālemüm  D. 

  Bu ibare sayfanın başında verilmiştir. 
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138  

393 
 

    [Muĥyį] 

       İLĀHĮ 

müstefǾilün müstefǾilün müstefǾilün müstefǾilün  

     1

  ǾArż it cemālüŋ göreyim ey māh-ı tābān Muśŧafā 

RefǾ it niķāb-ı rūyuŋı şems-i dıraħşān Muśŧafā 

 

     2

  Ĥaķķuŋ  sen olduŋ mažharı sensin ķamunuŋ reĥberi 

Seni seven olur velį ey nūr-ı cānān Muśŧafā  

 

     3

  İren saŋa irdi Ĥaķķ’a Ǿaşķ zincirüŋ boyna daķa 

Tā Ĥaķ cemāline baķa ey derde dermān Muśŧafā 

  

     4

  Senüŋle oldı āfitāb gönderdi saŋa Ĥaķ kitāb 

ǾĀşıķlara fetĥ oldı bāb cümleden ey kān Muśŧafā 

 

     5

  Medĥ eylemek seni muĥāl meddāĥuŋ oldı źü’l-celāl 

Muĥyį ķuluna ķıl viśāl ey Ĥaķķa mihmān Muśŧafā 

 

394 
 

       [Şeyh Cemālį]  

   fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1  Tā ezelden sen benümle Ǿahd ü peymān eyledüŋ 

Gizleyüp ol ħūb cemālüŋ yine pinhān eyledüŋ 

 

                                                           
 393  Muĥyį D., s.109 
  1a   göreyim: göreyin/ ey:iy  D. 
  2a   olur velį ey nūr-ı cānān Muśŧafā: oldı berį cümleden iy ķan Muśŧafā   D. 

  3a  saŋa: senüŋle / zincirüŋ: zinciriŋi  D. 

 3b   derde dermān: nūr-ı cānān  D. 
  4a   gönderdi saŋa Ĥaķ: Ĥaķ saŋa gönderdi D. 

 4b   ey kān: dermān  D. 
  5b   ķuluna ķıl viśāl: ķulunı eyle įśāl D. 
 394  Şâire âit bir dîvân tespit edilememiştir. 
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     2  Dimediŋ mi sevüben derdiŋe dermān olayım 

Sevdiġim çün artdı derdim yani dermān eylediŋ 

 

     3  Bir ķulıŋa virmediŋ dünyāda bir gömlek giye 

Bir ķulıŋı ķul iken Mıśır’a sultān eylediŋ 

 

     4  Bir ķulıŋı Kerbelā’da eylediŋ śusuz şehįd 

Bir Kulıŋa mülkini virdiŋ Süleymān eylediŋ 

 

     5  Hem ķuluŋdur hem resūlüŋ şāh-ı kevneyn Muśŧafā 

  On sekiz biŋ Ǿālem içre anı sultān eylediŋ 

 

     6  Şeyĥ Cemālį aġlamaķdan gözlerine ķan dolar 

Yiri gögi Ǿarş u kursį dostu seyrān eylediŋ  

 

138 b 

395 
 

TAHMĮS-İ NAĤĮFĮ EFENDİ BER CĀMĮ DER MAĶĀM-I  

ĤÜSEYNĮ-İ ǾAŞİRĀN 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 

     1  Ĥasret-i dergāh-ı faħr-i  Ǿālem ile dem-be-dem 

  Dilde dāġ-ı iştiyāķ u dįde-i giryānda nem 

  Tā-be-key bįhūde geşt-i deşt-i mihnet eyleyem 

  Key büved yā Rab ki Ǿazm-i Yeŝrib ü Baŧĥā konem 

  Geh be-Mekke menzil ü geh der Medįne cā  konem 

     

     2  Ĥasretem ol rūz-ı fįrūza o vaķt-i ħurreme 

  Kim ide tekbįr ü lebbeyk ile anda demdeme 

Girye-i ĥasret gelüp şevķ ile çeşm-i pür-neme 

  Ber kenār-ı zemzem ez dil ber-keşem yek zemzeme 

  Vez dü çeşm-i ħūn-feşān  an çeşme rā deryā konem 

                                                           
 395  Naĥifį D., s.317 
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     3  Cilve-gāh oldı dil-i şeydāya bunca kūh u deşt 

  Rūz u şeb itdüm ħayāl-i gülşen-i kūyuŋla geşt 

  Ħūn-ı ĥaśretle pür oldı dįdeler mānend-i ŧaşt 

             

   

     4  Śıdķ u iħlāś ile itsem KaǾbe-i kūyuŋda cāy 

  Sākinān-ı ravża-i źį-şān olsam ħāk-i pāy 

Olmaġa her dem der-i devlet-me’āba çehre-sāy 

 

        

    

     5  Cürm ü Ǿısyān ile oldum gerçi maĥcūb u ħacil 

Ben ġarįb ħāk-i pāyüŋ olmaġa şāyeste ķıl 

Cennet-i kūyuŋ ħayāliyle cihānda muttāśıl 

       

 

