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ÖN SÖZ 

Divan şiiri ve edebiyat, kültürel değerlerimizi taçlandıran en önemli unsurlar arasında yer 

almaktadır. Türk edebiyatı tarihinin kültürel bir mirası olan mecmualar da günümüzde 

bilinmeyen şairlerin/şiirlerin ortaya çıkmasında ve karşılaştırma yapabilmeyi imkân kılan 

önemli bir mihenk taşıdır. Klasik edebiyatın aşkla örülmüş gizemli duvarlarındaki sırrı çözmek 

ve bilmek için araştırmalara ihtiyaç vardır. Bu araştırmalardan birisi de edebiyat tarihine katkı 

sağlayıp kişiler veya dönem hakkında bilgiler veren mecmualardır. Şairlerin şiirlerini belli bir 

sıra gözetmeksizin yer vermesiyle oluşturulan bir nevi antolojik özellikler göstermektedir. Bu 

türde oluşturulan kitaplar; dönemin sevilen şiirlerini, bu şiirlerin anlayışını ve portresini ortaya 

koyması açısından da önemli bir rol üstlenmektedir.  

Bu çerçevede derlenip ele alınanlardan biri de Süleymaniye Kütüphanesi Galata Mevlevîhânesi 

Koleksiyonu 170 numarada kayıtlı bulunan mecmuanın 72-142 arasındaki varaklarıdır. Üç 

bölüm halinde ele alınan mecmuanın giriş bölümünde mecmua hakkında genel-geçer bilgiler; 

devamında bu çalışmanın amacı, yöntemi ve muhtevası hakkında bilgiler sunulmuştur. 

Mecmuanın ilk bölümünde tanıtım ve dış özellikleri belirtilmiş, sonrasında ise mecmuanın 

içeriği ve şiirlerin dil özellikleri verilmiştir. Birinci bölüm Prof. Dr. M. Fatih Köksal tarafından 

oluşturulan ve MESTAP projesi kapsamında tasnif edilen örneğe göre işlenmiştir. Sonraki 

kısımda, kimlikleri bilinen şairler hakkında kısa bilgilere yer verilmiştir. Çalışmanın ikinci 

bölümünde metnin kuruluşu, imlası ve transkripsiyonu yer almaktadır. Bu kısımla ilgili 

yöntemler belirtilmiş; devamında mecmuanın transkripsiyonlu metni verilmiştir. İncelenen bu 

metinlerde, divanlar öncelikli olmak üzere ilmî/bilimsel eserler kapsamında değerlendirilen 

akademik kaynaklarla karşılaştırma yapılarak benzerlik ve farklılıkları gün yüzüne çıkarılmaya 

çalışılmıştır. Çalışmanın son kısmında ise mecmuanın orijinal şekline yer verilmiştir. 

Bu çalışma hazırlanırken desteğini ve sabrını esirgemeyen, çalışma esnasında her daim yanımda 

olan ve beni yönlendiren değerli hocam ve danışmanım Dr. Öğretim Üyesi Orhan KAPLAN’a; 

ilmî bilgisinden istifade ettiğim ve uzun bir eğitim süreci içerisinde bana hep yol haritası 

belirlememde öncü olan kıymetli hocam Prof. Dr. Bayram Ali KAYA’ya; akademik anlamda 

bana katkı sağlayan, ilmini ve ahlakını kendime şiar edindiğim kıymetli hocam Doç Dr. Ozan 

YILMAZ’a; bu çalışmada emeği olan, fikir alışverişinde bulunduğum değerli meslektaş/ 

arkadaşlarım Mehmet KILIÇ ve Cihan İÇLEK’e; Zorlu-çetin olan bu “Divan Yolu 

Selamlığı”nda yürürken çalışmalarım süresince ihmal ettiğim eşim Ümran ATAK’a ve aileme 

teşekkürü bir borç bilirim.  

 Fatih ATAK 

24/03/2019
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Koleksiyonu’nda 170 numarada Mecmu‘atü’l-Eş‘âr adıyla kayıtlanmış mecmuanın 
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yüzyıllardan şair seçtiği görülmektedir. Bu süre geniş bir zaman dilimini kapsayıp 

14. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar toplam 36 şairin 154 şiirini içermektedir. Bu şiirlerin 

yazıldığı mecmuadaki varakların satır sayısı ortalama 29 ile 58 arasında 

değişmektedir.  

Çalışmaya başlamadan önce mecmua MESTAP’a göre tasnif edilmiştir; daha sonra 

mecmuanın dış özellikleri başta olmak üzere, muhteva ve dil özellikleri de tanıtılmış 

ve mecmuanın transkripsiyonlu metnine yer verilmiştir. Şiirlerde yer alan 

mahlaslardan hareketle karşılaştırma yapabilmemizi sağlayacak eserleri/divanları 

bulunan şairlerin şiirlerinde mukayese yoluna gidilmiş ve aradaki farklar ortaya 

konmuştur. Araştırma sonucunda, haklarında bilgi sahibi olduğumuz şairlerle ilgili 

kısa biyografiler hazırlanmıştır. 

Hazırlanan çalışmanın sonunda sonuç bölümü, kaynakça, orijinal metin ve öz geçmiş 

bulunmaktadır. 
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of 170 in the collection of the Galata Mevlevi House in Süleymaniye Library. 

 

When we examine the journal, we see that the scribal included different poets of 

various centuries in addition to the poems chosen from the same poets. This period 

covers a large period of time and includes 154 poems of 36 poets from the 14th 

century to the 19th century. The number of lines on the pages of this journal where 

the poems are written on varies between 29 and 58. 

 

Before starting the work, the journal was classified according to MESTAP; then, the 

content of the material and its features, especially the outer features of the material, 

were introduced and the transcribed text of the journal was presented. On the basis 

of pseudonyms used by the poets, certain differences have been revealed in the 

poems of the poets having literal works/diwans which enable us to make 

comparisons. At the end of the research, short biographies were prepared about the 

poets that we have information about.  
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GİRİŞ 

Çalışmanın Amacı 

İncelenen bu mecmua çalışmasının amacı; Süleymâniye Kütüphanesi Galata 

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

şiir mecmuasının 72-142 varakları arasında yer almış olan şiirleri transkribe edip bu 

şiirlerin şairlerini, öncelikle yayımlanmış divanlar olmak üzere akademik çalışmalardan 

da yararlanarak tespit etmek, divanı bulunan şairlerin şiirlerini karşılaştırarak var olan 

farkları ortaya koyup araştırmacıların dikkatine sunmak ve yapılacak daha sonraki 

akademik, bilimsel çalışmaların inkişâfı için katkı sağlamaktır.  

Çalışmanın Önemi 

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

bazılarının divanlarına ulaşılmasına rağmen bazılarının adı ve şiirleri hiç duyulmamıştır. 

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

Mecmua çalışmalarının katkısı divanı olan fakat divanın içerisinde yer almayan şiirlerin 

ilim âlemine tanıtılması ya da mecmuada adı geçen ama divanı bulunmayan şairlerin 

şiirlerine farklı kaynaklardan ulaşmaya çalışarak şairin kaynaklarda geçmeyen şiirlerini 

gün yüzüne çıkarmasıyla olur. 

Çalışmanın Yöntemi 

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

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

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

ortaya koymaya çalıştık. 

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

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

bölümde ele alınan bu mecmuanın tanıtımı yapılmıştır. Dış özelliklerinden başlanarak 

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

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

şairlerin müstensih tarafından derlenen şiirlerinin nazım şeklini ve mecmuadaki şiir 

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

sıralama dikkate alınmıştır. Ayrıca birinci bölümde Prof. Dr. M. Fatih Köksal tarafından 

yapılmış olan MESTAP sınıflandırılması örnek alınarak tasnif yapılmıştır. Bu tasnif ile 

mecmuada bulunan şairleri, şaire ait şiirlerin matla’, makta’, mahlas beyitleri, şiirlerin 

nazım şekli ve nazım birimi ve şiirlerin vezni tek tablo halinde araştırmacıların dikkatine 
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sunulmuştur. Bu tablo oluşturulurken varak numaraları dikkate alınmıştır. Daha sonra 

mecmuada kimlikleri tespit edilen şairler hakkında kısa bilgilere yer verilmiştir. 

Sonrasında şiirde kullanılan aruz bahirleri ve kalıpları gösterilmiştir. İkinci bölümde 

metnin kuruluşunda izlenen yol ayrıntılı şekilde izah edilmiştir. Ardından da metnin 

transkripsiyonunda ve imlası hakkında izlenen yol maddeler halinde belirtilmiştir.  

İkinci bölümün devamında ise Süleymâniye Kütüphanesi Galata Mevlevîhânesi 

Koleksiyonu’nda yer alan 170 numarayla kayıtlı mecmuanın transkripsiyonlu metni 

verilmiş ve bu metinler başta divan çalışmaları olmak üzere yayımlanan başka akademik 

çalışmalar ile karşılaştırılarak farkları/benzerlikleri ortaya konmuştur. Belirlenen bu 

farklar dipnot ile sayfanın alt  kısmında gösterilmiştir. Ayrıca metin içinde geçen âyetlerin 

orijinal halleri ve Türkçe meâli yine dipnot ile gösterilmiştir. Mecmuadaki bazı şairlerin 

hayatlarına ve şiirlerine ulaşılmışken bazı şairlerin hayatlarına ve divanlarına 

ulaşılamamıştır. Bölümün sonunda ise yararlanılan kaynaklar alfabetik sırayla verilmiştir. 

En sonda ise mecmuanın orijinal şekli verilmiştir. 

Çalışmanın Konusu 

Çalışmanın konusu olan mecmua, “1. Toplanmış, bir araya getirilerek düzenlenmiş şey. 

2. muhtelif yazılardan oluşan yazma kitap, 3. dergi” (Devellioğlu, 2006: 596) anlamlarına 

gelmektedir. Sözlük anlamından ziyade bir edebi açılım olarak mecmualar, muhtevasında 

pek çok farklı türde yazar ve şairlerden oluşmuş; muhtelif şekil ve hacimlerden meydana 

gelen dinî/din dışı nesir ya da şiirlerden teşekkül etmiş derleme kitaplardır. (Uzun, 2003: 

265-268). Klasik Türk edebiyatında da mecmualar toplama ve biriktirme görevi gördüğü 

için çok önemli kaynaklar haline gelmiştir. Bir nev’i ele aldığı dönemin 

aydınlatılmasında, Türk edebiyatının yönünün belirlenmesinde, yeni bilgilerin ortaya 

çıkarılmasında yol gösterici olabilmektedir. Mecmualar, adı tezkirelerde dahi geçmeyen 

şairlerin şiirlerine ulaşmakta önemli bir görev üstlenir. Ayrıca şairlerin divanlarına 

almadıkları şiirlere de mecmualar aracılığıyla ulaşılabilir. 

Bu çalışmanın konusu da Süleymâniye Kütüphanesi Galata Mevlevîhânesi 

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

eserin 72-142 varakları arasının incelenmesi ve transkripsiyonlu metninin 

hazırlanmasından oluşmaktadır. 
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BÖLÜM 1: MECMUANIN TANITIMI 

1.1. Mecmuanın Tanıtımı,  Dış Özellikleri, İç Özellikleri 

İstanbul’da Süleymâniye Kütüphanesi’nin Galata Mevlevîhânesi Koleksiyonu’nda yer 

alan Mecmû’atü’l-Eş’âr adlı kısa künyesiyle 170 numarada kayıtlı bulunan şiir 

mecmuasının istinsah tarihi tam olarak bilinmemektedir. Yüzyıllara göre dağılım 

göstermiş olan şairlerin yer aldığı bu mecmuada 19. yüzyılda yaşayan şairlerin de 

bulunması eserin 19. yüzyılda yazıya geçirildiğini ortaya koymaktadır.  

Eserin bütününe bakıldığında, 217 varaktan oluştuğu görülecektir. Bu çalışmada ise 72-

142 arasındaki varaklar incelenmiştir. Mecmua, bilgisayar ortamında incelenmiş olup 

orijinaline ulaşılamadığından cilt yapısı, ebatı ve boyu gibi vb. özellikler 

bilinememektedir. 

Mecmuanın şekil özelliklerinden biri, el yazması rik’a harfleriyle yazılmış olmasıdır. 

Ayrıca sütunlar şeklinde düzenlenmiş ve uzunlamasına açılması yönüyle bir cönk/dana 

dili gibi tanzim edilmiştir. Sayfa numaraları yine sayfanın en başında orta kısmında yer 

almaktadır. Her iki sayfaya bir numara verilmiş olup birinci kısmı “a”, ikinci kısmı “b” 

olarak ifade edilmiştir. Mecmuada yer alan rik’a yazıların hemen hemen hepsi 

okunabilmişse de bazı bölümlerde müstensihin el yazısından kaynaklanan veya 

muhtemelen yanlış yazıldığı düşüncesiyle karalanmış olması nedeniyle 

okunamamaktadır. İncelenen mecmuanın çalışılan sayfalarında bir varakta en az 29 en 

fazla 58 satır kullanılmıştır.  

Mecmuada bulunan şiirlerde özellikle belli bir nazım biçimi tercih edilmemiş ancak yine 

de birinci sırada en fazla kullanılan nazım biçimi gazel olup ikinci sırada ise kaside yer 

almaktadır. Bunlar haricinde kullanılan başka nazım biçimleri de mecmuada 

bulunmaktadır. Eserdeki gazellerin bir kısmı iki beyiti birleştirilerek dörtlük şeklinde 

yazılmış ve mecmuaya cönk havası verilmiştir. Bütününe bakıldığında, genel olarak 

şiirlerden oluşan mecmuanın son kısımlarında yer yer uzun nesirlere de rastlanılmaktadır.  

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

şairlerin şiirlerinin bir bölümünü değiştirerek kendi istediği şekilde yazmıştır. (bkz. 110 

numaralı şiir). Bu bölümlerde bulunan farklılıklar dipnotlar aracılığıyla gösterilmiştir. 

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

farklı bir satır yazmıştır. (bkz. 38, 60 numaralı şiirler). Bazen iki farklı şairden aynı 

kafiyeli şiirlerin birleştirilerek yazıldığı görülmektedir. (bkz. 36 numaralı şiir). Bazen de 

şairlerin divanlarında olmayan şiirlerle karşılaşılmaktadır. Ayrıca bu şiirlerden bir kısmı, 
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şairin divanında bulunmasa da daha sonra mecmualardan hareketle hazırlanan çeşitli 

çalışmalarda yer almıştır. Bu şiirlerin karşılaştırması yapılırken yararlanılan kaynak 

dipnot ile belirtilmiştir. (bkz. 14, 50 ve 111 numaralı şiir). Müstensih, bazen de şiirleri 

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

yazmıştır. (bkz. 153 numaralı şiir). Mecmuada yer alan bazı şiirlere şairlerin divanlarında 

ve diğer yapılan akademik çalışmalarda bulunamamıştır. (bkz. 2, 37 ve 56 numaralı şiir). 

Ayrıca müstensih, şairin divanındaki şiiri kaleme alırken araya bazı beyitler eklemiştir 

ancak bu beyitler şairin divanında yer almamaktadır. (bkz. 67, 105 ve 108 numaralı şiir). 

Şiirlere bakıldığında, genellikle gazel tarzında kaleme alındığını görüyoruz. Şiirlerde aruz 

ölçüsü ağırlıklı olmasına karşın hece ölçüsü ile yazılan şiirlere de rastlanmaktadır. 118’e 

kadar genellikle şiirlerin başında “Destûr” ifadesi varken sonraki kısımlarda yer alan 

şiirlerin bir bölümünde bu ifadeler kullanılmamış, bir bölümünde ise “Bismi’llâhi’r-

rahmâni’r-rahîm”, “Destûr Medh-i Nebî”, “Destûr Yâ Resûlu’llâh”, “Destûr Yâ Sultân-ı 

Risâlet” vb. kullanımlar yer almıştır. Şiirlerde tekrarlanan nakarat bölümleri ise tekrar 

tekrar yazılmamış, onun yerine “eyzan” kelimesi yazılmıştır. Genellikle şiirlerin son beyti 

kırmızı yazıyla yazılıp üzerine çizgi çekilerek şairin mahlası belirtilmiştir.  

Mecmuada iki tane Farsça şiir yer almaktadır. Bu şiirler transkribe edilmemiş ve bu 

şiirlerin orijinal halleri incelenen metnin içerisine sıralamaya tâbi tutularak 

yerleştirilmiştir. Mecmuadaki önemli problemlerden biri, kelimelerin/harflerin 

yazılışında noksanlıkların olmasıdır. Örneğin müstensih bazı yerlerde “ħ” yerine “ĥ” 

kullanmış, bazı yerlerde “ŋ” yerine “n” kullanmış ve bazı yerlerde “j” yerine “z” 

kullanmıştır. Ayrıca müstensih, aynı kelime için bazen “ħ” bazen de “ķ” kullanmıştır. 

Klasik olarak metinlerde sürekli karşılaşılan m/b değişimi incelediğimiz mecmuada da 

bulunmaktadır. “Men” yerine “ben” kelimesi kullanılmıştır. Bunun gibi örneklere 

genellikle Nesîmî’nin şiirlerinde rastlanılmaktadır. Diğer bir problem ise ي harfi 

kullanımındadır. Bazı yerde bu harf “i”, bazı yerde tamlama “-i” si, bazı yerde de ölçüyü 

bir buçuk yapmak için kullanılmıştır. Bunu anlamak için de şiirin anlamından yola 

çıkılması gerekmektedir. İncelenen mecmuada da bu tarz hatalar düzeltilerek kelimenin 

orijinal yazılışı esas alınmıştır. 

Şairlerin şiirlerinde âyet ve hadislerle de karşılaşılmaktadır. Âyetlerin orijinali ve anlamı 

dipnotta belirtilerek hangi anlamda kullanıldığı gösterilmiştir. Dil özelliklerine 

bakıldığında, 14-19. yüzyıl arası bir dizi şairlerin şiirleri bulunmaktadır. Bu yüzden 

mecmuada çeşitli yüzyılların dil özellikleri görülmektedir. 18. yüzyıla kadar olan şiirlerin 
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dil özellikleri ile 18. yüzyıl sonrasında yazılan şiirlerin ses özellikleri birbirinden 

farklıdır. Bu mecmua ele alınırken 18. yüzyıl öncesi dil özelliklerine göre incelenmiştir. 

Eserde incelenen şiirlere bakıldığında Alevî-Bektâşi şairlerin şiirlerine yer verildiği 

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

Ayrıca başta Ehl-i Beyt olmak üzere Hz. Ali ve oğulları olan Hz. Hasan-Hüseyin 

isimleriyle On İki İmam ve tarikat önderlerine duyulan sevgi ve saygı da şiirlerde 

işlenmiştir. Müstensih, Hurûfîliğin en önemli şairlerinden birisi olan Seyyid Nesîmî’nin 

şiirlerine bir hayli yer vermiştir. Bundan sonra en fazla şiirlerine yer verdiği kişi Yahya 

Nazîm ve üçüncü sırada ise Hakkî yer almaktadır. 

Genel olarak özetlemek gerekirse ikinci bölüm olarak aldığımız mecmuanın incelenen 

kısmında 154 şiir bulunmaktadır. Şiirler genellikle 18. yüzyıl ve öncesine aittir. Az da 

olsa 19. yüzyıla ait şiirler de bulunmaktadır. Şiirler yazılırken birçoğunda belli bir düzen 

gözetilmemiş ve şiirler karışık şekilde yazılmıştır. Aynı şaire ait birden fazla şiirle 

karşılaşılırken, bunların bir kısmı arka arkaya verilirken bir kısmında ise bu durum 

görülmemiştir. Mecmuadaki şairlerden bazısı hiç duyulmamış ve divanları 

yayımlanmamış şairlerken bazısı da divanlarının içerisinde yer almayan şiirlerdir. 

Bazılarının mahlaslarından hareketle ilmi çalışmalardan yararlanarak hangi şaire ait 

olduğu bulunmaya çalışılmıştır.  

Sonuç olarak incelenen mecmua, içerisinde genellikle dini-tasavvufi mahiyetteki şiirleri, 

Alevî-Bektâşi inancı/geleneğine bağlı şiirleri, Ehli-Beyt ve On İki İmam sevgisinin 

işlendiği şiirleri içermektedir. Genel olarak gazel nazım şekli ve aruz ölçüsü ile yazılmış 

şiirlere yer verilse de koşma nazım şekli ve hece ölçüsü ile şiirler de bulunmaktadır. 

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

 

‛Ārif 1 müseddes 

‛Aynį 1 gazel 

‘Aźbį 1 tercî-i bend 

Cesārį 1 kaside 

Cevābį 1 gazel 

Ecrį 1 müseddes 

Fāżıl 1 gazel 

Fikrį 1 muhammes 

Ġaybį 1 muhammes 

Ĥaķķį 21 gazel 1 murabba 1 nefes 1 şiir1 

Ħaŧāyį 2 gazel 1 murabba 

Ĥayretį 1 kaside 

Ķanberį 1 müseddes  

Kāşif 1 muhammes 

Ķayġusuz 1 gazel 

Kenzį 1 nefes 

Ķul Nesįmį 1 gazel 

Leylā 4 gazel 1 müseddes 

Mıśrį (Niyāzį) 4 gazel 1 müseddes 

Miŝālį 2 gazel 

Molla Murād 2 kaside 1 muhammes 

Naħįfį 1 gazel 

Naķşį 1 gazel 

Neccarzāde Rıżā 3 gazel 

Nesįmį 36 gazel 1 muhammes 

Seĥerį 1 murabba 

Şem‛į 1 gazel 

Şems-i Tebrįzį (Mevlana) 2 gazel (Farsça) 

Şeyh Ġālib 1 tercî-i bend 

Ŧāhirį 1 muhammes 

Tā’ib  1 gazel 

‛Ulvį 1 muhammes 

Vįrānį 6 gazel 1 müseddes 

Yaĥya Nažįm 36 kaside 1 tahmis 

Yesārį 2 gazel 

Yūsufį 1 murabba 

 

 

 

                                                      
1 Kafiyeleniş şekli itibariyle gazel nazım biçiminde olan bu şiir 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır. 
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  Tablo 2: 170 Numaralı Mecmuanın MESTAP’a Göre Muhteva Tablosu 
 

 
Vr. Nu. 

 

 
Mahlas 

 

 
Matla’ Beyti/Bendi 

 

 
Mahlas/Makta’ Beyti/Bendi 

 

Nazım Şekli/Birimi 

 

 
Nazım türü 

 

 
Vezin  

 

 
Açıklama     

72 Nesįmį Nūn-ı ‛aynuŋ vaĥyine Ĥaķdan işāretdür bugün 

Leyletü’l-mi‛rāca zülfüŋden beşāretdür bugün 

Ey Nesįmį Ĥaķ Süleymān mülkini virdi saŋa 

Her sözüŋ  biŋ āśaf-ı śāĥib-vezāretdür bugün 

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

72 Ĥaķķį ‛Aşķınuŋ gül-zārına efġāna geldüm ben bugün 
Şem‛inüŋ envārına pervāne geldüm ben bugün 

Ölmeden bād-ı ecelden bu serāy-ı ten ħarāb 
Ĥaķķįyā ölmezden öŋ vįrāne geldüm ben bugün 

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

72-73 Nesįmį Ey mükerrem ĥüsn-i śūret vey muŧahhar mā’u tįn 
Raĥmeten li’l ‛ālemįnsün Raĥmeten li’l ‛ālemįn 

Mālik-i ĥüsn oldı ey dilber cemālüŋ tā-ebed 
‛Āşıķuŋ dįni budur buldı Nesįmį yevm-i dįn 

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

73 Ĥaķķį  Şol dili kim mažhar-ı ‛aşķ itdi Rabbü’l-‛ālemįn 

Sildi cārūb-ı ‛ināyetle ķomadı kibr ü kįn 

Ĥaķķįyā hergiz gümānı eyleme ĥubbü’l-vaŧan  

Hicret it semt-i yaķįne eylegil taĥķįķ-i dįn 

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

73 Ĥaķķį  Ħaber bildün mi ey sālik sülūkuŋ intihāsından  
Ĥaķįķat üzre bildigi bu yoluŋ reh-nümāsından 

Çıķar lü’lü-i ‛irfānı kelām-ı Ĥaķdan ey Ĥaķķį 
Eger deryā-yı ‛ilmüŋ olduķ ise āşināsından    

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

 

73-74 Ĥaķķį  Cenāb-ı Muśŧafā virdi ħaber ķurb-ı ķıyāmetden 

Ħaber-dār eyledi bu ümmeti eşrāŧ-ı sā‛atden 

Fenā-yı kevnįdür Ĥaķķį beķā-yı cāvidān iste   

Ķıyāmetden muķaddem ‛aşķ-ile ŧūy źevķ cennetden 

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

- 

 

74 Ĥaķķį Ġarįzį baĥr-ı ‛aşķ olan ħaber bilmez kenārından 
Ĥarįz-i nār-ı şevķ olan geçer hep cümle varından 

Ümįdüŋ kesme ey Ĥaķķį ṣaḳın elŧāf-ı Mevlādan 

Ki bülbüller degül ħālį bahāruŋ intižārından 
Gazel/7  .---/.---/.---/.--

- 
 

74 Nesįmį Śabā her dem gelür müşgįn śaçuŋ Çįn ü Tātārından 

Cihānı ‛anberįn eyler nesįm-i müşg-bārından 

Ķulaġı ‛ārifüŋ tā kim Nesįmįnüŋ sözin diŋler 

Śadef tek inciler aġzı ŧoludur şeh-süvārından 

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

- 

 

74 Nesįmį Ķıble-i įmān görindi sen büt-i ‛ayyāreden 
Āferįn olsun seni ne ħoş yaratmış yaradan 

Rūĥ-ı Ķuds oldı Nesįmįnüŋ ĥaķįķat sözleri 
Varlıġın terk itdi çün kim kendi çıķdı aradan  

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

75 Rıżā Maĥv eyle sivā-naķşını mir’āt-i baśardan 

Yek-reng-i muśāfāt ola dil zeng-i kederden 

Taĥśįl-i kemāl eyle Rıżāyā ‛uķalādan 
Erbāb-ı ḫıred feyż alur üstād-ı hünerden 

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

75 Nesįmį Zehį ol kimse kim vardur ĥabįbi sen gibi meh-rū 
Şeker-güftār ü gül-ruħsār u müşkįn-ħāl u ‛anber-bū  

 

Aya kim ķullaruŋ çoķdur Nesįmį ķamudan kemter 
Besā Türkį Besā Ķıpçaķ besā Zengį besā Hindū  

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

 

75-76 Cesārį Cemālüŋ maŧla‛ı şems ü żiyādur yā Resūlu’llāh 
Ne maŧla‛ pertev-i enver-nümādur yā Resūlu’llāh  

Cesārį ‛āşıķum pes menzilüŋde iftiħārum var 
Kemāl ehline dilden merĥabādur yā Resūlu’llāh 

Kaside/27 Na‛t .---/.---/.---/.--
- 

 

76 Ĥaķķį Vücūduŋ  oldı cümle ħalķa raĥmet yā Resūlu’llāh  
Denildi vechüŋe mir’āt-ı Ĥażret yā Resūlu’llāh   

Esįr ki Ĥaķķį-i bį-çāre-i  yanar gider 
Şefā‛at yā Resūlu’llāh şefā‛at yā Resūlu’llāh 

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

 

76 Rıżā Mey-i lālüŋle dil mestāne olsun yā Resūlu’llāh 

Göŋül kāşānesi mey-ħāne olsun yā Resūlu’llāh 

Olursa bende-i bābı Rıżā dergāh-ı devletde 

Senüŋ gibi ulu sulŧāna olsun yā Resūlu’llāh 

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

- 

 

 Leylā Bu cismüm āteş-i ‛aşķuŋla yansın yā Resūlu’llāh 
Dü-çeşmüm ħˇāb-ı ġafletden uyansın yā Resūlu’llāh 

Ķuluŋ Leylāyı maĥşer ehline sen eyleme rüsvā 
Günāhından bu dünyāda utansın yā Resūlu’llāh 

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

 

77 Nesįmį Yüzüŋ gördüm didüm el-ĥamdüli’llāh 

Boyuŋ gördüm oķudum ķul hüvā’llah 

Nesįmį ķıldısa bir ķatle tevbe 

Naśūĥį tevbesi tūbū ila’llah 

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

7
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77 Vįrānį Ey Müvellā diŋle imdi nuŧķ-ı ĥaķķ-ı feyż ile 

Āl u evlād-ı Nebįdür şöyle bil bį-iştibāh 
Rūz-ı maĥşerde muĥaķķaķ mü’mine püşt ü penāh 

İrdi çün māh-ı muĥarrem aġladı şems-ile māh 

Ey Ĥüseyinler bugündür mātem-i evlād-ı şāh 
Gözyaşını ķana döndür eylegil feryād u āh 

Ben Vįrān ‛Abdal faķįrüm derd-mendüm bir gedā 

İsterem rūz-ı ķıyāmetde ‛Alįden ilticā 
Źerre deŋlü buġż idenüŋ cānına la‛net-sezā 

La‛net olsun kim ki oldı düşmen-i Āl-i ‛Abā  

Ey Ĥüseyinler bugündür mātem-i evlād-ı şāh 
Gözyaşını ķana döndür eylegil feryād u āh  

Müseddes/7  -.--/-.--/-.--/-.-  

77-78 Nesįmį Yüzüŋde nūrını gördi ezel güninde ilāh 

Didi kim eşhedü enlāilāhei’llallāh 

Cihān içinde Nesįmį elif tek oldı ferd      

Eger inanmaz-iseŋ uşda şer‛ u uşda güvāh 

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

78 Vįrānį Gel ey ŧālib ķulaġ ŧut bu śadāya 
Göŋülden vir irādet Murtażāya 

Vįrānį  nuŧķ-ı Ĥaķ böyle buyurdı 
Özin vir ‛aşķ-ile āl-i ‛abāya 

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

78 Yesārį Fedā ķıl cān ü başuŋ Muśŧafāya    

Daħı şāhum ‛Alįyü’l-Murtażāya 

Be-Ĥaķḳ-ı çārdeh ma‘śūm Ħudāya 

Delįl eyle Yesārį ben gedāya 

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

78 Nesįmį Düşürmüş ‛anberįn zülfüŋ hümāyūn gölgesin aya 
Te‛āla’llāh zehį sünbül te‛āla’llāh zehį sāye 

Nesįmį tā seni buldı dü ‛ālemden vaĥįd oldı 
Kesildi māl ü mülkinden ulaşdı źāt-ı yektāya 

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

 

78-79 Naħįfį Çıķsın ol cān kim bu rāh-ı ‛aşķa ķurbān olmaya    

Dāħil-i cem‛iyyet-i bezm-i şehįdān olmaya 

Bu Naħįfįden dirįġ itme nigāh u luŧfuŋu 

Şerm ü cürm ‛iśyān-ile maĥşerde ĥayrān olmaya 

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

79 Ĥaķķį Ey göŋül murġı ĥaķįķat āşiyān olmaķ dile 

Maĥrem-i esrār-ı bezm-i ķudsįyān olmaķ dile 

Ĥaķķįyā āb-ı ĥayāt mu‛anberin nūş eyleyüp 

Tā ebed görme fenāyı cāvidān olmaķ dile 

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

79 Ĥaķķį Ey göŋül kāmil elin ŧut śoĥbet-i ‛irfān dile 
Rāh-ı ‛irfāndan sülūk it menzil-i vicdān dile 

Ĥaķķįyā gül-zār-ı ‛aşķa olalı dil ‛andelįb  
Yaķdı ħār-ı māsivāyı cümle āh-ı serd-ile 

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

79 Ĥaķķį Pāre pāre eylesem kendüm revādur derd-ile 

Āteşe yaķsam n’ola eflakı āh-ı serd-ile 

Ma‛rifetden ger tehį-dest olduŋ ise aġlama 

Yād olursuŋ Ĥaķķį bir gün belki bir cömerd-ile 

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

79-80 Ĥaķķį Fetĥ iden dil ķal‛asın tevĥįd-i ĥāķānı ile 
Pāk ide āyįnesin şirk ü riyāyı hep sile 

Ĥaķķįyā āħir zamāndur söyleme Ĥaķ sırrını 
Bilmeyenler anı inkār ide şāyet kim bile 

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

80 Nesįmį Dünyā durıcaķ yir degül ey cān sefer eyle      

Aldanma anuŋ āline andan ĥaźer eyle 

Şol piste-dehānuŋ ħaberin bildi Nesįmį 

Şįrįnlere şol tengi şekerden ħaber eyle 

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

80 Nesįmį Gitmege ‛azm eylemişseŋ ey dil-ārām eyleme 
Ĥasbeten li’llāh beni bį-śabr u ārām eyleme 

Çeşme-i la‛lüŋ śuyından bir ķadeĥ śun sāķįyā 
İştiyāķından Nesįmįnüŋ gözin cām eyleme 

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

80 Nesįmį Berk-i nesrįn üzre müşkįn zülfüŋi dām eyleme 

‛Āşıķ-ı āşüfteyi bį-śabr u ārām eyleme 

Çün Nesįmįnüŋ murādı sensün ey ārām-ı cān 

Ħalķ içinde anı düşmen-kām u bed-nām eyleme 

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

80-81 Niyāzį 
Mıśrį  

Ey şāh zen-i dünyānuŋ gel āline aldanma 
Şem‛i ruħį nārına pervāne gibi yanma 

Fānįdür anuŋ ĥüsni var rengine boyanma 

Ahdine vü va‛dine göŋül virüp inanma 
Ĥaķdur bu sözüm Ĥaķla inkāruŋa dayanma 

Gerçeklere teslįm ol her sözi yavan śanma 

Mıśrį saŋadur bu söz cehd it alagör ‛ibret 
Faķr-ile idüp faħrį itme aŋa sen minnet 

Emrāż-ı cehlden sen bulduŋsa eger śıĥĥat 

Ŧutma śaķın aślā hiçbir kimseye küdūret 
Ĥaķdur bu sözüm Ĥaķla inkāruŋa dayanma 

Gerçeklere teslįm ol her sözi yavan śanma  

Müseddes/5  --./.---/--./.---  

81 Ĥaķķį Dįde-i fānį ile bāķį cemāli gözleme 

İşbu noķśān āleminde ol kemāli gözleme 

Devlet-i dįdārdur faķr-ı fenānuŋ āħiri 

Ķıl nažar Ĥaķķį satalum mülk ü mālı gözleme 

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

81 Ĥaķķį Yār ol göŋül ehline ġafletden uyanınca      

Düş sāye-veş ayaġa ŧur ħizmete yanınca 

Ĥaķķį ĥarem-i ‛aşķa ķaśd eyleyen ‛āşıķlar  

Lebbeyk ile cehd eyler tā anı ŧolanınca  

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

81 Ĥaķķį Salŧanat oldur ki sulŧanlar gele dergāhına 

Reşk ide ins ü melek ‛ālemde anuŋ cāĥına 

Bülbül ol bāġ-ı cemāline bu şāhuŋ Ĥaķķįyā 

Bu fenā gül-zārınuŋ meyl itme nüzhetgāhına 

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

81-82 Ĥaķķį Dünyānuŋ varlıġı ħayāl içinde 
Māl ü mülki cümle zevāl içinde 

Terk ehli olmadan Ĥaķ dileyenler 
Ķalurlar Ĥaķķįyā muĥāl içinde 

Nefes/6  11’li Hece 
Ölçüsü 

 

82 Nesįmį Ey bį-nažįr ü vāĥid ĥüsnüŋ cemāl içinde 

Yüzüŋ ķıyāmet eyler şol zülf ü ĥāl içinde 

Yüzüŋ kimi Nesįmį ey ħūblaruŋ emįri 

Ħurşįd-i lem-yezeldür bedr ü hilāl içinde 

Gazel/13  --./-.--/--./-.--  
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82 Niyāzį 

Mıśrį 

Ey bį-miŝāl-i vāĥid ĥüsnüŋ miŝāl içinde 

Āyįnenüŋ  görindi şol ħūb cemāl içinde 

Vir serini Niyāzį sırrını virme yāda 

Nādāna sırrın viren ķalur vebāl içinde 

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

82-83 Ġaybį Sāķįyā mey śun bize Bārį Ħudānuŋ ‛aşķına 

Sürelüm źevķi Muĥammed Muśŧafānuŋ ‛aşķına 

Eyleyelüm ‛işreti Şāh Murtażānuŋ ‛aşķına 
Nūş idelüm Şāh Ĥasan ħulķ-ı Rıżānuŋ ‛aşķına 

Cūş idelüm Şāh Ĥüseyn-i Kerbelānuŋ ‛aşķına 

Bizdedür ma‛nāsı Ġaybį bizden olur fetĥ-i bāb 

Dem-be-dem kesb-i żiyāyı bizden alur āftāb  

Ķılmışuz levĥe nažar hem bizdedür ümmü’l-kitāb 
Mest-i ‛aşķuz isterüz la‛l-i leb-i cām-ı şarāb 

Sāķį mey śun Źü’l Celāl-i Kibriyānuŋ ‛aşķına 

Muhammes/12  -.--/-.--/-.--/-.-  

83-84 Fikrį Sāķįyā bir bāde śun a‛le’l-alānuŋ ‛aşķına 

Def‛-i ġam itseŋ Muĥammed muķtedānuŋ ‛aşķına 
Bezm-i pür-nūr idelüm şįr-i Ħudānuŋ ‛aşķına 

İçelüm doldur Ĥasan śāhib-ĥayānuŋ ‛aşķına 

Ķurretü’l-‛ayn-ı Ĥüseyn-i Kerbelānuŋ ‛aşķına 

Bizdedür Fikrį bilesün ol şeh-i vaĥyü’l ħiŧāb  

Cümle ‘ālimle mükellem hem kelāmuz hem cevāb 
Bilmişüz źāt u śıfātı hem bizüz ĥüsnü’l-me‛āb  

Olmuşuz žāhir ‛ayānuz eyledük ref‛-i hicāb 

Sāķįyā mey śun bize hāde’l-Ħudānuŋ ‛aşķına 

Muhammes/12  -.--/-.--/-.--/-.-  

84 Nesįmį Raĥmeti geldi irişdi fażl-ı Raĥmānuŋ yine 

Çiçegi açıldı güldi şol gülistānuŋ yine 

Çün Nesįmįnüŋ śuśamış cānına yāruŋ lebi 

N’oldı ey münkir saŋa kim ķaynadı ķanın yine 

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

84-85 Nesįmį Śuśadı göŋlüm nigāruŋ la‛l-i rūĥ-efzāsına 
Ŧāle şevķį şol ĥabįbüŋ śūret-i zįbāsına 

Rūĥ-ı Ķuds oldı Nesįmį cismini ŧarĥ eyledi 
Cevher-i ferd oldı düşdi vaĥdetüŋ deryāsına 

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

85 Nesįmį Sen saŋa ger yār iseŋ var ey göŋül yār isteme 

Yār u dil-dār ol saŋa sen yār u dil-dār isteme 

Bir emįn maĥrem bulunmaz ey Nesįmį çün bugün    

Ħalķa fāş itme bu sırrı keşf-i esrār isteme 

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

85 Nesįmį Derde müştāķ olmayan kimdür ki dermān isteye 
Ķable mevti bilmeyen sen śanma kim cān isteye 

Zülfinüŋ küfrin egerçi ehl-i Ĥaķ įmān bilür 
Ey Nesįmį śanma sen kim kāfir įmān isteye  

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

85-86 Nesįmį Dil bāzārcısı yalandur varmazam bāzārına 

Gerçek olmaz egri dil inanmazam iķrārına  

Çün Nesįmįnüŋ ġamından Fażl-ı Ĥaķ vāķıf durur 

Ġam degül ger kimse olmaz muŧŧali‛ esrārına 

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

86 Nesįmį Yandurıcı firķatüŋ yaķtı beni nārına 
Göŋlüm ulaşmaķ diler yār-ı vefā-dārına 

Yāre Nesįmį bugün cānını ķurbān ķılan 
Maĥrem olur tā-ebed maĥzen-i esrārına  

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

86 Nesįmį Yoķdur vefāsı dünyānuŋ  aldanma anuŋ āline 

Renginden oldı münfa‛il kim ki boyandı āline  

Şol bį-miŝālüŋ ‛aşķına virdi Nesįmį cānını 

Dünyā n’ola ya āħiret kim ķala mülk ü māline 

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

.- 

 

86-87 Nesįmį El-ĥamdu li’llāh Aĥmedüŋ girdük ‛abā vü şāline 
Bü’l-fażl-ı Rabbü’l-‛ālemįn oldı ‛Alį vü āline 

Cān-ile dilber yolına virdi Nesįmį göŋlini 
‛Ālemde Raĥmān śūreti kim görse göŋli alına  

Gazel/16  --.-/--.-/--.-/--
.- 

 

87 Nesįmį Düşdi yine deli göŋül gözlerinüŋ ħayāline  

Kim ne bilür bu göŋlümüŋ fikri nedür ħayāli ne 

Buldı Nesįmį çün seni geçdi ķamudan ey śanem 

Ķoydı ĥarįr ü aŧlası girdi abā vü şaline 

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

87 Nesįmį Kim ki aldandı cihānuŋ aġulu leźźātına 
Düşdi şol manśūbesi çoķ dünyānuŋ şāh-mātına 

Çün cemālüŋden Nesįmį ebcedi ķıldı tamām 
‛Ayn ü mįmüŋ ‛ammesinden irdi ve’ś-śaffātına 

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

87-88 Niyāzį 

Mıśrį 

Eś-śalā her kim gelür bāzār-ı ‛aşķa eś-śalā 

Eś-śalā gelsin yanan bu nār-ı ‛aşķa eś-śalā 

Varlıġ-ı dāġuŋ delüp Şįrįn iline yol açan 

Ey Niyāzį söyle ol mi‛mār-ı ‛aşķa eś-śalā  

Gazel/16  -.--/-.--/-.--/-.-  

88 Nesįmį Śabr eyle göŋül cevri seni itse źelįla 
Miftāh-ı ferecdür daħı ‘es-sabru cemįlā 

Dil-dār olan itmez mi Nesįmįye muĥabbet 
El-ķalbi min el-ķalbi ile’l ķalbi sebįlā 

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

88 Ħaŧāyį Bendeyüm ben cān-ı dilden pādişāhumdur ‛Alį 

Gözlerüm nūr-ı cihānda bedr-i māhumdur ‛Alį 

Yolına ħāk oldıġum nūr-ı sabāhumdur ‛Alį 

Ķıblegāhumdur Muĥammed secdegāhumdur ‛Alį  

 

Ey Ħaŧāyį ġāfil olma işbu dünyā fānįdür 

Her ne kim geldi vücūda ‛ālemüŋ mihmānıdur 

Bu kelāmı vird edinmek ‛ārifüŋ erkānıdur  

Ķıblegāhumdur Muĥammed secdegāhumdur ‛Alį 

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

88-89 Seĥerį Bir gedā abdālum ‛ālem içre şāhumdur ‛Alį 
Ġayra yoķdur iĥtiyācum çün penāhumdur ‛Alį 

Zār u giryānum hemįşe dilde ‛āhumdur ‛Alį 

Ķıblegāhumdur Muĥammed secdegāhumdur ‛Alį 

Çünki bunlardur ezelden bendeye şāhenşehān 
Nūr-ı vāĥidden žuhūr eyledi Mehdį-i zamān 

Seĥerį çün buŋları bilmekdür ancaķ ‛āşıķān 

Ķıblegāhumdur Muĥammed secdegāhumdur ‛Alį 

Murabba/7  -.--/-.--/-.--/-.-  
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89 Vįrānį Enver-i bedr-i dücāsun yā ‛Alį cānum ‛Alį 

Nūr-ı pāk-i Muśŧafāsun yā ‛Alį cānum ‛Alį 

Ķıl teraĥĥum bu Vįrān ‛Abdāl senüŋ bendün durur 

Cümleye şeksiz Ħudāsun yā ‛Alį cānum ‛Alį 

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

89 Miŝālį Lem-yezel mülkine sermed şāhı sensün yā ‛Alį 

Zāt-ı muŧlaķ hem śıfātu’llāhı sensün yā ‛Alį 

‛Abd-i muħliśdür Miŝālį itme maĥrūmı cemāl 

Kim ‛ināyet kānı şāhenşāhı sensün yā ‛Alį 

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

89 Ħaŧāyį Hep erenler geldi geçdi evvel ü serden ‛Alį 

Yetmiş biŋ yıl Cebrā’il andı şehper ‛Alį 

Şāh Ħaŧāyį medĥ-i şāhı gice gündüz vaśf ider 

Śundı bir ķaŧre zülāl-i ħavż-ı kevŝerden ‛Alį 

Gazel/5  -.--/-.--/-.--/-.- Hatâyî mahlaslı şiirlere yer veren 

ilgili çalışmalarda tespit 
edilememiştir. Bir gazelin 

başlığında Gazel-i Hatâyi Baba 

yazılmaktadır. Şah İsmail’e Baba 
denmeyeceğine göre bu gazelin 

başka bir Hatâyi tarafından 

söylendiği belirtilmektedir. 

89 ‛Ulvį Ey serįr-i mülk-i ĥüsne şāh-ı ħūbānum ‛Alį 

Bende-i fermān-berüm raĥm eyle śulŧānum ‛Alį 

Źu’l-feķār-ı ġamzeŋ öldürdi beni cānum ‛Alį 
La‛l-i cān-baħşuŋla sensün derde dermānum ‛Alį 

Daķ beni zencįr-i zülfe şįr-i Yezdānum ‛Alį 

Düldül-i ĥüsne ķaçan kim nāz-ile olsaŋ süvār  

Ħizmetüŋde ķanberüŋ olur şehā ‛Ulvį zārı 

Gel yetiş çek sįneme ‛aşķ-ile şekl-i Źu’l-feķār 
Ben gedāya yādigāruŋ olsun arslanum ‛Alį 

Daķ beni zencįr-i zülfe şįr-i Yezdānum ‛Alį 

Murabba/3  -.--/-.--/-.--/-.-  

90 Ĥayretį Ey reh-nümā-yı ħayl-i muĥibbāna yā ‛Alį 
Vey pįşvā-yı zümre-i merdān yā ‛Alį   

Çek ħūn-ı luŧfunı ķapuŋa geldi Ĥayretį 
Muĥtāc u ac u vālih ü ĥayrāna yā ‛Alį 

Kaside/26  --./-.-./.--./-.-  

90-91 ‛Ārif 

 

Ben elestde ħānedāna ķul olup didüm belį 

Gelüben bu āleme virdüm yedu’llāha eli 

‛Aşķ-ile şūrįdeyüm dā’im aķar çeşmüm seli 
Bu kelāmı rūz u şeb evrād ider cümle velį 

Nesl-i pāk-i şāh-ı levlāk sırr-ı Sübĥānum ‘Alį 

İbn-i evlādı Muĥammed şįr-i Yezdānum ‘Alį 

Vaśluŋ ile ‛Ārifüŋ ķalbini itdüŋ şādmān 

Nūr-ı vechüŋden senüŋ buldı żiyā kevn ü mekān 

Sen velāyet şāhısun ĥükmüŋe rāmdur dü cihān 
Bābısun şer‛-i ‛ulūmuŋ sendedür dārü’l-emān 

Nesl-i pāk-i şāh-ı levlāk sırr-ı sübĥānum ‘Alį 

İbn-i evlādı Muĥammed şįr-i Yezdānum ‘Alį 

Müseddes/10 

 

 
 

 

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

91 

 

Ķanberį Ey şeh-i mülk-i vilāyet ey Ĥaķuŋ ķudret eli 

Āsitānuŋ Ka‛besine yüz sürüp didük belį 

Rūĥumuzdur eşįgüŋ ey bāġ-ı rıđvānuŋ güli 
Medĥin oķur cān-ı dilden her seĥer cān bülbüli 

Es-selām ey hādį-i rāh-ı Ħudā nesl-i ‛Alį 

Es-selām ey ķutb- ı ‛ālem Ĥācı Bektāş-ı Velį 

Şāh Taķį vü bā-Naķį bedrü’d-dü-cānuŋ ĥaķķı-çün 

‛Askerį-i Mehdį-i śāĥib-zamānuŋ ĥaķķı çün 

Sūre-i Ŧāhā vü Yāsįn hel atānuŋ ĥaķķı çün 
Himmet eyle Ķanberįye ħānedānuŋ ĥaķķı çün  

Es-selām ey hādį-i rāh-ı Ħudā nesl-i ‛Alį 

Es-selām ey ķutb- ı ‛ālem Ĥācı Bektāş-ı Velį 

Müseddes/7  --./-.-./.--./-.-  

92 Ŧāhirį Ey ġanį vehhāb ma‘nį noķŧa-i sırr-ı celį  
Ķıl‛atā vü luŧf u baħşuŋ sırr-ı źāta ermeli 

‛Āşıķ-ı bį-çāreler dįdār-ı vaśluŋ görmeli 
Ey ki nūr-ı cümle hep eşyālaruŋ bed evveli 

Oldı mir’āt-ı cemālüŋden ‛avālüm müncelį 

Ŧāhirį merd ü muķārān ķılma bį-idrāki hįç 
Hicr ü vaśluŋla çıķarum devrini eflāke hįç 

Āh idüp virme keder her dem bu dil ġamnāke hįç 
Ser-fürū itdürme yā Rabb cāhil-i nā-pāke hįç 

Fāżl-ı dānā gibi her bir źāt-ı pāke efđali 

Muhammes/12  --./-.-./.--./-.-  

92-93 Leylā Ey Fātiĥ-i Ħayber ‛Alį 

Vey melce-i aĥķar ‛Alį 

Kerrārı hem Ĥaydar ‛Alį 

Mevlā-yı her ķanber ‛Alį 

Ey sāķį-i kevŝer ‛Alį 
Dāmād-ı Peyġāmber ‛Alį 

Oldum yine nefse esįr 

Aĥvālüme sensün ħabįr 

‛Āśįlere luŧfuŋ keŝįr 

Leylāya sen ol dest-gįr 

Ey sāķį-i kevŝer ‛Alį 
Dāmād-ı Peyġāmber ‛Alį 

Müseddes/5  --.-/--.-  

93 Ĥaķķį İçmeden ey dil-i sermest-i şarāb-ı eceli 

‛Aķluŋı başına cem‘ eyle ķo ŧūl-i emeli 

Ĥāli bulduŋsa oķu ‛ilm-i ilāhį dersün 

Ĥaķķįyā ķāli bıraķ eyleme cenk ü cedeli 

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

93 Vįrānį ‛Alįdür ‛ālem-i ġaybuŋ śıfātı 

‛Alįdür cümlenüŋ vechinde źātı 

Alįyi sevmek imiş ey Vįrānį 

Ķamu ‛āşıķlaruŋ śavm u śalātı 

Gazel/5  .---/.---/.--  
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93 Nesįmį Muĥaķķir görme zāhid rütbe-i erbāb-ı ĥālātı 

Dime žāyi‛ geçer faķr ehlinüŋ sa‛y ile ŧā‛āti 

Ĥicāb-ı ġafleti terk eyleyüp seyr it maķāmātı 
Fenādārında gel gör şevket-i ehl-i ħarābātı 

Ki Dārā görmedi ‛ömrinde hergiz böyle dārātı 

Sözüm āvāzesi erbāb-ı ‛aşķuŋ gūşına dolsun 

Kelām-ı noķŧasun fehm eyleyen ‛āşıķ śafā bulsun 

Ĥasedden müdde‛įler dā’imā açılmıya śolsun 
Ħarābāt ehline fenn-i fenāda bir sebaķ olsun 

Nesįmį ehl-i diller ŧaşa yazsınlar bu ebyātı 

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

- 

 

 

93-94 Rıżā Ceźbe-i feyż-i ilāhįdür göŋüller hem-demi 
Şavķıdur ol śoĥbetüŋ ħāśś-ı ķadįm-i maĥremi 

Şimdi nevbet-ħāneyi bostān-serāy-ı yārda 
Gülşen-i rāzuŋ Rıżādur ‛andelįb-i ħoş-demi 

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

94 Tā’ib Eyā ġāfil uşa Ĥaķdan ki żāyi‛ ķılduŋ eyyāmı 

‛Ömür naķdin-ile virdüŋ niye aldanduŋ ey ‛āmį 

Erenler etegin dutup günāhlaruŋa tevbe ķıl 

Ki Tā’ib ķula artuķdur Ħudānuŋ fażl u ilhāmı 

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

- 

        

94 Nesįmį Ger saŋa şerĥ eylesüŋ ħāśśıyyet-i esmāmuzı 
Bilesün sırr-ı ‛urūcı leyletü’l-isrāmuzı 

Ey Nesįmį bürde-i gül aradan ķaldurma kim  
Bį-ħaberler virmesin ķatletmege fetvāmuzı 

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

94-95 Nesįmį Yārüŋi śatduŋ bahāsuz bilmedüŋ miķdārını 

Hįçe degmez ol kişi kim hįçe śatar yārını 

Ey Nesįmį inciyi dürri bilen śarrāfa śat 

Cevheri nādāna śatma aŋlamaz şehvārını 

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

95 Ħaŧāyį Ey göŋül yād it Ħudā-yı ekberi vü ekŝeri 
Ol-durur fettāĥı bāb-ı cümle ālem defteri 

Cān fedā ķıl Ħaŧāyį āline Peyġāmberüŋ 
Tā cehennem āteşinden olmaķ isterseŋ berį 

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

95-96 Aźbį Ĥamdüli’llāh ki derūnum yine sildi kederi 

Mįvedār oldı bu dem çünki zebānum şeceri 

Kemter-i ‘āşıķ-ı zārı ‘Aźbį bį-kārda da var 

Yazmış hem Ķāżı vü Keşşāf u Cerįr-į Ŧaberį 

Tercį-i Bend/5  -.--/-.--/-.--/-.-  

96 Ĥaķķį Bugün gūş itmeyen ehl-i fenādan naķķ-ı nāķūrı     
Nedür bilmez yarın nef‘ olunan şol nūr-iden śūrı 

Bu ĥükme Ĥaķķį rāżı ol olasun ehl-i Ĥaķdan tā 

Vücūduŋ iki ‛ālemde ebed görmeye maĥzūrı 

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

 

96 Yesārį Sirāc-ı mü’minānı Muśŧafādan iste iĥsānı 
‛Atā kānı ‛Alįye’l-Murtażādan iste iĥsānı 

Mürüvvet kānıdur ħaste Yesārį derd-mendāne 
Muĥammed mihri-i kānı ‛atādan iste iĥsānı 

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

 

96-97 Nesįmį Vaśluŋdur āb-ı ĥayvān ben Ħıżra śordum anı 

Cānsan yaķįn velākin ‛ārif bilür bu cānı 

Oldı lebüŋ meyüŋden ĥayy-i ebed Nesįmį 

Ħıżr ābını kim içdi ĥayy oldı cāvidānı 

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

97 Leylā Raĥm eyle bu dil-ħaste-i nā-çāra ilāhį 
Zaħm-ı dilüme senden olur çāre ilāhį 

Leylā ķuluŋı āteş-i ‛aşķuŋla kebāb it 
Dūzaħda ķoyup yaķma anı nāra ilāhį 

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

97 Ĥaķķį Tecellį ķıl cemālüŋle ilāhį 

Tesellį ķıl viśālüŋle ilāhį 

Vücūd-ı Ĥaķķįyi yaķ tekmįl eyle 

Bugün sırr-ı kemālüŋle ilāhį 

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

97 Nesįmį Ey  ķılan da‛vį ki şāhum ‛adl ü inśāfuŋ ķanı 
Ger śafā ehlinden olduŋ meşreb-i śāfuŋ ķanı 

Ey Nesįmį şeş cihetden çün ulaşduŋ yār-ile 
Bį-cihād olduŋ ħudūduŋ yoķdur eŧrāfuŋ ķanı 

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

97 Kul 

Nesîmî 

Āsmān donandı aŧlas giydi dįbālar gibi 
Yeryüzi Şāh ‛aşķına donandı kemḫālar gibi 

Ey Nesįmį bir göŋülde ĥubb-ı Ĥaydar olmasa 

Anda cānlar çalınur gūyā kilįsālar gibi 

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

97-98 Ĥaķķį Bulmadan bir ķaŧre ‛aşķıyem śanursuŋ kendüŋi 
Feyż-ile çün Įsį-i Meryem śanursuŋ kendüŋi 

Şol fenā taħtında Ĥaķķį olmadan sulŧānvar 
Terk-ile İbrāhįm-i Edhem śanursuŋ kendüŋi 

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

98 Ĥaķķį Ey göŋül keŝret yolından fāriġ ol 

Āķil ol tenhālara śal kendüŋi 
Muĥabbeti ķo ħalķla var Ĥaķķı bul   

Ĥaķ ara aralara śal kendüŋi 

Varlıġı ķo yoķluġa himmet dile 

Kendüŋi dermān-şikār it derd-ile 
Śūreti gösterme şāhını dile 

Ĥaķķįyā ma‛nālara śal kendüŋi 

Şiir/4  11’li Hece 

Ölçüsü 

Kafiyeleniş şekli itibariyle gazel 

nazım biçiminde olan bu şiir 
11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır. 

98 Naķşį İçmeyen la‛lüŋ şarābın mest ü ĥayrān olmadı 

Düşmeyen zencįr-i ‛aşķa merd-i meydān olmadı 

İçmeyen cānān elinden Naķşį ķudret cāmını 

Gelmeyüp bu bezme āħir ķaldı ‛irfān olmadı   

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

98 Nesįmį İki ‛ālem anuŋdur kim gözine Ĥaķ ‛ayān oldı       

Ĥaķı gördi Ĥaķı bildi Ĥaķa kim bį-gümān oldı 

Mekāna śıġmadı źātum ezeldendür bidāyātum 

Nesįmįnüŋ bu ma‛nįden mekānı lā-mekān oldı 

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

- 

 

98-99 Nesįmį Sendedür şol genc-i pinhān gezme her vįrāneyi 

Deŋize ŧal anda iste ey göŋül dür-dāneyi 

Çün maķālįdü’s-semāvāt ey Nesįmį sendedür 

Ķāf u lāmından götür dil sįn ü şįn-dendāneyi 

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

99 Nesįmį Śūretüŋ  naķşında her kim görmedi naķķāşını 

Vāhib-i śūret anuŋ gözsüz yaratmış başını 

Ey Nesįmį ĥālüŋi gör kimse bilmez ġam degül 

Ĥaķ bilür ħalķ-ı cihānuŋ sırrını hem faşını 

Gazel/12  -.--/-.--/-.--/-.-  
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99 Nesįmį Ne Ŧūbādur boyuŋ bil kim irişdi ‛arşa bālāsı 

Ne sünbüldür śaçuŋ gör kim cihānı dutdı sevdāsı 

Nesįmį tā seni gördi irişdi cümle maķśūda 

Murādı vaśla ħatm oldı tamām oldı temennāsı 

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

- 

 

99 Nesįmį Cemālüŋdür bu rencūruŋ şifāsı 

Şifā‛ü’l-ķalb-i maĥbūbuŋ liķāsı 

Nesįmįdür vücūd-ı  ferd-i muŧlaķ 

Bu tevĥįdüŋ eĥaddandur esāsı 

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

99-100 Nesįmį Merĥabā ey baĥr-ı źātuŋ gevher-i yek-dānesi      

Şem‛i vaĥdetdür cemālüŋ kün fekān  pervānesi 

Buldı la‛lüŋden Nesįmį nefħa-i Rūĥu’l-Kudüs 

Ey Nesįmįnüŋ ĥayātı cānınuŋ cānānesi 

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

100 Ĥaķķį Kāmil insānuŋ görenler levĥa-i sįmāsını 

Ĥaķ Te‛alānuŋ oķurlar cümle hep esmāsını 

Ĥaķķįyā tevĥįd-i ĥaķķānįdedür źevķ u ĥużūr 

Cennet-i taĥķįķ içinde ķıl göŋül me’vāsını 

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

100 Ĥaķķį Yā Resūlu’llāhı Allāh itdi çün peydā seni 

Ķıldı vech-i pāküŋe āyįne-i iclāsını 
Yā Resūlu’llāh bir nūr-ı ezelsün tā ebed 

Virmez iki ‛āleme bu Ĥaķķį şeydā seni 

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

100 Nesįmį Cemālüŋ ķıble-i įmān degül mi 

Vücūduŋ mažhar-ı insān degül mi 

Nesįmį sırr-ı er-Raĥmān ü ŧāhā 

Olupdur ortada mįzān degül mi 

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

100-101 Nesįmį Yüzüŋdür gülsitān bi’llāh degül mi 
Sözüŋdür kün fekān  bi’llāh degül mi 

Nesįmį cevher-i ferd oldı adın 
Mekānı lā-mekān bi’llāh degül mi 

Gazel/26  .---/.---/.--  

101 Ĥaķķį Uyan ey cān ki İsrāfįl-i vaķtüŋ ħoş demi geldi 

Cesed ķabrinde ķalacak ki ĥaşruŋ mevsimi geldi 

Cemāl-i Kibriyānuŋ berķ urup envārı ey Ĥaķķį 

Kemāl-i bezmine ‛uşşāķ içün Cām-ı Cemi geldi 

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

- 

 

101 Niyâzî 
Mıśrį 

Bugün Ya‛ķūb-ı ķalbe Yūsuf-ı cāndan ħaber geldi 
Ķamįs-i pür-nesįm ile o cānāndan ħaber geldi 

Bu Mıśrįnüŋ vücūd-ı şehrinüŋ oldur şehenşāhı 
Ezelden tā ebed ĥükm-i Süleymāndan ħaber geldi 

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

 

102 Ĥaķķį Yine bezm-i elestden cān ķulaġına śadā geldi      

Vaŧandan ġurbet ehline yine bir āşinā geldi 

Bu bāġ-ı ma‛rifet ĥāli degüldür  Ĥaķķį bülbülden 

Bu nüzhetgāh-ı ‛irfāna hezāran ħoş-nevā geldi 

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

- 

 

102 Leylā Ey māder-i şāh-ı şühedā Ĥażret-i Zehrā 
Maĥşerde mu‛įn-i fuķarā Ĥażret-i Zehrā 

Redd eyleme ŧurdum der-i luŧfıŋda daħįlek 
Leylāyı ķıl iĥsāna sezā Ĥażret-i Zehrā 

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

102 Niyāzį 

Mıśrį 

Ey çarħ-ı dūn n’itdüm saŋa hįç virmedüŋ rāĥat baŋa 

Güldürmedüŋ öŋden śoŋa āh miĥnetā vāh miĥnetā 

Yanar Niyāzį derd-ile hįç kimse yoķ ĥālüm bile 

Nālān olup girdi yola āh rıĥletā vāh rıĥletā  

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

.- 

 

102 Leylā İki ‛ālemde bize rāh-nümā Ĥaydardur 

Rūz-ı maĥşerde mu‛įn-i żu‛afā Ĥaydardur 

Rāfiżįdür diseler de ne gerek Leylāya 

Yine evrād-ı anuŋ śubĥ u mesā Ĥaydardur 

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

102-103 Ĥaķķį Derdi sende ‛āşıķa dermān yine hem sendedür 

Ĥikmet-i loķmān bilürsen zaħm u merhem sendedür 

Cām elüŋde fi’l-ĥaķįķa şerbet-i Cem sendedür 
Ger nefes isterseŋ ‛Įsā ibn-i Meryem sendedür 

Dest-i luŧf-ı Ĥaķ            eger açsa niķāb 

Zā’il olurdı derūn-ı dildeki ķat ķat ĥicāb 

İdelüm şimden-gerü bāb-ı Ħudāya intisāb 
Ĥaķķįyā ol ķapuya miftaĥ-ı a‛žam sendedür 

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

103 Vįrānį Gel ey mü’min bize farż-ı Ħudādur 

Ĥaķķı bilmek çü ķulı Muśŧafādur 

Naķį ‛asker şehā mehdį-i hārı 

Olaydı ey Vįrānį ol saŋadur 

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

103 ‛Aynį Meded ķıl tevbe itdüm her günāha yā Resūlu’llāh 
‛İnāyet eyle ‛abd-i rū-siyāha yā Resūlu’llāh 

İrişdür menzil-i maķśūda ‛Aynį rūz u şeb düşmiş 

Ŧarįķ-i ħālidįde āh u vāha yā Resūlu’llāh 

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

 

103-104 Ġālib Ey dil ey dil yine bu rütbede pür-ġamsun sen 
Gerçi vįrāne iseŋ genc-i muŧalsamsun sen 

Secde-fermān-ı melek źāt-ı mükerremsün sen 

Bildigüŋ gibi degül cümleden aķdemsün sen 
Rūĥısun nefħa-i Cibrįl-ile tev’emsün sen 

Sırr-ı Ĥaķsuŋ meŝel-i Įsį-i Meryemsün sen 
Ħoşca baķ źātuŋa kim zübde-i ‛ālemsün sen 

Merdüm-i dįde-i ekvān olan ādemsün sen 

Berķ-ı ħāŧıf gibi bu ķayd-ı sivādan güźer it 
İrişen ħār u ħaśa āteş-i ‛aşķı siper it 

Dāmenüŋ dutmaya āŝār-ı ‛alāyıķ ĥaźer it 

Şems-veş ħāˇhiş-i moŋla ile ‛azm-i sefer it 
Śāf ķıl āyįneŋi ķābil-i ‛aks-i śuver it 

Hele bir cem‛i ħavās eyle de Ġālib nažar it 
Ħoşca baķ źātuŋa kim zübde-i ‛ālemsün sen 

Merdüm-i dįde-i ekvān olan ādemsün sen 

Tercį-i Bend/6  ..--/..--/..--/..-  

104 Miŝālį Ey esedu’llāh ġālib-i şāh-ı merdānum ‛Alį 

Göŋlümüŋ taħtında sensün mįr ü sulŧānum ‛Alį 

Pārelerlerse Miŝālį dönmeye senden şehā 

Tā ebed ķā’im senüŋle ‛ahd u peymānum ‛Alį 

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

104 Vįrānį Ĥamdüli’llāh biz Muĥammedden oķuduk defteri 

Noķŧa noķŧa ĥarf-be-ĥarf ķavl-i rumūz u Ĥaydarı 

Ħāk-i pāy-i Ĥaydarum ismüm Vįrānįdür benüm 

Olmuşam ben cān ile uş ķanberįnüŋ ķanberį 

Gazel/9  -.--/-.--/-.--/-.-  
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104-105 Şem‛į Günāhum boydan ‛aşķındur beġāyet yā Resūlu’llāh 

Meger senden ola luŧf u ‛ināyet yā Resūlu’llāh 

Eger dirsen ki Şem‛į derdimend eglen civārumda 

Baŋa teslįm-i rūĥ itmek sa‛ādet yā Resūlu’llāh 

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

- 

 

105 Cevābį Ey göŋül geç ġayrįden cānānı sen senden ara 

Destini ŧut mürşidüŋ bürhānı sen senden ara 

Ey Cevābį aç gözin ħāˇbdan uyan ġāfil me-bāş 

Lā fetā illā ‛Alį sulŧānı sen senden ara 

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

105-106 Ecrį Oķuyup muśĥaf-ı ĥüsnüŋdeki oldı ħaŧŧ celį 

Ceźbe-i ‛aşķ-ı elest ile didük saŋa belį 
Noķŧa-i sırr-ı Ħudā źātınuŋ oldı bedelį 

Sendedür baĥr-ı vefā sendedür ol ķudret elį 

Yetiş ey şāh-ı velāyet Esedu’llāh-ı ‛Alį 
Meded ey pįr-i ŧarįķat Ĥācı Bektāş-ı Velį 

Hem Naķį ‛Askerį-i tācı-ı Ecrį kemter 

Mehdį-i mįr-i livā mažharı nūr-ı Ĥayder 
Eyledüm cānum fedā rāhıŋa miŝl-i ķanber 

Olmuşam himem ü ġam-ile dem-i ħākister 

Yetiş ey şāh-ı velāyet Esedu’llāh-ı ‛Alį 
Meded ey pįr-i ŧarįķat Ĥācı Bektāş-ı Velį 

Müseddes/6  -.--/-.--/-.--/-.-  

106 Ķayġusu

z Abdal 

Yā Resūl-i kibriyāsun sen fiġānum er yetiş 

Yā Muĥammed Muśŧafā şāh-ı cihānum er yetiş 

Yā Ĥācı Bektāş Velį ‛Abdal Mūsį Seyyid ‛Alį  

Ķayġusuz sulŧān meded kenz-i nihānum er yetiş 

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

106 Vįrānį Śaķın ey ādem-i zāde varup dünyāya meyl itme 
Özin ķurtar o keŝretden śaķın ġavgāya meyl itme 

Vįrānį dervişüŋ sözin ķabūl it merd ü merdān ol 
Bugüni yarına  ķoyma śaķın ferdāya meyl itme 

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

 

106-107 Kenzį Sensün bizüm žāhir bāŧın ulumuz 

Amān meded mürvet Pįr Ĥācı Bektāş  
Her tarafdan saŋa çıķar yolumuz 

‛Alįsün bir adın Pįr Ĥācı Bektāş 

Ķul kemter Kenzįyüm saŋa dayandum 

Himmetüŋle uyur idüm uyandum 
Çü ġam istedigüŋ virdüŋ inandum 

Benüm de murādum vir Ĥācı Bektāş  

Nefes/7  11’li Hece 

Ölçüsü 

 

107 Kāşif Mücrimem rūy-ı siyāh ednā giriftār-ı ĥazįn 
Senden özge kimse bilmem sensün erĥam-rāĥimįn 

Luŧfuŋa iĥsānuŋa fermānuŋa ĥikmet ķarįn 

Vir murādum bāb-ı luŧfıŋdan ile’l-‛ālemįn 
Senden özge kimse yoķ her kimseye sensün mu‛įn 

Sen şefā‛at maĥremisün kün fekānuŋ kānısun 
Enbiyā sırrında ħātem dü-cihān sulŧānısun 

Tā ezel Kāşif gedānuŋ derdinüŋ dermānısun 

Vir murādum bāb-ı luŧfıŋdan ile’l-‛ālemįn 
Senden özge kimse yoķ her kimseye sensün mu‛įn 

Muhammes/7  -.--/-.--/-.--/-.-  

107 Murād Ey göŋül āmāde ol kim geldi māh-ı ġam-fežā 

Başla feryāda ki oldur derd-i ‛uşşāķa devā 

Ey felek lāyıķ mıdur inśāf ķıl gördüŋ revā 
İçdiler cām-ı şehādet ħānedān-ı Muśŧafā 

Cān fedā olsun yoluŋda ey Ĥüseyn-i Kerbelā 

Kim severse Muśŧafā evlādını ‛izzet bulur 

Ĥaşr olur anlar ile Ħaķdan nice raĥmet bulur 

Sįnesin çāk eyleyenler kevŝer ü cennet bulur 
Gel Murādā Şāh Ĥüseyne aġlıyan devlet bulur 

Cān fedā olsun yoluŋda ey Ĥüseyn-i Kerbelā 

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

107 Nesįmį Biz bu dünyā mensūbundan ‛uzlet itmişlerdenüz 
Śanma kim bu fānįye biz raġbet itmişlerdenüz 

Ey Nesįmį müdde‛įler cevr iderse ġam degül 
Dost ucından zehr-i mārı şerbet itmişlerdenüz 

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

107  Farsça Şiir    -.--/-.--/-.--/-.-  

108-109  Farsça Şiir    .-.-/..--/.-.-/..-  

109-110 Yahya 

Nažįm 

Marįż-i ‛aşķınam yoķ bende ŧāķat yā Resūlu’llāh 

Düşüp ķaldum yine bį-tāb u ĥayret yā Resūlu’llāh 
Girince destüme genc-i hacālet yā Resūlu’llāh 

Girāndur çeşm-i dilde ħāˇb-ı ġaflet yā Resūlu’llāh 

Meger bįdār ide śubĥ-ı hidāyet yā Resūlu’llāh 

Kemāl-i iĥtiyāc-ı faķr eyler ħāmemüz įmā 

Bu efkār ile sįnemde olur nār-ı caĥįm peydā 
Tehį-dest bį-‛amel mücrim ķuluŋdur hātifüŋ ĥālā 

Günehkārum günehkārum günehkārum Nažįm-āsā 

Şefā‛at ķıl şefā‛at ķıl şefā‛at yā Resūlu’llāh 

Tahmis/10  .---/.---/.---/.--

- 

 

110-111-

112 

Murād İlāhį ‛afvuŋa maġrūrdur her dem bu dil-i şeydā 

Cesāret itdi ‛iśyāna anuŋçün saŋa ey Mevlā 

Aya şāh-ı rusül raĥm it dil-i āvāre gelmişdür 

Murād ardında ŧurmışdur hezārān şerm-ile ammā 

Kaside/61  .---/.---/.---/.--

- 

 

112 Fāżıl Şem‛-i ‛aşķ-ı Ĥasaneyn benem ‛ulvįyüm ‛ulvį 
Rūĥ-ı a‛dāyı yaķar āteş-i‛aşķum ‛ulvį 

Eyledi Fāżılı bülbül gibi nālān giryān 

Ol iki ġonce-i şüküfte-i bāġ-ı nebevį 

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

113-114 Murād Gel ey ‛āşıķ baŋa ayla gelen māh-ı maĥarremdür 
Bilürsün Kerbelānuŋ vaķ‘ası emr-i mu‘ažžamdur 

Murādā sen muĥibb-i ħānedānsun Ħaķķa şükr eyle 
Resūlüŋ Ālįnüŋ ĥubb-i nuśūś ile muĥabbetdür 

Kaside/31  .---/.---/.---/.--
- 

 

114-115 

 

 

Yūsuf Gel berü ey maĥrem-i Ħaķķ ‛ayn u cim erkāndasuŋ 

Sem‛-i cān-ile cevābum diŋle dur meydāndasuŋ 

İmtiĥān ise murāduŋ eyva’llāhum var saŋa 
İbtidā tācum śorarsaŋ meclis-i ‛irfāndasuŋ 

Ħūrde-i pįrānı gör kim sırr yoķ pāyānı yoķ 

Her biri bir gūne ķoymuş rengi yoķ elvanı yoķ 

Yūsufį ‛ālem ledündür žāhirā ‛irfānı yoķ 
Görmek isterseŋ anı gör śor        raĥmandasuŋ 

Murabba/12  -.--/-.--/-.--/-.- 
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115 Yahya 

Nažįm 

Ey kişver-i risālete sulŧān-ı enbiyā 

Rūh-ı revān-ı cism-i rusül cān-ı enbiyā 

Yā Rabb bi-ĥaķķ-ı [faħr-i] rusül tā ki zindedür 

Cān-ı Nažįmį eyle ŝenā-ħˇān-ı enbiyā 

Kaside/31 Na‛t --./-.-./.--./-.-  

115 Yahya 

Nažįm 

Ey şehenşāh-ı rusül vey pādişāh-ı enbiyā 

Nāzenįn-i bezm-i ħāśśu’l-ħāś-ı maĥbūb-ı Ħudā 

Ol gül-i śad-berk-i gül-zār-ı yaķįnüŋ ey Nažįm 

Gül-bin-i na‛tuŋda ŧab‛um oldı murġ-ı ħoş-nevā 

Kaside/11 Na‛t -.--/-.--/-.--/-.- 

 

 

115-116 Yahya 

Nažįm 

Āftāb śubĥ-ı mā evĥā Ĥabįb-i Kibriyā 

Māhitāb şām-ı ev ednā Ĥabįb-i Kibriyā 

İsterem ma‛źūr ola evżā-ı küstāħānesi 

Baķma noķśān-ı Nažįme yā Ĥabįb-i Kibriyā 

Kaside/25 Na‛t -.--/-.--/-.--/-.- 

 

 

116-117-

118-119 

Yahya 

Nažįm 

Meryem-i fikrüm olup ĥāmile-i feyż-i Ħudā 

Doġdı gehvāre-i ŧab‛umda Mesįĥ-i ma‛nā 

Ĥüccet-i vaśf-ı śıfātuŋda ħaŧā itse Nažįm 

 Keremüŋden ķalem-i ‛afv-ile eyle imżā 

Kaside/171 Na‛t ..--/..--/..--/..-  

119-120 Yahya 

Nažįm 

‛Ala’ś-śabā-geh-i feyż-i nesįm-i ġāliye-sā 

Cihānı eyledi ‛anber şemįm ü rūĥ-efzā 

Gel ey ķalem ķo bu da‛vāyı eyle ħatm-ı kelām  

Yeter bu mertebe basŧ-ı süħan Nažįm-āsā 

Kaside/82 Na‛t .---/..--/.---/..-  

120 Yahya 

Nažįm 

Ey muĥįt-i ķudretinde mihr ü māh iki ĥabāb 

Çarħ-ı aŧlas sāĥa-i śun‛ında çetr-i bį-ŧınāb 

Eşk-i ter mūy-ı sefįd üzre dökülsün ey Nažįm 

Olsa bārān śubĥ-dem olur du‛ālar müstecāb 

Kaside/10 Münācāt -.--/-.--/-.--/-.-  

120-121 Yahya 
Nažįm 

Faħr-i ‛ālem maĥrem-i rāz oldıġı şebdür bu şeb 
Kā’ināt envār-ı raĥmetle leb-ā-lebdür bu şeb 

Vaķtidür mi‛rāc-ı ümįde ‛urūc eyle Nažįm 
Vāśıl-ı maķśūd olur herkes mücerrebdür bu şeb 

Kaside/10  -.--/-.--/-.--/-.-  

121-122 Yahya 

Nažįm 

Mihr ü mehdür śanma bezm-i çarħda her rūz u şeb 

İki sāķį cām-ı ber-kef devr iderler rūz u şeb 

Mihr ü meh gibi sezādur olsa pür-nūr-ı kemāl 

Vaśfuŋı eyler Nažįm-i nükte-perver rūz u şeb 

Kaside/43 Na‛t -.--/-.--/-.--/-.-  

122-123 Yahya 
Nažįm 

Kişver-i nažma olup vālį-i bā-ķayd-ı ĥayāt  
Oldı ilhām-ı İlāhi baŋa ŧuġrā-yı berāt 

Çemen-i menķabetüŋ bülbülidür cān-ı Nažįm 
İtdi murġān-ı beyānı naġamātı isķāŧ 

Kaside/77 Na‛t ..--/..--/..--/..-  

123-124 Yahya 

Nažįm 

‛Aşķ oldı ħazān ile bahār olmaġa bā‛iŝ 

Gāh hicr ü gehį vuślat-ı yār olmaġa bā‛iŝ 

Na‛tuŋ eŝeridür ki maķālātı Nažįmüŋ 

Maķbūl-ı śıġār-ile kibār olmaġa bā‛iŝ 

Kaside/53 Na‛t --./.--./.--./.--  

124 Yahya 
Nažįm 

Bād-ı ma‛nā ideli baĥr-i beyānı mevvāc 
Hep suŧūr-ı süħanumdur aŋa müşgįn emvāc 

Geldi hengām-ı du‛ā eyleme taŧvįl-i kelām 
Dergeh-i ķāżį-i ĥācāta Nažįmā elüŋ ac 

Kaside/43 Na‛t ..--/..--/..--/..-  

124-125 Yahya 

Nažįm 

Yetişmez ey şeh-i kevneyn ola şām u śabaĥ 

Senānı yazmaġa eflāk-i heft-reng elvāĥ 

Ķuluŋ Nažįmi de feyżüŋle ber-murād eyle 

Senānı eylesin evrād-ı her śabāĥ-ı menāĥ 

Kaside/33 Na‛t .-.-/..--/.-.-/..-  

125 Yahya 

Nažįm 

Riyāż-ı vaśfuŋa ey gül-bin-i le‛amrük şāħ 

Kemāl-i śun‛ ile levlāk bir müzeyyen kāħ 

Nažįm bį-kese raĥm it ki nūr-ı feyż-i ġınā 

Derūn-ı tįre vü tengin ide münįr ü feraĥ 

Kaside/23 Na‛t .-.-/..--/.-.-/..-  

125-126 Yahya 

Nažįm 

‛Ali’s-seĥer ki bu ķaśr-ı zümürrüdüŋ bünyād 

Cenāĥ-ı rūzen-i la‛lüŋ mihre virdi küşād 

Nažįm vaķt-i du‛ādur bu jaj-ħāyį bes 

Kef-i niyāzı ħulūś üzre eyle Ĥaķķa küşād 

Kaside/57 Na‛t .-.-/..--/.-.-/..-  

126-127 Yahya 
Nažįm 

Ey muĥįŧ-i kibriyā sende dü-‛ālem ber-zebed 
Sun‛ınuŋ āġāz u encāmı ezelden tā ebed 

Yüz sürüp dergāhuŋa geldi ķabūl it ĥācetin 
Eyleme ĥırmān-ile yā Rabb Nažįm-i zārı red 

Kaside/29 Münācāt -.--/-.--/-.--/-.-  

127 Yahya 

Nažįm 

Olursa levĥ ü ķalem vaśfuŋa ķalem kāġaź 

Kifāyet itmeye ey mefħar-ı ümem kāġaź 

Derūna naķş iderüm na‛tuŋı Nažįm-i āsā 

Baŋa śaĥįfe-i dil-besdür istemem kāġaź 

Kaside/33 Na‛t .-.-/..--/.-.-/..-  

127-128-

129 

Yahya 

Nažįm 

Ey ĥarįm-i ħāśś-ı bezm-i rü’yet-i perverdigār 

Vech-i Ĥaķķa źātı hem āyįne hem āyįnedār 

Zįver-i silki ķabūl it gūş-ı cāna ķudsįyān 

Eylesin medĥüŋde bu dürr-i Nažįmi gūşvār 

Kaside/93 Na‛t -.--/-.--/-.--/-.-  

129-130 

 

Yahya 

Nažįm 

Vücūd-ı enbiyā tesbįĥ-i dürr gibi ser-āmeddür 

O tesbįĥe imāme gevher-i źāt-ı Muĥammeddür 

Ħudāvendā ķabūl eyle Nažįmüŋ tuĥfe-i na‛tuŋ 

Egerçi midĥatüŋde nice dįvānlar mücelleddür 

Kaside/45 Na‛t .---/.---/.---/.--

- 

 

130-131-
132 

Yahya 
Nažįm 

Dil ki bir ķaŧre-i ħūn-ābe-i ser-tā pādur 
Śūretā ķaŧre velį ķaŧre-i ŧūfān-zādur 

Kātib-i [defter-i] na‛tuŋ olalı kilk-i Nažįm 
Her midād-ı siyehi dāġ-ı dil-i rüknādur 

Kaside/110  ..--/..--/..--/..-  

132-133 Yahya 

Nažįm 

Ol ki vird-i zebān-ı her femdür 

Na‛t-i pāk-i ĥabįb-i ekremdür 

Umarum ey Nažįm ola maķbūl  

Ħidmet-i na‛ti pįş eger kemdür 

Kaside/67 Na‛t ..--/.-.-/..-  

133-134 Yahya 
Nažįm 

Dil serā-perde-i muĥabbetdür 
Dįde maĥrem-i serā-yı rü’yetdür 

Nūr na‘tuŋla dil-i Nažįm-āsā 
Āftāb-ı sipihr-i ‘izzetdür 

Kaside/61  -.--/-.--/-.-  

134-135 Yahya 

Nažįm 

Firkatüŋde ol ki eşk-i dem-be-dem rįzān ider 

Her kemįne ķaŧresin ābisten-i ŧūfā ider 

Ŧab‛ına imdād iderse feyż-i elŧāfuŋ Nažįm  

Midĥatüŋde bir degül böyle nice dįvān ider 

Kaside/63  -.--/-.--/-.--/-.-  

135-136 Yahya 
Nažįm 

Ne maĥrem ü ne mūnis ü ne āşinā bilür 
Rāz-ı derūnumı benüm ancaķ Ħudā bilür 

Luŧf it Nažįm-i bį-kese pāmāl ķalmasun 
Kendin egerçi şefķatüŋe nā-sezā bilür 

Kaside/57 Na‛t --./-.-./.--./-.-  
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136-137 Yahya 

Nažįm 

O bezm-i ħāśśda kim baġrumuz kebāb iderüz 

Piyāle dįde-i ħūn-ı dili şarāb iderüz 

Olup gedā-yı der-i bārgāh-ı iclālüŋ 

Nažįm-i zār gibi rif‛at iktisāb iderüz 

Kaside/47 Na‛t .-.-/..--/.-.-/..-  

137 Yahya 

Nažįm 

Olmayan ey şeh-i kevneyn ġamuŋla me’nūs 

İki ‛ālemde ola źevķ u śafādan me’yūs 

Olur evśāfuŋı mānend-i Nažįm itdükce 

Feyż-i na‛tuŋla kelāmumda ma‛ānį maĥśūs 

Kaside/28 Na‛t ..--/..--/..--/..-  

137-138 Yahya 

Nažįm 

Naķş-ı güftārıŋā ħāme hezārān şābāş 

Oldı pür-mū ĥasedinden ser-i kilk-i nāķķāş 

Ħarmen-i merĥametüŋ sā’ilidür cān-ı Nažįm 

Ħoşa çįn eyle o bį-çāreyi şāhum dem-çāş 

Kaside/30 Na‛t ..--/..--/..--/..-  

138 Yahya 

Nažįm 

Ĥüsn-i ezel āyįne-i dįdāruŋa maħśūś 

Mir’āt-ı ebed cilve-i ruħsāruŋa maħśūś 

Selb-i dü-cihān meclis-i ‛aşķuŋda Nažįme 

Biŋ şevķ-ile bir sāġar-ı serşārına maħśūś 

Kaside/33 Na‛t --./.--./.--./.--  

138-139 Yahya 

Nažįm 

Bāġ-ı cennetden ser-i kūy-ı viśālüŋdür ġaraż 

Naħl-i Ŧūbādan ķad-i ķudret nihālüŋdür ġaraż 

Der-kenār u ķaydįden vaśf-ı śıfātuŋ ey Nažįm  

Bir mehil ile o şāha ‛arż-ı ĥālüŋdür ġaraż 

Kaside/33 Na‛t -.--/-.--/-.--/-.-  

139 Yahya 

Nažįm 

Ĥaşre dek vaśf-ı śıfātuŋda olursa ifrāŧ 

Olmaz ey Faħr-i Cihān midĥatüŋ elbetde muĥāŧ 

‛Aķl u rüşd ile seni medĥ ide ĥāşā ki Nažįm 

Oldı gerçi süħanı reşk ü reşįd ü ŧavāŧ 

Kaside/27 Na‛t ..--/..--/..--/..-  

139-140 Yahya 
Nažįm 

Sen ey şeh-i dü-cihān eyle tek gedādan ĥažž 
Gedā hemįşe ider şāha ilticādan ĥažž 

Nažįmi bülbül-i gül-zār-ı kūyuŋ eyle meded 
Ki gülsitānda olur murġ-ı ħoş-nevādan ĥažž 

Kaside/33 Na‛t .-.-/..--/.-.-/..-  

140 Yahya 

Nažįm 

Tā ki śaldı mümkünāta neyyir-i źātuŋ şu‛ā‛ 

Sāyeŋi miŝlüŋ gibi ref‛ itdi nūr-ı imtinā‛ 

Ber-murād eyle dü-‛ālemde Nažįm-i bį-kesi 

Bir gedā-yı dergehüŋdür şāhum itsin intifā‛ 

Kaside/26 Na‛t -.--/-.--/-.--/-.-  

140 Yahya 
Nažįm 

Ey çemen-zār-ı ĥaķįķatde cemāli gül-i bāġ 
Tūtiyā nergis-i Ĥaķķ beynüŋe kuĥl-i mā zāġ 

Mey-i ġaflet ķatı mest itdi Nažįmi umaram 
Ķadeĥ-i ‛aşķuŋ ola ’āķıbetü’l-emr-i tenāġ 

Kaside/30 Na‛t ..--/..--/..--/..-  

140-141 Yahya 

Nažįm 

Olmuş vücūduŋ ey meh-i gerdūn-ı men‛aref 
Mihr-i nübüvvetüŋ şürefā ĥabbeźā şeref 

Şehr-i celālüŋi nice vaśf eylesin Nažįm 

Bu kārgāh-ı dehr aŋa dükkānçe-i ĥıref 

Kaside/28 Na‛t --./-.-./.--./-.-  

141-142 
 

Yahya 
Nažįm 

Ķısmet-i rızķ  eylemiş ezelde daħı Ĥaķ 
Naĥnü ķasemŋā yeter tesellį-i muŧlaķ 

Ĥüsn-i ķabūl ola ümįd o ki mažhar 
Yoħsa bu nažmuŋ Nažįm olursa da ancaķ 

Kaside/44 
 

Na‛t --.-/-.-./--.-/-  

142 Yahya 

Nažįm 

Ħıżr-ı endįşe olup vādį-i ma‛nāda refįķ 

‛Azm-i rāh eyledüm Allāhu veliyyü’t-tevfįķ 

Rūşen it pertev-i mihrüŋle Nažįm-i zāruŋ 

Ķoma kāşāne-i cān u dilini beter u żįķ 

Kaside/37  ..--/..--/..--/..-  

142-143 Yahya 

Nažįm 

Vücūduŋla şeref buldı senüŋ ey mažhar-ı levlāk 

Ķabā-yı Ķābe ķavseyn ü serįr-i kişver-i levlāk 

Taĥiyyāt ü selām olsun saŋa tā kim Nažįm-āsā 

İde herkes nu‛ūt-ı źātuŋı pür-zįver-i levlāk 

Kaside/21 Na‛t .---/.---/.---/.--

- 
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1.2. Mecmuada Yer Alan Şairlerin Biyografileri2 

Antepli Aynî  (1766-1837) 

Mahlası Aynî olan şairin gerçek adı Hasan’dır. 1766’da Antep'te doğmuştur. Küçük 

yaşlarda ayakkabıcı çıraklığı yapmıştır. Anadolu’nun belli yerlerine giden şair; Antep, 

Maraş, Darende ve İstanbul’da ikamet etmiştir. O dönemde yaşayıp Antep’te bulunan 

ilim erbabbı kişilerden Hayâtî ve Hayret Efendi’den ilim tahsil etmiş ve buradaki 

başarısından sonrai İstanbul’a gelip ilim tahsilini burada devam ettirmiştir. Sultan Ahmed 

medresesine girmiş ve ilim tahsiline burada da devam etmiştir. Devletin çeşitli 

kademelerinde görev alan Aynî, II. Mahmut’a yazdığı kasideler ve tarihler karşılığında 

iltifat görmüş ve caizeler almıştır. Her ne kadar kaside yazsa da onun tarih manzumeleri 

dîvânında daha fazla yer kaplamaktadır. Dönemin önemli şairlerinden biri olan 

Keçecizade İzzet Molla, onu “Asrın Bâkî’si olarak nitelemektedir. 1837 yılında vefat 

eden şairin cenazesi Galata Mevlevîhânesine defnedilmiştir.3 Eserleri: Türkçe Dîvân, 

Farsça Dîvân, Nusret-nâme, Sâkî-nâme, Dürrü’n-Nizâm, Nazmü’l-Cevâhir 

 

Azbî Baba (?-1747) 

Kütahya doğumlu olan Azbî Baba’nın asıl adı Mustafa Ahmet Efendi’dir. Küçük yaşlarda 

medrese eğitimi alan Azbî, yüksek tahsil için İstanbul’a geldi. Burada saray çavuşluğu 

görevine getirildi. Bu süre içerisinde Halvetiye tarikatının Mısrî kolunun kurucusu olan 

Niyâzi Mısrî, bir iftiraya uğraması sonucu Limni adasına sürgün edilmiştir. Bu sürgün 

yolculuğunda ona, saray çavuşluğu ile görevlendirilmiş olan Azbî Baba refakat etmiştir. 

Yolculuk süresince Mısrîden etkilenen Azbî Baba, onun derin ilmine ve düşüncesine 

hayran kalmıştır. Yolculuktan sonra bulunduğu görevinden ayrılarak Niyâzi Mısrî’ye 

bağlandı ve uzun yıllar boyunca ona hizmet etti. Akabinde şeyhinden icazet aldı. 

Mısrî’nin ölümünden sonra Bektâşiliğe intisap eden şair burada da yükselerek “Baba” 

unvanını almıştır. Bektâşilikten sonra çeşitli tarikatlara giren şairin bu durumu Mısrî’yi 

de unutturmamıştır. Mısrî’ye olan bağlılığı şiirlerinde açık bir şekilde görülmektedir. 

                                                      
2 Memuada şiirleri olduğu halde kimlikleri tespit edilemeyen ve hayatları hakkında kesin bilgi 

verilemeyen şairler şunlardır: ‛Ārif, Cevābį, Fāżıl, Fikrį, Ġaybį, Ĥaķķį, Kāşif, Ķayġusuz, Seĥerį, Şems-i 

Tebrįzį, Ŧāhirį, Tā’ib, ‛Ulvį, Yūsufį. 

3 Şair hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Prof. Dr. Mehmet ARSLAN, Aynî, Antepli, TEİS. 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=2191 27.03.2014 (Erişim 

Tarihi: 16.03.2019) 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=2191
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Kesin bir tarih olmamakla birlikte şairin 1736’da öldüğü düşünülmektedir. Eserleri: 

Dîvân, Şerh-i Gazel-i Niyâzî-i Mısrî. (BAYRAM, 2006: 13). 

 

Cesârî (?-1829) 

Doğum yeri Bender olan Cesârî’nin doğum tarihi ise kesin olarak bilinmemektedir. 

Vaktiyle Osmanlı devleti sınırları içerisinde yer alan Bender, bugün Ukrayna ile 

Romanya arasında yer alan Moldova topraklarına dâhil bir şehirdir.  Savaş dolayısıyla 

ömrünün büyük bir bölümünü gurbette geçiren şair, Edirne ve İstanbul’da yaşamıştır. 

Şiirlerinden hareketle iyi bir eğitim görüp mektep terbiyesi aldığı bilinmektedir. 

Kaynaklarda müezzinlik, imamlık ve Yeniçeri kâtipliği yaptığı bilinmektedir. Tarikat ehli 

olan Cesârî, ömrünü âlimlere hizmet ederek geçirmiştir. Önce Mevleviliğe intisap eden 

şair, Edirne’ye gittikten sonra sevdiği tarafından terk edildiğini ve onu aradığını 

duyurmuştur. Aradığının İstanbul’da olduğunu öğrenince burada bulunan Kumkapı’ya 

gelir ve böylece yazdığı şiirlerden hareketle de anlaşıldığına göre Bektaşilikle ilgili 

serüveni başlamış olur. Hayatının geri kalan kısmını İstanbul’da geçirmiştir. Küçük 

yaşlarda şiire ilgi duyan, ilim sahibi kişiler tarafından tanınıp bilinen Cesârî; kendisi 

âleme güzel gazeller öğrettiğini ve üstadının da Lezîzî olduğunu söylemektedir. Alevi-

Bektaşi geleneğine sahip olan şairin şiirlerine bakıldığında hem divan hem de halk şiirinin 

izleri görülmektedir. Eserleri: Dîvân-ı Cesârî, Mesnevi. (AKKUŞ, 2010: 7) (SEZER, 

2009: 2) 

 

Ecrî (?-?) 

Hakkında yeterli düzeyde bilgi olmayan şairin 19. yüzyılda yaşamış olduğu tahmin 

edilmektedir. Ecrî ile ilgili bilgiler, şairin divanından hareketle ortaya konulan bilgilerdir. 

Ömrünün büyük bir kısmını Mısır’da geçiren şair, Bektaşi geleneğine mensup bir ozandır. 

Yazdığı destanlarında Mısır’a ait bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca Kaygusuz Sultan’ı övücü 

mahiyette nefesleri de yer almaktadır. Şirlerinde aruz ve hece ölçüsünü iyi derecede 

kullanan şair; koşma, nefes ve divanlar üzerine karma yapıda şiirler yazmıştır. Ehl-i beyte 

karşı duyduğu sevgisini de şiirlerinde dile getirmiştir. Bir mürşide bağlı olduğunu, bir 

derviş olarak hayatını sürdürdüğünü ve Caferî olduğunu dile getiren şair özellikle de Hz. 

Ali’ye karşı büyük bir sevgi duymaktadır. (ÖZMEN, 1998: c. 4, 253) 
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Hatâyî (1487-1524) 

Şair, yedi ulu ozan arasında yer alır. 16. asrın ilk yarısında yaşadığı tahmin edilen Hatâyî 

mahlasıyla şiirler yazan Şah İsmail Safevi’dir. Aruz ve heceyle şiirler yazan şair Nesîmî 

ve Fuzûlî’den etkilendi. Özellikle heceyle yazdığı şiirlerde tasavvuf edebiyatını etkilemiş 

ve Alevi-Bektaşi geleneğinde önemli bir yer edinmiştir. Yazdığı şiirleri belli bir 

kategoriye ayıracak olursak şu şekilde sıralama yapabiliriz: Tasavvufi görüşü içeren 

şiirler, Aleviliği dile getiren şiirler, Hurufilik inancını yansıtan şiirler, Aşıkâne olan 

şiirler. Tüm bu şiirlerinde klasik dili kullanmıştır. Bunların yanı sıra yazmış olduğu 

koşma ve nefesler de vardır. Bu tarz yazdığı şiirlerinde ise Yunus Emre’nin izlerini 

görmek mümkündür. Eski Türk-Oğuz inanışlarını ve geleneklerini İslam inancının 

kurallarıyla birleştiren Aleviliği, Hacı Bektaş Veli’den sonra devam ettiren kişi olmuştur. 

Alevi inancında Tanrı’nın insanda tecelli ettiği görüşü bulunur. Hurufilik aracılığıyla Şah 

İsmail’e de bu durum tesir etmektedir. Arapça ve Farsça şiirleri bulunan şairin, yazdığı 

eserlerinde de Fazlullah ve eseri olan Cavidanname’den bahsetmektedir. Bu durum onun 

Hurufilik ve ebcedi bildiğini gösterir.  (ÖZMEN, 1998: c. 2, 117). 

 

Hayretî (?-1534?) 

Bektâşi geleneğine ait olan şairin 16. yüzyılda doğduğu bilinmektedir. Doğum yeri 

Vardar Yenicesi olan Hayretî’nin asıl adı Mehmed’dir. Hayatı hakkında kaynaklardan 

ulaşılan malumat bir hayli azdır. İlim yolunda ömrünü geçirmiş olan şairin hakkında 

bilgiler de sınırlıdır. Mutasavvıf bir şair olarak bilinen şairin şiirlerine bakıldığında Şiî 

inancına sahip olduğu görülmektedir. Kaynakların birçoğunda Câferî mezhebine bağlı bir 

kişi olarak ifade edilmektedir. Yazmış olduğu “Hüseyin” redifli ağıtı Alevî-Bektâşi 

geleneği içerisinde yer alan topluluk tarafından önem verilen ve çok okunan bir şiirdir. 

Kaynaklar onun divanının, ölümünden sonra fal bakmak için kullanıldığını yazmaktadır. 

Hayretî’nin 1534 yılında vefat ettiği düşünülmektedir. Hayretî, hüküm sürdüğü hayatında 

yalnız İstanbul’da kalmamış; Balkanlarda özellikle Yenice,  Üsküp, Belgrad gibi birçok 

vilayeti dolaşmıştır. Yazmış olduğu Belgrad ve Yenice şehrengizleri de bunun güzel 

örnekleridir. Eserleri: Dîvân, Belgrad Şehrengizi, Yenice Şehrengizi. (ÖZMEN, 1988: 

c.2, 525; TATCI, 1998: c.17, 61-62) 
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Kanberî (?-?) 

Kanberî’nin gerçek adı, doğum ve ölüm tarihleriyle ilgili kesin bir bilgi 

bulunmamaktadır. 16. yüzyılda yaşamış olan şair, Bektaşi ozanları arasında yer alır. 

Vahdet-i Vücud felsefesi başta olmak üzere tasavvufa ait görüşleri şiirlerinde çokça 

işlemiştir. Şiirlerinden hareketle onun Hurufilik ve Alevi inancının tesirlerini görmek 

mümkündür. Hem heceyi hem de aruzu ustalıkla kullanmıştır.  (ÖZMEN, 1998: c. 2, 

501). 

 

Kenzî (?-?) 

Kıbrıs doğumlu olan şairin eldeki bilgiler ışığında 19. yüzyılda yaşadığı tahmin 

edilmektedir. Hayatı hakkında detaylı bir bilgi bulunmamaktadır. Yazdığı şiirlerden 

yola çıkarak çıkarımlar yapılmaktadır. Kenzî’nin bir müddet Antalya’da bulunduğunu 

daha sonra Dimetoka’da bulunan Seyit Ali Sultan dergâhında kaldığı bilinmektedir. 

Başta Bektaşilik olmak üzere tarikatların inceliklerini ve güzelliklerini şiirlerinde 

ustalıkla ele almıştır. (ÖZMEN, 1998: c. 4, 151). 

 

Kul Nesîmî (?-?) 