     6  Rūy-māl-i der-gehüŋle ey melāź-ı ümmetān 

Eylesem rāh-ı Ǿubūdiyyetde beźl-i naķd-i cān 

Ġāyet-i me’mūl odur ben ħāke rūzān u şebān 

Hāhem ez sevdā-yı pā bust nehem ser der cihan 

Yā be-pāyet ser nehem yā ser derin sevdā konem 

   

     7  Źāt-ı pāküŋ midĥat-i mevlā ile mevśūf iken 

Kimde vardur midĥatüŋde bārį-i basŧ-ı suħan 

Bu Naĥįfį’nüŋ ķabūl it Ǿözrin iĥsān eyle sen 

Mürdem ez şevk-i tü maǾźūrem eger her laĥža men 

Cāmiāsā nāme-i şevk-i tu-rā inşā konem  
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139 a 

        - 

140  

                    [Kunut Duāsı] 

Allāhümme innā nesteǾįnüke ve nestaġfirüke ve nestehdik. Ve nü'minü bike ve 

netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykel-ħayra küllehü neşkürüke. Ve lâ 

nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük. 
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SONUÇ 

Süleymaniye Kütüphanesi Galata Mevlevîhânesi Koleksiyonu‟nda 200 numarada kayıtlı 

mecmua 140 varaktan oluĢmaktadır. Müstensihi Râgıp adlı Ģahıstır, istinsah tarihi belli 

değildir ancak düĢülen bazı kayıtlara göre mecmuanın bir kısmının H.1276/M.1860 

tarihinde tamamlandığı anlaĢılmaktadır. Mecmuanın çalıĢmamıza konu olan kısmı 71.-

140. varakları arasıdır. Bu çalıĢmamızda hem mecmuanın muhtevasını ortaya çıkramaya 

hem de oluĢturduğumuz transkripsiyonlu metni merkeze alarak mecmuada yer alan 

Ģairlerin Ģiirlerini, dîvânlar ve ilgili akademik çalıĢmlarla karĢılaĢtırarak tespit edilen 

farkları ortaya koymaya çalıĢtık. 

Mecmuanın incelediğimiz kısımlarında 395 Ģiir ve 99 Ģair tespit edilmiĢtir. 

Manzumelerden 103‟ünün Ģairinin kimliği belirsizdir. ġiirler arasında küçük bir Ģifalı 

bitkiler sözlüğü de bulunmaktadır. 

Ġçerdiği Ģiirlere bakıldığında mecmuanın bir „seçme şiir mecmuası‟ olduğu 

görülmektedir. Müstensih, çoğu XVI., XVII. ve XVIII. yüzyılda yaĢamıĢ Ģairlerin 

Ģiirlerini bir araya getirmiĢ; gazel baĢta olmak üzere kaside, rubai, kıta, terkib-i bent, 

tahmis, murabba, ilahi gibi nazım Ģekillerine yer vermiĢtir. Müstensihin bu Ģiirlerin 

arasında pek çok müfred ve beyite yer verdiği de dikkat çekmektedir. Mecmuada en çok 

tercih edilen nazım Ģeklinin gazel (202), en çok tercih edilen Ģairin ise Nâbî (52 

manzume) olduğu görülmüĢtür. Nâbî‟yi Fehim-i Kadîm, Bâkî, Âgâh, Nâilî-i Kadîm ve 

Nahîfî takip etmektedir. Bu sebeple eserde Sebk-i Hindî ve hikemi tarzın ağır bastığı 

söylenebilir. Bununla birlikte dini muhtevalı Ģiirler de sayıca çoktur. AĢık Yunus, Mısrî, 

Hüdâyî, EĢrefoğlu Rûmî, Ümmî Sinan, Hacı Bayram Velî ve AkĢemseddin gibi 

tasavvuf sahasının önemli temsilcileri mecmuada görülmektedir. 

Mecmua bir dîvân Ģiiri ve halk Ģiiri seçkisine sahip olmakla birlikte Türk Musikisinin 

önemli örneklerini de içermektedir. Güfte niteliği taĢıyan 66 Ģiirde 22 farklı makam ve 9 

farklı usul tespit edilmiĢtir. Kimi sayfalarda terennümleriyle ve bestekarlarıyla 

kaydedilen bu Ģiirlere bakıldığında eserin kısmen bir „güfte mecmuası‟ özelliği taĢıdığı 

da söylenebilir. 

Genel itibariyle okunaksız olmakla birlikte birden fazla hatta sahip olan eserde pek çok 

müfredin Ģairinin kaydedilmediğini gördük. Yaptığımız taramalar sonucunda bu Ģiirlerin 
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Ģairlerini tespit ettik. Emrî, Ehlî, Ömrî, Zamîrî, Selman ve Himmetî bunlardan 

birkaçıdır. Bu açıdan bakıldığında birer beyit veya birer manzume de olsa az bilinen 

Ģarilerin Ģiirlerini kayıt altına alması ve yazıldığı döneme tanıklık etmesi bakımından 

mecmuaların önemi yadsınamaz. ÇalıĢmamızın baĢta edebiyat olamak üzere tarih, 

sosyoloji, folklor ve musiki gibi çeĢitli alanlarda yapılacak araĢtırmalara bir nebze de 

olsa katkıda bulunmasını ümit etmekteyiz. 
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