Türk edebiyatında Nesîmî adlı iki şair bulunmaktadır. Bunlardan ilki Seyyid Nesîmî bir 

diğeri ise Kul Nesîmî’dir. 17. yüzyılda yaşamış olduğu düşünülen Kul Nesîmî’nin doğum 

tarihi hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. İki Şairin Hurûfîlik inancına bağlı 

olması ve özellikle kendi mahlası için de Nesîmî’yi kullanması iki Nesîmî’yi birbirine 

karıştırmıştır. Şair, bir mısrasında “mahlasım Nesîmî ismim Ali’dir.” demektedir. Seyyid 

Nesîmî, Hüseynî, Kul Nesîmî, Nesîmî mahlaslarını kullanmıştır. Cahit Öztelli bu şairi, 

Bağdatlı olan Nesîmî’den ayırmak için “Kul Nesîmî” dediğini ifade etmiştir. Kul 

Nesîmî’nin gerçek adı ise Ali’dir. Kaynaklardan hareketle şairin iyi derecede medrese 

eğitimi aldığı ve Arapçaya hâkim olduğu bilinmektedir. Soyunun bağlı bulunduğu 

Hurûfîlikte önemli merhaleler aşan şair, Nesîmî mahlasını da Seyyid Nesîmî’ye karşı olan 

ilgisinden dolayı almıştır. Kul Nesîmî’nin Hz. Ali sevgisi, On İki İmama bağlılığı ve 

Caferî-Alevî inancı şiirlerinde önemli bir merkezi tutmaktadır. Ayrıca Hurûfîliği 

şiirlerinde işlemiş olması da iki şairin karıştırılmasına sebep olmuştur. Kul Nesîmi’nin, 

Seyyid Nesîmî ‘den farklı biri olduğunu ilk kez Sadettin Nüzhet Ergun ortaya atmıştır. 

Aruz veznini daha sık kullanmasına rağmen diğer halk şairleri gibi bu vezni kullanmakta 
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pek başarılı değildir. Genelde aruzun kısa kalıpları ile şiir yazmıştır. (ALBAYRAK, 

2002: c.26, 353) (ÖZTELLİ, 1969: 3-12). 

 

Leylâ Hanım (?-1847) 

İstanbul doğumlu olan Leyla Hanım’ın doğum tarihi ise kesin olarak bilinmemektedir. 

Divan şiirinin son dönemlerinde yetişmiştir. Şiirlerinden yola çıkarak dayısının 

Keçecizade İzzet Molla olduğu bilinmektedir. Sarayla yakınlığı bulunan şairin yazdığı 

şiirlerde bu durum göze çarpmaktadır. Özellikle II. Mahmut’a yazdığı kaside bunu 

doğrular niteliktedir. Aileden gelen bir gelenek olan Mevlevîliği benimsemiş; Mevlana 

ve dönemin Mevlevî şairi olan Şeyh Galib’in şiirlerinden etkilenmiştir. Divanında yer 

alan gazellere bakıldığında dili, yaşadığı döneme göre daha sadedir. Şiirlerinin muhtevası 

incelendiğinde ise Hz. Ali ve Ehl-i Beyt’e olan sevgisini gözler önüne sermektedir. 

Bundan dolayı münacat, na‘t, ve mersiye türlerinde başarılı örnekler sunmuştur. 

Ömrünün sonlarına doğru geçim sıkıntı çektiği bilinmektedir. 1847’de vefat eden şair, 

Mevlevîliğe karşı duyduğu derin sevgi nedeniyle Galata Mevlevîhânesine defnedilmiştir. 

(ÜNVER, 2003: c.27, 157) (YILMAZ, 2016: 3-4) 

 

Misâlî (?-1541) 

16. yüzyılda yaşamış olan ve doğum tarihi bilinmeyen Misâlî’nin hayatı ve şahsiyeti 

hakkında farklı görüşler bulunmaktadır. Gül Baba olarak da bilinen şair; bir görüşe göre 

Amasya’nın Merzifon ilçesinde doğduğu, bir diğer görüşe göre de Isparta’nın Uluborlu 

ilçesinde doğduğu söylenmektedir. Asıl adı Cafer’dir. Dönemin padişahının daveti 

üzerine Budin seferine katıldığı bilinmektedir ve fetih esnasında şehit düşen şair buraya 

defnedilmiştir. Bektâşî bir şair olan Gül Baba, manzum ve mensur eserler meydana 

getirmiştir. Bu eserlerde Hurûfîlik inanç ve kurallarını anlatmıştır. Şiirlerin geneline 

bakıldığında ise aşk, dünyadan şikayet, ayrılık, kötü talih vb. konulara temas ettiği 

görülmektedir. Gül Baba’nın hayatı hakkında birtakım görüşler olduğu gibi isminin de 

nereden geldiği konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Bunlardan biri Gül Baba 

isminin Kel Baba’dan geldiği kanaatidir, diğer bir görüş ise savaşta gülleleri eliyle tuttuğu 

için bu ismin verildiğidir. Ayrıca bazı görüşler gülmek fiilinden geldiğini söylemiş, bazı 

görüşler ise Gül Baba’nın isminin tâcının tepesinde şeyhlik alameti olarak bir gül 

taşımasından aldığını söylemiştir. Genel kanı ise gülü çok sevmesinden dolayı bu isimle 

anılmış olmasıdır. (GÜNEŞ, 2011: 10-22) 
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Molla Murâd (1788-1848) 

Tekke şeyhi olan Hafız Mehmet Murad Efendi kendi ifadesine göre 1788 yılında 

İstanbul’da doğmuştur. Bugün Fatih-Çarşamba semtinde yaşamıştır. Küçük yaşta ilim 

tahsil etmeye başlayan Molla Murâd, dönemin ünlü mesnevihanlarındandır. Nakşibendî 

tarikatına karşı olan yakınlığıyla bilinmektedir. Nakşibendî şeyhi olmasına rağmen 

haftanın belli günü Mesnevi okutup belli günlerde de diğer ilimlere dair dersler 

vermektedir. Ayrıca Sultan Ahmet Camii’nde cuma vaizliği yapmıştır. İlminin derinliği 

yanında tasavvuf büyüklerine methiyeler de yazmıştır. Dönemin padişahı olan 

Abdülmecid zamanında 1848 yılında vefat etmiştir. Eserleri: Dîvân, Hülâsatü’ş-Şürûh, 

Mâ-Hazar, Kavâid-i Farisiyye, Vekâyiname, Mesmû‘ât, Muinu’l-Vaizin, Mefâtihu’d-

Dürriyye Tercümesi. (ÇETİNER, 2010: 18-24) 

 

Nahîfî Süleyman Efendi (1665/1666-1738) 

Asıl adı Süleyman olan Nahîfî’nin, İstanbul şairlerinden olup doğum tarihi hakkında 

kesin bilgi bulunmamaktadır. Dönemin yazarı Şeyhî’nin verdiği bilgiye göre 1646-47 

yılları arasında doğduğu bildirilmektedir. Ancak yazdığı Hilyetü’l-Envâr’dan hareketle 

1665-1666 yıllarından birisinde doğduğu düşünülmektedir. Çocukluğu hakkında yeterli 

bilgi mevcut değildir. Hafız Osman’dan hattatlık dersleri alan şair, Mısır’a giderken 

Konya’da Mevlevîlikle tanışıp bu akıma intisap etmiştir. Belli bir süre Anadolu dışında 

İran, Nemçe gibi bölgelerde bulunan şair belli başlı devlet görevlerinde bulunmuştur. 

Devlet görevinden emekli olduktan sonra Mesnevi Tercümesi’ni bitirdi. Türk 

edebiyatında en çok na‘t yazan şairler arasındadır. 1738’de vefat eden şairin Topkapı 

taraflarında olan mezarı 1944 yılında yol çalışması sebebiyle kaldırılmıştır. Sebk-i Hindî 

akımının etkisinde olan Nahîfî, şiirlerinde deyim ve atasözlerini kullanmıştır. Eserleri: 

Dîvân,  Mevlidü’n-nebî, Hücretü’n-nebi, Tercüme-i Mesnevî-i Şerîf, Hilyetü’l-envâr, 

Risale-i Hızriyye, Nasîhatü’l-Vüzerâ (AYPAY, 1992: 2-10; UZUN, 2006: c.32, 297-299) 

 

Nakşî Ali Akkirmânî (?-1655) 

Şiirlerinde Nakşî mahlasını kullanan şairin asıl adı Ali’dir. Kaynaklar Nakşî’nin hayatı 

hakkında yeterli bilgi vermemektedir. Bursalı Mehmet Tahir, doğum yerini Divriği olarak 

kaydetmektedir. Yaşadığı yöreden İstanbul’a gelen şair, Halvetî tarikatına intisap 

etmiştir. Burada tasavvuf dersleri alarak kendini geliştirmiş ve buradaki eğitiminden 

sonra şeyhi Kırım’a gidince kendisi de tebliğ için bugün Ukrayna sınırları içerisinde yer 
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alan Akkirman’a gitmiştir. Bu sebepten ötürü bazı kaynaklar, onun Divriğili olduğunu 

söylemesine rağmen Akkirman’da yaşadığı için bu isimle anılmaktadır. Bir Halvetî 

dervişi olan şair, vefat edinceye kadar dönemin padişahı olan II. Bayezid, bu bölgede bir 

tekke inşa ettirmiş; şair de yapılan bu tekkede şeyhlik görevini îfâ etmiştir. Bir derviş 

olması sebebiyle şiirlerini daha çok tasavvufi yönde dile getirmiştir. Bunlardan hareketle 

eserlerindeki konular da bu merkez etrafında gelişip Allah, iman, aşk, ahiret, ibadet, 

dünya hayatının geçiciliği üzerine kurulmuştur. Heceyi de aruzu da ustalıkla kullanmıştır. 

Şiirleri birçok şair tarafından şerh edilmiş olup Milli Edebiyat Dönemi’nde yetişen M. 

Fuat Köprülü ve Rıza Tevfik Bölükbaşı gibi önemli şahsiyetler tarafından da bilinen biri 

olmuştur. Nakşî’nin ölümü üzerine iki tarih düşürüldüğü bilinmektedir. Birincisi “hasta” 

kelimesi, ikincisi ise “târâc-ı Nakşî” ifadesidir. Kabrinin de burada olduğu bilgisi 

verilmesine rağmen, günümüzde o bölgede böyle bir mekân ve türbe izine 

rastlanmamaktadır. M. Fuat Köprülü’nün yazdığı “Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar” 

adlı eserde Nakşî’nin kaleme aldığı şiirlerin içeriğinde Yunus Emre’nin izleri olduğunu 

ve Yunus Emre’yi takip eden şairler arasında olduğunu zikretmiştir. Rıza Tevfik 

Bölükbaşı da şairi Sokrat ile karşılaştırmıştır. Eserleri genel olarak incelendiğinde hem 

dini-tasavvufi özellikleri hem de sosyal hayatı anlamamıza imkan sağlamada önemli bir 

rol üstlenir.4 Eserleri: Dîvân, Aynü’l-Hayat, Manzûme-i Gavriyye, Esrarname.  

 

Nazîm (?-1727) 

İstanbul’da doğmuştur. Kaynaklar onun Kumkapı veya Kasımpaşa’da doğduğunu 

belirtmektedir. Yaşadığı dönemde Nazîm Yahya Çelebi olarak tanınan yazarın asıl ismi 

Yahya’dır. Önceleri Halîm mahlasını kullanmış, daha sonraları Sebk-i Hindî’nin önemli 

bir şairi olan Neşâtî tarafından “Nazîm” mahlası verilmiştir. Mevlevî tarikatına intisap 

etmiştir. Şiir ve musikîye olan mahareti gittikçe şöhret bulmuştur. Bir dönem Enderun’a 

alınmış ve orada ilim tahsil edip kendisini geliştirmiştir. Devlet kademelerinde bazı 

memurluk görevlerinde bulunmuştur. Bu görevlerden biri olan ve ömrünün sonuna kadar 

da icra ettiği “Kuruyemişçi başı” görevini üstlenmiştir ancak bu görev, ona yeterli bir 

maddi kazanç sağlatmadığından dönem dönem şikayet etmiş, buna istinaden yazdığı 

kasideler karşılığında almış olduğu caizelerle geçimini sağlamıştır. Yazdığı şiirler 

incelendiğinde tasavvufi, âşıkâne ve rindâne gazeller yazdığı görülür. Çok yönde 

                                                      
4 Şair hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz: Doç. Dr. Hikmet ATİK, “Nakşî, Ali” TEİS   

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=6770  23.01.2015 (Erişim 

Tarihi 19.03.2019) 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=6770
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kendisini geliştiren Nazîm’in bir özelliği de bestekâr olmasıdır. Bu alanda da maharetini 

gösteren şair birçok eser bestelemiştir. Tek eseri olan Nazîm’in oldukça hacimli bir divânı 

bulunmaktadır. Bu hacimli dîvânın içerisinde peygambere olan sevgisinden dolayı çokça 

na‘ta yer vermiştir. Eserin üçte ikisini neredeyse bu na‘tlar oluşturur. Bundan dolayı 

“na‘t-gû” sıfatıyla anılır. 1727’de vefat ettiğinde seksen yaşlarında olması onun 1650’li 

yıllarda doğduğu ihtimalini de kuvvetlendirmektedir. Şair Edirne’de vefat etmiştir.5  

 

Nesîmî (?-1405?) 

Kaynaklarda doğum tarihi ve doğum yeriyle ilgili birbirinden çeşitli-farklı görüşler 

bulunmaktadır. Edinilen bu bilgiler de yeterli düzeyde değildir. Türkmen asıllı olan şair, 

Türkçe divanında da yer alan bir beytinde Türk olduğunu belirtmektedir. “Seyyid” 

lakabıyla anılmıştır. Eğitimini iyi bir şekilde tamamlayan Nesîmî, küçük yaşlarda din ve 

tasavvuf yoluna girmiş; bu yaşlarda Fazlullah Hurûfî ile tanışma imkânını bulup ona 

intisap etmiştir ve kendisi de böylece Hurûfîlik anlayışının temsilcilerinden biri olmuştur. 

Asya’dan göç edip Anadolu şehirlerine gelen Nesîmî’nin, dönemin padişahı olan I. 

Murad zamanında Bursa’ya geldiği ve burada anlatmış olduğu düşüncelerinden dolayı 

pek itibar görmediği bilinmektedir. Ayrıca Ankara’ya giden Nesîmî, Hacı Bayrâm-ı Velî 

ile görüşmek istemiş ancak bağlı bulunduğu Hurûfîlik’le ilgili fikirlerinden dolayı burada 

da itibar görmemiştir. Anadolu’da istediği rağbeti göremeyince Halep’e gider ve orada 

kendine taraftar bulur ve Hurûfîlik inanç ve görüşlerini yaymaya çalışır. Yetenekli bir şair 

olan Nesîmî,  görüşlerini, fikirlerini yaymak için şiirlerini kaleme almıştır. Hurûfîlik 

inancı, “Yaratıcının insanoğlunun yüzünde tecelli etmesi” ve “yüzün belli yerlerini 

harflerle izah edip açıklaması” olayına dayanmaktadır. Halep’te kaldığı sürede âlimler 

tarafından ulûhiyyet iddia ettiğini ve İslâm’la bağdaşmayan fikirler ileri sürdüğünden 

dolayı öldürülmesi için fetva verilmiştir. Rivayete göre boynu vurulup derisi yüzülerek 

öldürülmüştür. Kabri Halep’te bulunmaktadır. Klasik şiir dilini iyi kullanan şair açık, sade 

ve âhenkli bir üslupla samimi şiirler kaleme almıştır. Dönemine göre daha sade ve 

anlaşılır bir dil kullanmıştır. Nesîmî, bağlı bulunduğu inanç ve felsefesini tüm 

duygularıyla şiire dökmüştür. Cezbeye kapılıp üst mertebeden taşkın ifadelerde 

                                                      
5 Şair hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz: Yrd. Doç. Dr. Nevin GÜMÜŞ, Nazîm, Yahya Çelebi, TEİS 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=5123 22.11.2014 (Erişim 

Tarihi 20.03.2019) 

 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=5123
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bulunmuştur. Ayrıca Hallac-ı Mansur’a karşı hayranlığı ile bilinmektedir. Eserleri: 

Türkçe Dîvân, Farsça Dîvân, Mukaddimetü’l-Hakâyık (BİLGİN, 2007: c.33, 3-5) 

 

Niyâzî-i Mısrî (1618-1694) 

Malatya’da 1618 yılında doğan Mısrî’nin gerçek ismi Mehmed’dir. Yazmış olduğu 

şiirlerinde, Mısır’da ilim tahsili için gidip bir müddet orada bulunduğundan “Mısrî” ve 

“Niyâzî” mahlaslarını kullanmış; bunların terkibinden oluşan Niyâzî-i Mısrî ismiyle 

anılmıştır. İlk başlarda Anadolu’da özellikle doğduğu yer olan Malatya’da yaşayan şair, 

şeyhinin buradan  ayrılmasından sonra kendi de ilim tahsilini sürdürmek üzere 1638’de 

Diyarbakır’a gitmiştir. Yaklaşık bir yıl burada ikamet ettikten sonra Mardin’e giden 

Niyâzî-i Mısrî bu şehirlerde yaşayan âlimlerden kelâm ve mantık dersleri almıştır. 

Anadolu’daki bu sürecinden sonra Kahire’ye gidip medreselerde ilim tahsiline devam 

etti. Kahire-Mısır macerasından sonra İstanbul’a dönen Mısrî, burada cereyan eden 

Kadızâdeliler olaylarının etkisiyle hakkında bazı iftiralar ortaya atılmış ve bu hareketlerin 

etkisinden sonra bulunduğu şehirden 1661 yılında ayrılarak Bursa’ya yerleşmiştir. Daha 

sonra Edirne’yi bir ara ziyaret den şair burada Eski Cami’de vaaz ettiği sırada 

söylediklerinden dolayı, dönemin saray çavuşlarından biri olan Azbî Baba nezâretinde 

Rodos’a 1674’te sürgün edildi. Yaklaşık dokuz ay kadar kaldıktan sonra Bursa’ya 

dönmesine müsaade edildi. Bu sürgün daha sonra tekrar nüksedecek ve şeriata aykırı 

sözler söylediği gerekçesiyle şikayet üzerine bu sefer de Limni adasına sürgün edilecektir. 

Kaynaklar onun iki defa Limni adasına sürgün edildiğini yazmaktadır. İkinci Limni 

sürgününden bir yıl sonra 1694’te Limni’de vefat etmiştir. Niyâzî-i Mısrî, Halvetî 

tarikatının Mısriyye şubesini kurmuştur. Tarikatın Bursa Ulu Camii’nin güney kısmında 

inşasına başlayan dergâh, uzun bir süre faaliyetini devam ettirmiş, daha sonra bakımı 

yapılmayan dergâh yıkılıp onun yerine postane olan bir bina inşa ettirilmiş. Mısrî, sürgün 

hayatını Limni’de yaşarken dergâhda bulunan öğrencilerinden Şenikzâde Mehmed 

Efendi de vekâleten Mısrî’nin yerine postnişinliğe geçmiş, Mehmed Efendi’nin 

ölümünden bir müddet sonra da Gazzî Ahmed Efendi ve akabinde oğlu olan Çelebi Ali 

Efendi’nin postnişinliğe geçtiği bilinmektedir. Tekkelerin Bursa’nın dışında tarikatın 

Selânik, İzmir ve Kahire gibi bazı yerlerde dergâhları bulunmaktadır.6 

                                                      
6 Şair hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz: Mustafa AŞKAR, Niyâzî-i Mısrî, DİA. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/niyazi-i-misri - 1   (Erişim Tarihi: 16.03.2019) 

https://islamansiklopedisi.org.tr/niyazi-i-misri#1
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Türkçe Eserleri: Dîvân-ı İlâhiyât, Risâle fi-Deverân-ı Sûfiyye, Şerh-i Nutk-ı Yûnus 

Emre, Risâle-i Es’ile ve Ecvibe-i Mutasavvıfâne, Mecmûa-i Şeyh Mısrî Efendi, Risâle-i 

Vahdet-i Vücûd, Ta‘birâtü’l-Vâkı‘at, Risâle-i Hasaneyn, Risale-i Tevhîd, Şerh-i Esmâu’l-

Hüsnâ, Mecmûa-i Kelimât-ı Kudsiyye. Arapça Eserleri:  Mecâlis, Tesbi‘-i Kasîde-i 

Bür’e, Ed-Devretü’l-Arşiyye, Mevâ’idü’l-İrfân ve Avâ’idü’l-İhsân (AŞKAR, 2007: c.33, 

166-169). 

 

Rızâ  (1679-1746) 

1679 yılında doğan şairin asıl adı Mustafa Rızâ’dır. Neccarzâde Şeyh Rızâ olarak 

bilinmektedir.  Râmiz ve Sâlim tezkiresinde Beşiktaş semtinde doğduğu söylenmektedir. 

İstanbul’da büyüyen şair Üsküdar’da küçük yaşlarda ilim tahsiline başalayıp daha sonra 

Beşiktaş’ta yer alan Sinan Paşa Medresesi, onun ilim tahsilinin devamı için önemli 

merhale olmuştur. Celvetî tarikatına intisap eden şair, Sinan Paşa Camii’nde de bir dönem 

imamlık yapmıştır. Hat ve musikî sanatlarında geniş bilgisi olduğu ifade edilmektedir. 

1710’da Rus-Osmanlı kuvvetleri arasında çıkan savaştan dolayı Edirne tarafına gitmiştir. 

Orada Nakşibendî şeyhi olan İlmî Efendi’nin müridi olup bir süre sonra icazeti alınca 

yeniden doğduğu topraklara yani İstanbul’a dönmüştür. 1746 yılında ebedî âleme intikal 

eden şairin ölümü üzerine tarih düşürülmüştür. Türbesi bugün görev yaptığı Beşiktaş’ta 

bulunmaktadır. Neccarzâde Rızâ daha çok yazdığı na‘tlarıyla tanınmaktadır. Eserleri: 

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

Bahâeddin Şâh-ı Nakşibend, Hacnâme (ŞİMŞEK, 2006, c.32, 483-484). 

 

Şem’î (1738/1783- 1834/1839) 

Konya doğumlu olan şairin asıl adı Ahmet’tir. Konyalı Şem’i olarak bilinmektedir. 

Kaynaklarda yer alan bir bilgiye göre 1784’te doğduğu söylense de kendisi birkaç şiirinde 

bu durumu ifade etmiştir. Hacca gidişi nedeniyle bulunduğu yaşından hareketle 

doğumunun 1773 olduğu düşünülmektedir. İyi bir eğitim görmeyen şair, edebi muhit 

çevrelerinde yetişmiştir. Şiirlerini doğaçlama söylediğinden dolayı “Şem’î” mahlasını 

almıştır. Hem hece hem de aruzu kullanan şair; baba mesleği olan helvacılığı yapmak 

istememiş, âşık olma yolunda ilerleme kaydetmiştir. Kahvehanelerde âşıklık mesleğini 

öğrenmiştir. Şiirlerinde genellikle münâcât, peygamber, Hz. Ali, Kerbela gibi konular 

ağırlık kazanır. Arapça-Farsça tamlamaları da kullanan şairin üslubu diğer saz şairlerine 

göre biraz daha ağırdır. Dönemin padişahı olup musikîye önem veren III. Selim’le 
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karşılaşıp sanatını icra etme şansını da bulmuştur. Padişah İstanbul’da kalmasını istese de 

şair, mazeretini sunarak Konya’yı tercih etmiştir. Şem’i’ye orada çarşı ağalığı görevi 

verilmiştir. Ömrünün sonlarına doğru bulunduğu memurluk görevinden ayrılmış ve 

altmış yedi yaşlarında vefat etmiştir. Tespit edilen 200 şiiri olan şairin şiirlerini Fevzi 

Halıcı bir araya getirip 1982’de Âşık Şem’i Hayatı ve Şiirleri adı altında yayımlamıştır. 

Eserleri: Dîvân (ALBAYRAK, 2010: c.38, 505) 

 

Şeyh Gâlib (1757-1799) 

1757 tarihinde İstanbul Yenikapı yakınlarında doğmuş; asıl ismi Mehmed olan Şeyh 

Gâlib, tarihler çocukluk dönemindeki ilk tahsilini babasından almıştır. Hocası olan Hoca 

Neşet’in derslerine katılan Şeyh Gâlib, hocası tarafından verilen “Esad” mahlasını bir 

müddet kullanmış ve daha sonra da “Gâlib” mahlasını almıştır. Devlet görevlerinde de 

bulunan şair, yirmili yaşlarda Hüsn ü Aşk mesnevisini kaleme almıştır. Mevlana’ya karşı 

olan sevgisi bilinmektedir. Konya’ya giderek çileye girer ancak ailesinin isteği üzerine 

İstanbul’a gelir. Yurda döndükten sonra Yenikapı Mevlevîhânesinde çileye girer ve 1787 

yılında bu çilesini tamamlar. Burada “Dede” olmuştur. 1791 yılında Galata 

Mevlevîhânesi’ne “Dede” olarak tayin edilmiştir. Yaklaşık bir yıl sonra hastalanan şair, 

1799 yılında ölmüştür.7 Eserleri: Dîvân, Hüsn ü Aşk, Es-Sohbetü’s Safiyye, Şerh-i 

Cezîre-i Mesnevi  

 

Vîrânî (?-?) 

Vîrânî’nin kaynaklara göre 17. yüzyılda yaşadığı tahmin edilmektedir. Doğum yerinin 

Eğriboz olduğu ve Bektâşî tarikatına bağlı olduğu bilinmektedir. Bir rivayete göre Fuzûlî 

gibi o da Necef’te Hz. Ali’nin türbedarlığını söylenmektedir. Demir Baba ile olan 

münakaşaları, birbirlerine karşı olan yarışları o dönemde çok meşhur olmuştur. 

Düşüncelerini, şiirlerini Hurûfîlik inancı etrafında şekillendiren şair, On İki İmam başta 

olmak üzere, peygamber, Kerbela, ehl-i beyt gibi konuları işlemiştir. Rum Abdalı ve 

Kalender olduğunu kendisi tanımlamıştır. Onun şiirlerinde Fazlullah, Hacı Bektaş Veli, 

                                                      
7 Şair hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz: Doç. Dr. Fatih USLUER, “Şeyh Galib” TEİS 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=263  28.08.2013 (Erişim 

Tarihi 19.03.2019)  

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=263


27 
 

Abdal Musa gibi önemli olan tarihî şahsiyetler de anılmıştır. Şairin nerede ve hangi tarihte 

öldüğüne dair net bilgi bulunmamaktadır.8 Eserleri: Dîvân, Risâle 

 

Yesârî (1804-1874) 

19. yüzyılda yaşamış olan şairin doğum yeri Batum olup asıl adı Mehmed’dir. Yesârî 

mahlasını kullanması solak olmasıyla ilgilidir. Kelime; zengin, varlıklı ve solak 

anlamlarına gelmektedir. Âşıklığa özenen şair, saz çalmada da usta olmuştur. 

Kaynaklardan edinilen bilgilere göre medrese eğitimi almış olan şair, Anadolu’nun birçok 

yerinde bulunmuştur. Bektâşî geleneği içerisinde yetişmiştir. Bir süre Kırşehir’de 

yaşamını sürdürmüş ve burada Hacı Bektâş Veli tekkesinde dervişlik yaptığı için “baba” 

adını almıştır. Daha sonra Sinop’a giderek halk tarafından sevilmiş ve tekke açarak 

çalışmalarına burada devam etmiştir. Bugün defnedildiği yer Sinop’tur. Mizahi yönü 

bulunan Yesârî’nin hoş sohbet bir mizacı olduğu ve usta bir saz çalıcısı olduğu 

bilinmektedir. Aruz ve heceyi kullanmada başarılı bir şairdir. Birçok nazım şekli kullanan 

şair, bunlar arasında en çok koşma, nefes ve gazeli kullanmıştır. Farsça şiirler de yazmış 

olması Arapça ve Farsçayı iyi bildiğini göstermektedir.9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8 Şair hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz: Doç. Dr. Fatih USLUER, “Vîrânî” TEİS 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=473 09.09.2013 (Erişim 

Tarihi 20.03.2019) 
9 Şair hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz: Arş. Gör. Tugay KABAK, “Yesârî, Batumlu Mehmed” TEİS 

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

Tarihi 20.03.2019) 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=473
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1213
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1.3. Şiirlerde Kullanılan Vezinler   

 

1.3.1. Aruz Vezinleri ve Bahirleri 

 

1.3.1.1. Remel Bahri 

 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 68  

G.1, G.2, G.3, G.4, G.9, Msd.17, G.22, G.23, G.24, G.25, G.26, G.28, G.29, G.31, G.33, 

Mh.37, Mh.38, G.39, G.40, G.41, G.42, G.43, G.48, G.49, Mr.51, Mr.52, G.53, G.54, 

G.55, Mh.56, Msd.58, Msd.59, Mh.60, G.65, G.67, G.68, G.69, Tcb.70, G.76, G.77, G.78, 

G.80, G.82, G.83, G.86, G.87, G.88, Mr.97, G.101, G.102, G.104, Msd.105, G.106, 

Mh.109, Mh.110, G.111, G.112, Mr.118, K.120, K.121, K.124, K.125, K.126, K.133, 

K.135, K.140, K.146, K.149. 

 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 1 

K.139. 

 

FeǾilātün FeǾilātün FeǾilātün FeǾilün 13 

G.62, G.96, Tcb.100, G.116, K.122, K.127, K.129, K.137, K.143, K.144, K.147, K.150, 

K.153. 

 

MüfteǾilün FaǾilün MüfteǾilün FāǾilün 1  

G. 44.  

 

1.3.1.2. Hezec Bahri 

 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 27  

G.5, G.6, G.7, G.8, G.11, K.12, G.13, G.14, G.15, G.21, Mh.64, G.66, G.71, G.72, G.81, 

G.84, G.91, G.92, G.93, G.99, G.103, G.107, Th.114, K.115, K.117, K.136, K.154. 

 

MefāǾįlün MefāǾįlün FeǾūlün 9 

G.16, G.19, G.20, G.63, G.75, G.85, G.89, G.90, G.98. 

 

MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün 7 
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G.10, G.27, G.50, G.74, G.94, K.128, K.145. 

MefāǾilün FeǾilātün MefāǾilün FeǾilün 9 

G.18, G.113, K.123, K.130, K.131, K.132, K.134, K.142, K.148. 

 

MefǾūlü MefāǾįlün MefǾūlü MefāǾįlün 2 

Msd.30, G.32.  

 

1.3.1.3. Recez Bahri 

 

MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün 3 

G.45, G.46, G.95.  

 

MüfteǾilün MefāǾilün MüfteǾilün MefāǾilün 1 

G.47.  

 

MüstefǾilün MüstefǾilün 1 

Msd.61. 

 

1.3.1.4. Muzâri Bahri  

 

MefǾūlü FāǾilātü MefāǾįlü FāǾilün 4 

K.57, K.119, K.141, K.151. 

 

MefǾūlü FāǾilātün MefǾūlü FāǾilātün 3 

G.35, G.36, G.73. 

 

1.3.1.5. Hafif Bahri 

 

FeǾilātün MefāǾilün FeǾilün 1 

K.138. 

 

1.3.1.6. SeriǾ Bahri 

K.152. 
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1.3.2. Hece Vezinleri 

 

1.3.2.1. 11’li Hece Ölçüsü 3 

Nfs.34, Nfs.79, Nfs.108. 
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BÖLÜM 2: METNİN KURULUŞ VE İMLASINDA İZLENEN YOL 

2.1.  Metnin Kuruluşunda İzlenen Yol 

1. Metin içerisinde şiirlere mecmuadaki sıralarına göre numara verilmiştir. Bu 

numaralar şiirin üst kısmında yer almaktadır.  

2. Şiirler, hece ölçüsüyle yazılmış ise kıtaların; musammat nazım şekilleriyle yazılmış 

ise bentlerin hemen üstüne Roma rakamı ile sayı verilmiştir.  

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

birinci sayfa için [a] ikinci sayfa için [b] kullanılmış ve sayfanın en solunda koyu 

renkli şekilde gösterilmiştir. Şiirlerde yer alan beyit/bentlerin her birine ise sıra 

numarası verilmiş ve bu numaralar sayfanın en solunda belirtilmiştir. 

4. Şiirler “Destûr”, “Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm”, “Destûr Medh-i Nebî”, “Destûr 

Yâ Resûlu’llâh”, “Destûr Yâ Sultân-ı Risâlet”, “Destûr Yâ Habîbu’llâh”, “Destûr Yâ 

Şefî‛ül-Müznibîn”,  “Destûr Şâh-ı Meded”, “Destûr Yâ Resûlu’l-‛Arabî”, “Destûr Yâ 

Seyyid-i Veled-i Âdem”, “Destûr Yâ Resûl-i Ekrem”, “Destûr Yâ Sultân-ı 

Nübüvvet”, “Destûr Yâ Hayr-i Halķu’llâh”, “Destûr Yâ Mefhar-ı Ümmet”, “Destûr 

Yâ Seyyidü’l-Mürselîn” ifadeleri ile başlamış, bazılarında ise bu ifadeler 

kullanılmamıştır. 

5. Şiirlerdeki aruz bahirleri ve aruz kalıpları şiir numarası altında italik ve koyu şekilde 

gösterilmiştir.  

6. Şairlerin mahlasları koyu renkle belirtilerek gösterilmiştir. 

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

transkribe edilerek verilmiştir. Bu âyetlerin Arapça orijinal şekilleri dipnotla 

gösterilmiştir. Âyetin devamında ise meali verilmiş ve sonra hangi âyetin kaçıncı 

sûresi olduğu belirtilmiştir. 

8. Metinlerdeki şiirlerin karşılaştırılması yapılırken, karşılaştırma yapılacak metinlerin 

daha çok bilimsel ve akademik bir kaynak olmasına dikkat edilmiştir. 

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

numarası şeklinde verilmiştir. Daha ayrıntılı bilgi eserin sonunda bulunan Kaynakça 

bölümünde verilmiştir. 
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10. Karşılaştırma yaparken vezin ve anlam birlikteliği dikkate alınmıştır. Farklar, dipnot 

alanında gösterilmiştir. Mecmuadaki metin ile orijinal metin karşılaştırılmasında 

karşılaştırma arasına “:” işareti konulmuştur. 

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

arasına “/” işareti konulmuştur. 

12. Mecmuada bulunan şiir herhangi bir kaynakta bulunuyor ise dipnot ile gösterilmiştir; 

kaynağın adı ve sayfa numarası verilmiştir. Şiir herhangi bir kaynakta bulunmuyor 

ise bu durum da dipnotta belirtilmiştir. 

13. Mecmuada olmayıp ilgili kaynakta olan beyitler metinde “[ ]” içerisinde verilmiştir. 

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

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

15. Tahrifata uğrayıp okunamayan kelimeler dipnotta belirtilip neden okunamadığı ile 

ilgili açıklama yapılmıştır. Bunun dışında okunamayan kelimeler ise orijinal 

kısımları alınıp metnin içerisine dahil edilmiştir. 

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

kelimelerin sözlükteki yazılışı esas alınmıştır. 

2.2. Metnin İmlasında İzlenen Yol 

1. Metnin transkribe edilmesinde bilimsel olarak yapılan çalışmalarda tercih edilen 

MEB İslam Ansiklopedisi transkripsiyonu tercih edilmiştir.  

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

olduğundan metinlerde Eski Anadolu Türkçesi söyleyiş özellikleri korunarak klasik 

imlȃya başvurulmuştur. 

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

4. Farsça kelimelerde olan “vȃv-ı meçhȗle” olan ünlüleri, medli olan kısımlar haricinde 

kısa ünlü olarak belirtilmiştir: ħoş, ħod vb. 

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

i’li, “elif” harfiyle yazılmış ise a’lı şekliyle okunmuştur ancak dize sonlarındaki i’li 

yazılanlar ise vezin gereği a’lı gösterilmiştir: Mūsį, Mūsā vb. 
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6. “Gonca” kelimesi metin içinde “c”li şekilde kullanılmakta olup metin kurulurken de 

aslına sadık kalınmıştır. “Nice” kelimesi ise c’li olarak yazılmıştır. 

7. Şahıs, gezegen, eser, yer vb. özel adlar tevriyeli kullanılmış olsa dahi büyük harfle 

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

da büyük harfle yazılmıştır: Ca‛fer, Rıżā, Mūśį vb. 

8. Dürr, ķadd ve Hakk gibi çift ünsüzle biten kelimeler mısra içinde vezin gereği tek 

veya çift ünsüzle okunmuştur. 

9. N’ola, n’eylesün gibi büzülmeler kesme işareti ile ayrılarak gösterilmiştir. Anun 

kelimesi vezin gereği “anunçün” şeklinde kullanılmıştır. 

10. Yönelme hal ekinin a’lı okunuşu tercih edilmiştir: kenāra, envāra vb. 

11. Bağlaç olan “ki” kelimeden ayrı yazılmıştır. Ayrıca vezin gereği ayrı yazılması 

mümkün olmayan “le, la” gibi yapılar bitişik yazılmıştır: güher ki, esįr ki, ŧūbā ki, 

hicrānuŋla, đarbla, Aġzuŋla vb. 

12. i- fiili ile oluşmuş ekler ayrı olarak yazılmıştır: kör idi, var idi, olmuş idi vb. Ayrıca 

vezin gereği ayrı yazılması mümkün olmayan “dı, di, mış, miş, sa, se” gibi yapılar 

bitişik yazılmıştır: olurdı, bulurdı, eylemiş, śunsa. 

13. Klasik dönem metinlerindeki eklerde, sert ünsüzlerin benzeşmesi kuralı 

gösterilmeyip, metindeki şekillerine sadık kalınmıştır: İtdükce, itdükde vb. 

14. Farsça ön ekler “-“ ile ayrılır: gül-çįn, bį-çāre vb. 

15. Son ekler bitişik yazılmıştır: ķıblegāh, bahāristān, gülşen, nemekdān, bāġbān, 

ġamnāk, şehvār, hūşyār, şādmān, perįşān, vb. 

16. İkilemenin ortasına gelen ek ayrı gösterilmiştir: ser-tā-pā, ser-ā-ser vb. 

17. İki isimden oluşan birleşik sıfatlar ve birleşik isimler “-“ ile ayrılır: gül-ruħsār, gül-

berg, gül-āb, dil-dār,  vb. 

18. Āftāb-āfitāb, āsmān-āsumān, rūzgār-rūzigār gibi kelimelerde medli okunuşlardan 

kaynaklandığı ileri sürülen ses türemeleri gösterilmemiş; āftāb, āsmān, rūzgār 

şekilleri tercih edilmiştir. 

19. Metinlerde y’li veya y’siz kullanılan “hemze”nin “y”siz şekli standart bir kullanım 

sağlamak amacıyla tercih edilmiştir: dā’im, mā’il, şemā’il vb. 
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20. Metinde yer alan kapalı e’lerin i’li kullanımları esas alınmıştır: gice, dimek, yime, 

yiyüp,  vb. 

21. Müstensih eseri oluştururken olbizüz, eycān gibi bazı kelimeleri bitişik yazmıştır. Bu 

çalışmada ise kelimeler ayrı şekilde yazılmıştır. 

22. Müstensih “ħ” gelmesi gereken bazı yerlerde “ĥ”, “j” gelmesi gereken yere “z”, “ź” 

gelmesi gereken yere ise “z” getirmiştir: müfaĥĥam-müfaħħam, ĥalķ-ħalķ, Ĥıżr-

Ħıżr, tezerv-teźerv, ziyān-jiyān. Transkribe ederken kelimenin orijinali yazılmış, 

hatalar düzeltilmiştir. 

23. Dönemin dil özelliklerine göre eserin aslı ile mecmuadaki şiirlerde m˃b değişimi 

vardır: meni-beni vb.  

24. Zarf-fiil ekleri p’li kullanılmıştır: Ķılup, olupdur, varup, alup vb. 

25. Müstensih “p” seslerini “b” olarak kullanmıştır: pula-bula, pāye-bāye vb. 

26. Metinlerde ikizleme yoluyla kullanılan “şedde” ve “p” sesi için iki nokta [:] 

kullanılmıştır. Bazı kelimelerde şedde kullanılırken bazılarında bu durum 

kullanılmamıştır. Transkribe ederken orijinal halleri kullanılmış olup vezne uymayan 

yerlerde ise tekli kullanım gözetilmiştir: muĥarrem-maĥrem, nebbāş-nebāş, 

muĥabbet-muĥabet vb.  

27. Müstensih bazı kelimelerde j sesi için tek nokta kullanmıştır: ejderhā, pejmürde vb. 

28. Müstensih bazı kelimelerde veznin doğru olması için kelimelerin farklı şekillerini 

yazmıştır: çemenistān-çemensitān, ejderhā-ejdehā vb. 

29. Aruzu bozmayan ikili kullanımlarda metindeki yazılış şekilleri esas alınmıştır: 

günāh-güneh, dāmān-dāmen, dehān-dehen, güźār-güźer vb. 

30. Çehre kelimesindeki “ç” sesi kimi durumlarda “c” li kullanılmıştır. 

31. Müstensih yaṭur kelimesindeki “ṭ” sesini “t” şeklinde yazmıştır. 
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2.3. Metnin İşaret Sistemi 

 Tablo 3: Transkripsiyon Tablosu 

 Ş, ş ش A, a, E, e, ǿ ء أ

 Ś, ś ص Ā, ā, A, a آ

 Ż, ż, Đ, đ ض B, b ب

 Ŧ, ŧ ط P, p پ

 Ž, ž ظ T, t ت

 Ǿ ع Ŝ, ŝ ث

 Ġ, ġ, Ğ, ğ غ C, c ج

 F, f ف Ç, ç چ

 Ķ, ķ ق Ĥ, ĥ ح

 K, k, G, g, ŋ ك Ħ, ħ خ

 L, l ل D, d د

 M, m م Ź, ź ذ

 N, n ن R, r ر

 v,o,ö,u,ü,ū و Z, z ز

V,O,Ö,U,Ü,Ū 

 H, h, a, e ە J, j ژ

 Y, y, İ, i, Į, į ي S, s س
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2.4. Karşılaştırmalı Metin 

 

[72a] 

110 

Destūr 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilün 

1. Nūn-ı ‛aynuŋ vaĥyine Ĥaķdan işāretdür bugün 

Leyletü’l-mi‛rāca zülfüŋden beşāretdür bugün 

 

2. Selsebįlüŋden gel ey sāķį içür ‛āriflere 

Çünki bayrām oldı vü ĥaccı ziyāretdür bugün 

 

3. Ħūblaruŋ iķlįmini ŧutdı cemālüŋ ĥüsn-ile 

Ey emįrį ħūblaruŋ devr-i emāretdür11 bugün 

 

4. Ey faķįh indi semādan ‛ārife mā’en ŧahūr12 

Şüpheden arın ki eyyām-ı ŧahāretdür bugün13 

 

5. Ey viren yārüŋ viśālin kün fekānuŋ14 varına 

Gör ki bey‘uŋdan nice külli ħasāretdür bugün 

 

6. Virmişem kevn ü mekānı dilberüŋ dįdārına 

Şol ticāretden ulu ķanġı ticāretdür bugün15 

 

7. Kim ki Ĥaķķuŋ śūretin yüzüŋde žāhir görmedi 

Adı yār öŋinde16 gözsüz bį-beśāretdür bugün 

 

8. Zerķ u tezvįrüŋ esāsı oldı ey zāhid ħarāb 

‛Aşķa mi‛mār ol ki ma‛mūr ol ‛imāretdür bugün17 

 

 

                                                      
10 Nesîmî D., Gazel, s.331. 
11 ‛imāretdür: emāretdür D. 
يَاَح بُْشًرا َبْيَن يَدَْي َرْحَمتِِهِۚ َوأَْنَزْلنَا ِمَن السََّماِء َماًء َطُهوًرا 12  O, rahmetinin önünde rüzgârları müjdeci  َوُهَو الَِّذي أَْرَسَل الر ِ

olarak gönderendir. Ölü toprağı canlandıralım, yarattıklarımızdan birçok hayvanları ve insanları sulayalım 

diye gökten tertemiz bir su indirdik. (Furkan Sûresi 48. âyet) 
13 Bu beyit a.g.e.’de 6. beyittir. 
 O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti  بَِديُع السََّماَواِت َواْْلَْرِض ۖ َوإِذَ ا َقَضٰى أَْمًرا فَإِنََّما يَقُوُل َلهُ ُكْن فَيَُكونُ  14

mi ona sadece "ol" der, o da hemen oluverir. (Bakara Sûresi 117. âyet) (Bu âyet ayrıca ku’rân’ın birçok 

yerinde geçmektedir: Âl-i İmrân 47 ve 59, En‛âm 73, Nahl 40, Meryem 35, Yâsin 82, Mü’min 68).   
15 Bu beyit a.g.e.’de 12. beyittir./ ķanġı: ķanķı D. 
16 yār öŋinde: yarın günde D. 
17 Bu beyit a.g.e.’de 9. beyittir. 
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9. Ĥaşr u neşrüŋ sā‛ati geldi vü hem yevmü’l-ĥisāb 

Uyķudan uyan ki ol günden ‛ibāretdür bugün18 

 

10. Yüce yirden dem uran şeyħ u faķįhe geldi kim 

Müdde‛įnüŋ ĥürmeti Ĥaķdan ĥaķāretdür bugün 

 

11. Ŧamunuŋ nārında şeksiz yanısardur tā-ebed 

Kim ki ‛aşķuŋ āteşinden bį-ĥarāretdür bugün19 

[72b] 

12. Ey Nesįmį Ĥaķ Süleymān mülkini virdi saŋa 

Her sözüŋ  biŋ āśaf-ı śāĥib-vezāretdür bugün20 

 

221 

Destūr 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilün 

 

1. ‛Aşķınuŋ gül-zārına efġāna geldüm ben bugün 

Şem‛inüŋ envārına pervāne geldüm ben bugün 

 

2. Varlıġın virdüm irişdüm vaślınuŋ bāzārına 

Yoġlıġ-ile sūd içün meydāna geldüm ben bugün 

 

3. Gözlerüm mülk-i beķāyı düşmezem bunda vaŧan 

Bir ġarįbüm ‛ālem-i seyrāna geldüm ben bugün 

 

4. Gerçi buldum bāġda ‛aşķ içre biter ħār-ı śafā 

Baķıdup ħāre gül-i ħandāna geldüm ben bugün 

 

5. Śūret-i Raĥmānı görmekdür murādum tā-ebed 

Anuŋ içün ‛ālem-i insāna geldüm ben bugün 

 

6. Ölmeden bād-ı ecelden bu serāy-ı ten ħarāb 

Ĥaķķįyā ölmezden öŋ vįrāne geldüm ben bugün 

 

 

                                                      
18  Bu beyit a.g.e.’de 8. beyittir. 
19 Bu beyit a.g.e.’de 4. beyittir./ ĥarāretdür: ħasāretdür D. 
20 Bu beyit a.g.e.’de 15. beyittir./ mülkini: taħtını D. 
21 Şiirin şairi hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. 
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322 

Destūr 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilün 

1. Ey mükerrem ĥüsn-i śūret vey muŧahhar mā’u tįn 

Raĥmeten li’l ‛ālemįnsün Raĥmeten li’l ‛ālemįn23 

 

2. Devr-i ĥüsnüŋ lem-yezeldür vey cemālüŋ lā-yezāl 

Bildigüm ‛ilme’l-yaķįn24 dür gördigüm ‛ayne’l-yaķįn25 

 

3. Ey yaŋaġuŋ sūresi ve’ş-şems 26 yüzüŋ āyeti 

Hāźā uş cennātu ‛adn-i fādħulūhā ħālidįn27 

 

4. Küllį şey’in hālikin28 vechüŋden ayru şek degül 

Ey hidāyet şem‛i yüzüŋ vey śaçuŋ ĥablü’l-metįn29 

 

5. Ķıblemüzdür śūretüŋ el-ĥamdüli’llāh ey nigār 

Tā-ebed iyyāke na‛büd30 min cemālüŋ nesta‛įn 

 

6. Nūn u ‛aynuŋ mįm ü dāluŋ tilke āyātü’l-kitāb31 

Levĥ-i maĥfūž oldı yüzüŋ ve hüve Ķur’ān mübįn32 

 

                                                      
22 Nesîmî D., Gazel, s.332. 
 Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik. (Enbiyâ Sûresi (!Ey Muhammed)  َوَما أَْرَسْلنَاَك ِإَّلَّ َرْحَمةً ِلْلعَالَِمينَ  23

107. âyet)  
 Hayır, kesin olarak bir bilseniz. (Tekâsür Sûresi 5. âyet)  َكَّلَّ لَْو تَْعلَُموَن ِعْلَم اْليَِقينِ  24
 Yine andolsun, onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz. (Tekâsür Sûresi 7. âyet)  ثُمَّ لَتََرُونََّها َعْيَن اْليَِقينِ  25
 Güneşe ve kuşluk vaktine andolsun. (Şems Sûresi 1. âyet) َوالشَّْمِس َوُضَحاَها 26
27 “Bunlar Adn cennetleridir, sürekli kalmak üzere buraya girin.” Kur’ân’da on bir âyette (Tevbe 72, Ra’d 

23, Nahl 31, Kehf 31, Meryem 61, Tâhâ 76, Fâtır 33, Sâd 50, Gâfir 8, Sâf 12, Beyyine 8) geçen “cennâtü 
adn”, Zümer Sûresi 73. âyette geçen “fe’d-hulûhâ hâlidîn” ile birleştirilmiş, başına “hâzihî” kelimesi 

eklenerek bir mısra haline getirilmiştir. Yukarıda anlamını yazdığımız bu mısra, camilerimizin birçoğunda 

bulunmaktadır.   
هَ إَِّلَّ ُهَو ِۚ ُكلُّ َشْيٍء َهاِلٌك إَِّلَّ َوْجَههُ ِۚ لَهُ اْلُحْكُم وَ إَِلْيِه تُْرجَ عُونَ  28

ًها آَخَر ۘ ََّل إِلَٰ ِ إِلَٰ  Sen Allāh ile beraber başka bir ilâha  َوََّل تَْدعُ َمَع اَّللَّ

ibadet etme. Ondan başka hiçbir ilâh yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca 

onundur ve kesinlikle ona döndürüleceksiniz. (Kasas Sûresi 88. âyet) 
29 Sağlam ip, (Kur’ân, İslâm dini). Âyetlerde “Hablu’llâhî” diye geçer. Habl; ip, urgan, halat, sicim, ant, 

ahit, eman gibi anlamlara gelir. Bu terimin alındığı âyette, İslâm dinine sımsıkı sarılmanın, bu dinde 

birleşmenin, parçalanmamanın önemi vurgulanmaktadır. Bilindiği gibi ayrılık, gücün elden gitmesine 

sebep olur. Bu yüzden birlik ve kardeşlik dini olan İslâm’da inananların birleşmeleri vazgeçilmez bir ilke 

kabul edilir ve şöyle buyurulur: Topluca Allāh’ın ipine (Kur’ân’a, İslâm dinine) yapışın, ayrılmayın…” 

(Âl-i İmrân Sûresi 3. âyet)  
 Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. (Fâtiha Sûresi (!Allāh’ım) اُِۜيَّاكَُُۜۜنَْعب د َُُۜۜواِيَّاكََُُۜۜنْستَ۪عين  ُۜ 30

5. âyet) 
 Elif Lâm Râ. Bunlar, kitabın ve apaçık olan Kur’an’ın âyetleridir. (Hicr Sûresi  الر ِۚ تِْلَك آيَاُت اْلِكتَابِ  َوقُْرآٍن ُمبِينٍ  31

1. âyet) 
32 Bu beyit a.g.e.’de 5. beyittir./ ٌُۜبِين ُۜم  َُۜوق ْرآٌن ُِۜذْكٌر ُۜإَِّلَّ ُۜه َو ُۜإِْن ُۜيَْنبَِغيُۜلَه ُۜۚ َُۜوَما ْعَر ُۜالش ِ َُۜعلَّْمنَاه   Biz, o peygambere şiir  َوَما

öğretmedik. Bu, ona yaraşmaz da. O(na verdiğimiz) ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur’an’dır. (Yâsin Sûresi 

69. âyet)                                                                                                                  
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7. Nefħa-i ‛Įsā gelür şįrįn lebüŋden cānlara 

Ŝābit oldı kim lebüŋdür mehbiŧ-i Rūhu’l-emįn33 

[73a] 

8. Ĥūr-ı ‛aynuŋ śūreti āyįne oldı ĥüsnüŋe 

Şol sebebden34 ħalķa merġūb oldı Ĥaķdan ĥūr-ı ‛ayn 

 

9. Ey lebüŋ şānında münzel āyet-i yuhyi’l-‛izām35 

Cān mıdur yā Rabb lebüŋ yā ħālıķ-ı cān-āferįn 

 

10. Mālik-i ĥüsn oldı ey dilber cemālüŋ tā-ebed 

‛Āşıķuŋ dįni budur buldı Nesįmį yevm-i dįn 

 

436 

Destūr 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilün 

1. Şol dili kim mažhar-ı ‛aşķ itdi Rabbü’l-‛ālemįn 

Sildi cārūb-ı ‛ināyetle ķomadı kibr ü kįn 

 

2. Śāf olur deryā gibi cānı dil-i āşıķlaruŋ 

Źerrece ŧutmaz keder āyįne-i ehl-i yaķįn 

 

3. Bir śadefden bunca gevher śaçdı deryā-yı vücūd 

Gör nice vaĥdet bilenler olmadı keŝret-ķarįn 

 

4. Sen ne yüzden Ĥaķ-ile śulĥ olmaķ istersün bugün 

Zeyd ü ‛Amr ile cedeldür rūz u şeb kāruŋ hemįn 

 

5. Sürmeden emmāre nefsi aradan ey bü’l-heves 

Cān-ı dil olmaz bu yolda ķahr-ı cānāndan emįn 

 

6. Gör nice aśĥābı bu yolda ķarındaş oldılar 

Ĥubb-ı fil’lah 37sırrı ile oldılar Ĥaķķa mu‛įn  

 

7. Ĥaķķa yār olmaz şu kim ehl-i Ĥaķķa yār olmadı 

Bilmedi bu sırrı hergiz ķaldı pür āh u enin 

                                                      
33 Bu beyit a.g.e.’de 6. beyittir. 
34 sebebden: sebedden D. 
 .Bir de kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi  َوَضَرَب لَنَا َمثًََّل َوَنِسَي َخْلقَهُ ۖ قَالَ  َمْن يُْحيِي اْلِعَظاَم َوِهَي َرِميمٌ  35

Dedi ki: "Çürümüşlerken kemikleri kim diriltecek?" (Yâsin Sûresi 78. âyet) 
36 Şiirin şairi hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. 
37 El-Hubbu fi’llâhi ve bugzu fi’llâhi : “Sevmek ve sevmemek Allāh rızası içindir.” hadisinden iktibastır. 
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8. Ĥaķķįyā hergiz gümānı eyleme ĥubbü’l-vaŧan  

Hicret it semt-i yaķįne eylegil taĥķįķ-i dįn 

 

538 

Destūr 

Hezec Bahri 

Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Mefā‘įün 

1. Ħaber bildün mi ey sālik sülūkuŋ intihāsından  

Ĥaķįķat üzre bildigi bu yoluŋ reh-nümāsından 

 

2. Ebed seyr-i ilal’lâha nihāyet bulmadı kimse 

Ezel dirler egerçi söyleyenler ibtidāsından 

 

3. Şu kim hicret idüp ‛azm-i diyār-ı lā-mekān ide 

Ħaber söyler olur dā’im bu ‛ālem māverāsından 

 

4. Didi çün Muśŧafā olmaķ gerekdür iħtiyārıyla 

Kefen giy imdi yoķluķdan śoyun varlıķ libāsından 

[73b] 

5. Şular kim ‛ūd-ı cismānįden evvel ĥaşr olup durdı 

Bugün yarın ħalāś oldılar ol yārüŋ cefāsından 

 

6. Dilerseŋ ‛āfiyet bulmaķ belā-yı zühd-i bāridden  

Gerek kim olasun şol germ-i ‛aşķuŋ mübtelāsından 

 

7. Ħiŧāb-ı irci‘į irse şunun kim cān ġulaġına 

Döner Ĥaķķa o sā‛at olmaz anuŋ bį-vefāsından 

 

8. Çıķar lü’lü-i ‛irfānı kelām-ı Ĥaķdan ey Ĥaķķį 

Eger deryā-yı ‛ilmüŋ olduķ ise āşināsından    

 

639 

Destūr 

Hezec Bahri 

Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Mefā‘įün 

1. Cenāb-ı Muśŧafā virdi ħaber ķurb-ı ķıyāmetden 

Ħaber-dār eyledi bu ümmeti eşrāŧ-ı sā‛atden 

 

                                                      
38 Şiirin şairi hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. 
39 Şiirin şairi hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. 
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2. Şerį‛at ehline gösterdi çün āyāt-ı kübrāyı 

Ĥaķįķat ehline ķıldı nice remz-i işāretden 

 

3. Didi oķunmaya ‛ilm-i ilāhį pāk dillerle 

Bilinmez ola vaĥdet sırrı bu ‛ālemde keŝretden 

 

4. Sülūk ehline zenveş ġālib ola miŝl-i ārāyiş  

Giye dervįş olanlar tāc u ħırķa dest-i şöhretden 

 

5. Çoķ ola göŋli mürde nefsi zinde ħalķ-ı ‛ālemde 

Ĥayāt-ı Ħıżra mažhar az ola eśnāf-ı ümmetden 

 

6. Ese bād-ı hevā  ħayşūm-ı cān-ı pür zükām ire  

Ŧuta derd-i sivā dil ħānede             ġafletden 

 

7. Ķuvā-yı nefs bir baş ķaldurup dā’im hücūm ide 

Beni įlā śafer sāl göstere envā‛-ı şevketden  

 

8. Kimi Mehdį kimi ‛Įsā ola da‛vā ile ħalķuŋ 

Ħaber vire durūġ-ile ħilāfetden ü vilāyetden 

 

9. Nice Deccāli meşrebler diye peyġāmberüm taĥķįķ 

Ħaber virmiş iken Ķur’ānda Ĥaķ ħatm-ı nübüvvetden 

 

10. Çü ĥāl-i ehl-i ‛ālem böyledür var ķāli terk eyle 

Fenā ehlinden ayrılma cüdā olma bu śoĥbetden 

 [74a] 

11. Fenā-yı kevnįdür Ĥaķķį beķā-yı cāvidān iste   

Ķıyāmetden muķaddem ‛aşķ-ile ŧūy źevķ cennetden 

 

740 

Destūr 

Hezec Bahri 

Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Mefā‘įün 

1. Ġarįzį baĥr-ı ‛aşķ olan ħaber bilmez kenārından 

Ĥarįz-i nār-ı şevķ olan geçer hep cümle varından 

 

2. Tecellį ŧaġına çıķup cemāl-i Ĥażrete nāžır 

Çıķar Mūsį gibi ‛aşķuŋ elinde iħtiyārından 

 

                                                      
40 Şiirin şairi hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. 
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3. Şecer innį ena’llah41 der olup envāra müstaġriķ 

Ŧutuşmış vādį-i Eymende ‛aşķuŋ tāb u nārından 

 

4. Bi-küllį maĥv olup iren fenā-yı muŧlaķa āħir 

Ölüp ölmezden öŋ çıķdı vücūdınuŋ mezārından 

 

5. Bu derde dūş olan dermān ümįdin itmesin hergiz 

Ki derd-ile gider ‛uşşāķ bu miĥnetden diyārından 

 

6. Ĥaķuŋ künh-i celālinde ķalur ‛ārif olur ĥayrān 

Bisāŧ-ı ‛izzet içre gerçi devr olmaz civārından 

 

7. Ümįdüŋ kesme ey Ĥaķķį ṣaḳın elŧāf-ı Mevlādan 

Ki bülbüller degül ħālį bahāruŋ intižārından 

 

842 

Destūr 

Hezec Bahri 

Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Mefā‘įün 

1. Śabā her dem gelür müşgįn śaçuŋ Çįn ü Tātārından 

Cihānı ‛anberįn eyler nesįm-i müşg-bārından 

 

2. Ne güneşdür yüzüŋ 43yā Rab kim anuŋ yüce Ŧūrından 

Tecellį geldi yandurdı Kelįmüŋ şem‛i nārından 

 

3. Eger nūr-ı ‛alā nūrı 44 degülse zülf ü ruħsāruŋ 

Ne ma‛nįden güneş toġmuş śaçuŋ her tįre tārından45  

 

4. Muĥįŧ oldı viśālüŋ çün ser-ā-ser yābis ü raŧba 

Kimüŋ ‛aķlı ħaber virsin bu deryānuŋ kenārından46 

 

                                                      
ُ َربُّ اْلعَالَِمينَ  41 ا أَتَاَها نُوِدَي ِمْن َشاِطِئ اْلَواِد اْْلَْيَمِن فِي اْلبُْقعَِة اْلُمبَاَرَكِة ِمَن الشََّجَرةِ أَْن يَا ُموَسٰى إِن ِي أَ نَا اَّللَّ  Mûsâ, ateşin yanına  فَلَمَّ

gelince, o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafındaki ağaçtan şöyle seslenildi: “Ey Mûsâ! Şüphesiz ben, 

evet, ben âlemlerin Rabbi olan Allah’ım.” 
42 Nesîmî D., Gazel, s.324. 
43 güneşdür yüzüŋ: ŧūbādır boyuŋ D. 
يٌّ يُوقَدُ ِمْن َشَجَرةٍ ُمبَاَرَكٍة  44 َجاجَ ةُ َكأَنََّها َكْوَكٌب دُر ِ ُ نُوُر السََّماَواِت َواْْلَْرِض ِۚ َمثَُل نُوِرِه َكِمْشَكاةٍ فِيَها ِمْصبَاٌح ۖ اْلِمْصبَاُح فِي ُزَجاَجٍة ۖ الزُّ اَّللَّ

ُ اْْلَمْ َزْيتُونٍَة ََّل َشْرقِيٍَّة َوََّل َغْربِيٍَّة يََكادُ َزْيتَُها يُِضيُء َولَْو لَْم تَْمَسْسهُ نَاٌر ِۚ نُوٌر َعلَٰى نُوٍر ۗ يَ  ُ ِلنُوِرِه َمْن يََشاُء ِۚ َويَْضِرُب اَّللَّ ُ ْهِدي اَّللَّ ثَاَل ِللنَّاِس ۗ َواَّللَّ

 Allāh, göklerin ve yerin nurudur. O’nun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir  بُِكل ِ َشْيٍء َعِليمٌ 

kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne 

doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile neredeyse 

aydınlatacak (kadar berrak)tır. Nur üstüne nur. Allāh, dilediği kimseyi nuruna iletir. Allāh, insanlar için 

misaller verir. Allāh, her şeyi hakkıyla bilendir. (Nûr Sûresi 35. âyet) 
45 Bu beyit a.g.e.’de 8. beyittir. 
46 Bu beyit a.g.e.’de 5. beyittir. 
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5. İki ‛ālemde maķśūdum viśālüŋe irişmekdür 

Ki vaśluŋdur bu dervįşüŋ murādı şehr-i yārından47 

 

6. Śaçuŋla göŋlümüŋ ‛ahd ü vefā oldı vefā çün kim 

Vefā būyı gelür dā’im śaçuŋ ahd ü ķarārından 

[74b] 

7. Ene’l-ĥaķ48dur münācātum Ĥaķ oldı küllį49 ĥācātum 

Gel ey Manśūr olan ķurtar50 bu dāruŋ gįr ü dārından 

 

8. Ķulaġı ‛ārifüŋ tā kim Nesįmįnüŋ sözin diŋler 

Śadef tek inciler aġzı ŧoludur şeh-süvārından51 

 

952 

Destūr 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilün 

1. Ķıble-i įmān görindi sen büt-i ‛ayyāreden 

Āferįn olsun seni ne ħoş yaratmış yaradan 

 

2. Ķanġı53 burcuŋ yıldızısun ey melek bilsem seni 

Menzilüŋ ref‛ oldı yüz biŋ kevkeb-i seyyāreden 

 

3. Başuma çıķdı ħumārı lā-yezālį ħamruŋ uş 

Vaĥdetüŋ peymānesini54 içmişüm ħammāreden 

 

4. Çün beyāżıyla sevāduŋ vāĥid oldı ‛illeti 

Lā-şerįk olmaķ dilerseŋ geç bu āġ u ķaradan 

 

                                                      
47 Bu beyit a.g.e.’de 10. beyittir./ viśālüŋe irişmekdür: viśālüŋdür viśālüŋ gel 
48 “Ben Hakkım” Hallac’a ait bir sözdür. Bu sözü yüzünden asılmıştı. Bu sözün çeşitli yorumları vardır. 

Bir görüşe göre, Hallac bu sözü sekr halinde söylemişti; sahv haline gelince bu sözün yanlış olduğunu kabul 

etti. Başka bir görüşe göre Hallac  bu sözü fena halinde söylediğinden bu sözü söyleyen aslında o değil, 

Hakk’tı. . Diğer bir görüş ise Hallac’ın bu sözü, Haktan hikaye ederek söylemiş olduğunu ileri sürer. Yüce 

Allāh “Ben Hakkım” diyor gibi. Hallac’ın bu sözüyle “Ben Hakkım, yani bâtıl değilim” veya “Ben 

Haktanım” demek istediğini söylerler.   
49 küllį: bitdi 
50 Ķurtar: ķurtıl 
51 Bu beyit a.g.e.’de 11. beyittir./ aġzı ŧoludur şehvārından: dolar dür aġzı D. 
52 Nesîmî D., Gazel, s.552. 
53 Ķanġı: Hansı D. 
54 peymānesini: peymānesin çün D. 
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5. Yā Rabb ol55 ġamzeŋ oķın biŋ yirden artuķdur yidüm56 

‛Āşıķ oldur kim ķayırmaya yidügi yaradan 

 

6. Yaŋaġuŋ şem‛ine ĥüsn-i Yūsufuŋ57 pervānedür 

Çoķ göŋüller yaġmalandı sen yüzi meh-pāreden 

 

7. ‛İşvesine fitneler ħatm oldı şehlā58 gözlerüŋ 

Kimse siĥrini geçürmez ayruķ ol mekkāreden 

 

8. Şem‛i gibi ķarşu ki çün yanmadı zāhid senüŋ59 

Ķoy anuŋ baġrı ķatıdur şöyle seng-i ħāreden 

 

9. Śūfį-i peşmįne pūşuŋ bāŧını śāfį degül 

Ol ķaçan ķurtarısardur nefsini emmāreden 

 

10. Vaķtuŋa var vā‛ižā ķoyġıl beni öz ĥālüme 

Çāreni sen saŋa it60 geç çāresiz bį-çāreden 

 

11. ‛Aşķı müşkįn źülfiŋüŋ baġladı beni bendine 

Herzedür yel gibi gezmek ne beter āvāreden61 

 

12. Çarħ [ħaçan]62 çār-pāre çaldı ben aŋa çarħ urmadum 

Çār-pārem deste aldum63 dönmezem çār-pāreden 

 

13. Rūĥ-ı Ķuds oldı Nesįmįnüŋ ĥaķįķat sözleri 

Varlıġın terk itdi çün kim64 kendi çıķdı aradan 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
55 Yā Rab ol: iy sanem D. 
56 biŋ yirden artuķdur yidüm: miŋ yirde artuķ yimişem D. 
57 ĥüsn-i Yūsufuŋ: ĥüsni Yūsufuŋ D. 
58 şehlā: nergis D. 
59 Şem‛i gibi ķarşu ki çün yanmadı zāhid senüŋ: Şem‛ine pervāne tek çün yanmadı zāhir senüŋ D. 
60 İt: ķıl D. 
61 Bu beyit a.g.e.’de 13. beyittir./ baġladı beni: baġlar beni çün/ gibi: kimi D. 
62 -M. 
63 Çār-pārem deste aldum: Elüme çār-pāre aldum D. 
64 terk itdi çün kim: ortaya ķoydı D. 
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1065 

Destūr 

Hezec Bahri 

Mef‘ūlü/Mefā‘įlü/Mefā‘įlü/Fe‘ūlün 

[75a] 

1. Maĥv eyle sivā-naķşını mir’āt-i baśardan 

Yek-reng-i muśāfāt ola dil zeng-i kederden 

 

2. Įmān-ı nažar eyle bu eşbāha kemāhį  

Pāk eyle ‛anāśır eŝerin rāh-ı nažardan 

 

3. ‛Aks itmek içün levĥ-i dile pertev-i vaĥdet 

Śāf eyle göŋül śafĥasını şekl-i śuverden 

 

4. Bāġ-ı emelin itmedi biz mürde66-i ġaflet 

Dil-zinde olan şebnem-i evrād-ı seĥerden 

 

5. Farķ eylemedüŋ mebde’ ile semt-i me‛ādı 

Sūduŋ nedür ey ħˇace bu iķlįme seferden 

 

6. İksįr-i ĥaķįķatle idüp ķalbüŋi ħāliś 

Geç cerbeze-i laķlaķa-i şems ü ķamerden 

 

7. Taĥśįl-i kemāl eyle Rıżāyā ‛uķalādan 

Erbāb-ı ḫıred feyż alur üstād-ı hünerden 

 

1167 

Destūr 

Hezec Bahri 

Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Mefā‘įün 

1. Zehį ol kimse kim vardur ĥabįbi sen gibi68 meh-rū 

Şeker-güftār ü gül-ruħsār u müşkįn-ħāl u ‛anber-bū 

 

2. Cihāna gelmeye hergiz özüŋ69 tek bir daħı dilber   

Sa‛įd-aħter śanem70-manžar perį-peyker ferişteh-ħū 

 

                                                      
65 Rızâ D., Gazel, s.352-353. 
66 biz mürde: pejmürde D. 
67 Nesîmî D., Gazel, s.624. 
68 gibi: teki D. 
69 özüŋ: özüŋde M. 
70 śanem: melek 
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3. Zehį śāni‛ ki śun‛ından yaradur71 kendi luŧfından 

Beli ince lebi ġonca ħaŧı72 ra‛nā ruħı nįkū 

 

4. Gel ey śarrāf-ı ķıymet-ger nažar ķıl ma‛den-i cevher 

Zümürrüd ħaŧŧı sįmįn-ber lebi la’l ü dişi incü 

 

5. Ķaşuŋla kirpigüŋ zülfüŋ yüzüŋde beŋlerüŋ daħı 

Biri ‛ayyār biri ŧarrār biri mekkār biri cādū 

 

6. Seni sevenlerüŋ ĥāli bu dört şeyden73 degül ĥāli 

Gehį ġavġā gehį sevdā gehį şeydā gehį ķayġū74 

 

7. Aya kim75 ķullaruŋ çoķdur Nesįmį ķamudan kemter 

Besā Türkį Besā Ķıpçaķ besā Zengį besā76 Hindū  

 

1277 

Destūr  

Hezec Bahri 

Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Mefā‘įün 

[75b] 

1. Cemālüŋ maŧla‛ı şems ü żiyādur yā Resūlu’llāh 

Ne maŧla‛ pertev-i enver78-nümādur yā Resūlu’llāh 

 

2. Felekler devr-i dā’im itmesi79 ižhār-ı źātuŋdur 

Senüŋ şānuŋda levlāk-ı limā80 dur yā Resūlu’llāh 

 

3. Ne mümkündür kemāl üzre seni vaśf eyleye ‛ālem 

Hemįşe vāśıfuŋ Bārį-Ħudādur yā Resūlu’llāh 

 

                                                      
71 yaradur: yaratmış D. 
72 ħaŧı: ķadi 
73 şeyden: işten D. 
74 Gehį ġavġā gehį sevdā: Gehį sevdā gehį ġavġā/ şeydā: dįvān/ ķayġū: yargu D. 
75 Aya kim: Ķapuŋda D. 
76 besā: besį D. 
77 Cesârî D., Kaside, s.1380-1383 
78 maŧla‛ pertev-i enver: maŧla‛-ı pertev-endāz D. 
79 itmesi: olması D. 
80Levlâke levlâke le-mâ halaktü’l-eflâke: “Sen olmasaydın, sen olmasaydın (ey Muhammed), felekleri 
yaratmazdım.” Bu sözün uydurma hadis olduğu bildirilmiştir. Ancak Aclunî, “Hadis olmasa bile anlamı 
doğrudur.” İddiasındadır. Lafız itibariyle böyle bir kudsi hadis olmadığı ileri sürülmüştür. Ancak Hz. 

Muhammed’e övgü olarak yazılan na’tların çoğunda bu söze yer verilmiştir.   
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4. Sever cānum velį81 ol na‛t-ı pāküŋ eylemek ammā 

Dilüm meddāĥuŋ olmaķ yā ne ķādir yā Resūlu’llāh 

 

5. Şefā‛at eyle geldüm ilticāya bāb-ı luŧfuŋda 

Ķabūl it bį-ĥesāb cürmüm recādur yā Resūlu’llāh82 

 

6. Hezārān ‛āşıķ u cān-ı cihān müştāķuŋ olmuşdur 

Yoluŋda terk-i cān itmek śafādur yā Resūlu’llāh83 

 

7. Dü-‛ālem şāhid olsun rāhuŋa beźl-i vücūd itdüm 

Dirįġ itmem saŋa cānum fedādur yā Resūlu’llāh84 

 

8. Sülūk-ı sırr-ı ‛aşķ oldum benüm ĥayrān ü ser-gerdān  

Bu ĥāl ile baŋa ķalmaķ sezādur yā Resūlu’llāh85 

 

9. Yüzüm gözüm sürerdüm isr-i pāyuŋ görmek olsaydı 

Ġubāruŋ dįdeme çün tūtiyādur yā Resūlu’llāh86 

 

10. Muŧahhar ravża-i pāküŋ ziyāret eyleyüp cāna 

Muĥabbet būyın ‛arż iden śabādur yā Resūlu’llāh87 

 

11. Cihānuŋ serveri ser-tāc-ı ħaŧm-ı enbiyāsuŋ sen 

Anuŋçün cümleden ķadrüŋ ‛alādur yā Resūlu’llāh88 

 

12. Ķılup Mi‛rāc-ı seyrānuŋ buluşduŋ Ĥażret-i Ĥaķķa 

Tecellį źāta nūruŋ iltiķādur yā Resūlu’llāh89 

 

13. Emānet beş vaķit farżiyyeti anda ķabūl itdüŋ90 

Saŋa vü ümmete tuĥfe ‛atādur yā Resūlu’llāh91  

 

14. Görindi źāt-ı pāküŋde hezārān mu‛cize āŝār 

Dü-‛ālem źātuŋa hep āşinādur yā Resūlu’llāh92 

 

                                                      
81 Sever cānum velį: Diler göŋlüm senüŋ D. 
82 Bu beyit a.g.e.’de 26. beyittir./ Ķabūl it bį-ĥesāb: Garibem bį-kesem D. 
83 Bu beyit a.g.e.’de 5. beyittir. 
84 Bu beyit a.g.e.’de 6. beyittir. 
85 Bu beyit a.g.e.’de 7. beyittir./ sırr-ı: seyr-i/ ile: üzre D. 
86 Bu beyit a.g.e.’de 8. beyittir. 
87 Bu beyit a.g.e.’de 9. beyittir. 
88 Bu beyit a.g.e.’de 10. beyittir./ ħaŧm-ı: şāh-ı D.  
89 Bu beyit a.g.e.’de 11. beyittir./ Mi‛rāc-ı: Mi‛rāc D. 
90 Emānet beş vaķit farżiyyeti anda ķabūl itdüŋ : Ķabūl itdüŋ emānet beş vaķit farżiyyeti D. 
91 Bu beyit a.g.e.’de 12. beyittir./  vü: hem D. 
92 Bu beyit a.g.e.’de 13. beyittir. 
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15. Saŋa çün āyet āyet Ĥażret-i Ķur’ān Kerįm indi  

Şerį‛at ĥükmi bāķį muķteżādur yā Resūlu’llāh93 

  [76a] 

16. Nice žulmet şebinde ķalmışuŋ rāh-ı beyān oldı    

Vücūduŋ nūr-ı maĥż u pür-cilādur yā Resūlu’llāh94 

 

17. Ebū Bekr itdi evvel Ĥaķ Resūl oldugını taśdįķ 

Dinilse maħlaśı Śıddıķ revādur yā Resūlu’llāh95 

 

18. ‛Ömerdür ma‛delet kānı hem ‛Oŝmān oldı źi’n-nūreyn  

Çehār-yāruŋ ‛Aliyyü’l-Murtażādur yā Resūlu’llāh96 

 

19. Hemįşe ķurretü’l-‛ayn Ĥasan ile Ĥüseyin ancaķ  

Ŧarįķ-i Ĥaķda bunlar reh-nümādur yā Resūlu’llāh97 

 

20. Ķulıyum şāh-ı Zeyne’l-‛Ābidįnüŋ tā muķaddemden 

Muĥammed Bāķırı nūr-ı Ħudādur yā Resūlu’llāh98 

 

21. İmām Ca‛fer-i Śādıķ daħı ol[sa] Mūsį-i Kāžım  

Bulur bir nesl-i pāk ü bü’l-vefādur yā Resūlu’llāh99 

 

22. Ħorāsān mülk-i ‛adlinde anuŋ emn ü emān buldı 

Şeh-i Įran ‛Alį-Mūsį-Rıżādur yā Resūlu’llāh100  

 

23. Naķį ile Taķįnüŋ ħalķ-ı ‛ālem vaśfını eyler 

İmām ‛Askerį śāĥib-i livādur yā Resūlu’llāh101 

 

24. İmām Mehdį-i śāĥib-zamān ķaçan olur žāhir 

Nižām-ı ‛āleme ol iķtifādur yā Resūlu’llāh102 

 

25. Bu on iki imām ‛aşķı şefā‛at eyle ben zāra 

Günah u cürm-ile kārum bükādur yā Resūlu’llāh103 

 

                                                      
93 Bu beyit a.g.e.’de 14. beyittir. 
94 Bu beyit a.g.e.’de 15. beyittir. 
95 Bu beyit a.g.e.’de 16. beyittir. 
96 Bu beyit a.g.e.’de 17. beyittir. 
97 Bu beyit a.g.e.’de 18. beyittir. 
98 Bu beyit a.g.e.’de 19. beyittir./ Ħudādur: hedādur D. 
99 Bu beyit a.g.e.’de 20.beyittir./ ol: olsa D. 
100 Bu beyit a.g.e.’de 21.beyittir./ ‛Alį-Mūsį-Rıżā: ‛Aliyyü’l-murtażā D. 
101 Bu beyit a.g.e.’de 22.beyittir./ Naķį ile Taķįnüŋ: Taķį ile Naķįnüŋ D. 
102 Bu beyit a.g.e.’de 23.beyittir./ ķaçan olur: olur ķaçan D. 
103 Bu beyit a.g.e.’de 24.beyittir. 
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26. Śalāt-ile selām olsun saŋa ey mefħar-ı ‛ālem 

Murādum bāb-ı luŧfuŋ ilticādur yā Resūlu’llāh104 

 

27. Cesārį ‛āşıķum pes menzilüŋde iftiħārum var 

Kemāl ehline dilden merĥabādur yā Resūlu’llāh105 

 

 

13106 

Destūr 

Hezec Bahri 

Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Mefā‘įün 

1. Vücūduŋ  oldı cümle ħalķa raĥmet yā Resūlu’llāh  

Denildi vechüŋe mir’āt-ı Ĥażret yā Resūlu’llāh   

 

2. Yed-i ķudret ezelde cümle-i esmā-i ĥüsnādan 

Biçüpdür ķāmet-i Ŧūbāŋa ħil‛at yā Resūlu’llāh 

 

3. Lebüŋ çün menba‛-ı āb-ı ĥayāt-ı feyże menba‛dur 

Virür her ħaste cāna dürlü şerbet yā Resūlu’llāh 

 

4. Ķalurdı žulmet-i źenb-i vücūd içre bugün ‛āşıķ  

Dilinde yanmasa şem‛-i muĥabbet yā Resūlu’llāh 

[76b] 

5. Sen ol bezm-i ilāhuŋ şem‛isün pertev-fürūz olmuş     

Ben ol pervāneyüm yandum ĥaķįķat yā Resūlu’llāh 

6. Esįr ki Ĥaķķį-i bį-çāre-i  yanar gider 

Şefā‛at yā Resūlu’llāh şefā‛at yā Resūlu’llāh 

 

14107 

Destūr 

Hezec Bahri 

Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Mefā‘įün 

1. Mey-i lālüŋle dil mestāne olsun yā Resūlu’llāh 

Göŋül kāşānesi mey-ħāne olsun yā Resūlu’llāh 

 

                                                      
104 Bu beyit a.g.e.’de 27.beyittir./ luŧfuŋ ilticādur: luŧfuŋda rıżādur D. 
105 Bu beyit a.g.e.’de 28.beyittir. 
106 Şiirin şairi hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. 
107 Rızâ mahlaslı şiirlere yer veren ilgili çalışmalarda tespit edilememiştir. 
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2. Revān oldıķca gözden reh-güźār-ı intižāruŋda 

Sirişküm ķaŧresi dür-dāne olsun yā Resūlu’llāh 

 

3. Bu güftār-ı dürer-bārum şühūd-ı sırr-ı cūduŋla 

Ĥużūra tuĥfe-i şāhāne olsun yā Resūlu’llāh 

 

4. Şeb-i tārįk-i envār-ı ħayālüŋ ile dil-murġı 

Cemālüŋ şem‛ine pervāne olsun yā Resūlu’llāh 

 

5. ‛İnāyet mültecādur daħme-i efkār-ı evśāfa 

Göŋül ma‛mūresi vįrāne olsun yā Resūlu’llāh 

 

6. Vezān olmaķdadur bād-ı śabā Leylā-yı zülfüŋle 

Aŋa Mecnūn deli dįvāne olsun yā Resūlu’llāh 

 

7. Olursa bende-i bābı Rıżā dergāh-ı devletde 

Senüŋ gibi ulu sulŧāna olsun yā Resūlu’llāh  

 

15108 

Destūr 

Hezec Bahri 

Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Mefā‘įün 

1. Bu cismüm āteş-i ‛aşķuŋla yansın yā Resūlu’llāh 

Dü-çeşmüm ħˇāb-ı ġafletden uyansın yā Resūlu’llāh 

 

2. Gidüp boynumda zencįrümle ben ol ravża-i pāke 

Görenler hep beni dįvāne śansın yā Resūlu’llāh 

 

3. O rütbe aġlayam çöllerde feryād eyleyem ben kim 

Sirişk-i dįdem al ķana boyansın yā Resūlu’llāh 

 

4. Şu kāfir nefs elinden bu dil-i bį-çāreyi ķurtar 

Yeter Ĥaķ109 u ķabāĥatdan uśansın yā Resūlu’llāh 

 

5. Ķuluŋ Leylāyı maĥşer ehline sen eyleme rüsvā 

Günāhından bu dünyāda utansın yā Resūlu’llāh 

 

 

 

                                                      
108 Leylâ D., Gazel, s.168-169. 
109 Ĥaķ: cürm D. 
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16110 

Destūr 

Hezec Bahri 

Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Fe‛ūlün 

[77a] 

1. Yüzüŋ gördüm didüm el-ĥamdüli’llāh 

Boyuŋ gördüm oķudum ķul hüvā’llah111 

 

2. Müselsel zülfüŋi gördüm mu‛anber 

Muķavves ķaşlaruŋ naśrun mina’llah112 

 

3. Ķaraħçı gözlerüŋ yaġmalarından 

Yine dönüp didüm113 estaġfiru’llah 

 

4. Dudāġuŋ şerbeti ‛ayn-ı şifādur 

Seķāhüm Rabbühüm min raĥmeti’llah114 

 

5. Cemālüŋ görmüşüm ayrılmaġum yoķ 

Eger inanmasaŋ va’llāh vü bi’llāh115 

 

6. Benüm göŋlüm saŋa ĥayrān olupdur  

Ne kim cebbār ķılur el-ĥükmü li’llāh 

 

7. Otuz iki ĥurūf oldı viśālüŋ 

Viśālüŋdür viśālüŋdür i va’llah116 

 

8. Nesįmį ķıldısa bir ķatle tevbe 

Naśūĥį tevbesi tūbū ila’llah117  

                                                      
110 Nesîmî D., Gazel, s.651. 
ُ أََحدٌ  111  De ki: "O, Allāh’tır, bir tektir." (İhlâs Sûresi 1. âyet)  قُْل ُهَو اَّللَّ
ِر اْلُمْؤِمِنينَ  112 ِ َوفَتٌْح قَِريٌب ۗ َوبَش ِ  (Saf Sûresi 13. âyet)  َوأُْخَرٰى تُِحبُّونََها ۖ َنْصٌر ِمَن اَّللَّ
113 didüm: dimen D. 
114 Bu beyit a.g.e.’de 5.beyittir./ ٍة َوَسقَاُهْم َربُُّهْم َشَرابًا َطُهوًرا   َعاِليَُهْم ثِيَاُب سُ ْندٍُس ُخْضٌر َوإِْستَْبَرٌق ۖ َوُحلُّوا أََساِوَر ِمْن فِضَّ

Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri onlara 

tertemiz bir içecek içirecektir. (İnsan Sûresi 21. âyet)                                                                                                                        
115 Bu beyit a.g.e.’de 7.beyittir./ va’llāh vü: va’llāhi D.  
116 Bu beyit a.g.e.’de 9. beyittir. 
117 Bu beyit a.g.e.’de 10.beyittir./ تَْوبَةً َنُصوًحا َعَسٰى َربُُّكْم أَْن يَُكف َِر َعْنُكْم َسي ِئَاتُِكمْ  َويُْدِخلَُكْم َجنَّاٍت ِ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا تُوبُوا إِلَى اَّللَّ

ُ النَّبِيَّ َوالَِّذيَن آَمنُو ا ۖ ا َمعَهُ ۖ نُوُرُهْم يَْسَعٰى بَْيَن أَْيِديِهْم َوبِأَْيَمانِِهْم يَقُولُوَن َربَّنَا أَتِْمْم لَنَا نُوَرنَا َواْغِفْر لَنَتَْجِري ِمْن تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر يَْوَم ََّل يُْخِزي اَّللَّ

 Ey iman edenler! Allāh’a içtenlikle tövbe edin. Umulur ki, Rabbiniz sizin kötülüklerinizi  إِنََّك َعلَٰى ُكل َِشْيٍء قَِديرٌ 

örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allāh sizi, içlerinden ırmaklar 

akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır, gider. "Ey Rabbimiz! 

Nûrumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla; çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter" derler. (Tahrim 

Sûresi 8. âyet) 
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17118 

Destūr 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilün 

1. Ey Müvellā diŋle imdi nuŧķ-ı ĥaķķ-ı feyż ile 

Āl u evlād-ı Nebįdür şöyle bil bį-iştibāh 

Rūz-ı maĥşerde muĥaķķaķ mü’mine püşt ü penāh 

İrdi çün māh-ı muĥarrem aġladı şems-ile māh 

Ey Ĥüseyinler bugündür mātem-i evlād-ı şāh 

Gözyaşını ķana döndür eylegil feryād u āh 

 

2. Yer ü gök aġlar bugünler119 aġlayuŋ ey mü’minān 

Nār-ı zaĥmetden120 bulayum der-iseŋ her dem121 amān 

Zār ider cümle melā’ik ĥūr u ġılmān ins ü cān 

La‛net eyle ol Yezįde śad-hezārān bį-gümān 

Ey Ĥüseyinler bugündür mātem-i evlād-ı şāh 

Gözyaşını ķana döndür eylegil feryād u āh 

 

3. Söyleġil bu nuŧķ-ı cāndan çekmeyesün zaĥmeti 

Ger dilerseŋ Ĥaķ ķatında bulasuŋ sen ‛izzeti 

Enbiyā vü evliyādan umar-iseŋ şefķati 

La‛net eyle her dem ol Mervān Yezįde la‛neti122 

Ey Ĥüseyinler bugündür mātem-i evlād-ı şāh 

Gözyaşını ķana döndür eylegil feryād u āh 

[77b] 

4. Ġurretü’l-‛aynum didi çün Ĥaķ123 ĥabįb-i mürselįn 

Olmaķ isterseŋ ĥaķįķat dünyā ġamından124 emįn 

Āşıķ-iseŋ ‛āşıķa ne olıŋur ehl-i ‛alįn125 

La‛netu’llah virdüŋ olsun şimdi126 Süfyān-ı la‛įn  

Ey Ĥüseyinler bugündür mātem-i evlād-ı şāh 

Gözyaşını ķana döndür eylegil feryād u āh 

 

5. Nesl-i şāh-ı evliyādur hādį-i rāh-ı127 Ħudā 

Ħāricįler bilmediler oldılar Ĥaķdan cüdā 

                                                      
118 Vîrânî D., Mütekerrir Müseddes, s.18 
119 Yer ü gök aġlar bugünler: Aġladı yer gök bugün D. 
120 zaĥmetden: dūzāĥdan D. 
121 her dem: hergiz D: 
122 her dem ol Mervān Yezįde la‛neti: etmektir gerek Mervāna la‛net la‛neti D. 
123 çün Ĥaķ: kim ol D. 
124 ĥaķįķat dünyā ġamından: muĥaķķaķ külliyen ġamdan D. 
125 olıŋur ehl-i ‛alįn: olagör ehl-i yaķın D. 
126 şimdi: şimr D. 
127 rāh-ı: nūr-ı D. 
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Anlaruŋ cānına la‛net söylerüm128 ben dā’imā 

Śad-hezārān la‛net-i Ĥaķ129 śad-hezārān bį-riyā 

Ey Ĥüseyinler bugündür mātem-i evlād-ı şāh 

Gözyaşını ķana döndür eylegil feryād u āh 

 

6. Bil ķaçan oldı şehįd ol nūr-ı źāt-ı130 kibriyā 

Geldi131 ol demde semādan nāle-i nuŧķ-ı śadā132 

Āh Ĥüseyn-i Kerbelā [der]133 vāh Ĥüseyn-i Kerbelā 

Yezįde itmek teberrā mü’mine ‛ayn-ı şifā134 

Ey Ĥüseyinler bugündür mātem-i evlād-ı şāh 

Gözyaşını ķana döndür eylegil feryād u āh 

 

7. Ben Vįrān ‛Abdal faķįrüm135 derd-mendüm bir gedā 

İsterem rūz-ı ķıyāmetde ‛Alįden ilticā 

Źerre deŋlü buġż idenüŋ cānına la‛net-sezā 

La‛net olsun kim ki136 oldı düşmen-i Āl-i ‛Abā  

Ey Ĥüseyinler bugündür mātem-i evlād-ı şāh 

Gözyaşını ķana döndür eylegil feryād u āh 

 

 

18137 

Destūr 

Müctes Bahri 

Mefā‛ilün Fe‛ilātün Mefā‛ilün Fe‛ilün (Fa‛lün) 

1. Yüzüŋde nūrını gördi ezel güninde ilāh 

Didi kim eşhedü enlāilāhei’llallāh138 

 

2. Bu ĥüsn ü luŧf-ile kim gördi yirde ya gökte139 

Melek śūretlü beşer ya güneş śıfatluca140 māh 

 

                                                      
128 söylerüm: eylerim D. 
129 la‛net-i Ĥaķ: la‛net olsun D. 
130 źāt-ı: pāk D. 
131 Geldi: Erdi D. 
132 śadā: Ħudā 
133 -M. 
134 ‛ayn-ı şifā: lāyıķ sezā D. 
135 faķįrüm: ḫaķįrem D. 
136 kim ki: her kim D. 
137 Nesîmî D., Gazel, s.651. 
138 “Allāh’tan başka ilah olmadığına şahitlik ederim.” Bu ibare, şahadet kelimesinin birinci bölümüdür. 

İslâmın beş temel ilkesinden biridir. Bu cümle ile İslâm’ın iman esasları özetlenmiş, Allāh’ın birliği inancı 

ortaya konmuş; bâtıl tanrılar, Allāh dışında tapılanlar reddedilmiş olur. 
139 yirde yā gökte: gökte yā yirde D. 
140 śıfatluca: śıfatlu D. 
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3. Eger günāh ise ķılmaķ yüzüŋ ķatında sücūd 

Ben eylerüm bu günāhı ki farż141 imiş bu günāh 

 

4. Götür niķābı bu142 ħalķı ķul eyle ĥüsnüŋe kim 

Melāĥat ehline senseŋ emįr ü senseŋ şāh 

 

5. Hidāyet eyledi ķālū belį143de nūra beni 

Ķara gözüŋ ķara ķaşuŋ  beŋüŋle zülf-i siyāh 

 

6. Ķul oldı ĥüsnüŋe ĥūr u melek ne dilbersün144 

Zehį ‛ināyet ü ‛izzet zehį celālet ü cāh  

 

7. Kerāhet eyleme ‛āşıķdan epsem ol zāhid 

Güher ki bildi Ĥaķı eylemez Ĥaķdan ikrāh145  

[78a] 

8. İki gözüŋ  eger egri degülse baķma iki                    

Ki vaĥdet ehline Ĥaķdan bulındı doġrıca rāh146 

 

9. Cemāl ü śūretüŋe kim ki olmadı ķurbān 

İki cihānda naśįbi nedāmet oldı vāh147 

 

10. Cihān içinde Nesįmį elif tek oldı ferd      

Eger inanmaz-iseŋ uşda şer‛ u uşda güvāh148 

 

 

19149 

Destūr 

Hezec Bahri 

Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Fe‛ūlün 

1. Gel ey ŧālib ķulaġ ŧut bu śadāya 

Göŋülden vir irādet Murtażāya 

 

                                                      
141 farż: müzd D. 
142 bu: vü D. 
ذَا  143 يَّتَُهْم َوأَْشَهدَُهْم َعلَٰى أَْنفُِسِهْم أََلْسُت بَِرب ُِكمْ  ۖ قَالُوا بَلَٰى   َشِهْدنَا   أَْن تَقُولُوا يَْوَم اْلِقيَاَمِة إِنَّا ُكنَّا َعْن َهٰ َوإِْذ أََخذَ َربَُّك ِمْن بَنِي آدََم ِمْن ُظُهوِرِهْم ذُر ِ
 Hani Rabbin (ezelde) Âdemoğullarının sulplerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit  َغافِِلينَ 

tutarak, "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" demişti. Onlar da, "Evet, şahit olduk (ki Rabbimizsin)" 

demişlerdi. Böyle yapmamız kıyamet günü, "Biz bundan habersizdik" dememeniz içindir. (A’raf 178. âyet) 
144 dilbersün: śūretsen D. 
145 Bu beyit a.g.e.’de 8. beyittir./ Güher ki bildi Ĥaķı eylemez Ĥaķdan ikrāh: Ki kim ki Ĥaķ iledür Ĥaķdan 

eylemez  ikrāh D. 
146 Bu beyit a.g.e.’de 9.beyittir./ doġrıca: ŧoġrı D. 
147 Bu beyit a.g.e.’de 11.beyittir. 
148 Bu beyit a.g.e.’de 11.beyittir./ oldı ferd: ferd oldı M. 
149 Vîrânî D., Gazel, s.320-321. 
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2. Eger olmaķ dilerseŋ ümmet-i ħāśś 

Niyāz-mend ol müdām āl-i150 ‛abāya 

 

3. İrersün mürşid-i  ħāśś-ı benāma 

Açarsuŋ gözini Rabbü’l-‛alāya 

 

4. Görürsüŋ źāt-ı Ĥaķķı sen gümānsuz 

Virürsüŋ özini aŋa behāya 

 

5. Vįrānį  nuŧķ-ı Ĥaķ böyle buyurdı 

Özin vir ‛aşķ-ile āl-i ‛abāya 

 

20151 

Destūr 

Hezec Bahri 

Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Fe‛ūlün 

1. Fedā ķıl cān ü başuŋ Muśŧafāya    

Daħı şāhum ‛Alįyü’l-Murtażāya 

 

2. Eger ‛āşıķ-iseŋ cāndan göŋül vir 

Ĥasan şāh-ı Ĥüśeynį Kerbelāya 

 

3. Murāda irgürür Ĥaķ ŧālib-iseŋ 

Ŧarįķ-i Ĥażret-i Zeyne’l-‛Abāya 

 

4. İdüben ser-fürū ehl-i niyāz ol 

Muĥammed Bāķır-ı mihr-i vefāya 

5. Düşüp buyruġun ol merd-i süħan-dān  

Gürūh-ı Ca‛fer-i śıdķ-ı śafāya 

 

6. Derūnuŋ śāf idüp ol Ĥaķķa teslįm 

Mūsį Kāžım ‛Alį Mūsį Rıżāya  

 

7. Olan menzile irdi bende-i ħāśś 

Taķį şāh-ı Naķį nūr-ı Ħudāya 

 

8. Sezādur Ĥaķ bilür ķurbān olursaŋ 

Ĥaśan el-‛Askerį luŧf u ‛atāya 

 

                                                      
150 müdām āl-i: āl müdām D. 
151 Yesârî mahlaslı şiirlere yer veren ilgili çalışmalarda tespit edilememiştir. 
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9. Mürüvvet kānıdur ŧab‛uŋ  

Muĥammed Mehdį-i śāĥib-livāya 

 

10. Be-Ĥaķḳ-ı çārdeh ma‘śūm Ħudāya 

Delįl eyle Yesārį ben gedāya 

 

21152 

Destūr 

Hezec Bahri 

Mefā‛įlün Mefā‛įlün Mefā‛įlün Mefā‛įlün 

[78b] 

1. Düşürmüş ‛anberįn zülfüŋ hümāyūn gölgesin aya 

Te‛āla’llāh zehį sünbül te‛āla’llāh zehį sāye 

 

2. Ķaşuŋ miĥrābuŋa śūfį irişmek ister ey ĥūrį 

Velį her ķāśır idrāküŋ ‛urūcı irmez ol yāya153 

 

3. Śaçuŋdur leyletü’l-isrā ķaşuŋ esrār-ı mā evĥā154 

Ķanı Ĥaķdan irişmiş cān bu mā evĥā vü evĥāya155 

 

4. Yüzüŋ ve’ş-şems156  ü yāsįn157dür meŝānį158 kiprigüŋ ŧāhā159 

Ŧanıķdur ellezį esrā 160 bu mi‛rāc ü bu esrāya 

 

5. Ruħuŋ esrār-ı161 ĥüsnādur te‛ālā şānühü gör kim 

Ne iĥsān eylemiş muĥsin bu ĥüsn-i śūret-esmāya 

 

6. Viśālüŋ ķıymeti dürdür nihāyetsüz deŋiz ‛aşķın 

Bu dürrüŋ kānın ol buldı ki ġarķ oldı bu deryāya162 

 

                                                      
152 Nesîmî D., Gazel, s.664. 
153 Bu beyit a.g.e.’de 3.beyittir./ miĥrāb: mi‛rāc D. 
 Böylece Allāh kuluna vahyedeceğini vahyetti. (Necm Sûresi 10. âyet)  فَأَْوَحٰى إِلَٰى َعْبِدِه َما أَْوَحىٰ  154
155 Bu beyit a.g.e.’de 6.beyittir./  ٰفَأَْوَحٰى إِلَٰى َعْبِدِه َما أَْوَحى  Böylece Allāh kuluna vahyedeceğini vahyetti. (Necm 

Sûresi 10. âyet) 
 Güneşe ve onun aydınlığına andolsun. (Şems Sûresi 1. âyet)  َوالشَّْمِس َوُضَحاَها 156
 Yâ Sîn. (Yâsin Sûresi 1. âyet)  يس 157
158 meŝānį: ķaşuŋla 
 Tâ Hâ ( Tâhâ Sûresi 1. âyet)  طه 159
  ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرٰى بِعَْبِدِه َلْيًَّل ِمَن اْلمَ ْسِجِد اْلَحَراِم إِلَى اْلَمْسِجِد اْْلَْقَصى الَِّذي بَاَرْكنَا َحْولَهُ ِلنُِريَهُ ِمْن آيَاتَِنا ِۚ إِنَّهُ ُهَو السَِّميعُ  اْلَبِصيرُ  160

Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan 

çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allāh’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla 

işitendir, hakkıyla görendir. (İsrâ Sûresi 1. âyet) 
161 Esrār-ı: esmā-i D. 
162 Bu beyit a.g.e.’de 7.beyittir./ ‛aşķuŋ: ‛ışuŋ D. 
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7. Śaçuŋ vaślından ey ‛ārif ĥayāt-ı cāvidān buldı 

Ki teslįm eyledi cānın bu reyĥān ü semen-sāya163 

 

8. Gel ey ŧūbā sücūd eyle bu sįmįn-ber sehį-serve 

Ki emr-i e’scüdū 164 geldi bu zįbā ķadd-i bālāya165 

 

9. Perįşān zülfinüŋ ĥālin n’iderseŋ bilmek ey zāhid 

Bu sevdā ince sevdādur dolaşma sen bu sevdāya166  

 

10. Bugün şol māh-ı tābānuŋ yüzin gör žāhir ey ‛ābid 

Ki maĥrūm oldı ol ħāsir ki maġrūr oldı ferdāya167 

 

11. Münevver ‛abher-i terki evin yaġmaladı ‛aşķuŋ 

Moġol her ķanda varursa düşer tārāc u yaġmaya168 

 

12. Yüzüŋ rengi śaçuŋ būy-i ne zįbā rengi budur kim  

Güli gül-zāra gönderdi bıraķdı müşk-i śaĥrāya169 

 

13. Nažįrüŋ  yazamaz ayruķ ezel naķķāşı ruħsāruŋ 

Ki ĥüsnüŋ devri ħatm oldı bu ruħsār-ı dil-ārāya170 

 

14. Nesįmį tā seni buldı dü ‛ālemden vaĥįd oldı 

Kesildi māl ü mülkinden ulaşdı źāt-ı yektāya171 

 

22172 

Destūr 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilün 

1. Çıķsın ol cān kim bu rāh-ı ‛aşķa173 ķurbān olmaya    

Dāħil-i cem‛iyyet-i bezm-i şehįdān olmaya 

 

                                                      
163 Bu beyit a.g.e.’de 11.beyittir./ ey ‛ārif ĥayāt-ı cāvidān: ol ‛āşıķ ĥayāt-ı sermedį D. 
 "Hani meleklere, "Âdem için saygı ile eğilin  َوإِْذ قُْلنَا ِلْلَمََّلئَِكِة اْسُجدُوا ِِلدََم َفَسَجدُوا ِإَّلَّ إِْبِليَس قَاَل أَأَْسُجدُ  ِلَمْن َخلَْقَت ِطينًا 164

demiştik, onlar da saygı ile eğilmişlerdi. Yalnız İblis saygı ile eğilmemiş, "Hiç ben, çamur hâlinde yarattığın 

kimse için saygı ile eğilir miyim?" demişti. (İsrâ Sûresi 61. âyet) 
165 Bu beyit a.g.e.’de 9.beyittir./ ŧūbā: śūfį 
166 Bu beyit a.g.e.’de 10.beyittir./ zāhid: āķıl D. 
167 Bu beyit a.g.e.’de 14.beyittir. 
168 Bu beyit a.g.e.’de 12.beyittir./ Münevver: Mu‛anber/ terki: Türkį D./ ‛aşķuŋ: ‛aķluŋ D. 
169 Bu beyit a.g.e.’de 8.beyittir./ yüzüŋ: rūĥuŋ D. 
170 Bu beyit a.g.e.’de 2.beyittir. 
171 Bu beyit a.g.e.’de 2.beyittir./ māl ü mülkinden: mā vü menlikden D. 
172 Nahîfî D., Gazel, s.435. 
173 bu rāh-ı ‛aşķa: kim reh-i ‛ışķuŋda D. 
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[79a] 

2. Dāġı dāġı śaran olsun ol bedenüm dā’ima174 

Āteş-i pür-sūz-ı hicrānuŋla sūzān olmaya 

 

3. Ħˇābı rāĥat görmesin ol dįde-i ġam dįde kim 

Arzū-yı nūr-ı dįdāruŋ-ile giryān olmaya    

 

4. Tā ebed pejmürde olsun ol ŧabį‛at kim senüŋ 

Gülşen-i na‛tuŋda bülbül gibi nālān olmaya 

 

5. Başına topraķ o mürde175 ġāfilüŋ kim şevķ-ile 

Āsitānuŋda varup ħāk-ile yeksān olmaya 

 

6. Bu Naħįfįden dirįġ itme nigāh u luŧfuŋu 

Şerm ü cürm ‛iśyān-ile176 maĥşerde ĥayrān olmaya177 

 

23178 

Destūr 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilün 

1. Ey göŋül murġı ĥaķįķat āşiyān olmaķ dile 

Maĥrem-i esrār-ı bezm-i ķudsįyān olmaķ dile 

 

2. Murġ-zār-ı keŝreti ķo vaĥdet ile iħtiyār 

Terk idüp kevn-i mekān lā-mekān olmaķ dile 

 

3. Şeş cihet ķaydından āzād olmaġa bir cān bul 

Sırr-ı vaĥdetden ħaber bil nüktedān olmaķ dile 

 

4. Bu vücūduŋ muśĥafından noķŧadur maķśūd olan 

Cümle-i āyāt ebed bil ser-nişān olmaķ dile 

 

5. Bulduŋ  ise Ħıżrveş ‛ālemi ledünn-į gevherin  

Feyż-i baħş-ı Mūsį-i cān-ı cihān olmaķ dile 

 

                                                      
174 śaran: hasret/ bedenüm: beden kim D.  
175 Mürde: merd-i D. 
176 Şerm ü cürm ‛iśyān-ile: Şermį-i cürm ile tā D. 
177 Bu beyit a.g.e.’de 7. beyittir. Bu beytin yerine a.g.e.’de şu beyit mevcuttur: 

     Yā Resūlu’llāh gerekmez māh-ı tābān olsa da 

     Ķanġı dāġ-ı dil ki ‛ışķuŋla fürūzān olmaya 
178 Şiirin şairi hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. 
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6. Ĥaķķįyā āb-ı ĥayāt mu‛anberin nūş eyleyüp 

Tā ebed görme fenāyı cāvidān olmaķ dile 

 

24179 

Destūr 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilün 

1. Ey göŋül kāmil elin ŧut śoĥbet-i ‛irfān dile 

Rāh-ı ‛irfāndan sülūk it menzil-i vicdān dile 

 

2. Ķįl ü ķāl ehli ne bilsün ĥāl-i bāŧın neydügin 

Yanuben ķāl olmayınca ‛aşķ içindedür dile 

 

3. Nūş idüp şol Ħıżr elinden bir nefes āb-ı ĥayāt 

Žulmet-i nefsi geçegör pertev-i tevĥįd-ile 

[79b] 

4. Leźźet-i sükker durur şol ŧūŧįyi gūyā iden          

Feyż-i nuŧķ eyler gelüp ol źevķ-ile dā’im dile 

 

5. Cennet isterseŋ dilüŋde cennet-i me’vāyı gör 

Vuślat isterseŋ serā-yı sırra ir baķma dile 

 

6. Ĥaķķįyā gül-zār-ı ‛aşķa olalı dil ‛andelįb  

Yaķdı ħār-ı māsivāyı cümle āh-ı serd-ile 

 

25180 

Destūr 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilün 

1. Pāre pāre eylesem kendüm revādur derd-ile 

Āteşe yaķsam n’ola eflakı āh-ı serd-ile 

 

2. Āh kim yaya olup ķaldum ayaķlarda diyü 

Bir günüm yoķdur felekde nūr-ı cān-perverd-ile 

 

3. Ķālden ķālümde yoķdur ĥālden ĥālümde yoķ 

Nice vezn idem beni dünyāda kāmil merd-ile 

 

                                                      
179 Şiirin şairi hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. 
180 Şiirin şairi hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. 
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4. Her ser-i mūdan çıķupdur reşki görsem kāmili 

Bir midür ‛ālemde ħār u ħas olanlar verd-ile 

 

5. Ma‛rifetden ger tehį-dest olduŋ ise aġlama 

Yād olursuŋ Ĥaķķį bir gün belki bir cömerd-ile 

 

26181 

Destūr 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilün 

1. Fetĥ iden dil ķal‛asın tevĥįd-i ĥāķānı ile 

Pāk ide āyįnesin şirk ü riyāyı hep sile 

 

2. Źikr-i cehrįdür ĥiśār-ı nefsi vįrān eyleyen 

Ķoma bu           śaķın elden ki ķuvvetdür dile 

 

3. Her kimüŋ Mehdį gibi elde velāyet tįġı var 

Üstüne düşmenlerüŋ tįġından āteş śaçıla 

 

4. Her kime Ĥaķdan ‛ināyet ‛Askerį ķıldı meded 

Dem-be-dem ġayb-ı şehādet mülki aŋa açıla 

 

5. Ķılmadan yaġmasını nefsüŋ benü’l-aśfer gibi 

Şām u cān ile gözet kim beŋzemez ol rāy-ile 

 

6. Bir yanuŋ şol baĥr-ı cānı bir yanuŋ berr-i  

Farķ iderseŋ cem‛i farķı ir bu baĥr-ı sāĥile 

 

7. Āhenįn bir ķal‛adur işbu vücūd içre vücūd 

Fetĥi anuŋ nice āsān ola bu āb-gįl-ile 

[80a] 

8. Kim ki fażl-ı ġayb-ı źātuŋ fetĥine dermān diler    

Źikrinüŋ miftāĥına derd-i ġamı dendān ķıla  

 

9. İşbu źikrüŋ ŧut elin seyrāna gel ol dost ile 

Sen de bul anuŋ yolın hem menzili sen de dile 

 

                                                      
181 Şiirin şairi hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. 
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10. Ĥaķķįyā āħir zamāndur söyleme Ĥaķ sırrını 

Bilmeyenler anı inkār ide şāyet kim bile 

 

27182 

Destūr 

Hezec Bahri 

Mef‛ūlü/Mefā‘įlü/Mefā‘įlü /Fe‘ūlün 

1. Dünyā durıcaķ yir degül ey cān sefer eyle      

Aldanma anuŋ āline andan ĥaźer eyle 

 

2. Bir ĥāle ķarār eylemez eyyām ü geçer gün183 

Ey ehl-i nažar baķma bu ĥāle nažar eyle 

 

3. Pāyende degül devleti ey ħˇace cihānuŋ 

Esbābına aldanma gel andan güźer eyle 

 

4. Ger ‛āşıķ iseŋ śıdķ-ile şol dilber  gel 

Cān ile cihān ortaya ķo terk-i ser eyle184 

 

5. Düşdi śaçınuŋ žulmetine göŋlüm ilāhį 

Ol ĥāl-i perįşāna bu şāmı seĥer eyle185 

 

6. Çün ĥüsnüŋe ħatm oldı bugün devr-i melāĥat 

Ey fitnelerüŋ ħātemi şaķķu’l-ķamer  eyle186 

 

7. Ger Mūsį-i ‛İmrān gibi şol nāra śataşduŋ 

Gel tābişini göster ü şerĥ-i şecer eyle187 

 

8. Dünyā evinüŋ sākinesi beş gün-imiş çün 

Bünyādını urur gibi zįr ü zeber eyle188 

 

9. Şol piste-dehānuŋ ħaberin bildi Nesįmį 

Şįrįnlere şol tengi şekerden ħaber eyle189 

 

                                                      
182 Nesîmî D., Gazel, s.628. 
183 gün: ‛ömr D. 
184 Bu beyit a.g.e.’de 5. beyittir.  
185 Bu beyit a.g.e.’de 6. beyittir./ ol: şol D. 
186 Bu beyit a.g.e.’de 7. beyittir./  ُاْقتََربَِت السَّاَعةُ َواْنَشقَّ اْلقََمر  Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. (Kamer Sûresi 1. 

âyet)   
187 Bu beyit a.g.e.’de 8. beyittir./ gibi: kimi D. 
188 Bu beyit a.g.e.’de 4. beyittir./ urur: yıħ er D. 
189 Bu beyit a.g.e.’de 10. beyittir. 
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28190 

Destūr 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilün 

1. Gitmege ‛azm eylemişseŋ ey dil-ārām eyleme 

Ĥasbeten li’llāh beni bį-śabr u ārām eyleme 

 

2. Dāne-i müşkįn-i ħālüŋ göŋlümü śayd eyledi 

Bu ŧutulmış śayda şāhum191 zülfüŋi dām eyleme  

 

3. Zülfünü berk-i gül üzre ey perį ŧaġıtma kim 

Bunca göŋli yanmışuŋ sevdāsını ħām eyleme192 

[80b] 

4. ‛Ömrümüŋ śubĥı yüzüŋdür baħtımuŋ şāmı śaçuŋ 

Gitme ey dilber gözümden śubĥumı şām eyleme193 

 

5. Rind ü ķallāşum baŋa zāhid dime ey müttaķį 

Lāübālį ‛āşıķı ‛ālemde bed-nām eyleme194 

 

6. ‛Aşķını terk itmek ister göŋlüm ammā çįn degül 

Yā ilāhį kimseyi sen bį-serencām eyleme195 

 

7. Çeşme-i la‛lüŋ śuyından bir ķadeĥ śun sāķįyā 

İştiyāķından Nesįmįnüŋ gözin cām eyleme196 

 

29197 

Destūr 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilün 

1. Berk-i nesrįn üzre müşkįn zülfüŋi dām eyleme 

‛Āşıķ-ı āşüfteyi bį-śabr u ārām eyleme 

                                                      
190 Nesîmî D., Gazel, s.649. 
191 şāhum: şāhā D. 
192 Bu beyit a.g.e.’de 4. beyittir. 
193 Bu beyit a.g.e.’de 3. beyittir. 
194 Bu beyit a.g.e.’de 6. beyittir./ müttaķį: müdde‛į D. 
195 Bu beyit a.g.e.’de 7. beyittir./ bį: bed D. 
196 Bu beyit a.g.e.’de 8. beyittir. 
197 Nesîmî D., Gazel, s.648. 
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2. Şol Moġol-Çįn gözlerüŋle çün beni śayd eyledüŋ198 

Baġrumı cevr-ile199 pür-ħūn ey dil-ārām eyleme 

 

3. Kimse çün yāruŋ viśālin bulmadı ŧāmāt-ile 

Epsem ey ħalvet-nişįn endįşe-i ħām eyleme 

 

4. ‛Āşıķ-ı śādıķ ŧuzaġuŋ ķuşu ey zāhid degül 

Dāne dizme tesbįĥi seccādeyi dām eyleme200 

 

5. Zülf ü ruħsārıdur anuŋ źikrüm uş şām u seĥer 

Źikrsiz hergiz ilāhį śubĥ u şām eyleme201  

 

6. Va‛de çün virmiş bize Ĥaķ selsebįl ü ĥūr-ı ‛ayn 

Ķoyma elden şāhidi terk-i mey ü cām eyleme 

 

7. Çün Nesįmįnüŋ murādı sensün ey ārām-ı cān 

Ħalķ içinde anı düşmen-kām u bed-nām eyleme 

 

30202 

Destūr 

Hezec Bahri 

Mef‘ūlü/Mefā‘įlün/Mef‘ūlü/Mefā‘įlün 

1. Ey şāh zen-i dünyānuŋ gel āline aldanma 

Şem‛i ruħį nārına pervāne gibi yanma 

Fānįdür anuŋ ĥüsni var rengine boyanma 

Ahdine vü va‛dine göŋül virüp inanma 

Ĥaķdur bu sözüm Ĥaķla inkāruŋa dayanma 

Gerçeklere teslįm ol her sözi yavan śanma 

[81a] 

2. Bu dünyā yedi başlı biŋ dişli bir203 ejderdür 

Her başda biŋ aġzı var her loķması ādemdür 

Zehridür anuŋ tiryāk tiryāki anuŋ semdür 

Her şerbeti kim içseŋ şerbet degül ol demdür 

Ĥaķdur bu sözüm Ĥaķla inkāruŋa dayanma 

                                                      
198 çün beni śayd eyledüŋ: çünkü ķaptıŋ göŋlümü D. 
199 cevr-ile: cevrüŋle D. 
200 Bu beyit a.g.e.’de 5. beyittir. 
201 Bu beyit a.g.e.’de 4. beyittir./ ruħsārıdur anuŋ źikrüm uş şām u seĥer: ruħsārın durur çün źikrimiz her 

śubĥ u       

     şām/ Źikrsiz hergiz: śubĥumuz hergiz/ śubĥ u: źikrsiz D. 
202 Niyâzî-î Mısrî D., Müseddes, s.274. 
203 bir: -D 
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Gerçeklere teslįm ol her sözi yavan śanma 

 

3. Māt oldı nice şāhlar204 bu dünyānuŋ ālinden205 

Doymadı biri bunuŋ cāhından ü mālından 

‛İbret alabilürseŋ āl māh-ile sālinden 

Gör nice döner tiz tiz her birisi ĥālinden 

Ĥaķdur bu sözüm Ĥaķla inkāruŋa dayanma 

Gerçeklere teslįm ol her sözi yavan śanma 

 

4. ‛Aķl-ile bunuŋ hergiz bir ĥįlesi bilinmez 

Şeyŧānı daħı gizli ‘ālemle206 o bulunmaz 

Her ne ķadar aŋa sen şetm eyleseŋ alınmaz 

Rıfķ-ile ider mekri her yaķaya çalınmaz 

Ĥaķdur bu sözüm Ĥaķla inkāruŋa dayanma 

Gerçeklere teslįm ol her sözi yavan śanma 

 

5. Mıśrį saŋadur bu söz cehd it alagör ‛ibret 

Faķr-ile idüp faħrį itme aŋa sen minnet 

Emrāż-ı cehlden sen bulduŋsa eger śıĥĥat207 

Ŧutma śaķın aślā hiçbir kimseye küdūret208 

Ĥaķdur bu sözüm Ĥaķla inkāruŋa dayanma 

Gerçeklere teslįm ol her sözi yavan śanma 

 

31209 

Destūr 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilün 

1. Dįde-i fānį ile bāķį cemāli gözleme 

İşbu noķśān āleminde ol kemāli gözleme 

 

2. Yanmadan pervāneveş ‛aşķ odına cānuŋ senüŋ 

Sen de ‛āşıķlar gibi sırr-ı viśālį gözleme 

 

3. Ķalbüŋi ĥāl itmeden bir mürşid-i kāmil bulup 

Ķįl u ķāl ālemlerinde ĥüsn ü ĥāli gözleme 

 

                                                      
204 şāhlar: şeyhler D. 
205 ālinden: elinden D. 
206 ‘ālemle: ilm ile 
207 Bu mısra a.g.e.’de 5. bendin 4. mısraında geçmektedir.  
208 Bu mısra a.g.e.’de 5. bendin 3. mısraında geçmektedir./ śaķın aślā : aślā śaķın M./ küdūret: var kudret 

D. 
209 Şiirin şairi hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. 
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4. Len-terāni210 didi Ĥaķ Mūsāya bu ālemde gör 

Śofra-i ümįde sen de ol nevāli gözleme 

 

5. Girmeyince cennet-i ķalbe bugün sa‘y eyleyüp 

Ŧaşradan ol pādişāh-ı bį-zevāli gözleme 

 

6. Devlet-i dįdārdur faķr-ı fenānuŋ āħiri 

Ķıl nažar Ĥaķķį satalum mülk ü mālı gözleme 

 

32211 

Destūr 

Hezec Bahri 

Mef‘ūlü/Mefā‘įlün/Mef‘ūlü/Mefā‘įlün  

[81b] 

1. Yār ol göŋül ehline ġafletden uyanınca      

Düş sāyeveş ayaġa ŧur ħizmete yanınca 

 

2. Çaġlar aķan ırmaķlar deryāya irişince  

Āteş saçılur dilden hįzem gibi yanınca 

 

3. Dostuŋ adını źikr it her laĥža anı fikr it 

Her yüzde bilişince cümle anı śanınca 

 

4. Almaġa göŋül ĥüsne đarbla Ħudā ismine 

Kes arķını bu nefsüŋ ten ķana boyanınca 

 

5. Gir ĥalķa-i tevĥįde ir sırr-ı Ene’l-Ĥaķ212ķa 

İç şerbet-i ma‛nādan cānuŋ ana ķanınca 

 

                                                      
ا  210 ََ تََرانِي ِۚ فَلَمَّ ِكِن اْنُظْر إِلَى اْلجَ َبِل فَإِِن اْستَقَرَّ َمَكانَهُ فََسْو

ِ أَِرنِي أَْنُظْر إَِلْيَك ِۚ قَاَل لَْن تََرانِي َوَلٰ ا َجاَء ُموسَ ٰى ِلِميقَاِتنَا َوَكلََّمهُ َربُّهُ قَاَل َرب  َولَمَّ

ُل اْلُمْؤِمِنينَ تََجلَّٰى َربُّهُ ِلْلَجبَِل َجعَلَهُ دَكًّا َوَخرَّ ُموَسٰى َصِعقً  ا أَفَاَق قَاَل ُسْبَحانََك تُْبُت إِلَْيَك َوأَنَا أَوَّ ا ِۚ فَلَمَّ   Mûsâ, belirlediğimiz yere (Tûr’a) 

gelip Rabbi de ona konuşunca, "Rabbim! Bana (kendini) göster, sana bakayım" dedi. Allāh da, "Beni 

(dünyada) katiyen göremezsin. Fakat (şu) dağa bak, eğer o yerinde durursa sen de beni görebilirsin." dedi. 

Rabbi, dağa tecelli edince onu darmadağın ediverdi. Mûsâ da baygın düştü. Ayılınca, "Seni eksikliklerden 

uzak tutarım Allāh’ım! Sana tövbe ettim. Ben inananların ilkiyim" dedi. (A’raf Sûresi 143. âyet) 
211 Şiirin şairi hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. 
212 “Ben Hakkım” Hallac’a ait bir sözdür. Bu sözü yüzünden asılmıştı. Bu sözün çeşitli yorumları vardır. 

Bir görüşe göre, Hallac bu sözü sekr halinde söylemişti; sahv haline gelince bu sözün yanlış olduğunu kabul 

etti. Başka bir görüşe göre Hallac bu sözü fena halinde söylediğinden bu sözü söyleyen aslında o değil, 

Hakk’tı. . Diğer bir görüş ise Hallac’ın bu sözü, Haktan hikaye ederek söylemiş olduğunu ileri sürer. Yüce 

Allāh “Ben Hakkım” diyor gibi. Hallac’ın bu sözüyle “Ben Hakkım, yani bâtıl değilim” veya “Ben 

Haktanım” demek istediğini söylerler.   
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6. Ĥaķķį ĥarem-i ‛aşķa ķaśd eyleyen ‛āşıķlar  

Lebbeyk213 ile cehd eyler tā anı ŧolanınca 

 

33214 

Destūr 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilün 

1. Salŧanat oldur ki sulŧanlar gele dergāhına 

Reşk ide ins ü melek ‛ālemde anuŋ cāĥına 

 

2. Faķr-ile faħr eyledi ‛ālemde sulŧān-ı Resūl 

Cümleden maĥbūbı düşdi lā-cerem Allāhına 

 

3. Ayaġına yüzüŋi ferş eyledi her bir nebį 

Leyle-i mi‛rācda yüzler döşendi rāhına 

 

4. Māh u mihre nūr-ı şehenşehlere virdi žuhūr 

Ķısmet andan oldı kevnüŋ māhına vü şāhına 

 

5. Bülbül ol bāġ-ı cemāline bu şāhuŋ Ĥaķķįyā 

Bu fenā gül-zārınuŋ meyl itme nüzhetgāhına 

 

34215 

Destūr 

11’li Hece Ölçüsü 

1. Dünyānuŋ varlıġı ħayāl içinde 

Māl ü mülki cümle zevāl içinde 

 

2. Eger göŋül virüp maġrūr olanlar 

Āħir ķalur ġam u melāl içinde 

 

3. Sevinme yerinme varlıġa yoġa 

Ġāfil olup ķalma bu ĥāl içinde 

 

                                                      
213 Lebbeyke Allāhümme lebbeyke lâ-şerîke leke lebbeyke. “Allāh’ım emret, emrine hazırım. Senin bir 

ortağın yoktur, emret.” Bu söze “telbiye” denir. Haccın sıhhatinin şartlarındandır. Bu şartlar: Müslüman 

olmak, belirli yer, belirli vakit ve hac niyetiyle ihram giymektir. İhrama giren hacı adayı, şartlarını yerine 

getirdikten sonra yüksek sesle başlığımız telbiyeyi söyler. 
214 Şiirin şairi hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. 
215 Şiirin şairi hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. 
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4. Faķr-ile faħretdi sulŧān-ı Resūl 

Geçürdi ‛ömrini bir şāl içinde 

[82a] 

5. Yüzüŋe gülerse yüzüŋe baķma 

Ķaśdı vardur saŋa nevāl içinde 

 

6. Terk ehli olmadan Ĥaķ dileyenler 

Ķalurlar Ĥaķķįyā muĥāl içinde  

 

35216 

Destūr 

Recez Bahri 

Mef‛ūlü/Fā‘ilātün/Mef‛ūlü/Fā‘ilātün 

(Müstef‛ilün/Fe‛ūlün/Müstef‛ilün/Fe‛ūlün) 

1. Ey bį-nažįr ü vāĥid ĥüsnüŋ cemāl içinde 

Yüzüŋ ķıyāmet eyler şol zülf ü ĥāl içinde 

 

2. Śubĥ-ı ezelde her kim buldı senüŋle vuślat 

Ķaldı senüŋle dā’im ‛ayş u viśāl içinde 

 

3. Ben bende Ĥaķķı buldum Ĥaķķu’l-yaķįn ĥaķ oldum 

Uyħūda ķaldı münkir naķş u ħayāl içinde 

 

4. Ey ‛ālemüŋ ĥayātı ‛aşķın ne nār imiş kim 

Ġarķ eyledi cihānı āb-ı zülāl içinde 

 

5. Ferdiyyetüŋ kemāli oldı saŋa müsellem 

Kim ġāyete irişdi ĥüsnüŋ kemāl içinde 

 

6. Aġzuŋla zülf-i müşkįn miskāt-ı nūr-ı Ĥaķdur 

Gel Ĥaķķı ħalķa göster şol mįm ü dāl içinde 

 

7. Yüzüŋ şemā’ilinden ķaşuŋ delā’ilinden 

Ġavġā vü fitne düşdi bedr ü hilāl içinde217 

 

8. Bedrüŋ ķatında yüzüŋ şol şems-i ħāverįdür 

Hiç kimse görmez aŋı hergiz zevāl içinde 

 

                                                      
216 Nesîmî D., Gazel, s.633. 
217 Bu beyit a.g.e.’de 9. beyittir. 
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9. Rūĥu’l-emįne śordum esrārını ŧūde-ġuŋ 

Nuŧķı ŧutuldı ķaldı ol bu su’āl içinde218  

 

10. Ey isteyen liķāyı ferdā güninde Ĥaķdan 

Ferdāya düşme ķalma fikr-i muĥāl içinde219 

 

11. Ey mekr içinde śūfį aldanma āl içinde 

Gel ‛ömrüŋi çürütme tezvįr ü āl içinde220 

 

12. Şol ġamze şįvesinden bir ĥāle düşmişüm kim 

Gören bu ĥāle ister düşmek bu ĥāl içinde221  

 

13. Yüzüŋ kimi Nesįmį ey ħūblaruŋ emįri 

Ħurşįd-i lem-yezeldür bedr ü hilāl içinde222 

 

36223 

Destūr 

Hezec Bahri 

Mef‘ūlü/Fā‘ilātün/Mef‘ūlü/Fā‘ilātün 

(Müstef‛ilün/Fe‛ūlün/Müstef‛ilün/Fe‛ūlün) 

1. Ey bį-miŝāl-i vāĥid224 ĥüsnüŋ miŝāl içinde 

Āyįnenüŋ  görindi şol225 ħūb cemāl içinde 

[82b] 

2. Düşdi ķamu heyākil ķāmetüŋe muķābil 

Cünbişi gösteresin226 şekl ü ħayāl içinde 

 

3. Bu śan‛atı kim bilür bu ķudreti kim görür 

Bu vuślatı kim bulur ceng ü cidāl içinde227 

 

4. Ķande bulur isteyen luŧfuŋı ey dost senüŋ 

Çün kim anı gizledüŋ ķahr u celāl içinde228 

 

                                                      
218 Bu beyit a.g.e.’de 10. beyittir./ ol bu: şol bir D. 
219 Bu beyit a.g.e.’de 7. beyittir./ ferdā: yarın D. 
220 Bu beyit a.g.e.’de 12. beyittir./ āl içinde: āle dilber/ gel: git D. 
221 Bu beyit a.g.e.’de 13. beyittir./ gören: baķan D. 
222 Bu beyit a.g.e.’de 14. beyittir. 
223 Niyâzî-i Mısrî D., Gazel, s.246. 
224 miŝāl-i vāĥid: miŝāl vāĥid-i D. 
225 şol: bir D. 
226 gösteresin: gösteren sen D.  
227 Bu beyitte vezin aksamaktadır. 
228 Bu beyitte vezin aksamaktadır. 
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5. Muśĥaf-ı ĥüsnüŋe229 çün tefe’ül eyledüm ben 

Burc-ı belāda gördüm kendümi fāl içinde  

 

6. Ŧāli‛ümi yoķladum miĥnet evinde buldum230 

Anuŋ içün yürürüm her dem melāl içinde 

 

7. Ķısmet-i rūz-ı ezel aldı ķamu naśįbin 

Kimisi buldı rāĥat kimi nekāl içinde 

 

8. Bizüm de miĥnet imiş ķısmetümüz ezelden 

Ķaldı başum anuŋçün fitne vü āl içinde 

 

9. Ġamsız olan ādemi śanma anı ādemi 

Ĥayvāndan ol ef‛aldür231 ķaldı dalāl içinde 

 

10. Şādanlıķ ehl-i ‛aşķa ‛aşķuŋ ġamıdur velį232 

Şol ayrılıķ güzeldür ola viśāl içinde 

 

11. Ĥaddüŋ tecellįsine müştāķ olur bu cānum 

Görmedi çoķdan anı şol zülf ü ĥāl içinde 

 

12. Mescide varmaġıla źevķe ireydi233 zāhid 

Ķılmazdı da‛vāyı ol şu234 ķįl ü ķāl içinde 

 

13. Mey-ħānede bir ķadeĥ nūş itmege virmezem235 

Biŋ şuġlına śūfįnüŋ tekyede şāl içinde   

 

14. Mescid ü mey-ħāneyi farķ eylemem zāhidā 

Göründüm ise ne var ĥā ile dāl içinde 

 

15. Vir serini Niyāzį sırrını virme yāda 

Nādāna sırrın viren ķalur vebāl içinde236 

 

 

                                                      
229 ĥüsnüŋe: ĥüsnüŋde M. 
230 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
231 ef‛aldür: edaldir D. 
232 Bu mısrada vezin aksamaktadır./ şādanlıķ: şādlıķ D. 
233 İreydi: irse idi M. 
234 şu: bu D. 
235 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
236 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
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37237 

Destūr 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilün 

1. Sāķįyā mey śun bize Bārį Ħudānuŋ ‛aşķına 

Sürelüm źevķi Muĥammed Muśŧafānuŋ ‛aşķına 

Eyleyelüm ‛işreti Şāh Murtażānuŋ ‛aşķına 

Nūş idelüm Şāh Ĥasan ħulķ-ı Rıżānuŋ ‛aşķına 

Cūş idelüm Şāh Ĥüseyn-i Kerbelānuŋ ‛aşķına 

[83a] 

2. Çün cihānda ‛āşıķānuŋ‛āşıķuŋ devrānıdur 

Rehberümüz ĥāliyā iki cihānuŋ cānıdur 

Pįrümüz sulŧānumuz luŧf u ‛ināyet kānıdur 

Bāde-i cām-ı muĥabbet mü’minüŋ įmānıdur 

Sāķįyā doldur ‛Alį Zeyne’l-‛Abānuŋ ‛aşķına 

 

3. Çün ki bulduŋ aślumuzı evvel ü āħir bizüz 

İbtidā biz intihā biz bāŧın u žāhir bizüz 

Her neden baķsaŋ cemāl-i Ĥażrete nāžır bizüz 

Bir ķadeĥ śun sāķįyā devr ide gör Bāķır bizüz 

Şāh Muĥammed Bāķır-ı imām vefānuŋ ‛aşķına 

 

4. Ol bizüz kim varlıġın ŧolıdur Kevn ü mekāna238 

Gāhi žāhir oluruz gāh iderüz sırrı nihān 

Aślumuz ārzū iderler cümle źerrāt-ı cihān 

Sāķįyā śun ŧoldurup cām bula ‛āşıķ tāze cān 

Şāh Ca‛fer ma‛den-į śıdķ u śafānuŋ ‛aşķına 

 

5. Nüh felek çār-ı ‛anāśırdur bizüm ḫuddāmımuz 

Cem‛imüzdür cem‛iyet her gün bizüm bayrāmımuz 

Cümle eşyā yād iderler gice gündüz nāmımuz 

Sāķįyā śun içelüm tā śubĥ olınca şāmımuz 

Şāh İmām Mūsį-i Kāžım Pįr A‛tānuŋ ‛aşķına 

 

6. Maĥrem-i sırr-ı ĥaķįķat bizdedür sırr-ı ķadįm 

Mažhar-ı źāt-ı śıfātı hem bizüz emr-i ‛ažįm 

Şāhid-i dįdārı yāre bizdedür vechü’l-kerįm 

Pādişāhıdur cihān olur bize olan nedįm 

Bāde śun sāķį ‛Alį Mūsį Rıżānuŋ ‛aşķına 

 

                                                      
237 Bu muhammes Śun‘ullah Gaybî’nin yayımlanan divanında yoktur. 
238 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
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7. Mažhar-ı ‛āl-i Ħudāyuz bizdedür ‛ālem-ezel 

On sekiz biŋ āleme irer eger uzatsaķ el 

‛İlm-ile āmil bizüz kim bizdedür ‛ilm ü ‛amel  

Sāķįyā mey śun bizüz mest-i şarāb-ı lem-yezel 

Şāh Muĥammed muŧŧaķį şemsü’d-duħānuŋ239 ‛aşķına 

 

8. Kenz-i ‛arşuŋ sāyebānı sırr-ı Ķur’ān bizdedür 

Çeşme-i ĥayvān bizüz her derde dermān bizdedür 

Baĥr-ı ‛ummānuz ķamu dürr-ile mercān bizdedür 

Sāķįyā durma ķadeĥ śun şimdi devrān bizdedür 

Ol imām Şāh-ı Naķį bedrü’d-dücānuŋ ‛aşķına 

[83b] 

9. Ehl-i įmān bizdedür biz mü’minüŋ įmānıyuz 

Münkirüŋ inkārıyuz kāfirlerüŋ ŧuġyānıyuz 

Cümle cismüŋ cānıyuz hem cānlaruŋ cānānıyuz 

Sāķįyā mey śun bu dem biz ‛ālemüŋ sulŧānıyuz 

Şāh Ĥasan el-‛Askerį śāĥib-livānuŋ ‛aşķına 

 

10. Nüh felek ‛arż u semāyı her ŧaraf seyrān bizüm 

Cümle hep bu kā’ināta ĥükm-ile fermān bizüm 

Evvel āħir ‛ālem içre nām-ile hem şān bizüm 

Sāķįyā mey śun bu dem ki dem bizüm devrān bizüm 

Şāh Muĥammed Mehdį-i śāĥib-zamānuŋ ‛aşķına 

 

11. Rūĥuyuz her nesnenüŋ aślı bizüz bu şeş cihān 

Tā ezelden hem biz olduķ cümle źerrāt u źevat 

Ol ‘ažįm esmā bizüz bizden bilinür nūr-ı źāt 

Sāķįyā mey śun ĥakįķatce budur āb-ı ĥayāt 

Cānumuz olsun fedā Āl-i ‛Abānuŋ ‛aşķına 

 

12. Bizdedür ma‛nāsı Ġaybį bizden olur fetĥ-i bāb 

Dem-be-dem kesb-i żiyāyı bizden alur āftāb  

Ķılmışuz levĥe nažar hem bizdedür ümmü’l-kitāb 

Mest-i ‛aşķuz isterüz la‛l-i leb-i cām-ı şarāb 

Sāķį mey śun Źü’l Celāl-i Kibriyānuŋ ‛aşķına  

 

 

 

                                                      
 Güneşe ve onun aydınlığına and olsun. (Şems Sûresi 1. âyet)  َوالشَّْمِس َوُضَحاَها 239
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38240 

Destūr 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilün 

1. Sāķįyā bir bāde śun a‛le’l-alānuŋ ‛aşķına 

Def‛-i ġam itseŋ Muĥammed muķtedānuŋ ‛aşķına 

Bezm-i pür-nūr idelüm şįr-i Ħudānuŋ ‛aşķına 

İçelüm doldur Ĥasan śāhib-ĥayānuŋ ‛aşķına 

Ķurretü’l-‛ayn-ı Ĥüseyn-i Kerbelānuŋ ‛aşķına 

 

2. Bezm-i ‛işret ehl-i ‛aşķın dem-be-dem‛ıyd anıdır  

Şāhumuz vardur muĥaķķaķ bu vücūduŋ bānıdır 

Mažhar-ı źāt u śıfātı hep anuŋ ‛unvānıdır 

Bāde-i ‛aşķ-ı muĥabbet genc-i dil peymānıdır 

Bir ķadeĥ śun sāķįyā Zeyne’l-‛Abānuŋ ‛aşķına 

 

3. Künti kenzüŋ maĥrem-i esrārına māhir bizüz 

Şem‘i vechu’llāh her dem ĥāžır u nāžır bizüz 

Şeş cihetde var u źātuŋ śun‘ına […]241 bizüz 

Durma ŧoldur sāķį şimdi dem bizüz sāġar bizüz 

İçelüm Bāķır Muĥammed Müctebānuŋ ‛aşķına 

 

4. Dü cihānuŋ ħalķına biz olmuşuz dehr-i zamān 

Noķŧa-i zįbā bizüz kim ‛ārifi olduķ ‛ayān 

Bir nažarda göz ucıyla iderüz ŧayy-i mekān 

Gel berüye bāde doldur sāķįyā devret hemān 

Öleyüm mi Ca‛fer-i ‛ahd-i vefānuŋ ‛aşķına 

[84a] 

5. İtmeyüz çarħa temennā yoķdur aślā kāmumuz 

Leyle-i ķadre irişdüŋ ‛ıyd olur eyyāmumuz 

Heft kişver Ħusrev ü Dārā bizüm ġulāmumuz 

Sāķįyā gel bāde śun kim devr olınsın cāmumuz 

Öleyüm mi Mūsį-i Kāžım cinānuŋ ‛aşķına 

 

6. ‛Alleme’l-esmā deminden ol bizüz anda kelįm 

Maĥrem-i esrār-ı Ĥaķķa irişüp olduķ nedįm 

Kenz-i lā-yefnā bizüz kim oluruz anda muķįm 

‛Āşıķuŋ ma‛şūķuyuz hem bizlerüz yār-ı ķadįm 

Sāķįyā doldur ‛Alį Mūsį Rıżānuŋ ‛aşķına 

 

                                                      
240 Şiirin şairi hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. 
241 Sayfa katlı olduğu için okunamamaktadır. 
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7. Menba‛ı kenz-i hidāyet bizdedür ‛izz ü cedel 

Yedimüzdedür hemįşe ‛ālem-i rızķ u ecel 

‛Ārifüŋ ma‛rūfı olduķ bizdedür ol bį-bedel 

Śun içelüm sāķįyā ez-ġayre yoķ bizüz ‛amel 

Ol Muĥammed muttaķį nūr-ı Ħudānuŋ ‛aşķına 

 

8. Bizdedür ‛ālem-i ledün feyż-i Raĥmān bizdedür 

Bizdedür ĥikmet bu dilde şimdi Loķmān bizdedür 

Bizdedür künh-i me‛ānį ‛ilm ü ‛irfān bizdedür 

Gel berü sāķį ķadeĥ śun nūr-ı įmān bizdedür 

Şāh Naķį kenz-i ma‛ārif bā-śafānuŋ ‛aşķına 

 

9. Ħāliś ü muħliś bizüz hem Śadıķuŋ mennanıyuz 

Büt-perestüŋ pestiyüz gāĥ müşrik-i bütħāneyüz  

Mūcib-i eşyā bizüz hem anlaruŋ mihmānıyuz 

Bādeyi śun sāķį doldur dü cihān merdānıyuz   

Ol Ĥasen el-‛Askerį Kānį livānuŋ ‛aşķına 

 

10. Künh-i mevcūdāt bizüz hem andaki cennet bizüm 

Taħt-ı şeh mülkindeyüz biz mihr-i Süleymān bizüm 

Mübhem iken kenzümüz her şān ile źį-şān bizüm 

Śun kadeĥ sāķį ezelden ‛ahd-ile peymān bizüm 

Mihdį-i āl-i Resūl ‛ādil zamānuŋ ‛aşķına 

 

11. Menşeyüz biz bu cihānuŋ hem bizüz bu kā’ināt  

Devri-i vāĥid bizüz kim bizden oldı vāridāt 

Ekrem-i mevcūd bizüz kim hem bizüz rūĥa necāt 

Śun içelüm sāķįyā yeter bize bu beyyināt  

Vārumuz itdüŋ fedā ehl-i vefānuŋ ‛aşķına 

[84b] 

12. Bizdedür Fikrį bilesün ol şeh-i vaĥyü’l ħiŧāb  

Cümle ‘ālimle mükellem hem kelāmuz hem cevāb 

Bilmişüz źāt u śıfātı hem bizüz ĥüsnü’l-me‛āb  

Olmuşuz žāhir ‛ayānuz eyledük ref‛-i hicāb 

Sāķįyā mey śun bize hāde’l-Ħudānuŋ ‛aşķına 
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39242 

Destūr 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilün 

1. Raĥmeti geldi irişdi fażl-ı Raĥmānuŋ yine 

Çiçegi açıldı güldi şol gülistānuŋ yine 

 

2. Göŋlümüŋ aĥvālini geldi gözümden243 śordı yār  

‛Avni irdi derde yanan cāna dermānuŋ yine 

 

3. Geldi rūĥ-efzā lebinden śuśamış cāna şifā244 

Ħıżra en‛āmı irişdi āb-ı ĥayvānuŋ yine 

 

4. Firķatüŋ devrānı geçdi geldi eyyām-ı viśāl 

Müddet-i ‛ömri tükendi acı hicrānuŋ yine 

 

5. Žulmetüŋden leyle-i hicrüŋ baŋa artuķ ne ġam 

Nūrı çün düşdi baŋa ħurşįd-i tābānuŋ yine245 

 

6. Zülfünüŋ ‛aĥdinde iste dilberüŋ būy-i vefā 

‛Anberi yayıldı çün zülf-i perįşānuŋ yine246 

 

7. Başuma ķutlu ayāġın geldi baśdı ol nigār 

Gölgesi düşdi baŋa serv-i ħırāmānuŋ yine247 

 

8. ‛Ahd ü peymānuŋdan ey cān istedigi  

 Ķomadı ‛ahd ü vefāsın mihr ü peymānuŋ yine248 

 

9. Ey ķamer ‛aynuŋ belā yetmez mil-i ālemde kim 

Fitne oldı ħalķa zülf-i ‛anber-efşānuŋ yine249 

 

                                                      
242 Nesîmî D., Gazel, s.662. 
243 gözümden: görmeden M. 
244 şifā: selām D. 
245 Bu beyit a.g.e.’de 6. beyittir./ artuķ: ayruķ D./ ħurşįd-i tābānuŋ: şol māh-ı tābānuŋ D. 
246 Bu beyit a.g.e.’de 7. beyittir./ iste: esti D./ çün: şol D.  
247 Bu beyit a.g.e.’de 8. beyittir. 
248 Bu beyit a.g.e.’de 9. beyittir./ cān istedi : yār istedi cān el yumaķ D./ ‛ahd ü vefāsın mihr ü 

peymānuŋ:   

     mihrin vefāsı ‛ahd ü peymānuŋ D. 
249 Bu beyit a.g.e.’de 10. beyittir. 
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10. Çün Nesįmįnüŋ śuśamış cānına yāruŋ lebi 

N’oldı ey münkir saŋa kim ķaynadı ķanın yine250 

 

40251 

Destūr 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilün 

1. Śuśadı göŋlüm nigāruŋ la‛l-i rūĥ-efzāsına 

Ŧāle şevķį şol ĥabįbüŋ śūret-i zįbāsına 

 

2. Ey śabā uġraşduġuŋca şol ħırāmān serve düş 

Benden öp anuŋ ayaġın secde ķıl bālāsına 

 

3. Gözleri sevdāsı ‛āşıķ cānına ķılduķların 

Ol bilür kim ‛āşıķ olmuş nergis-i şehlāsına 

 

4. Śorma sevdā’ilerüŋ ĥālin ŧabįb-i āmme kim 

Düşmeyen bilmez bu ĥāli gözleri sevdāsına 

[85a] 

5. Śūret-i ĥüsn ü cemāli cümle zįbādur anuŋ 

Ĥüsnine ķurbān olayum bil252 ki ser-tā-pāsına  

 

6. Bį-bedeldür ĥüsn içinde luŧf içinde bį-nažįr 

Vāĥidiyyet ŝābit oldı ĥüsn-i bį-hemtāsına253 

 

7. Ħarmenüŋde ĥüsninüŋ gündür başaķcı ay-ile 

Utan ey nisbet ķılan ķaşuŋ hilālüŋ rā’sına254 

 

8. Kim ki žāhir görmedi yüzüŋde Ĥaķķuŋ śūretin 

Gözgüsi arı degüldür çāre ķılsın pāsına255 

 

9. Zāhidüŋ hĮç oldı zerķi256 hįçe geçdi ŧā‛ati 

Başladı Yāsįne şimdi kimse gelmez yāsına 

 

                                                      
250 Bu beyit a.g.e.’de 11. beyittir./ cānına: ķanına D. 
251 Nesîmî D., Gazel, s.641. 
252 bil: bel D.  
253 Bu beyit a.g.e.’de 7. beyittir. 
254 Bu beyit a.g.e.’de 8. beyittir. 
255 Bu beyit a.g.e.’de 6. beyittir./ ķılsın: ķılsam D. 
256 zerķi: źikri D. 
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10. Çarħ-ı nerrāduŋ nuķūşın ters oķur gözsüz faķįh 

Ka‛beteyni gör kim atar ĥoķķa-bāzuŋ tāsına257  

 

11. Rūĥ-ı Ķuds oldı Nesįmį cismini ŧarĥ eyledi 

Cevher-i ferd oldı düşdi vaĥdetüŋ deryāsına258 

 

41259 

Destūr 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilün 

1. Sen saŋa ger yār iseŋ var ey göŋül yār isteme 

Yār u dil-dār ol saŋa sen yār u dil-dār isteme 

 

2. Bį-vefādur çün bu ‛ālem kimden isterseŋ vefā 

Bį-vefā ‛ālemde sen yār-ı vefā-dār isteme 

 

3. Gül bulunmaz bu260 dikensüz dünyānuŋ bāġında çün261 

Epsem ol beyhūde gülsüz yirde gül-zār isteme 

 

4. Ma‛rifetdür ħāliś altun sikkesi fażl u hüner 

Altunı ŧanı źeġalden arı dįnār isteme 

 

5. Rabbi ernį262nüŋ cevābı len terānį263 çün gelür 

Sende gör dįdārın anuŋ264 özge dįdār isteme  

 

6. Ĥaķķa münkirdür faķįh inanma ol şeyŧāna kim 

Yoķdur ol cin-hilķatüŋ źātında iķrār isteme 

 

7. Arı güftār ey göŋül gerçeklerüŋ nuŧķı durır265 

Her dili egride yoķdur arı güftār isteme 

 

                                                      
257 Bu beyit a.g.e.’de 12. beyittir. 
258 Bu beyit a.g.e.’de 13. beyittir. 
259 Nesîmî D., Gazel, s.646. 
260 bu: çün D. 
261 çün: hįç D. 
ا  262 ََ تََرانِي ِۚ فَلَمَّ ِكِن اْنُظْر إِلَى اْلَجَبِل فَإِِن اْستَقَرَّ َمَكانَهُ فََسْو

ِ أَِرنِي أَْنُظْر إَِلْيَك ِۚ قَاَل لَْن تََرانِي َوَلٰ ا َجاَء ُموَسٰى ِلِميقَاِتنَا َوَكلََّمهُ َربُّهُ قَاَل َرب  َولَمَّ

ا أَفَاَق قَاَل ُسْبَحانََك تُْبُت إِلَْيَك َوأَ  ُل اْلُمْؤِمِنينَ تََجلَّٰى َربُّهُ ِلْلَجبَِل َجعَلَهُ دَكًّا َوَخرَّ ُموَسٰى َصِعقًا ِۚ فَلَمَّ نَا أَوَّ   Mûsâ, belirlediğimiz yere (Tûr’a) 

gelip Rabbi de ona konuşunca, "Rabbim! Bana (kendini) göster, sana bakayım" dedi. Allāh da, "Beni 

(dünyada) katiyen göremezsin. Fakat (şu) dağa bak, eğer o yerinde durursa sen de beni görebilirsin." dedi. 

Rabbi, dağa tecelli edince onu darmadağın ediverdi. Mûsâ da baygın düştü. Ayılınca, "Seni eksikliklerden 

uzak tutarım Allāh’ım! Sana tövbe ettim. Ben inananların ilkiyim" dedi. (A’raf Sûresi 143. âyet) 
263 Beni (dünyada) katiyen göremezsin. (A’raf Sûresi 143. âyet) 
264 dįdārın anuŋ: dįdārı senden D. 
265 nuŧķı durır: nuŧķındadur 
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8. Cįfedür dünyā anuŋ ŧālibleri adı kilāb 

Olma kelb anuŋ kim oldı adı murdār isteme 

 

9. Şerbeti aġuludur fānį cihānuŋ sen anı266 

Şerbetinden nūş-ı dārū umma zinhār isteme 

 

10. Dünyānuŋ sevgisi aġır yük imiş benden işit 

Nefsüŋe267 yük itme anı ey268 sebük-bār isteme  

[85b] 

11. Bir emįn maĥrem bulunmaz ey Nesįmį çün bugün    

Ħalķa fāş itme bu sırrı keşf-i esrār isteme269 

 

42270 

Destūr 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilün 

1. Derde müştāķ olmayan kimdür ki dermān isteye 

Ķable mevti bilmeyen sen śanma kim cān isteye 

 

2. Cevherį olmaķ gerekdür cevheri bulmaķ271 gerek 

Her kimüŋ göŋlinde vardur ol düre272 kān isteye 

 

3. Cān ile dünyā vü ‛uķbā her kim ol terk itmedi 

Müdde‛įdür śanma kim ol vara cānān isteye 

 

4. Ħıżr-ile žulmātını ŧanımayan ĥayvān gibi 

Ne bile kim ħanda vara āb-ı ĥayvān isteye273 

 

5. Her kim ol tanımadı kendü vücūdı şehrini 

Ol gedā-himmet ne yoldan vara sulŧān isteye 

 

6. ‛Anber-efşān zülfi anuŋ kim ki düşdi boynına 

Başı ŧop olsun anuŋ kim özge çevgān isteye274 

 

                                                      
266 anı: anuŋ D. 
267 Nefsüŋe: Hefsüŋe D. 
268 itme anı ey: eyleme andan D. 
269 Bu beyit a.g.e.’de 13. beyittir./ sırrı: remzi D. 
270 Nesîmî D., Gazel, s.398. 
271 bulmaķ: bilmek D.  
272 ol dürre: kim vara 
273 gibi: kimi/ bile: bilür D. 
274 ‛Anber-efşān: ‛Anberįn/ kim: ger D. 
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7. Zülfinüŋ küfrin egerçi ehl-i Ĥaķ275 įmān bilür 

Ey Nesįmį śanma sen kim kāfir įmān isteye 

 

43276 

Destūr 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilün 

1. Dil bāzārcısı277 yalandur varmazam bāzārına 

Gerçek olmaz egri dil inanmazam iķrārına 

 

2. Śādıķ oldur dilini göŋli ile bir eyleye 

Egri dilden nesne gelmez durmuşam inkārına 

 

3. Varı mihnetdür cihānuŋ ne umarsun ey göŋül 

La‛net olsun bu cihāna hem cihānuŋ varına 

 

4. Dilberi oldı kimüŋ kim fānį dünyā ‛āķıbet 

Geçdi ‛ömri ŧoymadı irişmedi dil-dārına 

 

5. Taħta çıķmaķ istemez Manśūr olan yā minbere 

Her ki Manśūr oldı çıķdı şāh-ı ‛aşķuŋ dārına 

 

6. Dünyānuŋ  nāz u na‛įmi cįfedür ya‛ni necis 

Ey göŋül ŧāhirsen āħır śunma el murdārına 

 

7. Ĥaķ bilür işini śabr it fāriġ ol ġuśśa yime 

Vaķti yetsin bu cihānuŋ ķoy ķatılma kārına 

[86a] 

8. Hįç gül olmaz dikensüz hįç şādį ġuśśasız   

Dirme gülinden anuŋçün güli278 degmez ħārına 

 

9. Çün Nesįmįnüŋ ġamından Fażl-ı Ĥaķ vāķıf durur 

Ġam degül ger kimse olmaz muŧŧali‛ esrārına 

 

 

                                                      
275 Ĥaķ: Fażl D. 
276 Nesîmî D., Gazel, s.657. 
277 bāzārcısı: Bāzārı ün D. 
278 gülinden anuŋçün gül: diyşürme gülinden çünki D. 
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44279 

Destūr 

Remel Bahri 

Müfte‘ilün/Fā‘ilün/Müfte‘ilün/Fā‘ilün 

1. Yandurıcı firķatüŋ yaķtı beni nārına 

Göŋlüm ulaşmaķ diler yār-ı vefā-dārına 

 

2. Oldı gözümden ıraķ şol śanemüŋ śūreti 

Yā Rabb irişdür beni devlet-i dįdārına280 

 

3. ‛Aşķa esįr eyledi cānumı şol nāzı çoķ  

Luŧf-ile bir baķmadı yār-ı giriftārına281 

 

4. Gör ki282 süzülmiş gözi eyledi śayru beni 

Ķanı anuŋ raĥmeti283 ‛āşıķ-ı bįmārına  

 

5. Yüregümi yaralu eyledi ġamzeŋ284 iriş 

Yāresine baķ bugün ķoyma anuŋ285 yarına 

 

6. Cānumı pervāne tek yandururam şem‛a kim 

Yanar imiş yār içün vāśıl olan yarına 

 

7. Mülk-ile māl ey melįk kimseye çün ķalmadı 

Yoķ ŧut anı hįçe śay baķma anuŋ varına 

 

8. ‛Aşķına ķālū belį286 çün dimişem śıdķ-ile 

‛Ahdümi śındurmazam durmuşam iķrārına 

 

9. Yāre Nesįmį bugün287 cānını ķurbān ķılan 

Maĥrem olur tā-ebed maĥzen-i esrārına 

 

                                                      
279 Nesîmî D., Gazel, s.640. 
280 Bu beyit a.g.e.’de 3. beyittir. 
281 Bu beyit a.g.e.’de 2. beyittir./ nāzı: cevri D. 
282 gör ki: gerçi D. 
283 Ķanı anuŋ raĥmeti: Raĥmeti anuŋ ķanı D. 
284 ġamzeŋ: şevķuŋ D. 
285 anuŋ: anı M.  
ذَا  286 يَّتَُهْم َوأَْشَهدَُهْم َعلَٰى أَْنفُِسِهْم أََلْسُت بَِرب ُِكمْ  ۖ قَالُوا بَلَٰى   َشِهْدنَا   أَْن تَقُولُوا يَْوَم اْلِقيَاَمِة إِنَّا ُكنَّا َعْن َهٰ َوإِْذ أََخذَ َربَُّك ِمْن بَنِي آدََم ِمْن ُظُهوِرِهْم ذُر ِ
 Hani Rabbin (ezelde) Âdemoğullarının sulplerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit َغافِِلينَ 

tutarak, "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" demişti. Onlar da, "Evet, şahit olduk (ki Rabbimizsin)" 
demişlerdi. Böyle yapmamız kıyamet günü, "Biz bundan habersizdik" dememeniz içindir.  
287 bugün: kimi D. 
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45288 

Destūr 

Recez Bahri 

Müstef‛ilün/ Müstef‘ilün/Müstef‘ilün/Müstef‘ilün 

1. Yoķdur vefāsı dünyānuŋ  aldanma anuŋ āline 

Renginden oldı münfa‛il kim ki289 boyandı āline 

 

2. Naķdi degüldür290 dünyānuŋ anuŋla bāzār eyleme 

Niçün ki her kim ķalb-ile eylerse bāzār āline 

 

3. Çün cümle ķįl ü ķāl imiş dārü’l-ġurūruŋ ĥāśılı 

Ŧur şol291 ŝebāta düşme gez292 beyhūde ķįl ü ķāline 

[86b] 

4. Miĥnetdür anuŋ devleti ĥasretdür anuŋ ĥaşmeti 

Müdebber ol kim baġladı ķalbin anuŋ iķbāline293 

 

5. Arūsı įlāndur śaķın ŧatlusına aldanma kim 

Acıdur anuŋ sükkeri294 aġu ķatılmış bāline295 

 

6. Dįv-i racįmüŋ atıdur emmāre nefsüŋ merkebi 

Terk eylegil nefsüŋ atın296 yapışma anuŋ yāline297 

 

7. Tezvįr ü bühtāndur işi hem ķavli fi’li muħtelif 

Ĥālin saŋa şerĥ eylerem fikr eyle anuŋ ĥāline298 

 

8. Fānį cihānuŋ sevgisi ŧamu odıdur yandurur 

Ķaç ol ķarıdan ey göŋül aśılma zülf-i ħāline299 

 

                                                      
288 Nesîmî D., Gazel, s.635.  
289 kim ki: her kim D. 
290 degüldür: degaldür D. 
291 Ŧur şol: Şol bį D. 
292 düşme gez: düşmegil D. 
293 Bu beyit a.g.e.’de 8. beyittir./ Müddeber: müdberdür D./ baġladı ķalbin: yapışup ķaldı D. 
294 sükkeri: şekkeri D. 
295 Bu beyit a.g.e.’de 4. beyittir. 
296 eylegil nefsüŋ atın: eyle dįvüŋ atını D. 
297 Bu beyit a.g.e.’de 10. beyittir 
298 Bu beyit a.g.e.’de 9. beyittir 
299 Bu beyit a.g.e.’de 5. beyittir/ Ķaç ol ķarıdan ey göŋül: Geç iy göŋül şol ķarıdan D. 
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9. Aślı denįdür dünyānuŋ źātında300 yoķdur bir elif 

Terkįbine gel301 baķ anuŋ şol yį vü nūn u dāline302  

 

10. Muĥkem oyuncıdur felek manśūbesinden key śaķın 

Ey bį-baśįret baķ āħır şol śūretüŋ aĥvāline303 

 

11. Şol bį-miŝālüŋ ‛aşķına virdi Nesįmį cānını 

Dünyā n’ola ya āħiret kim ķala mülk ü māline304 

 

46305 

Destūr 

Recez Bahri 

Müstef‘ilün/Müstef‘ilün/Müstef‘ilün/Müstef‘ilün 

1. El-ĥamdu li’llāh Aĥmedüŋ girdük ‛abā vü şāline 

Bü’l-fażl-ı Rabbü’l-‛ālemįn oldı ‛Alį vü āline 

 

2. Fānį cihāna ķalmaduķ emmāre nefse uymaduķ  

Aldandılar aldanmaduķ bu dünyā mekr ü āline 

 

3. ‛Āşıķlaruz ķılduķ nažar yāruŋ cemāl ü vechine 

Ol306 virdi ĥamrā cennetüŋ śallū ‛aleyhi āline 

 

4. El-yevme’l-ekmeltü leküm  dür istivāda dįneküm307 

Şükr eyleŋüz Ĥaķ ni‛metüŋ rızķ-ı ĥelāl ü māline 

 

5. Alnında çün şaķķu’l-ķamer açıldı įmān ehline 

Eşrāŧ-ı sā‛at ĥükm-ile baśıldı ħātem āline 

 

                                                      
300 źātında: içinde D. 
301 Terkįbine gel: Terkįbini gör D. 
302 Bu beyit a.g.e.’de 7. beyittir. 
303 Bu beyit a.g.e.’de 6. beyittir. 
304 Bu beyit a.g.e.’de 11. beyittir. 
305 Nesîmî D., Gazel, s.652. 
306 Ol: Ke’l D. 
يَةُ َوالنَِّطيَحةُ َوَما أََكَل السَّبُ ُع إَِّلَّ َما ذَكَّْيتُْم َوَما  307 ِ بِِه َواْلُمْنَخنِقَةُ َواْلَمْوقُوذَةُ َواْلُمتََرد ِ َمْت َعلَْيُكُم اْلَمْيتَةُ َوالدَُّم َولَْحُم اْلِخْنِزيِر َوَما أُِهلَّ ِلغَْيِر اَّللَّ ُحر ِ

ِلُكْم فِْسٌق ۗ اْليَْوَم َيئَِس ا لَِّذيَن َكفَُروا ِمْن ِدينُِكْم فَََّل تَْخَشْوُهْم َواْخَشْوِن ِۚ اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم َوأَتَْمْمُت ذُبَِح َعلَى النُُّصِب َوأَْن تَْستَْقِسُموا ِباْْلَْزََّلِم ِۚ ذَٰ

 ِ ثٍْم ۙ فَإ ْسََّلَم ِدينًا ِۚ فََمِن اْضُطرَّ فِي َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمتََجانٍِف ِْلِ َ غَ َعلَْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت لَُكُم اْْلِ فُوٌر َرِحيمٌ نَّ اَّللَّ  Ölmüş hayvan, kan, domuz 

eti, Allāh’tan başkası adına boğazlanan, (henüz canı çıkmamış iken) kestikleriniz hariç; boğulmuş, darbe 

sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış 

hayvanlar ile dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, bir de fal oklarıyla kısmet aramanız size haram 

kılındı. İşte bütün bunlar fısk (Allāh’a itaatten kopmak)tır. Bugün kâfirler dininizden (onu yok etmekten) 

ümitlerini kestiler. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. 

Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim. Kim şiddetli açlık durumunda zorda 

kalır, günaha meyletmeksizin (haram etlerden) yerse, şüphesiz ki Allāh çok bağışlayıcıdır, çok merhamet 

edicidir. (Mâide Sûresi 3. âyet) 
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6. Şeyŧān śırāŧı görmedi yüzinde yāruŋ müstaķįm 

Yel-ķavne ġabben dür cezā dįv-i la‛įnüŋ dāline 

 

7. Oħur yekūlü’l-kāfiri yā leyteni küntü türāb308 

Nār-ı caĥįme doyuben yanında yāruŋ yāline309 

[87a] 

8. Anlar ki nār eśĥābıdur çıķmaz ŧamudan tā-ebed310 

Ķāle’ħsenü fįhā 311 cevāb aŋlar nitekim yāline  

 

9. Ey istivāsın bilmeyen ŧoġru yolını yaŋılan 

A‛mā degülsen aç gözin baķ inneme’l a‛māline312 

 

10. Cānāna yüzi ķıbledür miĥrāb u mescid313 ķaşları 

Dįv olma cāndan secde ķıl şol ķıblenüŋ iķbāline 

 

11. Ķālū belį314 den śıdķ-ile cānum ŧolaşdı śaçına 

Devletlü cān kim bendedür ħaşmetlü zülf ü ħāline 

 

12. Nefsini bunda bilmeyen Allāhı nūrı görmeyen315 

Ĥaķķını nisyān eyledi baķmaz Ĥaķ anuŋ ĥāline    

 

13. Tevĥįd-i ħāliśdür baŋa görmek cemālüŋ ey śanem 

Olsun ĥasedden müşrįküŋ la‛net ķamu Deccāline 

 

14. Ķopdı ķıyāmet fitnesi uruldı śūruŋ nefħası316 

Uşda nefįrüŋ śayĥası çalındı śanma çalına 

 

                                                      
 Şüphesiz biz sizi, kişinin önceden  إِنَّا أَْنذَْرنَاُكْم َعذَابًا قَِريبًا يَْوَم يَْنُظُر اْلَمْرُء َما قَدََّمْت يَدَاهُ َويَقُوُل اْلَكافُِر يَا لَْيتَنِي كُ ْنُت تَُرابًا 308

elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkârcının, "Keşke toprak olaydım!" diyeceği günde gerçekleşecek olan 

yakın bir azaba karşı uyardık. (Nebe Sûresi 40. âyet) 
309 doyuben: taluben D./ yüzinde yāruŋ: yāruŋ yüzinde D. 
310 tā-ebed: tā-eded D. 
ونُِۜ 311  Allāh, "Aşağılık içinde kalın orada, artık benimle konuşmayın!" der. (Mü’minûn  قَالَُُۜۜاْخَسئ واُۜفِيَهاَُۜوَّلَُُۜۜت َكل ِم 

Sûresi 108. âyet) 
312 İnneme’l a‛māline: ‛örfi gör at yalına D. 
313 mescid: minber D.  
ذَا  314 يَّتَُهْم َوأَْشَهدَُهْم َعلَٰى أَْنفُِسِهْم أََلْسُت بَِرب ُِكْم ۖ قَالُوا بَلَٰى   َشِهْدنَا   أَْن تَقُولُوا يَْوَم اْلِقيَاَمِة إِنَّا ُكنَّا َعْن َهٰ َوإِْذ أََخذَ َربَُّك ِمْن بَنِي آدََم ِمْن ُظُهوِرِهْم ذُر ِ
 Hani Rabbin (ezelde) Âdemoğullarının sulplerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit َغافِِلينَ 

tutarak, "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" demişti. Onlar da, "Evet, şahit olduk (ki Rabbimizsin)" 

demişlerdi. Böyle yapmamız kıyamet günü, "Biz bundan habersizdik" dememeniz içindir. (A’raf Sûresi 

172. Âyet) 
315 nūrı görmeyen: nūrın görmedi D. 
316 fitnesi uruldı śūruŋ nefħası: nefħası uruldı zülf ü ĥalden D. 
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15. Micmerde ‛ūdu zülfinüŋ müşkįn ķoħusı kim317 bana 

Ĥācet degüldür ey perį ‛ūd üzre ‛anber śalına 

 

16. Cān-ile dilber yolına virdi Nesįmį göŋlini 

‛Ālemde318 Raĥmān śūreti kim görse göŋli alına 

 

47319 

Destūr 

Recez Bahri 

Müfte‘ilün/Mefā‘ilün/Müfte‘ilün/Mefā‘ilün 

1. Düşdi yine deli göŋül gözlerinüŋ ħayāline  

Kim ne bilür bu göŋlümüŋ fikri nedür ħayāli ne 

 

2. Āl ile ala gözlerüŋ320 aldadı aldı göŋlümü 

Ālini gör ne āl ider kimse irişmez āline 

 

3. Ķıymetini dudaġınuŋ  degme ħasįse321 śorma kim 

Ben bilürem ki cān ile śuśamışam zülāline 

 

4. Gözlerine esįr olan göŋlümüŋ ĥālini bilür322 

Kim ki bu ĥāle düşmedi ķoy vara kendi ĥāline 

 

5. Sırrını şol ķara beŋüŋ yaŋaġı şerĥ ider velį 

Cān n’ola ger fedā ola yaŋaġına vü ħāline323 

 

6. Ŧatlu sözüŋden uŧanur āb-ı ĥayātı324 maĥv olur 

Gül be-şeker ne nesnedür kim irişe maķāline  

 

7. Ĥüsn ü cemāl ü śūretüŋ meclisi pür-kemāl ider 

Şerĥ u beyān u vaśf ile ‛aķl iremez kemāline325 

 

 

 

 

                                                      
317 kim: bes D. 
318 ‛Ālemde: ‛Ādemde D. 
319 Nesîmî D., Gazel, s.637. 
320 gözlerüŋ: gözleri D. 
321 degme ħasįse: her ĥavvāna D. 
322 göŋülüŋ ĥālini bilür: ĥāleti oldur aŋlayan D./ Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
323 ĥāline: āline D.  
324 ĥayātı: ĥayāt D. 
325 Bu beyit a.g.e.’de 8. beyittir./ śūretüŋ meclisi pür-kemāl ider: śūreti cümlesi ber-kemāldür D. 
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[87b] 

8. Yüzini ķaşını görüp ķarşu be-ķarşu göz be-göz 

Śanma ki baķa ol göŋül bedrine yā hilāline326 

 

9. ‛Āşıķ-ı śādıķuŋ ķanı gerçi ĥelāl durır velį 

Girmez eger revā degül dilber anuŋ vebāline327 

 

10. Ay-ile gün sücūd ider śūretüŋi göricegiz 

Bu ne cemāl ü ĥüsn olur śallü ‛alā cemāline328 

 

11. Buldı Nesįmį çün seni geçdi ķamudan ey śanem 

Ķoydı ĥarįr ü aŧlası girdi abā vü şaline 

 

48329 

Destūr 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilün 

1. Kim ki aldandı cihānuŋ aġulu leźźātına 

Düşdi şol manśūbesi çoķ dünyānuŋ şāh-mātına 

 

2. Dįv ü mel‛ūndur śaķın330 emmāre nefsüŋ merkebi 

Binme ger azġun degülsen nefs-i şūmuŋ atına 

 

3. Da‛vį eylerseŋ ki Ĥaķķı bilmişem śādıķ degül 

Çün delįlüŋ yoķdur ey münkir anuŋ iŝbātına 

 

4. Zülf ü ķaşuŋ kirpigüŋden tilke āyātü’l-kitāb331 

Uşda muśĥaf gel baķ anuŋ śūret-i āyātına332  

 

5. Ŧā‛at ü źikr333 ü namāzı mekr ü fendür zāhidüŋ 

‛Ārif ol aldanma bi’llāh zāhidüŋ ŧāmātına 

 

                                                      
326 Bu beyit a.g.e.’de 10. beyittir./  Yüzini: Kaşını D. 
327 Bu beyit a.g.e.’de 7. beyittir./ gerçi ĥelāl durır: ķanı yāre ĥelāldür/ Girmez: Girse D. 
328 Bu beyit a.g.e.’de 9. beyittir.  
329 Nesîmî D., Gazel, s.638. 
330 śaķın: yaķįn D. 
ُۜأَْكثََرُۜالنَّاِسََُّۜلُۜي ْؤِمن ُۜونَُۜ 331 ِكنَّ َُۜولََٰ ُۜاْلِكتَاِبَُُۜۜۗوالَِّذيُۜأ ْنِزَلُۜإِلَْيَكُِۜمْنَُۜرب َِكُۜاْلَحقُّ  Elif Lâm Mîm Râ. İşte bunlar Kitab’ın المرُُۜۜۚتِْلَكُۜآيَات 

âyetleridir. Sana Rabbinden indirilen gerçektir, fakat insanların çoğu inanmazlar. (Ra’d Sûresi 1. âyet) 
332 muśĥaf gel baķ anuŋ śūret-i āyātına: Ĥaķķuŋ muśĥafı gel baħ anuŋ āyātına D. 
333 źikr: zühd D. 
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6. Nefħa-i śūruŋ śadāsı ŧutdı āfāķı işit 

Ey olan ‛āşıķ ħamįrüŋ enkerü’l-eśvātına 

 

7. Kāfirüŋ bütħānesidür dünyānuŋ kāşānesi 

Yoķdur įmānı anuŋ kim secde ķıldı334 Lātına 

 

8. Źātınuŋ ‛aynıdur Allāhuŋ śıfātı ey beşer 

Lākin ol bildi bu remzi kim irişdi źātına 

 

9. Śūretüŋ gör kim ne muġlaķdur kim anuŋ sırrını 

Kimsenüŋ ‛aķlı irişmez künh ü idrākātına335 

 

10. Çün cemālüŋden Nesįmį ebcedi ķıldı tamām 

‛Ayn ü mįmüŋ ‛ammesinden irdi ve’ś-śaffātına336 

 

49337 

Destūr 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilün 

1. Eś-śalā her kim gelür bāzār-ı ‛aşķa eś-śalā 

Eś-śalā gelsin yanan bu338 nār-ı ‛aşķa eś-śalā 

[88a]  

2. Eś-śalā dār-ı Ene’l-Ĥaķdan339 bugün Manśūrlaruŋ340 

Cān u başından geçen pürdār-ı341‛aşķa eś-śalā 

 

3. İbn-i Edhem gibi tāc u taħtını terk eyleyüp 

Śoyunup ‛abdāl olan ħünkār-ı ‛aşķa eś-śalā 

 

4. Kendüsin342 odlara atan şol Ħalįlu’llāh gibi 

Cān-ı dilden bülbül-i gül-zār-ı ‛aşķa eś-śalā 

 

                                                      
334 ķıl: eyler D. 
335 Bu beyit a.g.e.’de 10. beyittir./ gör kim: yā Rab D./ kim anuŋ sırrını: anuŋ ma‛nįsi kim D.  
336 Bu beyit a.g.e.’de 11. beyittir. 
337 Niyâzî-î Mısrî D., Gazel, s.298. 
338 gelsin yanan bu: her kim yanarsa D. 
339 Ene’l-Ĥaķdan: Ene’l-Ĥaķda D. 
340 Manśūrlaruŋ: Manśūr olup D. 
341 Pür-dār: ber-dār D. 
342 Kendüsin: Kendini D. 
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5. Varlıġ-ı dāġuŋ delüp Şįrįn iline yol açan343 

Ey Niyāzį söyle ol mi‛mār-ı ‛aşķa eś-śalā 

 

50344 

Destūr 

Hezec Bahri 

Mef‛ūlü/Mefā‛įlü/Mefā‛įlü/Fe‘ūlün 

1. Śabr eyle göŋül cevri seni itse źelįla 

Miftāh-ı ferecdür daħı ‘es-sabru cemįlā345 

 

2. Nūş eyle ķadeĥ ‛aşķ-ile sev tāze civānı 

Lā taķnaŧu min raĥmeti 346dür aķvāmı ķıla347 

 

3. Gel şāda348 dil ol ‘inne me’al-‘usri yüsür349 den  

Miĥnetlere ol rāżı vu kesren vü kalįla350 

 

4. Bir gün yine351 berden vü selāmen352 buyurırsa 

Bu nār-ı muĥabbet ola gel şān-ı Ħalįlā353 

 

5. Dil-dār olan itmez mi Nesįmįye muĥabbet 

El-ķalbi min el-ķalbi ile’l ķalbi sebįlā 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
343 açan: eder D. 
344 Seyyid Nesîmî’nin Yayımlanmamış Şiirleri, M. Fatih Köksal, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma 

Dergisi/2009-50., s.88-89.  
 Sen güzel bir şekilde sabret. (Me‛aric Sûresi 5. âyet) (!Ey Muhammed)  فَاْصبِْر َصْبًرا َجِميًَّل  345
ِحيمُ  346 َ يَْغِفُر الذُّ نُوَب َجِميعًا ِۚ إِنَّهُ ُهَو اْلغَفُوُر الرَّ ِ ِۚ إِنَّ اَّللَّ  De ki: "Ey  قُْل يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَٰى أَْنفُِسِهْم ََّل تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة اَّللَّ

kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allāh’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allāh, 

bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir." (Zümer Sûresi 53. âyet) 
347 Bu beyit a.g.m.’de 4. beyittir. 
348 şada: şād D. 
 Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. (İnşirah Sûresi 5. âyet)  فَإِنَّ َمَع اْلعُْسرِ  يُْسًرا 349
350 Kırık ve eksik olarak (Kırık dökük)./ Bu beyit a.g.m.’de 2. beyittir. 
351 Bir gün yine: Bugün yine ol D. 
 .Ey ateş! İbrahim’e karşı serin ve esenlik ol” dedik. (Enbiyâ Sûresi 69“  قُْلنَا يَا نَاُر ُكونِي بَْردًا َوَسََّلًما َعلَٰى إِْبَراِهيمَ  352

âyet) 
353 Bu beyit a.g.m.’de 3. beyittir. 
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51354 

Destūr 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilün 

1. Bendeyüm ben355 cān-ı dilden pādişāhumdur ‛Alį 

Gözlerüm nūr-ı cihānda356 bedr-i māhumdur ‛Alį 

Yolına ħāk oldıġum nūr-ı sabāhumdur357 ‛Alį 

Ķıblegāhumdur Muĥammed secdegāhumdur ‛Alį 

 

2. Ben Ĥasan ħulk-ı Rıżānuŋ bir muĥibb-i āliyüm 

Ĥamdüli’llāh ki ĥasedle kibr ü kįnden ħāliyüm  

Şāh Ĥüseynüŋ Kerbelāda baş açıķ abdālıyum 

Ķıblegāhumdur Muĥammed secdegāhumdur ‛Alį 

 

3. Şāh-ı Zeyne’l-‛Ābidündür Bāķır-ile Ca‛feri 

Bunları cāndan sevendür dįn ü įmān erleri358 

Dā’imā söyle bu nuŧķı olmayasun serseri 

Ķıblegāhumdur Muĥammed secdegāhumdur ‛Alį 

 

4. Mūsį-i Kāžımı her kim bildi oldı ehl-i Ĥaķ 

Gül açanum359 Şāh ‛Alį  Mūsį Rıżā āl-i sebaķ 

Ten gözini giderüp cān gözi ile aŋla baķ 

Ķıblegāhumdur Muĥammed secdegāhumdur ‛Alį 

[88b] 

5. Şāh Taķį vü bā-Naķįnüŋ ķulı ol ey baħtiyār 

Bunları sevene raĥmet eyledi Perverdigār 

Mü’min olanlar bu nuŧķı źikr iderler āşikār 

Ķıblegāhumdur Muĥammed secdegāhumdur ‛Alį 

 

6. ‛Askerįye ‛asker olmaķ diler iseŋ ey benām360 

Ķıl tevellā ħānedānı Aĥmedi bulgıl tamām  

Ħatm olısardur imām-ı Mehdįde beyne’l-en‛am 

Ķıblegāhumdur Muĥammed secdegāhumdur ‛Alį 

 

7. Ey Ħaŧāyį ġāfil olma işbu dünyā fānįdür 

Her ne kim geldi vücūda ‛ālemüŋ mihmānıdur 

                                                      
354 Hatâyî D., Murabba, s.182. 
355 Bendeyüm ben: Bendesiyem D. 
356 cihānda: ziyāsı D. 
357 nūr-ı sabāhumdur: püşt ü penāhımdır D. 
358 Bunları cāndan sevendür dįn ü įmān erleri: Biliniz bunları sevmekdir įmān ey din eri D. 
359 Gül açanum: Gel şehim D. 
360 benām: hümām D. 
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Bu kelāmı vird edinmek ‛ārifüŋ erkānıdur  

Ķıblegāhumdur Muĥammed secdegāhumdur ‛Alį 

 

52361 

Destūr 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilün 

1. Bir gedā abdālum ‛ālem içre şāhumdur ‛Alį 

Ġayra yoķdur iĥtiyācum çün penāhumdur ‛Alį 

Zār u giryānum hemįşe dilde ‛āhumdur ‛Alį 

Ķıblegāhumdur Muĥammed secdegāhumdur ‛Alį 

 

2. Çün Ħasan ħulķ-ı Rıżāya olmuşum cāndan ġulām 

Hem Ĥüseyn-i Kerbelānuŋ rāhına ķurbān olam 

Źikr-i tesbįĥ bundan özge ‛ārife yoķdur kelām 

Ķıblegāhumdur Muĥammed secdegāhumdur ‛Alį 

 

3. Şāh-ı Zeyne’l-‛Ābidįni Bāķır-ile Ca‛feri 

Bunlaruŋla gel muĥabbet it bulasuŋ Ĥayderi 

Źikr olursa işbu mıśra‛ olmayasun serseri 

Ķıblegāhumdur Muĥammed secdegāhumdur ‛Alį 

 

4. Mūsį-i Kāžımla iltizām iderler ehl-i Ĥaķ 

Hem ‛Alį Mūsį Rıżānuŋ ĥasretiyle cānı yaķ 

Perde-i imkānı ķaldur cān göziyle aŋla baķ 

Ķıblegāhumdur Muĥammed secdegāhumdur ‛Alį 

 

5. Şāh Naķį vü bā-Naķįnüŋ bendesi olduŋsa ger 

Şāh-ı ‛ālemdür cihānuŋ ħalķı ķuldur ser-te-ser 

Ehl-i įmānuŋ hemān virdi budur şām u seĥer 

Ķıblegāhumdur Muĥammed secdegāhumdur ‛Alį 

 

6. ‛Askerįnüŋ ‛askerine olsa muĥib ħānedān  

Muntažırdur bunlaruŋ teşrįfine hep ‛āşıķān 

Nūr-ı vāĥidden žuhūr itdi bu iki kāmrān 

Ķıblegāhumdur Muĥammed secdegāhumdur ‛Alį 

[89a] 

7. Çünki bunlardur ezelden bendeye şāhenşehān 

Nūr-ı vāĥidden žuhūr eyledi Mehdį-i zamān 

Seĥerį çün buŋları bilmekdür ancaķ ‛āşıķān 

                                                      
361 Şiirin şairi hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. 
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Ķıblegāhumdur Muĥammed secdegāhumdur ‛Alį 

 

53362 

Destūr 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilün 

1. Enver-i363 bedr-i dücāsun yā ‛Alį cānum ‛Alį 

Nūr-ı pāk-i364 Muśŧafāsun yā ‛Alį cānum ‛Alį 

 

2. Ħadįce vü365 Fāŧma şįr-i şāh Ĥasan ĥulķ-ı Rıżā 

Hem Ĥüseyn-i Kerbelāsun yā ‛Alį cānum ‛Alį 

 

3. ‛Ābidįn Bāķır vü Ca‛fer-i hidāyet ehline 

Ehl-i366 Ĥaķķa reh-nümāsun yā ‛Alį cānum ‛Alį 

 

4. Mūsį-i Kāžım ‛Alį Mūsį Rıżāyı sırrumuza367 

Rūz-ı maĥşerde cezāsun yā ‛Alį cānum ‛Alį 

 

5. Şāh-ı Taķį368 bā-Naķįdür ‛asker-i nūr-ı ilāh 

Mehdį-i śāĥib livāsun yā ‛Alį cānum ‛Alį 

 

6. Pür-günāhum cürmümüŋ baĥrında ķaldum ķıl-kerem369 

Luŧfı çoķ śāĥib ‛atāsun yā ‛Alį cānum ‛Alį 

 

7. Ķıl teraĥĥum bu Vįrān ‛Abdāl senüŋ bendün durur370 

Cümleye şeksiz Ħudāsun yā ‛Alį cānum ‛Alį 

 

 

 

 

 

 

                                                      
362 Vîrânî D., Gazel, s.200-201. 
363 Enver-i: Nūr-ı D. 
364 pāk-i: źāt-ı D. 
365 Ħadįce vü: Hem Ħadįce D. 
366 Ehl-i: Rāh-ı D. 
367 sırrumuza: sevmeze D. 
368 Taķį: Taķįden D. 
369 kerem: meded D. 
370 bendün durur: bendendunır D. 
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54371 

Destūr 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilün 

1. Lem-yezel mülkine sermed şāhı sensün yā ‛Alį 

Zāt-ı muŧlaķ hem śıfātu’llāhı sensün yā ‛Alį 

 

2. Sensün ol ĥaķ ile ism ü hem müsemmāsun372 ezel 

Muĥkemāt u hem kelāmu’llāĥı sensün yā ‛Alį 

 

3. İncįl ü Tevrāt u Furķān373 u Zebūruŋ kāşifi 

Noķŧa-i hem bā-i bismi’llāhı sensün yā ‛Alį 

 

4. Zātįden374 geldüŋ žuhūr itdüŋ vücūd-ı ‛ādeme 

Ya‛ni vechu’llāh u ‛arşu’llāhı sensün yā ‛Alį 

 

5. Ādemüŋ vechinde mesŧūr āyet-i seb‛ul-meŝān 

İsm-i a‛žam[…]375fażlu’llāhı sensün yā ‛Alį 

 

6. Beyt-i ma‛mūr-ı fülānuŋ376 ħayme-i mi‛ād u ķuds 

Sāĥib-i377 mescūdı beytu’llāhı sensün yā ‛Alį  

[89b] 

7. Evvel ü āħirde sensün žāhir ü bāŧında sen 

Hem dün ü gün378 sırrına āgāhı sensün yā ‛Alį 

 

8. Aldı menzil kim ki ŧutdı ‛aşķınuŋ ser-destesin379 

Zįrā kim Ĥaķķ u ĥaķįķat rāhı sensün yā ‛Alį 

 

9. ‛Abd-i muħliśdür Miŝālį itme380 maĥrūmı cemāl 

Kim ‛ināyet kānı şāhenşāhı sensün yā ‛Alį 

 

 

 

 

                                                      
371 Misâlî D., Gazel, s.641-642. 
372 Sensün ol ĥaķ ile ism ü hem müsemmāsun: Bįst ü heşt ü sį vü dü ism ü müsemmāyı D. 
373 Furķān: Tenzįl D. 
374 Źātįden: Źātından D. 
375 Yazmada bu bölüm karalandığı için okunamamaktadır. 
376 fülānuŋ: melā’ik D. 
377 Sāĥib-i: Sācid ü D. 
378 Hem dün ü gün: Her dü kevnüŋ D. 
379 Ser-destesin: Ser-riştesin D. 
380 itme: ķılma D. 
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55381 

Destūr 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/ Fā‘ilātün/ Fā‘ilün 

 

1. Hep erenler geldi geçdi evvel ü serden ‛Alį 

Yetmiş biŋ yıl Cebrā’il andı şehper ‛Alį382 

 

2. Ne oķudı ne ḳalem aldı eline ey dilā 

Dört kitābuŋ ma‛nāsın şerĥ itdi ezberden ‛Alį 

 

3. Māt idüp kāfirleri dutdı şehādet barmaġuŋ  

Yetmiş biŋ baŧman buları atdı Ħayberden ‛Alį383 

 

4. Geldi sā’il yolına kim ĥaķķını yār eyledi 

Virdi ķaŧar ü develerin geçdi ķanberden ‛Alį 

 

5. Şāh Ħaŧāyį medĥ-i şāhı gice gündüz vaśf ider 

Śundı bir ķaŧre zülāl-i ħavż-ı kevŝerden ‛Alį 

 

56384 

Destūr 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilün 

1. Ey serįr-i mülk-i ĥüsne şāh-ı ħūbānum ‛Alį 

Bende-i fermān-berüm raĥm eyle śulŧānum ‛Alį 

Źu’l-feķār-ı ġamzeŋ öldürdi beni cānum ‛Alį 

La‛l-i cān-baħşuŋla sensün derde dermānum ‛Alį 

Daķ beni zencįr-i zülfe şįr-i Yezdānum ‛Alį 

 

2. Ġonca la‛lüŋ ‛andelįb-āŝā dili şeydā ider 

Kākülüŋ sevdāsı anı ‛āleme rüsvā ider 

Ey Mesįĥā-dem lebüŋ ben mürdeyi iĥyā ider 

Rūĥ-ı sāni sen benüm ‛Įsā-yı devrānum ‛Alį 

Daķ beni zencįr-i zülfe şįr-i Yezdānum ‛Alį 

 

                                                      
381 Hatâyî mahlaslı şiirlere yer veren ilgili çalışmalarda tespit edilememiştir. Bir gazelin başlığında Gazel-i 

Hatâyi Baba yazılmaktadır. Şah İsmail’e Baba denmeyeceğine göre bu gazelin başka bir Hatâyi tarafından 

söylendiği belirtilmektedir. 
382 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
383 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
384 Derzi-zâde Ulvî ve Hafız Ulvî divanında bu şiir yer almamaktadır. 
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3. Düldül-i ĥüsne ķaçan kim nāz-ile olsaŋ süvār  

Ħizmetüŋde ķanberüŋ olur şehā ‛Ulvį zārı 

Gel yetiş çek sįneme ‛aşķ-ile şekl-i Źu’l-feķār 

Ben gedāya yādigāruŋ olsun arslanum ‛Alį 

Daķ beni zencįr-i zülfe şįr-i Yezdānum ‛Alį 

[90a] 

 

57385 

Destūr 

Muzāri‛ Bahri 

Mef‛ūlü/Fā‘ilātü/ Mefā‛įlü/ Fā‘ilün 

1. Ey reh-nümā-yı ħayl-i muĥibbāna yā ‛Alį 

Vey pįşvā-yı zümre-i merdān yā ‛Alį   

 

2. Ey ‛ālim-i deķāyıķ-ı nažįr386 Muĥammedį 

Vey ‛ālem-i ĥaķāyıķ-ı sulŧān yā ‛Alį 

 

3. Ey vāķıf-ı ĥaķįķat-i esrār-ı kā’ināt 

Vey ‛ārif-i me‛ānį-i Ķur’ān yā ‛Alį 

 

4. Ey bāb-ı şehr-i ‛ilmi Ħudā hādį-i Ħudā 

Vey maĥzen-i ma‛ārif-i ‛irfān yā ‛Alį 

 

5. Ey kān-ı cūd u luŧf u kerem menba‛ı seħā 

Vey ma‛den-i mürüvvet ü iĥsān yā ‛Alį 

 

6. Hem ma‛delet-i dürlerine387 baĥr-ı bį-kerān 

Hem ma‛rifet güherlerine kān yā ‛Alį 

 

7. Bir pādişāh-ı her dü serāsın ki kūyunuŋ 

En kem gedāsı Ħusrev ü Ĥāķān yā ‛Alį 

 

8. Gelmeye Ķanberüŋe senüŋ cümle çöp ķadar 

‛Arż itselerdi mülket-i ‛Oŝmān yā ‛Alį 

 

                                                      
385  Hayretî D., Kaside, s.3-6. 
386 nažįr: nuŧķ D. 
387 dürlerine: dürerlerine D. 
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9. Didi Resūl rūĥuke rūĥį388  ne ŧaŋ saŋa 

Dirlerse bu cihān cümleden389 cān yā‛Alį390 

 

10. Bir cür‛ān ile esridi mecmā-i kā’ināt 

Sāķį-i bezm-i vaĥdet-i Yezdān yā ‛Alį391 

 

11. Hįç ‛ālem-i vilāyet içinde nažįrüŋi 

Görmedi daħ dįde-i devrān yā ‛Alį392 

 

12. Dellāl-i şehr-i dįn ü emįn-i metā-ı sırr 

Ĥallāl-i müşkilāt ķamu āsān393 yā ‛Alį 

 

13. Ĥallāl-i müşkilāt-ı cihānsun ‛aceb midür 

Olsa yanuŋda müşkilüm āsān yā ‛Alį 

 

14. Anuŋ ĥaķı ki mefħar-ı Āl-i Nebįdür394 

Ya‛ni Ĥasan ĥazįne-i iĥsān yā ‛Alį395 

 

15. Daħı imām-ı Serveri ķurretü’l-‛ayna396 

Ol şāh Ĥüseyn-i Kerbelā şehįdān yā ‛Alį397 

 

16. Zeyne’l-‛ibād-ı Ĥaķķı ki abdi olan anuŋ398 

‛Ālemde oldı başına sulŧān yā ‛Alį 

[90b] 

17. Daħı İmām-ı Bāķır Efendi ĥaķı ki zer 

Yanında idi ħāk-ile yeksān yā ‛Alį399 

 

18. Daħı İmām-ı Śādıķa Kāžım Rıżā ĥaķı  

Cānlar revān anlara hezārān yā ‛Alį400 

 

                                                      
388 Lahmüke lahmî cismuke csmî demuke demî rûhuke rûhî: “Etin etimdir, cismin cismimdir, kanın 

kanımdır, ruhun ruhumdur.” hadisinden iktibastır.  
389 bu cihān cümleden: cümleden bu cihān D. 
390 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
391 Bu beyit a.g.e.’de 11. beyittir./ bezm: cām D. 
392 Bu beyit a.g.e.’de 10. beyittir. 
393 ķamu āsān: dil ü cān D. 
394 Bu mısra a.g.e.’de 16. beyitin 1. mısra‛ıdır. 
395 Bu mısra a.g.e.’de 15. beyitin 2. mısra‛ıdır. 
396 a.g.e.’de bu mısra yerine şu mısra bulunmaktadır: 

     Anuŋ ĥaķı ki mefḫar-i ‛Āl-i Nebį durur 
397 Bu mısra a.g.e.’de 16. beyitin 2. mısra‛ıdır./ Ol şāh Ĥüseyn-i Kerbelā: Ya’ni Ĥüseyn şāh-ı D. 
398 Bu beyit a.g.e.’de 17. beyittir. 
399 Bu beyit a.g.e.’de 18. beyittir./ efendi: kāmil D. 
400 Bu beyit a.g.e.’de 19. beyittir. 
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19. Taķį vü Naķį ĥaķı ki‛ālemde bunlaruŋ 

Vaśfına kimse bulmadı pāyān yā ‛Alį401 

 

20. Hem ‛Askerį ĥaķı ki olan ‛askeri anuŋ 

Nār-ı caĥįme yanmadı bir ān yā ‛Alį402 

 

21. Anuŋ ĥaķı ki Mehdį-i śāĥib-zamāndur ol 

Kim muntažırlaruz ana el’āna yā ‛Alį403 

 

22. Pāmāl idüp śayd u ġam-ı cündi ķalbümi  

Himmet demidür ey şeh-i merdāna yā ‛Alį404 

 

23. Ĥālüm ħarāb u dįde pür-āb u ciger kebāb 

Dil cevr-i rūzgār ile vįrāna yā ‛Alį405 

 

24. Düşdüm ayaķlara demidür dest-gįrüm ol 

Zulmetde ķaldum ol baŋa rāhāna yā ‛Alį406 

 

25. Bir derde uġradum ki meded yoķ devāya hįç 

Ger Ĥażretüŋden olmaya dermāna yā ‛Alį407 

 

26. Çek ħūn-ı luŧfunı ķapuŋa geldi Ĥayretį 

Muĥtāc u ac u vālih ü ĥayrāna yā ‛Alį408  

 

58409 

Destūr 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilün 

1. Ben elestde ħānedāna ķul olup didüm belį 

Gelüben bu āleme virdüm yedu’llāha eli 

‛Aşķ-ile şūrįdeyüm dā’im aķar çeşmüm seli 

Bu kelāmı rūz u şeb evrād ider cümle velį 

Nesl-i pāk-i şāh-ı levlāk sırr-ı Sübĥānum ‘Alį 

İbn-i evlādı Muĥammed şįr-i Yezdānum ‘Alį 

 

2. Sen imāmsın tā ezelden sana itdüm iķtidā   

Olsa biŋ cānum daħı şāhum sana olsun fedā 

Sen seħāvet kānısun muĥtāc sana bāy u gedā 

                                                      
401 Bu beyit a.g.e.’de 20. beyittir. 
402 Bu beyit a.g.e.’de 21. beyittir. 
403 Bu beyit a.g.e.’de 22. beyittir. 
404 Bu beyit a.g.e.’de 23. beyittir./ śayd u ġam: beni sıdı ġam D. 
405 Bu beyit a.g.e.’de 24. beyittir. 
406 Bu beyit a.g.e.’de 25. beyittir./ rāhān: bürhān D. 
407 Bu beyit a.g.e.’de 26. beyittir./ devāya hįç: devā ile D. 
408 Bu beyit a.g.e.’de 27. beyittir./ ħūn: ħān D. 
409 Ârif mahlaslı şiirlere yer veren ilgili çalışmalarda tespit edilememiştir. 
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Eyledüm her bir sözümde bu kelām-ı ibtidā 

Nesl-i pāk-i şāh-ı levlāk sırr-ı sübĥānum ‘Alį 

İbn-i evlādı Muĥammed şįr-i Yezdānum ‘Alį 

 

3. On sekiz biŋ ālemüŋ faħriyle oldı bir vücūd 

Laĥmüke laĥmį didigidür bize zįrā şühūd 

Bu ĥadįŝe uymayan Müslim degül va’llāh yehūd 

Şāfį-i rūz-ı cezādur ķapusında it ķu‛ūd 

Nesl-i pāk-i şāh-ı levlāk sırr-ı sübĥānum ‘Alį 

İbn-i evlādı Muĥammed şįr-i Yezdānum ‘Alį 

[91a] 

4. Nice şāhlar ķul olup terk itdiler taħt u zeri  

Śaķınup uyma münāfıķ sözine durma geri 

Ya beni çekdi ķopardı fetĥ idüp çün Ħayberi 

Ehl-i įmān eyledi dir gör dįde olmuşları 

Nesl-i pāk-i şāh-ı levlāk sırr-ı sübĥānum ‘Alį 

İbn-i evlādı Muĥammed şįr-i Yezdānum ‘Alį 

 

5. Kimi bildi şāhumuz cānum fedādur ķanına 

Ana buġż iden Yezįd biŋ la‛net olsun cānına 

Hel ata410 didi Ħudā şāhum o şāhuŋ şānına 

Çün livā-yı ĥamd-ile varır Resūlüŋ yanına 

Nesl-i pāk-i şāh-ı levlāk sırr-ı sübĥānum ‘Alį 

İbn-i evlādı Muĥammed şįr-i Yezdānum ‘Alį 

 

6. Bulmaķ isterseŋ eger kenz-i ilāhįye vuśūl 

Gel ŧarįķ-i Ĥaķķı bul budur hemįn aśıl uśūl 

Taħt-ı dilde pādişāhumdur benüm āl-i Resūl  

Fātiĥ-i her müşkilātum eylerüm andan ħuśūl 

Nesl-i pāk-i şāh-ı levlāk sırr-ı sübĥānum ‘Alį 

İbn-i evlādı Muĥammed şįr-i Yezdānum ‘Alį 

 

7. Çünkü tevfįķ-i ilāhį olmayınca bir ķula 

Virseler biŋ kenz-i ‘užmā nā’il olmaz bir pūla 

Çoķ ara bir kāmili bul kim saŋa mürşid ola 

Bu sözi yār eyle kim dil ħānesi ma‛mūr ola 

Nesl-i pāk-i şāh-ı levlāk sırr-ı sübĥānum ‘Alį 

İbn-i evlādı Muĥammed şįr-i Yezdānum ‘Alį 

 

                                                      
ْنَساِن ِحيٌن ِمَن الدَّْهِر لَْم يَُكْن َشْيئًا َمْذُكوًرا 410  İnsan (henüz) anılır bir şey değilken (yaratılmamışken) َهْل أَتَٰى َعلَى اْْلِ

üzerinden uzunca bir zaman geçti. (İnsan Sûresi 1. âyet) 
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8. Dime şu bu bir yola gir bul ŧarįķ-i müstaķįm 

İns ü cinne fāźkuru’llāhdur ol Rabbü’l-raĥįm 

Sür yüzüŋi Ĥaķķa secde it ol şeyŧān-ı racįm 

Rūz-ı maĥşerde dilerseŋ dimesin saŋa saķįm  

Nesl-i pāk-i şāh-ı levlāk sırr-ı sübĥānum ‘Alį 

İbn-i evlādı Muĥammed şįr-i Yezdānum ‘Alį 

 

9. Er olmaķ isterseŋ şāhum mürşide śarf it emek411  

Kendüŋ  iź‛ān it ne ĥācet saŋa bir bir söylemek 

Hįç olur mı kenz-i Ĥaķķı herkese beźl eylemek 

Bu kelāmı źikr idüp dā’im döner bu nüh felek 

Nesl-i pāk-i şāh-ı levlāk sırr-ı sübĥānum ‘Alį 

İbn-i evlādı Muĥammed şįr-i Yezdānum ‘Alį 

 

10. Vaśluŋ ile ‛Ārifüŋ ķalbini itdüŋ şādmān 

Nūr-ı vechüŋden senüŋ buldı żiyā kevn ü mekān 

Sen velāyet şāhısun ĥükmüŋe rāmdur dü cihān 

Bābısun şer‛-i ‛ulūmuŋ sendedür dārü’l-emān 

Nesl-i pāk-i şāh-ı levlāk sırr-ı sübĥānum ‘Alį 

İbn-i evlādı Muĥammed şįr-i Yezdānum ‘Alį 

 

59412 

Destūr 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/ Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilün 

[91b] 

1. Ey şeh-i mülk-i vilāyet ey Ĥaķuŋ ķudret eli 

Āsitānuŋ Ka‛besine yüz sürüp didük belį 

Rūĥumuzdur413 eşįgüŋ ey bāġ-ı rıđvānuŋ güli 

Medĥin oķur cān-ı dilden her seĥer cān bülbüli 

Es-selām ey hādį-i rāh-ı Ħudā nesl-i ‛Alį 

Es-selām ey ķutb- ı ‛ālem Ĥācı Bektāş-ı Velį 

 

2. İķtidā itsin saŋa ‛ālemde rehber isteyen  

Eşigüŋde ħizmet itsin nūr-ı enver414 isteyen 

Himmetüŋ baĥrına dalsın dürr-i gevher isteyen 

Biŋ ŧavāf itsin ķapuŋda415 ĥacc-ı ekber isteyen 

Es-selām ey hādį-i rāh-ı Ħudā nesl-i ‛Alį 

                                                      
411 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
412 Kanberî D., Mütekerrir Müseddes, s.501-502 
413 Rūĥumuzdur: Ravza mıdır D. 
414 nūr-ı enver: āb-ı Kevser D. 
415 ķapuŋda: kapunu D. 
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Es-selām ey ķutb- ı ‛ālem Ĥācı Bektāş-ı Velį 

 

3. Pāye-i na‛lüŋ kibālā vü ‛arįş oldı maķar 

Emrüŋ ile esb-i nāzuŋ yek revān oldı ĥacer 

Ķadrüŋ-ile çün şitāda meyve bitürdi şecer 

Tābi‘-i ĥükmüŋ olupdur cümle ‛ālem ser-te-ser 

Es-selām ey hādį-i rāh-ı Ħudā nesl-i ‛Alį 

Es-selām ey ķutb- ı ‛ālem Ĥācı Bektāş-ı Velį416 

 

4. Āsitān-ı ‛izzetüŋde evliyālar mu’tekif 

Anlaruŋ nuŧķındadur me’vā-yı sırr-ı mu’keşif 

Mu‛cizüŋ-ile dįne geldi bunca cins-i muħtelif 

Ferd-i yektāsun vilāyet içre hem tācuŋ elif 

Es-selām ey hādį-i rāh-ı Ħudā nesl-i ‛Alį 

Es-selām ey ķutb- ı ‛ālem Ĥācı Bektāş-ı Velį417 

 

5. Nur-ı Ĥaķdur muŧlaķa ābā vü ecdāduŋ senüŋ 

Ol sebebden rāh-ı Ĥaķdur dā’im irşāduŋ senüŋ 

On sekiz biŋ ‛ālemüŋ źikri durur adın senüŋ 

Hem nidā geldi Ħudādan yād idüp adın senüŋ 

Es-selām ey hādį-i rāh-ı Ħudā nesl-i ‛Alį 

Es-selām ey ķutb- ı ‛ālem Ĥācı Bektāş-ı Velį418 

 

6. Muśŧafānuŋ sırrı sensün419 şāh-ı merdān oġlısun 

Şebber ü şübber ‛abā vü420 nūr-ı Yezdān oġlısun 

Bāķır-ı Ca‛fer ki Ĥaķķuŋ ħāśś ü sulŧān oġlısun 

Mūsį-i Kāžım Rıżānuŋ421 şāh Ħorāsān oġlısun 

Es-selām ey hādį-i rāh-ı Ħudā nesl-i ‛Alį 

Es-selām ey ķutb- ı ‛ālem Ĥācı Bektāş-ı Velį 

 

7. Şāh Taķį vü bā-Naķį bedrü’d-dü-cānuŋ ĥaķķı-çün422 

‛Askerį-i Mehdį-i śāĥib-zamānuŋ ĥaķķı çün 

Sūre-i Ŧāhā vü Yāsįn hel atā423nuŋ ĥaķķı çün 

                                                      
416 Bu müseddes a.g.e.’de 4. müseddestir./ na‛lüŋ kibālā vü ‛arįş: na‛leylnine bālā-yı ‛arş D./ nāzuŋ yek: 

tāzi tek     

    D./ Ķadrüŋ-ile: kuvvetinle D./ bitürdi: yetirdi D./ ser-te-ser: serbeser D. 
417 Bu müseddes a.g.e.’de 5. müseddestir./ nuŧķındadur me’vā-yı sırr-ı mu’keşįf: nutkudürür feĥvā-yı sırr-ı   

     Levkeşįf D. 
418 Bu müseddes a.g.e.’de 3. müseddestir. 
419 Sırrı sensün: sırrısın hem D. 
420‛abā vü: ibdhād-ı D. 
421 Mūsį-i Kāžım Rıżānuŋ: Ĥażret-i Kāžım dahi D. 
422 bedrü’d-dü-cānuŋ Ħaķķı-çün: nūr-ı Huda’nın hakkiçün D. 
ْنَسانِ  ِحيٌن ِمَن الدَّْهِر لَْم يَُكْن َشْيئًا َمْذُكوًرا 423  İnsan (henüz) anılır bir şey değilken (yaratılmamışken) َهْل أَتَٰى َعلَى اْْلِ

üzerinden uzunca bir zaman geçti. (İnsan Sûresi 1. âyet) 
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Himmet424 eyle Ķanberįye ħānedānuŋ ĥaķķı çün  

Es-selām ey hādį-i rāh-ı Ħudā nesl-i ‛Alį 

Es-selām ey ķutb- ı ‛ālem Ĥācı Bektāş-ı Velį 

 

60425 

Destūr 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilün 

[92a] 

1. Ey ġanį vehhāb ma‘nį noķŧa-i sırr-ı celį  

Ķıl‛atā vü luŧf u baħşuŋ sırr-ı źāta ermeli 

‛Āşıķ-ı bį-çāreler dįdār-ı vaśluŋ görmeli 

Ey ki nūr-ı cümle hep eşyālaruŋ bed evveli 

Oldı mir’āt-ı cemālüŋden ‛avālüm müncelį 

 

2. Fażl-ı cūduŋ cümleye irdi keremler kānısuŋ 

Sırr-ı źātuŋ cānda maħfį dillerüŋ mihmānısuŋ 

Hem ĥakįm-i muŧlaķ ismüŋ dertlerüŋ dermānısuŋ 

Sen o ehl-i ma‛firet Raĥmānı raĥmet kānısuŋ 

Ben o ‛abd-i ‛ācizüm mücrim günahkārum belį   

 

3. Şāh-ı levlāk-ı lįmā tebşįri ķıldı sū-be-sū 

Ķıldı taśdįķ ol gürūh il’lellezįne āmenū426 

Oldılar şādį vü ħürrem dü cihān ħalķı ķamu 

Sen buyurmuşsun günahkārān içün lā-taķnetū427 

Böyle teblįġ eyledi ol enbiyānuŋ ekmeli 

 

4. Ey kerįmā sensün ol maħf-i hüveydā ‛ālemi 

Źerre raĥmuŋ ‛afv idüpdür günde yüz biŋ zālimi 

Nāžır-ı dilsün bilirsün sen fenā vü sālimi 

Söylemek sen ‛ālemü’l-ġayba ne ĥācet ĥālümi 

Noķŧa iken ‛ilmine kevn ü mekānuŋ mücmeli 

 

5. ‛Āciz ü zār u źelįl rūy-ı siyāhum ey Ħudā 

Faħr-i ‛ālem Muśŧafānuŋ ĥürmeti-çün yarlıġa 

Hem be-ĥaķķı sāķį-i kevŝer ‛Alįye’l-Murtażā 

                                                      
424 Himmet: Rahmet D. 
425 Şiirin şairi hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. 
َّلًُۜ 426 ُۜاْلِفْردَْوِسُۜن ز  ْمَُۜجنَّات  اِلَحاِتَُۜكانَْتُۜلَه  ُۜالَِّذينَُُۜۜآَمن واَُۜوَعِمل واُۜالصَّ  Şüphesiz, inanıp yararlı işler yapanlara gelince, onlar إِنَّ

için içlerinde ebedî kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır. (Kehf Sûresi 107. âyet) 
ِحيم ُۜ 427 ُۜالرَّ ُۜاْلغَف ور  ُۜه َُۜو ُۜإِنَّه  ُۜالذُّن وَبَُۜجِميعًاُۜۚ ُۜيَْغِفر  َ ُۜاَّللَّ ُۜإِنَّ ُِۚۜ ُۜاَّللَّ ُِۜمْنَُۜرْحَمِة ََُّۜلُۜتَْقنَط وا ُۜأَْنف ِسِهْم َُۜعلَىَٰ ُۜأَْسَرف وا ُِۜعبَاِدَيُۜالَِّذينَُۜ  De ki: "Ey  ق ْلُۜيَا

kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allāh’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allāh, 

bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir." (Zümer Sûresi 53. âyet) 
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Ĥālime raĥm eyleyüp yār ile tevfįķüŋ beķā 

Yā ilāhį sen beni yaz anı pāk-i her velį  

 

6. Ĥürmetine ħalķ olındı anlaruŋ kevn ü mekān 

Ol Ĥasan ile Ĥüseyn-i Kerbelānuŋdur ‛ayān 

Sen ķabūl it bendeliklerin de yā Rabbü’l-emān 

Dü cihān içre beni dil-ħvāhem üzre şādmān  

Ķıl be-ĥaķķ-ı āl-i beyt-i ħāk-i pā sırr-ı ‛Alį  

 

7. Ķalmışam ķurtar beni cehl-ile ķāl ü ķıylde 

Bulmazam esrār-ı Ĥaķķı ‛ācizem taĥśįlde 

[92b] 

  Cedd-i Zeyne’l-‛Ābidįn virdi ħaber te’vįlde 

            Çünucįbu da‛vetü’d-dā‛i428 didüŋ tenzįlde 

             İşte ma‛źūrum du‛ā itdüm icābet ķalmalı 

8. Bāķır-ı Śādıķ deriŋde ey dilā üftādeyem 

Ser-nihādem āsitānuŋda şehā üftādeyem 

Ĥüzn-ile bįmār ża‛įfem bį-devā üftādeyem 

Bį-‛amel bį-çāre bį-kes bį-nevā üftādeyem 

Raĥmetüŋ bulmaz benüm gibi belā-keş ġuśśalı 

 

9. Ħāk-i pāyüm Kāžım-ı Mūsį Rıżāya bendeyem 

Şāh Taķį vü bā-Naķį raĥm itmese şermendeyem 

‛Asker-i Mehdį žuhūr itdi dilā ben ķandeyem 

Nāy-ı pür-dāġ […]429 her nefes nālendeyem 

Rūzgār içre baŋa bād ü hevā hep eseli 

 

10. Ĥükmüŋe māni‛ bulunmaz saŋa yoķdur ketḫudā 

Her ne işlerseŋ ‛adālet ĥükmünüz bulmaz fenā 

Fātiĥü’l-ebvābı sensün źāt-ı Ħaķķındur beķā 

Sen tu‛izzu men teşāsun sen tuzillu men teşā430 

Hep yedi ķudretdedür bir kimsenüŋ yoķdur eli 

 

11. Ķudretüŋ fehm eylemezdi kimse ta‛bįr olmasa 

Nükte ser-beste ķalur ādemle tefsįr olmasa 

                                                      
 Kullarım, beni senden  َوإِذَا َسأَلََك ِعبَاِدي َعن ِي فَإِن ِي قَِريٌب ۖ أُِجيُب دَْعَوةَ الدَّاعِ إِذَا دََعاِن ۖ فَْليَْستَِجيبُوا ِلي َوْليُْؤمِ نُوا بِي لَعَلَُّهمْ  يَْرُشدُونَ  428

sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap 

veririm. O hâlde, doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler. (Bakara sûresi 

186. âyet) 
429 Karalandığı için okunamamaktadır. 
ْن تََشاُء َوتُِعزُّ َمْن تََشاُء َوتُِذلُّ َمْن تََشاُء ۖ ِبيَِدَك اْلَخْيُر ۖ إِنََّك َعلَٰى ُكل ِ َشْيٍء قَِديرٌ  430   قُِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُْؤتِي اْلُمْلَك َمْن تََشاُء َوتَْنِزعُ اْلُمْلَك ِممَّ
De ki: "Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker 

alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye 

hakkıyla gücü yetensin." 
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Vech-i ĥüsn ol yedi ķudret-ile taĥrįr olmasa 

Hep delįl ü ķahr ü luŧfuŋdur ki taķdįr olmasa 

Ĥükm ider mi bunca erbāb-ı ‛uķūla bir deli 

 

12. Ŧāhirį merd ü muķārān ķılma bį-idrāki hįç 

Hicr ü vaśluŋla çıķarum devrini eflāke hįç 

Āh idüp virme keder her dem bu dil ġamnāke hįç 

Ser-fürū itdürme yā Rabb cāhil-i nā-pāke hįç 

Fāżl-ı dānā gibi her bir źāt-ı pāke efđali 

 

61431 

Destūr 

Recez Bahri 

Müstef‘ilün/Müstef‘ilün 

1. Ey Fātiĥ-i Ħayber ‛Alį 

Vey melce-i aĥķar ‛Alį 

Kerrārı hem Ĥaydar ‛Alį 

Mevlā-yı her ķanber ‛Alį 

Ey sāķį-i kevŝer ‛Alį 

Dāmād-ı Peyġāmber ‛Alį 

[93a] 

2. Sen derd-i dil dermānısun    

Dil mürdegānuŋ cānısun 

‛Āşıķlaruŋ įmānısun 

Hem mülk-i dil432 ħāķānısuŋ 

 

3. Ol dem ki cem‛ ola ‛uśāt 

Senden olur fevz ü necāt 

Eyle ‛aŧāmā’ü’l-ĥayāt  

Ĥayy it beni ba‛de’l-memāt 

 

4. Ey şehr-i yār-ı evliyā 

Vey maĥrem-i Faħrü’n-Nisā 

Śıhr-ı Ĥabįb-i Kibriyā 

Şįr-i Ħudā şįr-i Ħudā 

 

 

 

                                                      
431 Leylâ D., Mütekerrir Müseddes, s.40-41. 
432 dil: din D. 
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5. Oldum yine nefse esįr 

Aĥvālüme sensün ħabįr 

‛Āśįlere luŧfuŋ keŝįr 

Leylāya sen ol dest-gįr 

 

 

62433 

Destūr 

Remel Bahri 

Fe‘ilātün/Fe‘ilātün/ Fe‘ilātün/ Fe‘ilün 

1. İçmeden ey dil-i sermest-i şarāb-ı eceli 

‛Aķluŋı başına cem‘ eyle ķo ŧūl-i emeli 

 

2. ‛Aşķ-ile cünbişe gel berk-i bahār mānend 

Nergis-i bāġ gibi hevāyı ķo terk it keseli 

 

3. ol yüri gir meşke al şāħ-ı ĥayāt 

Bir daħı rūz-ı cezā kimsenüŋ irişmez eli 

 

4. Vaĥşet-i ķabri ebed görmeye įmān ehli 

Gele ins olmaķ içün śūret-i Ĥaķķ-ı ‛ameli 

 

5. Būy-i ‛anberle dola cānı meşām-ı yārüŋ 

Kuĥl iden çeşme bugün türbe-i faħr-i mülki 

 

6. Śūret-i zişt-ile žāhir ola kār-ı küfre 

Görmeye gözleri a‛mā olan ol lem-yezelį 

 

7. Bulmaya ĥāli anuŋ menzil-i maĥşerde nižām 

Var durur çün ki reh-i Ĥaķda hezārān ħalelį 

 

8. Ĥāli bulduŋsa oķu ‛ilm-i ilāhį dersün 

Ĥaķķįyā ķāli bıraķ eyleme cenk ü cedeli 

 

 

 

 

 

 

                                                      
433 Şiirin şairi hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. 
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63434 

Destūr 

Hezec Bahri 

Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Fe‘ūlün 

1. ‛Alįdür ‛ālem-i ġaybuŋ śıfātı 

‛Alįdür cümlenüŋ vechinde źātı  

 

2. ‛Alį’ ķıldı ‛ayān-ı ma‛nį berāt 

‛Alį fetĥ eyledi her müşkilātı 

[93b] 

3. ‛Alį bünyād idüpdür  ayı pür-nūr 

Ķamu şeyde görinen şeş cihānı 

 

4. ‛Alįdür vār iden ey cān-ı ‛ālem 

Ser-ā-ser vār idüp bu kā’inātı 

 

5. ‛Alįyi sevmek imiş ey Vįrānį 

Ķamu ‛āşıķlaruŋ śavm u śalātı 

 

 

64435 

Destūr 

Hezec Bahri 

Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Mefā‘įlün 

1. Muĥaķķir görme zāhid rütbe-i erbāb-ı ĥālātı 

Dime žāyi‛ geçer faķr ehlinüŋ sa‛y ile ŧā‛āti 

Ĥicāb-ı ġafleti terk eyleyüp seyr it maķāmātı 

Fenādārında gel gör şevket-i ehl-i ħarābātı 

Ki Dārā görmedi ‛ömrinde hergiz böyle dārātı 

 

2. Bu śaĥrā-yı cünūndur bunda ‛aķl itmez şehā ādem 

Bu fenn-i ‛aşķdur bu fenni bilmez degme bir ālem  

Uzatma pendi ey vā‛iž kelāmuŋ olmasun muġlem 

Ħarābāt ehline pįr-i fenā bir ders oķutmuş kim 

Lisān-ı ĥāl-ile ta‛bįr olur ancaķ ‛ibārātı 

 

3. Şeb-i hicrānı elden śorma el söyler özin ķıśśa 

Ġam-ı cānānı fikr itme ki zįrā arturur ġuśśa 

İşitme nuśĥ u bend-i zāhidi söyletme el-ķıśśa 

                                                      
434 Vîrânî mahlaslı şiirlere yer veren ilgili çalışmalarda tespit edilememiştir. 
435 Nesîmî mahlaslı şiirlere yer veren ilgili çalışmalarda tespit edilememiştir. 



103 
 

Ħarābāt erlerin söyledüp āl-i ķıśśadan Ĥaķķa 

Ki her biri fenādārından iderler ĥikāyātı 

 

4. Bugün geçmiş śürāĥį bezm-i śadra bāde-mest olmuş 

Sebū-yi ‛itibārı bāde-nūşānuŋ şikest olmuş 

Unutmuş çün ġam-ı ferdāyı cümle mey-perest olmuş 

Ħarābāt ehlini gördüm fenā cām-ile mest olmuş 

İçüp ben de melāmet cāmını oldum ħarābātį 

 

5. Sözüm āvāzesi erbāb-ı ‛aşķuŋ gūşına dolsun 

Kelām-ı noķŧasun fehm eyleyen ‛āşıķ śafā bulsun 

Ĥasedden müdde‛įler dā’imā açılmıya śolsun 

Ħarābāt ehline fenn-i fenāda bir sebaķ olsun 

Nesįmį ehl-i diller ŧaşa yazsınlar bu ebyātı  

 

65436 

Destūr 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/ Fā‘ilātün/ Fā‘ilün 

1. Ceźbe-i feyż-i ilāhįdür göŋüller hem-demi 

Şavķıdur437 ol śoĥbetüŋ ħāśś-ı438 ķadįm-i maĥremi 

[94a] 

2. Ka‛be-i dilde muĥabbet eylemez şirket ķabūl 

Bilmemişin ķıśśa-i ferzend-i ibn-i edhemi 

 

3. Olmaķ isterseŋ sekiz cennet śafāsından be-kām 

Cüst ü cū it cennet-i ‛unśurda sırr-ı Ādemi 

 

4. Noķŧa-i imkāna ‛ibretle iden śarf-ı nigāh  

Seyr ider her ķaŧresinde on sekiz biŋ ‛ālemi 

 

5. Çaresizlikdür der-i dārü’ş-şifāyı ‛aşķda  

Ħāŧır-ı mecrūĥ-ı erbāb-ı vefānuŋ  merhemi 

 

6. Şimdi nevbet-ħāneyi bostān-serāy-ı yārda 

Gülşen-i rāzuŋ Rıżādur ‛andelįb-i ħoş-demi 

 

                                                      
436 Rızâ D., Gazel, s.280. 
437 Şavķıdur: Şevķdür D. 
438 śoĥbetüŋ ħāśś-ı: śoĥbet-i ħāśśuŋ D. 
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66439 

Destūr 

Hezec Bahri 

Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Mefā‘įlün 

1. Eyā ġāfil uşa Ĥaķdan ki żāyi‛ ķılduŋ eyyāmı 

‛Ömür naķdin-ile virdüŋ niye aldanduŋ ey ‛āmį 

 

2. Neden geldüŋ nedür maķśūd unutduŋ geldigüŋ ķaydı 

Hemān śanduŋ bugün gündür gün aŋa murġ serencāmı 

 

3. Seni Ĥaķ ķulluġa śaldı ķanı ķulluķ ķanı ŧā‛at 

Ķanı ahdi ķanı peymān yitürdün dįn-i İslāmı 

 

4. Yarın anda diye serseŋ ki fercamnā ile’d-dünyā440   

Duyalar Münhenā cennet göresüŋ anda ilzāmı 

 

5. Durı gel dūnla ŧā‛at ķıl dūn içinde ‛ibādet ķıl  

Ki yarın ol śırāŧ üzre kişinüŋ ditrer endāmı 

 

6. Seni śayd itmege iblįs hezārān ĥįle ü telbįs 

İdüp              mekri ĥacer dāne ķurar dāmı 

 

7. Śaķın şeyŧāna aldanma ‛adūdur anı dost śanma 

Yarın Ĥażretde utanma yüküŋ boynına aśa mı 

 

8. Saŋa Ĥaķ didi şeyŧānı ki düşmendür adın düşmen 

Sen anı dost idünüben ķılursun aŋa ikrāmı 

 

9. Bu ne ‛āķil ne dānişdür aya ġāfil bu ne işdür 

Ki beş gün fānį ‛ömr-içün ķılursun ħāne ibrāmı 

 

10. Saŋa bir kişi ħayr itse nice müddet unutmazsun 

Utan Ĥaķdan ķanı ‛aķluŋ ķanı Mevlānuŋ in‛āmı 

 

11. Yeter bir ķula bir ma‛būd idinegör ana maķśūd 

‛İbādet Ħālıķa eyle bıraķ boynından eśnāmı 

 

12. Günahkārlar günāhuŋ çün ümįdin kesme raĥmetden 

Ki żāyi‛ […]441 itdüŋ ise bulasuŋ cehd-ile eyyāmı 

                                                      
439 Şiirin şairi hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. 
440 “Dünya kısa bir an (ömür çok kısa) dır, onu da ibadetle geçir.” hadisinden iktibastır.. 
441 Silindiği için okunamamaktadır. 
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[94b] 

13. Bu fānįdāra aldanma saŋa bāķį ķala śanma    

Bilürsün ķılmadı hergiz kimesne bunda ārāmı 

 

14. Erenler etegin dutup günāhlaruŋa tevbe ķıl 

Ki Tā’ib ķula artuķdur Ħudānuŋ fażl u ilhāmı 

 

67442 

Destūr 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/ Fā‘ilātün/ Fā‘ilün 

1. Ger saŋa şerĥ eylesüŋ443 ħāśśıyyet-i esmāmuzı 

Bilesün sırr-ı ‛urūcı444 leyletü’l-isrāmuzı 

 

2. Tā ki gördüŋ biz mu‛įd-i Ĥażret-i sübĥānumuz 

Ol tecellįden münevver eyledüŋ bįnāmuzı445 

 

3. Śūret-i ħūba nažar ķıldıķca biz iħlāś-ile 

Görürüz ‛ayne’l-yaķįn ol ħulķ-ı yektāmuzı446 

 

4. Kā’inātuŋ cevherin görmek dilerseŋ ey faķįh 

Gel sefįne ‛aşķa gir seyr it bizüm deryāmuzı447 

 

5. Ey raķįb yār eşiginde it gibi çoķ urma kim 

Epsem ol işitmesin kimse bizüm ġavġāmuzı448 

 

6. Ey Nesįmį bürde-i gül aradan ķaldurma kim  

Bį-ħaberler virmesin ķatletmege fetvāmuzı449 

                                                      
442 Nesîmî D., Gazel, s.749. 
443 eylesüŋ: idevüz D.  
444 sırr-ı ‛urūcı: Ĥaķdan rumūz D. 
445A.g.e.’de bu beyit yerine şu beyit mevcuttur ve beyit numarası 2’dir: 

     Ceddümüz rūĥ-ı mücerreddür biz andan ŧoġmışuz 

     Nā-ħalef ferzendiyüz unıtmışuz ābāmuzı 
446 A.g.e.’de bu beyit yerine şu beyit mevcuttur ve beyit numarası 3’tür: 

     Ger faķįrüz śūretā ma‛nįde sulŧānlar bizüz 

     Bendeyüz ammā ki āzād eyledük mevlāmuzı 
447 A.g.e.’de bu beyit yerine şu beyit mevcuttur ve beyit numarası 4’tür: 

     Śūret ü ma‛nįde Ĥaķdan ġayrı yoħdur arada 

     Śūretā ŧa‛n eyleme fehm itmedin ma‛nāmuzı 
448 A.g.e.’de bu beyit yerine şu beyit mevcuttur ve beyit numarası 5’tir: 

    Biz Ħudāyı bilmişüz ‛ayne’l-yaķįn ‛ilme’l-yaķįn 

    Görmişüz her şeyde žāhir ħāliķu’l-eşyāmuzı 
449 A.g.e.’de bu beyit yerine şu beyit mevcuttur ve beyit numarası 6’dır: 

    Biz Ħudāyı bilüben bulduġumuza reşk idüp 
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68450 

Destūr 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/ Fā‘ilātün/ Fā‘ilün 

1. Yārüŋi śatduŋ bahāsuz bilmedüŋ miķdārını 

Hįçe degmez ol kişi kim hįçe śatar yārını 

 

2. Cevheri nādān elinden müşterį alur ucuz 

Cevherį bilmez ne bilsin cevherüŋ miķdārını451 

 

3. ‛Āşıķuŋ esrārını ‛āşıķ gerekdür kim bile 

Olmayan ‛āşıķ ne bilsin ‛āşıķuŋ esrārını452 

 

4. Kim ki ķurbān olmadı ‛aşķında şol ma‛şūķanuŋ 

Çįn degül da‛vįsi anuŋ neylerüm güftārını453 

 

5. Her kimüŋ fi‛li riyādur ya sözi gerçek degül 

Ķavline inanma anuŋ hįçe śay iķrārını454 

 

6. N’eylesin yārüŋ cefāsın çekmeyen ‛āşıķ müdām 

Çünkü yār ister hemįşe ‛āşıķuŋ āzārını455  

 

7. Dāra çıķ yan ey Ene’l-Ĥaķ456  söyleyen Manśūr eger 

Āħiret dārından isterseŋ selāmet dārını457 

 

8. Kim ki yāruŋ zülfini elden ķodı biŋ cān-ile  

Bį-baśar topraġa śaldı nāfe-i Tatarını458 

[95a] 

9. Zāhidüŋ tesbįĥidür lā ĥavle źikr ü lā ilāh 

Ey göŋül sen söyle yāruŋ la‛l-i şeker-bārını 

                                                      
    Zāhid-i ħod-bįn virür öldürmege fetvāmuzı  
450 Nesîmî D., Gazel, s.738. 
451 miķdārını: bāzārını D. 
452 Bu beyit a.g.e.’de 4. beyittir. 
453 Bu beyit a.g.e.’de 5. beyittir. 
454 Bu beyit a.g.e.’de 6. beyittir. 
455 Bu beyit a.g.e.’de 7. beyittir./ çekmeyen: çekmeyüp D. 
456 “Ben Hakkım” Hallac’a ait bir sözdür. Bu sözü yüzünden asılmıştı. Bu sözün çeşitli yorumları vardır. 

Bir görüşe göre, Hallac bu sözü sekr halinde söylemişti; sahv haline gelince bu sözün yanlış olduğunu kabul 

etti. Başka bir görüşe göre Hallac bu sözü fena halinde söylediğinden bu sözü söyleyen aslında o değil, 

Hakk’tı. . Diğer bir görüş ise Hallac’ın bu sözü, Haktan hikaye ederek söylemiş olduğunu ileri sürer. Yüce 

Allāh “Ben Hakkım” diyor gibi. Hallac’ın bu sözüyle “Ben Hakkım, yani bâtıl değilim” veya “Ben 

Haktanım” demek istediğini söylerler.   
457 Bu beyit a.g.e.’de 8. beyittir./ dārından: dārında D. 
458 Bu beyit a.g.e.’de 10. beyittir. 



107 
 

 

10. Ey Nesįmį inciyi dürri bilen śarrāfa śat 

Cevheri nādāna śatma aŋlamaz şehvārını459 

 

69460 

Destūr 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/ Fā‘ilātün/ Fā‘ilün 

1. Ey göŋül yād it Ħudā-yı ekberi vü ekŝeri 

Ol-durur fettāĥı bāb-ı cümle ālem defteri 

 

2. Muśŧafāya raĥmeten-lil-ālemįnsin461 didi Ĥaķ 

Hel atā462da sāķį-i kevŝer buyurdı Ĥayderi  

 

3. Ser-firāz-ı dįn ü dünyādur Ħasan ĥulķ-ı Rıżā 

Şāh Ĥüseyn-i Kerbelādur hem imāmlar serveri 

 

4. Olmasa her bir göŋülde mihr-i Zeyne’l ‛Ābidįn 

Yekdurur ma‛nįde anlardan Yehūd u Ħayberį 

 

5. Pertev-i Bāķırla olmazsa göŋül pür-nūr eger 

Yüz çevirür ol kişiden şāh İmām-ı Ca‛ferį463 

 

6. Mūsį-i Kāžım ki oldı pįşvā-yı mü’minān 

Şāh ‛Alį Mūsį Rıżādur evliyālar rehberi464 

 

7. Şāh Taķį vü bā-Naķįdür ķurretü’l-‛aynü’l-Resūl 

Ol-durur burc-ı sa‛ādet evc-i ‛ālem āħterį465 

 

8. Şāh Ĥasan-ül-‛Askerįdür ķıblegāh-ı ehl-i dįn 

Mehdį-i śāĥib-zamāndur müttaķįler serveri466 

 

                                                      
459 Bu beyit a.g.e.’de 11. beyittir./ śatma aŋlamaz şehvārını: śatmaz lü’lü-i şeh-vārını D. 
460  Hatâyî D., Gazel, s.152-153. 
461 ālemįnsin: ālemįn çün D. 
َُۜمْذك وًرا 462 ُۜيَك ْنَُۜشْيئًا ُۜلَْم ُِۜحيٌنُِۜمَنُۜالدَّْهِر ْنَساِن َُۜعلَىُۜاْْلِ  İnsan (henüz) anılır bir şey değilken (yaratılmamışken)  َهْلُۜأَتَىَٰ

üzerinden uzunca bir zaman geçti. (İnsan Sûresi 1. âyet) 
463 Bu beyit a.g.e.’de mevcut değil. 
464 Bu beyit a.g.e.’de 5. beyittir./ ki oldı: kim oldur D./ rehberi: serveri D. 
465 Bu beyit a.g.e.’de 6. beyittir. 
466 Bu beyit a.g.e.’de 7. beyittir./ serveri: rehberi D. 
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9. Tā ezelden Muśŧafā vü Murtażā meddaĥıyem 

Hem bu on iki imāmuŋ çākeriyem çākeri467 

 

10. Şāh-ı merdānuŋ ķulıyam dimege ĥāddüm degül 

İsterem ki śādıķ olam ķanberįnüŋ ķanberį468 

 

11. Ben tevellā ķılalı şol ħānedāna śıdķ-ile 

Almışam her dem ħurūc-ı gözlerüŋden ħançeri469 

 

12. Cān fedā ķıl Ħaŧāyį āline Peyġāmberüŋ 

Tā cehennem āteşinden olmaķ isterseŋ berį470  

 

70471 

Destūr 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/ Fā‘ilātün/ Fā‘ilün 

                                          I 

Ĥamdüli’llāh ki derūnum472 yine sildi kederi 

Mįvedār oldı bu dem çünki zebānum şeceri473 

 

Destüme ħāme alup yazmaġa bu şi‛r-i teri 

Pįr Rıżā virdi bana diŋle ħaberden ħaberi  

 

Lį ma‛Allāh474 göŋül Ĥaķ bilüben ħayr u şeri475 

Ķande baķdumsa gözüm gördi Ħudādan eŝeri 

 

Çünki Allāh ezelį ādeme virdi žaferi476 

Ķıldı ādemde emānet ki bu śūret-güheri 

[95b] 

Oldı āyįne Muĥammed aŋa ķıldı nažarı 

İş bu kez çünki477 fenā ‛ālemine śaldı çeri 

 

                                                      
467 Bu beyit a.g.e.’de 8. beyittir. 
468 Bu beyit a.g.e.’de 9. beyittir. 
469 Bu beyit a.g.e.’de 10. beyittir./ ħurūc-ı gözlerüŋden: ħavāric gözlerinin D. 
470 Bu beyit a.g.e.’de 11. beyittir. 
471 ‘Azbî D., Terci-i Bend, s.178-184. 
472 derūnum: derūndan D. 
473 çünki: çüngeh/ şeceri: seĥeri 
474 Li ma‛allāh: bildi Allāh’ı D. 
475 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
476 Çünki Allāh ezelį Ādem’e virdi žaferi: Ley ma ‛Allāh eline ķıldı çü ādem seferi 
477 kez çünki:  ādem bu 
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Ķul hüvā’llāhu eĥad478 ādeme çün virdi feri479  

Külli şey’in ħālikun‛ālem açdıķda peri480 

 

Sūre-i iķrā481 ile eyledi ‛arż-ı hüneri 

Çün bu demdür yine oldum degül imiş güźeri 

 

Feseyekfiykehümullāh482 öpse483 tācı-ı serį 

Ŝāniyā ķıldı musaħħar aŋa bu484 baĥr ü beri 

 

İtdi Ĥaķ oldıġına  ādemüŋ iŝbāt şecerį 

Perdedür Ĥaķķa su’āl485 aŋla sözüm aŋla deri 

 

Yazdı hem486 Ķāżı vü Keşşāf u Cerįr-į Ŧaberį487 

Pįrden aldum ezelį lem-yezelįden ħaberi 

 

Oķudum ķul-ı ‘Alįden ħaberi mu‘teberi 

 

 

                                II488 

‛Aşķına biz duralum489 her seĥer ābād olalum 

Māsivādan elümüz  ķat‛ idelüm yād olalum490 

 

Yeter inśāf idelüm tārįk-i ifsād olalum491 

Nefs-i bed-ħˇāhuŋ elinden yeter āzād olalum492 

 

Münkiri bed la‛įnüŋ ķatline cellād olalum493 

Gāhice biz gülelüm gāhice nāşād olalum494 

 

                                                      
ُ أََحدٌ  478  ".De ki: "O, Allāh’tır, bir tektir  قُْل ُهَو اَّللَّ
479 çün virdi feri: virdi çü feri 
480 ‛ālem açdıķda beri: ‛āleme śaldı çeri 
 Yaratan Rabbinin adıyla oku! (Alak Sûresi 1. âyet)  اْقَرأْ بِاْسِم َرب َِك الَِّذي َخلَقَ  481
ُ ِۚ َوُهَو السَِّميُع اْلعَلِ يمُ  482  Eğer onlar böyle sizin  فَإِْن آَمنُوا بِِمثِْل َما آَمْنتُْم بِِه فَقَِد اْهتَدَْوا ۖ َوإِْن تََولَّْوا فَإِنََّما ُهْم فِي ِشقَاٍق ۖ فََسيَْكِفيَكُهُم اَّللَّ

iman ettiğiniz gibi iman ederlerse, gerçekten doğru yolu bulmuş olurlar; yüz çevirirlerse onlar elbette derin 

bir ayrılığa düşmüş olurlar. Allāh, onlara karşı seni koruyacaktır. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. 

(Bakara Sûresi 137. âyet) 
483 öpse: oluben D. 
484 bu: çün D. 
485 su’āl: sivā D. 
486 Yazmamış hem: yazdı D.  
487 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
488 Bu bent a.g.e.’de 4. benttir. 
489 ‛Aşķına biz duralum: Pāk rū ölümde D. 
490 Bu mısra a.g.e.’de 3. beyitin 2. mısra‛ıdır./ elümüz: eylemez D./ idelüm: idüben D. 
491 Bu mısra a.g.e.’de 2. beyitin 2. mısra‛ıdır. 
492 Bu mısra a.g.e.’de 4. beyitin 1. mısra‛ıdır. 
493 Bu mısra a.g.e.’de 4. beyitin 2. mısra‛ıdır./ Münkiri bed la‛įnüŋ ķatline: ‛Ameli yoķ kişinüŋ nefsiŋe D.  
494 Bu mısra a.g.e.’de 5. beyitin 2. mısra‛ıdır./ Gāhice biz gülelüm gāhice nāşād: Gāhi bir aġlayalum gāhice 

bir şād D. 
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Gāhi biz aġlayalum gāhice biz şād olalum  

Dilberüŋ lehçesini yazmada bihzād olalum495 

 

Sevmede ol güzeli fen-ile üstād olalum496 

Śoralum cevr ü feni hem yine mu‛tād olalum497 

 

Dāġ-ı ‛aşķuŋda daħı ‛aşķ-ile Ferhād olalum 

Kāmilān zümresine gel berü hemzād olalum498  

 

Birleyüp Ĥaķķı yine Ĥaķ-ile biz yād olalum499 

Yazdı hem Ķāżı vü Keşşāf u Cerįr-į Ŧaberį500 

 

Pįrden aldum ezelį lem-yezelįden ħaberį 

Oķudum ķul-ı ‘Alįden ħaberi mu‘teberį 

                                          III501 

Sende var502 pādişāhum ‛arş-ı mu‛allāda ara 

Oķu esmā-yı dilā sırr-ı503 müsemmāda ara 

 

Ĥālet-i ceźbeye düş cennet-i mevāda ara 

Yüzüŋ üzre sürünüp rūz u şeb-i ālāda504 

 

Pāk ķıl505 āyįne-i ķalb-i mücellāda ara 

Her ħūba virme göŋül Yūsuf-ı zįbāda ara506 

 

Terk idüp da‛vāyı kim hem daħı aĥfāda ara507 

Rāzuŋı kimseye fāş itme göŋül sāde ara508 

 

Gir kelįsāya çaġır Mescid-i Aķśāda ara509 

Beyt-i muķaddesde daħı Ka‛be ‘ulyāda ara510 

 

                                                      
495 Bu mısra a.g.e.’de 6. beyitin 1. mısra‛ıdır. 
496 Bu mısra a.g.e.’de 7. beyitin 2. mısra‛ıdır. 
497 Bu mısra a.g.e.’de 7. beyitin 1. mısra‛ıdır./ cevr ü feni hem yine: źevkin anuŋ cevrine D. 
498 Bu beyit a.g.e.’de 8. beyittir./ daħı : anuŋ D./ berü hemzād: göŋül įcād D. 
499 Bu mısra a.g.e.’de 9. beyitin 1. mısra‛ıdır./ ĥaķ-ile biz yād: ħalķa biz üstād D. 
500 Bu mısra a.g.e.’de 10. beyitin 1. mısra‛ıdır. 
501 Bu bölüm a.g.e.’de II. bölümdür. 
502 Sende var: Sendedür D. 
503 dilā sırr-ı: dil-āseri D. 
504 şeb-i ālāda: māhda ara D. 
505 Ķıl: idüp D. 
506 her ħūba: herkese D./ Yūsuf-ı zįbāda: sen yüri dünyāda D. 
507 Bu mısra a.g.e.’de 5. beyitin 2. mısra‛ıdır./ da‛vāyı kim hem: ‛aceb deryāyı D. 
508 Bu mısra a.g.e.’de 5. beyitin 1. mısra‛ıdır. 
509 Bu mısra a.g.e.’de 8. beyitin 1. mısra‛ıdır./ kelįsā: kenisā D. 
510 -D. 
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Yime içme uyuma ķalb-i muśaffāda ara511 

Ĥā ile ķāfda daħı fā ile hem ħāda ara512  

 

Menzil-i birlige gel lāyı ķo illāda ara 

Gülüŋ esrārı daħı nažm ile imlāda ara 

 

Yazdı hem Ķāżı vü Keşşāf u Cerįr-į Ŧaberį 

Pįrden aldum ezelį lem-yezelįden ħaberį 

 

Oķudum ķul-ı ‘Alįden ħaberi mu‘teberį 

                                          IV513 

[96a] 

Ĥażret-i faĥr-i cihān ‘āleme sulŧānda daħı 

Şîr-i Yezdān-ı Ħudā Ĥażret-i merdanā514 daħı 

 

Ādemüŋ ħuldı yiyüp ķıldıġı noķśānda daħı 

Daħı Ĥavvā annenüŋ ķıldıġı efġānda daħı515 

 

Ħātem u ķudret ile ĥükm-i Süleymānda daħı516 

Cevr-i Yūsufla ma‛ān nāliş-i Ken‛ānda daħı517 

 

Ĥaķdan özge kim ola gizlide meydānda daħı 

Hem śırāŧ üzre yürür keffe-i mįzānda daħı518 

 

Şeb-i tārįkde ‘ayān mihr ü cihān-bānda daħı 

Tā‘at-i ābid ile oķunan eźānda daħı519 

 

Berķ-ı ħāŧıfda bile ebriyle bārānda daħı 

İden ol eyleyen ol žāhir u pinhānda daħı520 

 

Hem raķįbden görünür hem yine cānānda daħı 

Gözlerüm ķande baķar maŧlūb-ı cān anda daħı521 

 

Zaħm-ı Eyūbden aķan çeşme gibi ķanda daħı522 

                                                      
511 Bu mısra a.g.e.’de 8. beyitin 2. mısra‛ıdır. 
512 Bu mısra a.g.e.’de 9. beyitin 1. mısra‛ıdır. 
513 Bu bölüm a.g.e.’de III. bölümdür. 
514 merdāna: danāda D. 
515 Bu beyit a.g.e.’de 5. beyittir./ ķıldıġı noķśānda: etdigi ‛iśyānda D./ Daħı: Yine D. 
516 Bu mısra a.g.e.’de 2. beyitin 2.mısra‛ıdır. 
517 Bu mısra a.g.e.’de 3. beyitin 1.mısra‛ıdır. 
518 Bu beyit a.g.e.’de 6. beyittir./ gizlide: kez leyde D. 
519 Bu beyit a.g.e.’de 7. beyittir. 
520 Bu beyit a.g.e.’de 8. beyittir./ ħātıfda bile: ħātıfdan ‛ayān D. 
521 Bu beyit a.g.e.’de 9. beyittir./ raķîbden: raķîbde D. 
522 Bu mısra a.g.e.’de 3. beyitin 2.mısra‛ıdır. 
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Çār kitāb içre ‛ayān āyet-i Kur’ānda daħı523 

 

Yazdı hem Ķāżı vü Keşşāf u Cerįr-į Ŧaberį 

Pįrden aldum ezelį lem-yezelįden ħaberį 

 

Oķudum ķul-ı ‘Alįden ħaberi mu‘teberį 

                                              V 

Leyse fi‘d-dār524 ile hem525 ġayr-ile debbārda da var 

‘Ābud u fācir ile mü’min526-i küffārda da var 

 

Pįr-i fānįde daħı āh ile hem zārda da var 

Sitem-i cevr ü ġam-ı cünbiş-i aġyārda da var527 

 

Herkesüŋ ĥāli beyān mūrda da var mārda da var528 

Pertev-i žıll-ı Ħudā fitne-i mekkārda da var529 

 

‛Arśa-i rūy-ı zemįn künbet-i devvārda da var530 

Rūĥ-i ķudsįde ‛ayān Aĥmed-i Muḫtārda da var531 

 

Şāh-ı merdān-ı cihān Ĥaydar-ı Kerrārda da var 

Ser-te-ser cümle muhācirde vü enśārda da var532  

 

Kemter-i ‘āşıķ-ı zārı ‘Aźbį bį-kārda da var533 

Yazmış hem Ķāżı vü Keşşāf u Cerįr-į Ŧaberį534  

 

Pįrden aldum ezelį lem-yezelįden ħaberį 

Oķudum ķul-ı ‘Alįden ħaberi mu‘teberį 

 

 

 

 

 

                                                      
523 Bu mısra a.g.e.’de 2. beyitin 1.mısra‛ıdır./ ‛ayān āyet-i Kur’ān’da: beyān it Furķānda D. 
524 Leyse fi’ddâreyni gayru’llâhi: “İki evde (dünya ve ahirette) Allāh’tan başkası yoktur.” hadisinden 

iktibastır. 
525 dār ile hem: dār-ı velā D. 
526 mü’min: mülĥid D. 
527 Bu beyit a.g.e.’de 4. beyittir./ Pįr-i fānįde: Dem-i şādide D. 
528 Bu mısra a.g.e.’de 6. beyitin 2. mısra‛ıdır./ mār : nār D. 
529 Bu mısra a.g.e.’de 8. beyitin 1. mısra‛ıdır./ fitne-i mekkārda: ābda da nārda D. 
530 Bu mısra a.g.e.’de 7. beyitin 1. mısra‛ıdır. 
531 Bu mısra a.g.e.’de 9. beyitin 1. mısra‛ıdır./ ķudsįde ‛ayān: ķuddusi beyān D. 
532 -D. 
533 Bu mısra a.g.e.’de 9. beyitin 2. mısra‛ıdır./ bį-kār: pür-kār D. 
534 Bu mısrada vezin aksamaktadır./ Bu mısra a.g.e.’de 10. beyitin 1. mısra‛ıdır./ yazmış: yazdı D. 
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71535 

Destūr 

Hezec Bahri 

Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Mefā‘įlün 

1. Bugün gūş itmeyen ehl-i fenādan naķķ-ı nāķūrı     

Nedür bilmez yarın nef‘ olunan şol nūr-iden śūrı  

 

2. Ķıyāmet ķalb-i ‛āşıķda fenāfi’llāhdur bunda 

Anuŋçün gözlemez zāhid gibi şol yevm-i menşūrı 

 

3. Ķıyām ide şu kim dįvān-ı Ĥaķda bir nefes bugün 

Bu ma‛nādan yarın biŋ yıl ķıyāmı eylemez śūrı 

 

4. Göŋül bir ‛arş-ı a‛žamdur ķonulmuş ‛ārż-ı beyżāda 

Ki ya‛ni sįnesi ķılmış iĥāŧa ķurb-ıla dūrı  

 

5. Feriştehler omuzında ŧutarlar anı ķuvvetle 

Ķuvā-yı bāŧınuŋ ya‛ni odur ġāyet de manžūrı 

[96b] 

6. Üzer ger seni ĥaķķa kim cennet anuŋ saŧĥıdur taĥķįķ536 

Olupdur çeşm-i cāhilden Ħudānuŋ sırr-ı mesŧūrı 

 

7. Cehennem nefs-i insāndur ki ķorķar ĥulķ-ı şerrinden 

Āyāndur kimine sırr-ı nihāndur kimine şūrı 

 

8. Bu luŧf u ķahr-ı insānı ķamu ĥükm-i ilāhįdür 

İner yeryüzine Ĥaķķuŋ ķaçan kim ola destūrı 

 

9. Bu ĥükme Ĥaķķį rāżı ol olasun ehl-i Ĥaķdan tā 

Vücūduŋ iki ‛ālemde ebed görmeye maĥzūrı 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
535 Şiirin şairi hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. 
536 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
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72537 

Destūr 

Hezec Bahri 

Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Mefā‘įlün 

1. Sirāc-ı mü’minānı Muśŧafādan iste iĥsānı 

‛Atā kānı ‛Alįye’l-Murtażādan iste iĥsānı 

 

2. Tecerrüd bekle ġāfil tekke gāhi cįfeden el çek 

Ĥasan şāh-ı Ĥüseyn-i Kerbelādan iste iĥsānı 

 

3. Muĥibb-i bį-riyā538 ol ‛āşıķ-ı śādıķ iseŋ ey dil539 

O deŋlü şāh ‛Alį Zeyne’l-‛Abādan iste iĥsānı 

 

4. Ķanā‛at bābına rām eyle ķat‛ it nefs-i emmārı 

Muĥammed Bāķırı ħayrü’l-verādan iste iĥsānı 

 

5. Cihān mülkinde zāhid māsivā çirk-i540 nigāh itme 

İmām Ca‛fer-i Śıddıķ-ı śafādan iste iĥsānı 

 

6. Göŋül kāşānesinde źikr ü dil-dārı müdām541 eyle 

Mūsį Kāžım ‛Alį Mūsį542 Rıżādan iste iĥsānı 

 

7. Serüŋ543 kes rāh-ı Ĥaķķa544 minnet itme merde nā-merde 

Naķį şāh-ı Naķį nūr-ı Ħudādan iste iĥsānı545 

 

8. Temennā eyleme nādāna ey dil546 ķaśd-ı cān itse547 

Ĥasen el-‛Askerį548 mįr ü livādan iste iĥsānı 

 

9. Mürüvvet kānıdur ħaste Yesārį derd-mendāne 

Muĥammed mihri-i kānı549 ‛atādan iste iĥsānı 

 

                                                      
537 Yesârî D., Gazel, s.33. 
538 bį-riyā: riyā D. 
539 dil: adil D. 
540 çirk-i: çarķına D. 
541 müdām: merām D. 
542 Mūsį: Mursel D. 
543 Serüŋ: Sırrın D. 
544 Ĥaķķa: Ĥaķta D. 
545 Bu mısra 8. beyitin 1. mısra’ıdır. 
546 nādāna ey dil: nādāndan adil D. 
547 Bu mısra 7. beyitin 2. mısra’ıdır. 
548 ‛askerį: ‛akseri D. 
549 mihri-i kānı: mehti ü gān D. 



115 
 

73550 

Destūr 

Recez Bahri 

Mef‘ūlü/Fā‘ilātün/Mefū‘lü/Fā‘ilātün 

(Müstef‛ilün/Fe‛ūlün/Müstef‛ilün/Fe‛ūlün) 

1. Vaśluŋdur āb-ı ĥayvān ben Ħıżra śordum anı 

Cānsan yaķįn velākin ‛ārif bilür bu cānı 

 

2. Yüzüŋ ezel güninde levĥinden oldı menzil551 

Ĥaķķuŋ kelāmı ile seb‛an mine’l-mesānį552 

 

3. ‛Ālemde Ĥaķ śūretlü yüzüŋdür ol güneş kim 

Ķıldı güninde žāhir esrār-ı lā-mekānı 

 

4. Ĥüsnüŋ tecellįsinden Mūsį gider özinden 

Kimden gelür gör āħır müştāķa len-terāni553 

[97a] 

5. Şol Ka‛benüŋ śıfātın ehl-i śafāya śor kim 

‛Ayne’l-yaķįn her şeyde gözle görmüş anı554 

 

6. Ey cān u ey cihānuŋ māhiyeti vü ‛aynı 

‛Aynısan ehl-i ‛aynuŋ hem cān u hem cihānı555 

 

7. Śūretde kirpügüŋdür siĥr-i556 sa‛ādet el-ĥaķ 

Ma‛nįde Ķābe ķavseyn557 iki ķaşuŋ kemānı558 

 

                                                      
550 Nesîmî D., Gazel, s.739-740. 
551 menzil: zāhir D. 
 .Andolsun, biz sana tekrarlanan yedi âyeti ve büyük Kur’an’ı verdik  َولَقَْد آتَْينَاَك َسْبعًا ِمَن اْلَمثَانِي َواْلقُْرآَن اْلعَِظيمَ  552

(Hicr Sûresi 87. âyet) 
553 Bu beyit a.g.e.’de 6. beyittir. ِكِن اْنُظْر إِلَى اْلَجبَِل

ِ أَِرنِي أَْنُظْر إِلَْيَك ِۚ قَاَل لَْن تََرانِي َولَٰ ا َجاَء ُموَسٰى ِلِميقَاِتنَا َوَكلََّمهُ رَ بُّهُ قَاَل َرب  َولَمَّ

ُل اْلُمْؤِمنِينَ  ا أَفَاَق قَاَل ُسْبحَ انََك تُْبُت إِلَْيَك َوأَنَا أَوَّ ا تََجلَّٰى َربُّهُ ِلْلَجبَِل َجعَلَهُ دَكًّا َوَخرَّ ُموَسٰى َصِعًقا ِۚ فَلَمَّ ََ تََرانِي ِۚ فَلَمَّ  ,Mûsâ  فَإِِن اْستَقَرَّ َمَكانَهُ فََسْو

belirlediğimiz yere (Tûr’a) gelip Rabbi de ona konuşunca, "Rabbim! Bana (kendini) göster, sana bakayım" 

dedi. Allāh da, "Beni (dünyada) katiyen göremezsin. Fakat (şu) dağa bak, eğer o yerinde durursa sen de 

beni görebilirsin." dedi. Rabbi, dağa tecelli edince onu darmadağın ediverdi. Mûsâ da baygın düştü. 

Ayılınca, "Seni eksikliklerden uzak tutarım Allāh’ım! Sana tövbe ettim. Ben inananların ilkiyim" dedi. 

(A’raf 143. âyet) 
554 Bu beyit a.g.e.’de 7. beyittir./ her şeyde göz-ile: göz-ile her şeyde D. 
555 Bu beyit a.g.e.’de 8. beyittir. 
556 siĥr-i: sehr-i D. 
 iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu. (Necm Sûresi (Peygambere olan mesafesi)  فََكاَنُۜقَاَبُۜقَْوَسْيِنُۜأَْوُۜأَْدَنىَُٰۜ 557

9. âyet) 
558 Bu beyit a.g.e.’de 9. beyittir. 
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8. Ġayb u gümāndan ayru ey zāhid urma dem kim 

‛Ayne’l-yaķįni buldum ŧarĥ eyledüm gümānı559 

 

9. Ma‛şūķanuŋ yolında ķurbān ol ey göŋül kim 

Oldur iki cihānda gerçeklerüŋ nişānı560 

 

10. Manśūr Ene’l-Ĥaķ aydur ya‛ni ki Ĥaķ benümdür 

Çün Ĥaķ ‛ıyān imiş gör kim görmeye ‛ıyānı561 

 

11. Oldı lebüŋ meyüŋden ĥayy-i ebed Nesįmį 

Ħıżr ābını kim içdi ĥayy oldı cāvidānı562 

 

74563 

Destūr 

Hezec Bahri 

Mef‘ūlü/Mefā‘įlü/Mefā‘įlü/Fe‘ūlün 

1. Raĥm eyle bu dil-ħaste-i nā-çāra ilāhį 

Zaħm-ı dilüme senden olur çāre ilāhį 

 

2. Bir mücrim ü ‛āśį ķuluŋum rūy-ı siyāhum 

‛Affuŋla nažar ķıl bu günāhkāra ilāhį 

 

3. Baķma yüzümüŋ ķarasına rūz-ı cezāda 

Baġışla beni Aĥmed-i Muħtāra ilāhį 

 

4. Ol günde bıraķma kerem it ħā’ib ü ħāsir 

‛İśyānum ile eyleme āvāre ilāhį 

 

5. Nefsüm hevesiyle beni sen der-be-der itme 

‛Aşķından eŝer vir bu dil-i zāra ilāhį 

 

6. Al benligümi ķayd-ı sivādan beni ķurtar 

Ŧā vāśıl olam rü’yet-i dįdāra ilāhį 

 

                                                      
559 Bu beyit a.g.e.’de 10. beyittir./ ayru: artuķ D./ ‛Ayne’l-yaķįni: Ĥaķķu’l-yaķįni D. 
560 Bu beyit a.g.e.’de 5. beyittir. 
561 Bu beyit a.g.e.’de 11. beyittir./ benümdür: benüm Ĥaķ D. 
562 Bu beyit a.g.e.’de 12. beyittir./ ābını: ābı her D. 
563 Leylâ D., Gazel, s.177. 
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7. Leylā ķuluŋı āteş-i ‛aşķuŋla kebāb it 

Dūzaħda564 ķoyup yaķma anı nāra ilāhį  

 

75565 

Destūr 

Hezec Bahri 

Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Fe‘ūlün 

1. Tecellį ķıl cemālüŋle ilāhį 

Tesellį ķıl viśālüŋle ilāhį 

 

2. Bu yolda sen bizi dil-teşne ķılma 

Medet ķandur zülālüŋle ilāhį 

 

3. Ķoma śabruŋda böyle zār u giryān 

Bizi yaķma celālüŋle ilāhį 

 

4. Niķāb-ı len-terāni566 olmasun sed 

Yeter ķalduķ ħayālüŋle ilāhį 

[97b] 

5. Serā-yı vaśla da‛vet ķıl faķįri      

Ŧuyūr luŧf it nevālüŋle ilāhį 

 

6. Vücūd-ı Ĥaķķįyi yaķ tekmįl eyle 

Bugün sırr-ı kemālüŋle ilāhį 

 

76567 

Destūr 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/ Fā‘ilātün/ Fā‘ilün 

1. Ey  ķılan da‛vį ki şāhum ‛adl ü inśāfuŋ ķanı 

Ger śafā ehlinden olduŋ meşreb-i śāfuŋ ķanı 

 

                                                      
564 Dūzaħda: Dūzaħıda D. 
565 Şiirin şairi hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. 
ا  566 ََ تََرانِي ِۚ فَ لَمَّ ِكِن اْنُظْر إِلَى اْلَجَبِل فَإِِن اْستَقَرَّ َمَكانَهُ فََسْو

ِ أَِرنِ ي أَْنُظْر إَِلْيَك ِۚ قَاَل لَْن تََرانِي َوَلٰ ا َجاَء ُموَسٰى ِلِميقَاِتنَا َوَكلََّمهُ َربُّهُ قَاَل َرب  َولَمَّ

ُل اْلُمْؤِمِنينَ  ا أَفَاَق قَاَل ُسْبَحانََك تُْبُت إِلَْيَك وَ أَنَا أَوَّ  Mûsâ, belirlediğimiz yere (Tûr’a)  تََجلَّٰى َربُّهُ ِلْلَجبَِل َجعَلَهُ دَكًّا َوَخرَّ ُموَسٰى َصِعقًا ِۚ فَلَمَّ

gelip Rabbi de ona konuşunca, "Rabbim! Bana (kendini) göster, sana bakayım" dedi. Allāh da, "Beni 

(dünyada) katiyen göremezsin. Fakat (şu) dağa bak, eğer o yerinde durursa sen de beni görebilirsin." dedi. 

Rabbi, dağa tecelli edince onu darmadağın ediverdi. Mûsâ da baygın düştü. Ayılınca, "Seni eksikliklerden 

uzak tutarım Allāh’ım! Sana tövbe ettim. Ben inananların ilkiyim" dedi. (A’raf 143. âyet) 
567 Nesîmî D., Gazel, s.694. 
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2. Her ķuşuŋ olmaz sa‛ādetlü Hümā tek gölgesi 

Çünki sįmurġum diyü beyt568 lā-mekān Ķāfuŋ ķanı  

 

3. Raŧb569-ile yābis ne kim var ādemüŋ źātındadur 

Ger sen anuŋ nüsĥasısaŋ raŧb-ile cānuŋ570 ķanı 

 

4. Kāf u nūn emrinden oldı mā-yekūn mā-kān-ile 

Ger bu vaĥyuŋ ebcedisen nūn-ile kāfuŋ ķanı571 

 

5. Muĥtesib bāzāra geldi ĥaķķı bāŧıldan seçer 

Ķalbüm arıdur diyen şol oġru572 śarrāfuŋ ķanı 

 

6. Ehl-i ‛irfānuŋ yeri ‛uķbāda çün a‛rāf imiş 

Ger bu ‛āriflerden olduŋ ‛urf u a‛rāfuŋ ķanı573 

 

7. Luŧf eger Ĥaķdan umarsaŋ göster iĥsān luŧf ķıl 

Luŧf-ile iĥsān574 umarsaŋ yāra elŧāfuŋ ķanı 

 

8. Başumı top eyledüm meydāna girdüm oynarum 

Ey bu meydāndan ķaçan şol urduġuŋ lāfuŋ ķanı 

 

9. Ey Nesįmį şeş cihetden çün ulaşduŋ yār-ile 

Bį-cihād olduŋ575 ħudūduŋ yoķdur eŧrāfuŋ ķanı 

 

77576 

Destūr 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/ Fā‘ilātün/ Fā‘ilün 

1. Āsmān donandı aŧlas giydi577 dįbālar gibi 

Yeryüzi Şāh ‛aşķına donandı kemḫālar gibi 

 

                                                      
568 diyü beyt: der isen D. 
569 rabŧ: raŧb D. 
570 cānuŋ ķanı: cāfuŋ ķanı D. 
571 Bu beyit a.g.e.’de 6. beyittir./ vaĥyuŋ: levĥuŋ D. 
572 oġru: ŧoġru D. 
573 Bu beyit a.g.e.’de 4. beyittir./ ger: çün D. 
574 Luŧf-ile iĥsān: Luŧf u iĥsānından D.  
575 olduŋ: oldu 
576 Kul Nesîmî D., Gazel, s.51-52. 
577 giydi: kuşandı D. 
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2. Kim ki evlād-ı Resūli cān-ı dilden sevmedi 

Göŋli gözi kördür anuŋ578 ķalbi a‛mālar gibi 

 

3. Muśŧafāyı Murtażāyı nūr-ı vāĥid bilmeyen 

Źerrece yoķdur įmānı dįni tersālar gibi 

 

4. Ĥaydaruŋ evlādını cān-ile dilden medĥ iden579  

Ķalbi doldı nūr-ile mevc urdı580 deryālar gibi 

 

5. Ey Nesįmį bir göŋülde ĥubb-ı Ĥaydar olmasa 

Anda cānlar çalınur gūyā kilįsālar gibi 

 

78581 

Destūr 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/ Fā‘ilātün/ Fā‘ilün 

1. Bulmadan bir ķaŧre ‛aşķıyem śanursuŋ kendüŋi 

Feyż-ile çün Įsį-i Meryem śanursuŋ kendüŋi 

[98a] 

2. Bezm-i dilden sürmeden aġyār olanları bugün 

Sen o yārüŋ ‛aşķına maĥrem śanursuŋ kendüŋi 

 

3. İçmeden cām-ı belāyı şerbet ü sükker gibi 

Maĥrem-i bezm-i viśāli Cem śanursuŋ kendüŋi 

 

4. Sen bu yolda pāy-māl olmazdan evvel zāra var 

Āftāb-ı enver-i ‛ālem śanursuŋ kendüŋi 

 

5. Nefs-i şeyŧānuŋ kemendine esįr-i bend iken 

Olmadan āzāde-dil ādem śanursuŋ kendüŋi 

 

6. Ayaġına sürmeden başlarını ehl-i felek 

Ya‛ni ķuŧb-ı vaķt-ı ehl-i dem śanursuŋ kendüŋi 

 

7. Şol fenā taħtında Ĥaķķį olmadan sulŧānvar 

Terk-ile İbrāhįm-i Edhem śanursuŋ kendüŋi 

 

                                                      
578 Göŋli gözi kördür anuŋ: Kördür anuŋ göŋli gözi D. 
579 cān-ile dilden medĥ iden: cān ü dilden medheder D. 
580 mevc urdı: kim mevc-i D. 
581 Şiirin şairi hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. 
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79582 

Destūr 

11’li Hece Ölçüsü   

                                  I 

1. Ey göŋül keŝret yolından fāriġ ol 

Āķil ol tenhālara śal kendüŋi 

Muĥabbeti ķo ħalķla var Ĥaķķı bul   

Ĥaķ ara aralara śal kendüŋi 

                       

                      II 

2. Şehrini terk it fenā bulduŋ ise 

Māsivāyı ķo Ĥaķķı bildüŋ ise 

Feyż-i ‛aşķ-ile eger ŧolduŋ ise 

Var yüri deryālara śal kendüŋi 

 

                      III 

3. İsteme Ĥaķdan ħafā ile žuhūr  

‛Abd-i maĥż olmaķdadur źevķ u ĥużūr 

Cümleden Leylā içün Ķays oldı dūr 

Sen de ħas saĥrālara śal kendüŋi 

 

                      IV 

4. Varlıġı ķo yoķluġa himmet dile 

Kendüŋi dermān-şikār it derd-ile 

Śūreti gösterme şāhını dile 

Ĥaķķįyā ma‛nālara śal kendüŋi 

 

80583 

Destūr 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/ Fā‘ilātün/ Fā‘ilün 

1. İçmeyen la‛lüŋ şarābın mest ü ĥayrān584 olmadı 

Düşmeyen zencįr-i ‛aşķa merd-i meydān585 olmadı 

 

2. Mülk-i Ken‛ān içre çün kim586 bulmayan dil Yūsufun  

Çāh-ı žulmet içre ķaldı Mıśra sulŧān olmadı 

 

                                                      
582 Şiirin şairi hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. 
583 Nakşî D., Gazel, s. 327. 
584 mest ü ĥayrān: merd-i meydān D. 
585 merd-i meydān: mest ü ĥayrān D. 
586 çün kim: cānā D. 
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3. Geçmeyen benlik ĥicābın Ĥaķķı bilmez zāhidā587 

Şirket içre ķalur588 āħir gitdi insān olmadı 

 

4. Derd-i ‛aşķuŋ çāresin gel śorma andan kim dilā 

Defter-i ‛uşşāķ içinde şāh-ı Loķmān olmadı 

 

5. İçmeyen cānān elinden Naķşį ķudret cāmını 

Gelmeyüp bu bezme āħir ķaldı ‛irfān589 olmadı   

 

81590 

Destūr 

Remel Bahri 

Mefā‘Įlün/Mefā‘Įlün/ Mefā‘Įlün/ Mefā‘Įlün 

[98b] 

1. İki ‛ālem anuŋdur kim gözine Ĥaķ ‛ayān oldı       

Ĥaķı gördi Ĥaķı bildi Ĥaķa kim bį-gümān oldı 

 

2. Eger Mūsį gibi591 gelmek tecellį görmek isterseŋ 

Nažar ķıl yüzine gör kim iki ‛ālem ‛ayān oldı 

 

3. Te‛āla’llāh ne zįbāsın ki ĥüsnüŋ devr-i bāġında 

Ķaşuŋla kirpügüŋ zülfüŋ yüzüŋde gülsitān oldı 

 

4. Mekāna śıġmadı źātum ezeldendür bidāyātum 

Nesįmįnüŋ bu ma‛nįden mekānı lā-mekān oldı592 

 

5. Ķıyāmet ķopdı ĥüsnüŋden yedi iķlįme yayıldı 

Senüŋ ķadd ü ķıyāmuŋdan bugün āħir zamān oldı593 

 

6. Çelįpā  zülf ü ĥālüŋden śaçuŋ ve’l-leylįdür ammā 

İrişdi āyet-i fenžur adı Nūr u Duħān oldı594 

 

                                                      
587 Geçmeyen: Çekmeyüp/ Ĥaķķı bilmez: görmedüŋ mi D. 
588 Şirket içre ķalur: Ķaldı şirket içre D. 
589 ‛irfān: ol cān D. 
590 Nesîmî D., Gazel, s. 327. 
591 gibi: kimi D. 
592 Bu beyit a.g.e.’de 7. beyittir./ źātum :zātuŋ D./ bidāyātum: bidāyātuŋ D. 
593 Bu beyit a.g.e.’de 4. beyittir. 
594 Bu beyit a.g.e.’de 5. beyittir. 
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7. Nigāruŋ la‛line her dem döker şehd üstüne şeker 

Velį ġāfil ne bilsün kim neden şįrįn-dehān oldı595 

 

82596 

Destūr 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/ Fā‘ilātün/ Fā‘ilün 

1. Sendedür şol genc-i pinhān gezme her vįrāneyi 

Deŋize ŧal anda iste ey göŋül dür-dāneyi 

 

2. Cānı vir cānāneyi bul olma bį-cānāne kim 

Tende cānı yoķdur597 anuŋ bulmada598 cānāneyi 

 

3. Zāhidüŋ efsānesinden ĥāśıl olmaz fā’ide 

Var iken yārıŋ599 ĥadįŝi neylerem efsāneyi 

 

4. Ey seķāhüm rabbühüm600 ħamruŋdan ikrāh eyleyen 

Tevbe ķıl ġaflet meyinden śındur ol peymāneyi 

 

5. Ey Ĥaķı her yerde hāžırdur diyen egri nažar 

Bes ne ma‛nįden şecerseŋ Ka‛beden bütħāneyi 

 

6. Her kim601 aydur ādemi dāma bıraķan dānedür 

Görmemişdür lāle-gūn yüzüŋde müşkįn dāneyi 

 

7. Ey çeken uçmaġa şāhum zülf-i pür-çįnüŋ beni 

Cennete zencįr-i zülfüŋdür çeken dįvāneyi602 

 

8. Genc-i maħfįdür śaçuŋ ey śūret-i Raĥmān cemāl603  

Niçün eylersin604 bu gizli gonce maĥrem şāneyi  

 

                                                      
595 Bu beyit a.g.e.’de 6. beyittir. 
596 Nesîmî D., Gazel, s. 752. 
597 yoķdur: yoķ D. 
598 bulmada: kim bulmadı D. 
599 yārıŋ: ‛ışķuŋ D.  
ٍة َوَسقَاُهْم َربُُّهْم َشَرابًا َطُهوًرا 600  Üstlerinde ince ve kalın ipekten  َعاِليَُهْم ثِيَاُب ُسْندٍُس ُخْضٌر َوإِْستَْبَرٌق ۖ َوُحلُّوا أََساِوَر ِمْن فِضَّ

yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir. 

(İnsan Sûresi 21. âyet) 
601 Her kim: Kim ki D. 
602 Bu beyit a.g.e.’de 6. beyittir./ şāhum: müşkįn D. 
603 śūret-i Raĥmān cemāl: çün beşer śūretli Ĥaķ D. 
604 eylersin: idersen D. 
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9. İncedür zülfüŋ rumūzı şānenüŋ aġzı açıķ 

Diline bıraķma anuŋ zülf-i müşk-efşāneyi 

 

10. Nāra atan cānını şol605 şem‛ içün pervānedür 

Nūrına şem‛ ol sebebden yandurur pervāneyi 

 

11. Ey gelen ķālū belįden ma‛rifetsüz canavar 

Ĥaķ baśįretsüz yaratmış tā-ebed bįgāneyi 

[99a] 

12. Çün maķālįdü’s-semāvāt ey Nesįmį sendedür 

Ķāf u lāmından götür dil606 sįn ü şįn-dendāneyi 

 

 

83607 

Destūr 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/ Fā‘ilātün/ Fā‘ilün 

1. Śūretüŋ  naķşında her kim görmedi naķķāşını 

Vāhib-i śūret anuŋ gözsüz yaratmış başını 

 

2. Lebleri şįrįn nigāruŋ firķat ü hicrān-durur 

Aķıdur608 yanınca şem‛üŋ gözlerinden yaşını 

 

3. Düşmedi bāŧıl ħayāle olmadı sevdāsı ħam 

Her kimüŋ kim ‛aşķ odıyla Ĥaķ pişürdi aşını 

 

4. Ķābe ķavseynüŋ609 rumūzın śanma kim fehm eyleye 

Kim ki žāhir görmedi şol māh-ı bedrüŋ ķaşını 

 

5. Gerçi ferrāşı melįkdür ‛anber-efşān sünbülüŋ 

Çünki ben sulŧānı buldum neylerem ferrāşını 

 

6. Ĥaķķa vāśıl rind ü Ĥaķdan ayrudur zāhid görün 

Ħānķāhuŋ şeyħini mey-ħānenüŋ evbāşını 

 

                                                      
605 şol: çün D. 
606 götür dil: götürgil D. 
607 Nesîmî D., Gazel, s. 736. 
608 Aķıdur: Aķıtan D 
 iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu. (Necm Sûresi (Peygambere olan mesafesi)  فََكاَنُۜقَاَبُۜقَْوَسْيِنُۜأَْوُۜأَْدَنىَُٰۜ 609

9. âyet) 
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7. Dem-be-dem śūfį melāmet ŧaşın atar ‛āşıķa 

Ŧaşı ķıymetsüzdür anuŋ içini gör ŧaşını610 

 

8. Ĥāśıluŋ mescid bucaġında gör āħır kim nedür 

Ey melāmet eyleyen mey-ħānenüŋ ķallāşını611 

 

9. Yaşını yandurdı ‛aşķın hem ķurusun göŋlümüŋ 

Kim ki düşdi ‛aşķa yandurdı ķuru vü yaşını 

 

10. Göŋlümüŋ şehrinde ‛aşķın bi ‛imāret yapdı kim 

Tā-ebed ķoparmaz andan nüh felek bir ŧaşını 

 

11. Cānumı ‛aşķın ezelde yoldaş itmiş612 kendüye 

Ķoymaya yoldaşlıġuŋ ĥaķķın bilen yoldaşını 

 

12. Ey Nesįmį ĥālüŋi gör613 kimse bilmez ġam degül 

Ĥaķ bilür ħalķ-ı cihānuŋ sırrını hem faşını 

 

84614 

Destūr 

Hezec Bahri 

Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Mefā‘įlün 

1. Ne Ŧūbādur boyuŋ bil kim irişdi615 ‛arşa bālāsı 

Ne sünbüldür śaçuŋ gör kim cihānı dutdı sevdāsı616  

 

2. Ķamer617 ŧal‛atlu yüzüŋdür bugün ‛ālemde ey dilber 

Ki her ma‛nįde kāmildür bulunmaz miŝl ü hemtāsı 

 

3. Ne yaġmacı Moġol Çįndür gözüŋ yā Rabb ki devrinde 

Yayılmışdur yasaġından yedi iķlįme yaġmāsı 

 

4. Śadefden gerçi ey dilber çıķar ķıymetlü inciler 

Velākin özge gevherdür dişüŋ lü’lü-i lālāsı 

[99b] 

                                                      
610 Bu beyit a.g.e.’de 8. beyittir. 
611 Bu beyit a.g.e.’de 7. beyittir. 
612 itmiş: itdi D. 
613 gör: ger D. 
614 Nesîmî D., Gazel, s. 689. 
615 bil kim irişdi: yā Rab kim irdi D. 
616 sevdāsı: kavgası D. 
617 Ķamer: Güneş D. 
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5. Cemālüŋ vaślını Ĥaķdan diler ‛ālemde her ‛āşıķ 

Velį ol618 dürr-i meknūnuŋ derūndur619 ķa‛r-ı deryāsı 

 

6. Ķaradur giydügi ya gök hemįşe zāhidüŋ yā Rabb 

Ne mātem düşmiş aŋa kim tükenmez hiç anuŋ yāsı 

 

7. Riyālu zāhidüŋ her dem işi tezvįr ü iġvādur 

Velį kār itmez ol dįvüŋ baŋa tezvįr ü iġvāsı620 

 

8. Ķuli’llāhumme mālik621 çün baŋa ta‛vįz ü ĥırz oldı 

Ħalāś oldum bu vesvesden gider senden bu vesvāsı622 

 

9. Şarāb u sāġaruŋ źikri dilümden gitmedi tā kim 

Beni sevdāya uġratdı nigāruŋ ‛ayn-ı şehlāsı623  

 

10. Yüzüŋ levĥinde ey ĥūrį ilāhį görmeyen ġāfil 

Yaķįn kim gözgüsi anuŋ yüzinden gitmemiş pası 

 

11. Bugün yārından ey va‛iz beni ķorķutma ebsem ol 

Ki ķorķusuz ol ‛ārifüŋ ki imrūz oldı ferdāsı624  

 

12. Nesįmį tā seni gördi625 irişdi cümle maķśūda 

Murādı vaśla ħatm oldı tamām oldı temennāsı  

 

85626 

Destūr 

Hezec Bahri 

Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Fe‛ūlün 

1. Cemālüŋdür bu rencūruŋ şifāsı 

Şifā‛ü’l-ķalb-i maĥbūbuŋ liķāsı 

 

                                                      
618 şol: ol D. 
619 derūndur: bulunmaz D. 
620 Bu beyit a.g.e.’de 8. beyittir./ her dem: dā’im D./ iġvā: ġavgā D. 
ْن تََشاُء َوتُِعزُّ َمْن تََشاُء َوتُِذلُّ َمْن تََشاُء ۖ بَِيِدَك اْلخَ ْيُر ۖ إِنََّك َعَلٰى ُكل ِ َشْيٍء قَِديرٌ  621   قُِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُْؤتِي اْلُمْلَك َمْن تََشاُء َوتَْنِزعُ اْلُمْلَك ِممَّ
De ki: "Ey mülkün sahibi olan Allāh’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker 

alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla 

gücü yetensin." (Âl-i İmrân Sûresi 26. âyet) 
622 Bu beyit a.g.e.’de 9. beyittir. 
623 Bu beyit a.g.e.’de 7. beyittir./ sāġaruŋ: şāhidüŋ D./ sevdāya uġratdı: sevdādan esrütdi D. 
624 Bu beyit a.g.e.’de 10. beyittir./ yārından: ferdādan D./ ol: tur D./ ķorķusuz ol ‛ārifüŋ: ķorķusuzdur ol 

‛ārif D. 
625 tā seni gördi: çün beni buldı D. 
626 Nesîmî D., Gazel, s. 714. 
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2. Ķaşuŋdur vaĥy ü ‛aynuŋ āyetu’llāh 

Nehār u leyl anuŋ aġ u ķarası 

 

3. Viśālüŋ źevķini şol cān bilür kim 

Anuŋ cānındadur ‛aşķuŋ belāsı 

 

4. Cem ol ‛ārifdür ey dilber kim oldı 

Yüzüŋ ‛āyįne-i gįtį-nümāsı 

 

5. Gel ey ‛āşıķ şehįd ol ‛aşķ içinde 

Ki Ĥaķdur ol şehįdüŋ ķan bahāsı627  

 

6. Riyāyı zāhid eyler ‛aşķa inkār  

Belādur zāhidüŋ zerķ u riyāsı628 

 

7. Faķįh ādem ķatında secde ķılmaz 

Meger şeyŧāndur ol şūmuŋ Ħudāsı629 

 

8. Ķıyāmet geldi ey zāhid zeru’l-bey‛630 

Ki yoķdur ol günüŋ bey‛ u şirāsı631 

 

9. Eger śāfįseŋ ey śūfį giy aŧlāś 

Ki bį-ķadr oldı uş zehrüŋ                 632 

 

10. Nesįmįdür vücūd-ı  ferd-i muŧlaķ 

Bu tevĥįdüŋ eĥaddandur esāsı633 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
627 Bu beyit a.g.e.’de 6. beyittir. 
628 Bu beyit a.g.e.’de 7. beyittir./ Belādur zāhidüŋ: Görüŋ şol münkirüŋ D. 
629 Bu beyit a.g.e.’de 8. beyittir. 
630 geldi: ķoptu/ zāhid: tācir D./   ِلُكْم َخْيٌر ِ َوذَُروا الْ بَْيَع ِۚ ذَٰ ََّلةِ ِمْن يَْوِم اْلُجُمعَِة فَاْسعَْوا إِلَٰى ِذْكِر اَّللَّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا نُوِدَي ِللصَّ

 Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allāh’ın zikrine  لَُكْم إِْن ُكْنتُْم تَْعلَُمونَ 

koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. (Cum’a Sûresi 9. âyet)                    
631 Bu beyit a.g.e.’de 9. beyittir. 
632 Bu beyit a.g.e.’de 10. beyittir. 
633 Bu beyit a.g.e.’de 11. beyittir. 
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86634 

Destūr 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/ Fā‘ilātün/ Fā‘ilün 

1. Merĥabā ey baĥr-ı źātuŋ gevher-i yek-dānesi      

Şem‛i vaĥdetdür cemālüŋ kün fekān635 pervānesi 

[100a] 

2. Tā ebed ĥüsnüŋ öŋinde secde-i şükr eylerem     

Ey cemālüŋ Ka‛besi sen küntü kenzüŋ  ħānesi 

 

3. Kim ki ġavvāś oldı buldı vaĥdetüŋ baĥrında kim636 

‛Ālemüŋ cismi śadefdür sensün uş637 dür-dānesi 

 

4. Ey baŋa müşkįn śaçından göŋlini ķurtar diyen 

Ħansı ‛āķildür selāsilden çizer638 dįvānesi  

 

5. Çünki vįrān göŋlüm ey cān mesken oldı ‛aşķına 

İstemez ayruķ ‛imāret göŋlümüŋ vįrānesi639 

 

6. Dilberüŋ la‛li ezel bezminde içürmiş baŋa 

Şol meyi kim nüh-felekdür kemterįn peymānesi640 

 

7. Gözleri sevdā meyinden ‛ālemi mest eyledi  

Gör ne meyden esrimişdür nergis-i mestānesi641 

 

8. Ey bu şeydā göŋlümüŋ derdin śoran her dem baŋa 

Derdini bildürmez ammā ‛aşķ odına yanası642 

 

9. Cānumı şükrāne virdüm şol nigāruŋ vaślına 

Düşmedi lāyıķ dirįġā vaślınuŋ şükrānesi643 

 

                                                      
634 Nesîmî D., Gazel, s. 711. 
 O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe  بَِديُع السََّماَواِت َواْْلَْرِض ۖ َوإِذَا قََضٰى أَْمًرا فَإِنََّما يَقُوُل لَهُ ُكْن َفيَُكونُ    635

hükmetti mi ona sadece "ol" der, o da hemen oluverir. (Bakara Sûresi 117. âyet) “Ol” der o da oluverir” 

anlamındaki kün feyekûn âyeti Kur’ân’da aynı anlamda 7 âyette geçmektedir. (Âl-i İmrân 47 ve 59, En‛âm 

73, Nahl 40, Meryem 35, Yâsin 82, Mü’min 68). Kün Allāh’ın gücünü, kudretini ifade etmektedir. Allāh 

bir şeyi yaratmak istediğinde bunu kün emriyle yapar. Bu âyet genelde şairlerce kün ve kün feyekûn’un 

mazi hali olan kün fekân şeklinde kullanılmaktadır.  
636 kim: dür D. 
637 Sensün uş: śūretüŋ D. 
638 çizer: çıķar D. 
639 Bu beyit a.g.e.’de 8. beyittir. 
640 Bu beyit a.g.e.’de 7. beyittir. 
641 Bu beyit a.g.e.’de 6. beyittir. 
642 Bu beyit a.g.e.’de 9. beyittir. 
643 Bu beyit a.g.e.’de 10. beyittir. 
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10. Zāhidüŋ efsānesin ķo söyle ‛aşķuŋ ĥālini 

Zāhidüŋ sem‛ına śıġmaz zāhidüŋ efsānesi644  

 

11. Mü’mine ka‛be yüzüŋdür kāfire bütħāneler 

‛Āşıķuŋ dost eşigidür Ka‛besi bütħānesi645 

 

12. Buldı la‛lüŋden Nesįmį nefħa-i Rūĥu’l-Kudüs 

Ey Nesįmįnüŋ ĥayātı cānınuŋ cānānesi 

 

87646 

Destūr 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/ Fā‘ilātün/ Fā‘ilün 

1. Kāmil insānuŋ görenler levĥa-i sįmāsını 

Ĥaķ Te‛alānuŋ oķurlar cümle hep esmāsını 

 

2. Ĥaķ cemālüŋ gösteren āyįne-i insāna baķ 

Bį-baśar olma gözin aç ķalbinüŋ sil pasını 

 

3. Ālem-i vaĥdetde birdür ‛abd ü ma‛būdı hep 

Kimse farķ itmez bu cemüŋ ‛abd-ile Mevlāsını 

 

4. Berķ-ı ħāŧıf gibi gāhi nūr-ı ĥaķ itse güźer 

Rüşd eyler pertevinden cism-i cān saĥrāsını 

 

5. Feyż-i ‛aşķ-ile mufađđaldur melekden ādemi 

Ķaŧreye görme berāber ma‛rifetdür Yāsįni 

 

6. Ĥaķķįyā tevĥįd-i ĥaķķānįdedür źevķ u ĥużūr 

Cennet-i taĥķįķ içinde ķıl göŋül me’vāsını  

 

88647 

Destūr 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/ Fā‘ilātün/ Fā‘ilün 

1. Yā Resūlu’llāhı Allāh itdi çün peydā seni 

Ķıldı vech-i pāküŋe āyįne-i iclāsını 

                                                      
644 Bu beyit a.g.e.’de 5. beyittir./ Zāhidüŋ: ‛Āşıķuŋ D. 
645 Mü’mine: Mü’minüŋ D./ yüzüŋdür kāfire: yiridür kāfirüŋ D. 
646 Şiirin şairi hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. 
647 Şiirin şairi hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. 



129 
 

[100b] 

2. Śundı dest-i ķudret-ile ism-i a‛žam mührini 

On sekiz biŋ ‛āleme şāh eyledi Mevlā seni 

 

3. Başuŋa tāc itdi teşrįf ü le‘amrükden senüŋ 

Ħil‛at-ı levlāk-ile ķıldı ‛aceb zįbā seni 

 

4. Gelmeden bu ‛āleme ķul olmuş idi ĥüsnüŋe 

Gördi Yūsuf çün ki bu vech-ile müŝtesnā seni 

 

5. Baśdı pāyuŋ yirine bir Nebį ne bir velį 

Eyledi bu cümleden źü’l-kibriyā a‛lā seni 

 

6. Gülşen-i źātuŋ n’ola ter olsa her dā’im senüŋ 

Feyż-ile mümtāzı ķıldı ol cihān-ārā seni 

 

7. İrmedi ser-menzile şer‛üŋ yolını ŧutmaya 

Görmedi dįdār-ı Ĥaķķı görmeyen a‛mā seni 

 

8. Noķtadur źātuŋ müsemmā merkezinde yā Resūl 

Devr-i dünyādan berü gözler ķamu esmā seni 

 

9. Yā Resūlu’llāh bir nūr-ı ezelsün tā ebed 

Virmez iki ‛āleme bu Ĥaķķį şeydā seni 

 

89648 

Destūr 

Hezec Bahri 

Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Fe‘ūlün 

1. Cemālüŋ ķıble-i įmān degül mi 

Vücūduŋ mažhar-ı insān degül mi 

 

2. Budur ‛arş-ı muĥįŧ-i ķul hüva’llāh649 

Kişi kim bilmedi ĥayvān degül mi 

 

3. Ķamu çarĥ-ı felek ser-geşte ĥayrān  

senüŋ şehrüŋde ser-gerdān degül mi 

 

                                                      
648 Nesîmî D., Gazel, s. 726. 
ُ أََحدٌ  649  De ki: "O, Allāh’tır, bir tektir." (İhlâs Sûresi 1. âyet) قُْل ُهَو اَّللَّ
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4. ‛Alį sırrın ne bilsün her münāfıķ 

Münāfıķ ķıblesi şeyŧān degül mi 

 

5. Vücūd-ı Muśŧafādan oldı Ādem 

Risālet ķapusı Furķān degül mi650 

 

6. Muķallid çünki bilmez sırr-ı tevĥįd 

Muvaĥĥid olmadı nādān degül mi651 

 

7. Nesįmį sırr-ı er-Raĥmān ü ŧāhā 

Olupdur ortada mįzān degül mi652 

 

90653 

Destūr 

Hezec Bahri 

Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Fe‘ūlün 

1. Yüzüŋdür gülsitān bi’llāh degül mi 

Sözüŋdür kün fekān654 bi’llāh degül mi 

 

2. ‛Ale’l-‛arşi’stevā655 Raĥmān yaķįn kim 

Yüzüŋdür ol mekān bi’llāh degül mi 

 

3. Ruħuŋ bāġında ey ĥūrį śıfatlū 

Cihān oldı cinān bi’llāh degül mi 

 

4. Śaçuŋdandur Ħıŧā vü Çįn ü Rūma 

Śabā ‛anber-feşān bi’llāh degül mi 

[101a] 

5. Yüzüŋden656 çün cihān geldi vücūda 

Yüzüŋdür657 cism ü cān bi’llāh degül mi 

 

                                                      
650 Bu beyit a.g.e.’de 9. beyittir./ Muśŧafā: Mutlaķį D. 
651 Bu beyit a.g.e.’de 10. beyittir./ sırr-ı tevĥįd: ilm-i tevĥįd/ olmadı: olmayan D. 
652 Bu beyit a.g.e.’de 11. beyittir. 
653 Nesîmî D., Gazel, s. 744-746. 
 O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti  بَِديُع السََّماَواِت َواْْلَْرِض ۖ َوإِذَا قََضٰى أَْمًرا فَإِنََّما يَقُوُل َلهُ ُكْن فَيَُكونُ  654

mi ona sadece "ol" der, o da hemen oluverir. (Bakara Sûresi 117. âyet) “Ol” der o da oluverir” anlamındaki 

kün feyekûn âyeti Kur’ân’da aynı anlamda 7 âyette geçmektedir. Kün Allāh’ın gücünü, kudretini ifade 

etmektedir. Allāh bir şeyi yaratmak istediğinde bunu kün emriyle yapar. Bu âyet genelde şairlerce kün ve 

kün feyekûn’un mazi hali olan kün fekân şeklinde kullanılmaktadır. 
ُن َعلَى اْلعَْرِش اْستََوٰى  655 ْحَمٰ  Rahmân, Arş’a kurulmuştur. (Tâhâ sûresi 5. âyet) الرَّ
656 Yüzüŋden: sözüŋden D. 
657 Yüzüŋdür: sözüŋdür D. 
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6. Ŧudāġuŋdur ki sırr-ı küntü kenzā 

Beyān eyler beyān bi’llāh degül mi 

 

7. Ħāŧundan buldı er-Raĥmān ü tāhā658 

Budur senden nişān bi’llāh degül mi 

 

8. Lebüŋ āb-ı ĥayātındandur ey cān 

Ki Ħıżr oldı revān bi’llāh degül mi 

 

9. Saŋa Şįrįn-dehen ey Ħusrev-i ĥüsn 

Diyen Şįrįn-dehān bi’llāh degül mi 

 

10. Ķaşuŋla kirpigüŋ yüzüŋ güninde 

‛Aceb tįr ü kemān bi’llāh degül mi 

 

11. Seni Ĥaķ görmeyen žāhirde a‛mā 

Gözinden659 Ĥaķ nihān bi’llāh degül mi 

 

12. Lebüŋ ‛aşķında cān virmek hemįşe 

Ĥayāt-ı cāvidān bi’llāh degül mi 

 

13. Dehānuŋdan ĥadįŝi ķılmayan gūş 

Sözi ġayb u gümān bi’llāh degül mi 

 

14. Yüzüŋdür ey ķamer śūretlü fitne 

Zamān āħir zamān bi’llāh degül mi 

 

15. Ĥaķ oldı göŋlümüŋ şehrinde žāhir 

Zehį Māzenderān bi’llāh degül mi 

 

16. Ķıluŋdan ince gördüm incedür hem 

Belüŋ nāzik miyān bi’llāh degül mi660 

 

17. Sevād-ı a‛žamuŋdur Mıśr-ı cāmi‛ 

Yüzüŋdür yā fülān bi’llāh degül mi661 

 

18. Śaçuŋla ‛ārıżuŋ cān Muśĥafıdur 

Adı Nūr u Duħān bi’llāh degül mi662 

 

                                                      
658 Buldı: buldum D./  ُن َعلَى اْلعَْرِش اْستََوٰى ْحَمٰ  Rahmân, Arş’a kurulmuştur. (Tâhâ sûresi 5. âyet) الرَّ
659 Gözinden: Gözinde D. 
660 Bu beyit a.g.e.’de 17. beyittir. 
661 Bu beyit a.g.e.’de 18. beyittir./ a‛žamuŋdur: a‛žam ile D. 
662 Bu beyit a.g.e.’de 19. beyittir. 
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19. Beni vā‛iz bugün ferdāya śaldı 

Yalancı ķıśśa-ħˇān bi’llāh degül mi663 

 

20. Yüzüŋdür Ka‛besi ehl-i selāmuŋ 

Mübārek ħānedān bi’llāh degül mi 

 

21. Baŋa cān śordu kim zülfüŋ ne yirdür 

Didüm dārü’l-emān bi’llāh degül mi664 

 

22. Yüzüŋ esrārını şem‛ eyledi fāş 

‛Aceb āteş-zebān bi’llāh degül mi665 

 

23. Yüzüŋden tā ķamer farķ u tefāvüt 

Zemįn tā āsmān bi’llāh degül mi666 

 

24. Diyen kim noķtadur adı dehānuŋ 

‛Acā’ib ħurde-dān bi’llāh degül mi667 

[101b] 

25. Cihānı ŧutdı ĥüsnüŋ dāsitānı 

Zehį ħoş dāsitān bi’llāh degül mi668 

 

26. Nesįmį cevher-i ferd oldı adın 

Mekānı lā-mekān bi’llāh degül mi669 

 

91670 

Destūr 

Hezec Bahri 

Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Mefā‘įlün 

1. Uyan ey cān ki İsrāfįl-i vaķtüŋ ħoş demi geldi 

Cesed ķabrinde ķalacak ki ĥaşruŋ mevsimi geldi 

 

2. Vücūduŋ dāġları ‛aşķuŋ yelinden śavrulup gitdi 

Şühūduŋ baġların şer ķılmaġa feyżüŋ yemi geldi  

 

                                                      
663 Bu beyit a.g.e.’de 20. beyittir./ Beni vā‛iz bugün ferdāya śaldı: Bugün vā‛iz meni ferdāya śalur D. 
664 Bu beyit a.g.e.’de 22. beyittir. 
665 Bu beyit a.g.e.’de 23. beyittir./ Yüzüŋ: Rūhuŋ D./ ‛Aceb: Zehį D. 
666 Bu beyit a.g.e.’de 24. beyittir. 
667 Bu beyit a.g.e.’de 25. beyittir. 
668 Bu beyit a.g.e.’de 26. beyittir. 
669 Bu beyit a.g.e.’de 29. beyittir./ adın: anuŋ D. 
670 Şiirin şairi hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. 
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3. Açıldı āsmān āsā göŋül ebr-i ta‛alluķdan 

Dürildi defter-i ġaflet tecellį ‛ālemi geldi 

 

4. Senüŋ yirin gümüş cānuŋ göge altundan it zinhār 

Bugün sırr-ı Ħudā iksįrinüŋ bir maĥremi geldi 

 

5. Yeter hicrān-ı yārüŋ yāresiyle ħaste dil ol var  

Ki ol yārüŋ viśālinden bu yara merhemi geldi 

 

6. Cināna źāt-ı ef‛āli śıfātuŋ śordum aĥvāle 

Bugün rūy-ı zemįne ehl-i dilber ādemi geldi 

 

7. Göŋül mülk-i Süleymāna nažar ķılmaz ĥaķįķatde 

Tecerrüd taħtınuŋ zįrā ki İbn-i Edhemi geldi 

 

8. Göŋül yirden degül ‛arşıyla ger seyrinde vāsi‛dür 

Ki zįrā ism-i vāsi‛den müsemmā hem-demi geldi 

 

9. Cemāl-i Kibriyānuŋ berķ urup envārı ey Ĥaķķį 

Kemāl-i bezmine ‛uşşāķ içün Cām-ı Cemi geldi 

 

92671 

Destūr 

Hezec Bahri 

Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Mefā‘įlün 

1. Bugün Ya‛ķūb-ı ķalbe Yūsuf-ı cāndan ħaber672 geldi 

Ķamįs-i pür-nesįm ile o cānāndan ħaber geldi 

 

2. Açıl ey gözlerüm envār-ı vech-i źü’l-celālįden 

Dilā bedr ol kim ol673 mihr-i dıraħşāndan ħaber geldi 

 

3. Yerinme nāķıśum diyü kemāl ehlini gördükce 

Ķamu noķśānı tekmįl iden insāndan674 ħaber geldi 

 

4. İdüp dil-ħāneyi ta‛mįr otur bu beyt-i aħzānda 

Bu şeb baŋa seĥer vaķtinde mihmāndan ħaber geldi675 

 

                                                      
671 Niyâzî-i Mısrî D., Gazel, s. 307. 
672 ħaber: -D. 
673 ol: -D. 
674 insāndan: insānlardan D. 
675 Bu beyit a.g.e.’de 5. beyittir. 
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5. Ne kim yaġma olundı çekme ġam şimden-gerü sen var  

Dil-i vįrāndaki ol kenz-i pinhāndan ħaber geldi676 

 

6. Bu Mıśrįnüŋ vücūd-ı şehrinüŋ677 oldur şehenşāhı 

Ezelden tā ebed ĥükm-i Süleymāndan ħaber geldi 

 

93678   

Destūr 

Hezec Bahri 

Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Mefā‘įlün 

[102a] 

1. Yine bezm-i elestden cān ķulaġına śadā geldi      

Vaŧandan ġurbet ehline yine bir āşinā geldi 

 

2. Göŋül Ya‛ķūb veş beytü’l-ħazende dā’im aġlarken 

Getürdi Yūsuf-ı cān būyını bād-ı śabā geldi 

 

3. ‛Aceb mi teşne-i ‛aşķıyla sermest olsam ey zāhid 

Baŋa yār-ı vefādan cām u śahbā-yı śafā geldi 

 

4. Göründi dįde-i ‛uşşāķa vech-i dilber-i ma‛nā  

Faķįre cānib-i ma‛şūķden luŧf u ‛atā geldi 

 

5. Bu sırrı fehm idenler ‛ārif-i bi’llāh olanlardur 

Bu remzi aŋlamış dünyāya nice evliyā geldi 

 

6. Bu bāġ-ı ma‛rifet ĥāli degüldür  Ĥaķķį bülbülden 

Bu nüzhetgāh-ı ‛irfāna hezāran ħoş-nevā geldi 

 

94679 

Destūr 

Hezec Bahri 

Mef‘ūlü/Mefā‘įlü/Mefā‘įlü/Fe‘ūlün 

1. Ey māder-i şāh-ı şühedā Ĥażret-i Zehrā 

Maĥşerde mu‛įn-i fuķarā Ĥażret-i Zehrā 

 

                                                      
676 Bu beyit a.g.e.’de 4. beyittir./ pinhān: vįrān D. 
677 Şehrinüŋ: Mıśrįnin D. 
678 Şiirin şairi hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. 
679 Leylâ D., Gazel, s. 113. 
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2. Her bir ķulına Ĥażret-i Ĥaķ ķıldı680 bir iĥsān 

Sensün bize iĥsān-ı Ħudā Ĥażret-i Zehrā 

 

3. ‛Arż eyledüm aĥvāl-i perįşānumı raĥm it 

Biŋ şerm-ile rü’yāda saŋa Ĥażret-i Zehrā 

 

4. Ĥāşā ki ħilāf ola senüŋ va‛d-i kerįmüŋ 

Va‛d itdüŋ ‛ināyātını yā Ĥażret-i Zehrā 

 

5. Sulŧān-ı rusül vālid-i źįşānuŋa ‛arż it 

Bu źerreyi ey kān-ı ‛aŧā Ĥażret-i Zehrā 

 

6. ‛Afv eyle śuçum ħūn-ı şehįdān içün olsun 

Ey zevce-i Sulŧān-ı Beķā Ĥażret-i Zehrā 

 

7. Redd eyleme ŧurdum der-i luŧfıŋda daħįlek 

Leylāyı ķıl iĥsāna sezā Ĥażret-i Zehrā 

 

95681 

Destūr 

Recez Bahri 

Müstef‘ilün/Müstef‘ilün/Müstef‘ilün/Müstef‘ilün 

1. Ey çarħ-ı dūn n’itdüm saŋa hįç virmedüŋ rāĥat baŋa 

Güldürmedüŋ öŋden śoŋa āh miĥnetā vāh miĥnetā 

 

2. Bendinden āzād itmedüŋ feryāduma dād itmedüŋ 

Bir dem beni şād itmedüŋ āh veyletā vāh veyletā 

[102b] 

3. İrişmedi dosta elüm Raĥmāna varmadı yolum 

Çıķmadı başa menzilüm āh ġurbetā vāh ġurbetā 

 

4. Kārum dürür derd-ile ġam gitmez başumdan hįç elem 

Gülden cüdā bir bülbülüm āh firķatā vāh firķatā 

 

5. Mecnūnveş vāh682 ideyüm Ferhādveş āh683 ideyüm 

Bu virdi hergāh ideyüm āh ĥasretā vāh ĥasretā 

 

                                                      
680 ķıldı: itdi D. 
681 Niyâzî-i Mısrî D., Gazel, s. 253. 
682 vāh: āh D. 
683 āh: vāh D. 
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6. Varmazsa yolum şeyħüme śarmazsa merhem yāreme 

Olmazsa çāre derdüme āh ĥayretā vāh ĥayretā 

 

7. Yanar Niyāzį derd-ile hįç kimse yoķ ĥālüm684 bile 

Nālān olup girdi yola āh rıĥletā vāh rıĥletā  

 

96685 

Destūr 

Remel Bahri 

Fe‘ilātün/Fe‘ilātün/Fe‘ilātün/Fe‘ilün (Fa‛lün) 

1. İki ‛ālemde bize rāh-nümā Ĥaydardur 

Rūz-ı maĥşerde mu‛įn-i żu‛afā Ĥaydardur 

 

2. Nār-ı ‛aşķ-ile anuŋ sįnemüzi çāk idelüm 

Merĥamet itse n’ola Şāh-ı Beķā Ĥaydardur 

 

3. Bu ne devlet ne şerefdür ola dāmād-ı Resūl 

Rehber-i ehl-i ŧarįķ-i fuķarā Ĥaydardur 

 

4. Didi hem laĥmüke laĥmį o Resūlü’ŝ-ŝaķaleyn 

Beden ü cāna viren nūr-ı żiyā Ĥaydardur 

 

5. Rāfiżįdür diseler de ne gerek Leylāya 

Yine evrād-ı anuŋ śubĥ u mesā Ĥaydardur 

 

97686 

Destūr 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilün 

1. Derdi sende ‛āşıķa dermān yine hem sendedür 

Ĥikmet-i loķmān bilürsen zaħm u merhem sendedür 

Cām elüŋde fi’l-ĥaķįķa şerbet-i Cem sendedür 

Ger nefes isterseŋ ‛Įsā ibn-i Meryem sendedür 

[103a] 

2. Cennet-i ‘ācil ki dirler dilde ara sen anı             

Ĥūrį vü ġılmānı envāruŋ odur bil meskeni 

Aŋladuŋ mı ‛ārif-i bi’llāh olup sen de seni 

                                                      
684 ĥālüm: ĥālin D. 
685 Leylâ D., Gazel, s. 113. 
686 Şiirin şairi hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. 
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Nefsüŋi bildüŋse bildüŋ hep cehennem sendedür 

 

3. Şol feriştehler ki dirler sen anı cānuŋda bul 

Cinn ü şeyŧānı ‛urūķunda gezen ķatuŋda bul 

Luŧf u ķahruŋ ‛askerįn hep kendi meydānında bul 

Mihr-i cāmi‛dür vücūduŋ cümle ‛ālem sendedür 

 

4. Yanmadan şol āteş-i hicrāna evvel yanagör 

Şerbet-i ‛irfāna bir mürşid elinden ķanagör 

Nice bir dįvānelik hey derd-mend uślanagör 

‛Aķl-ı külden şol temevvüc eyleyen yem sendedür 

 

5. Dest-i luŧf-ı Ĥaķ            eger açsa niķāb 

Zā’il olurdı derūn-ı dildeki ķat ķat ĥicāb 

İdelüm şimden-gerü bāb-ı Ħudāya intisāb 

Ĥaķķįyā ol ķapuya miftaĥ-ı a‛žam sendedür 

 

98687 

Destūr 

Hezec Bahri 

Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Fe‘ūlün 

1. Gel ey mü’min bize688 farż-ı Ħudādur 

Ĥaķķı bilmek çü ķulı689 Muśŧafādur 

 

2. Ĥaķı bilmek dilerseŋ bil ‛Alįyi 

Oķu ‛ilmüŋ ķapısı Murtażādur 

 

3. Ĥasanum690 hem Ĥüseynüm ‛ābidįnüm 

Gözüm nūrı İmām Bāķır beķādur 

 

4. Beri gel Ca‛fer-i Kāžım Rıżāya 

Taķįye vir özüŋ luŧf u seħādur 

 

                                                      
687 Vîrânî D., Gazel, s. 143-144. VAKTİDOLU, Adil Ali Atalay (1998), Vîrânî Divanı ve Risalesi 

(Buyruğu), Can Yayınları, İstanbul. 
688 bize: beri D. 
689 ķulı: ķavli D. 
690 Ĥasanum: Ĥasandır D. 
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5. Naķį ‛asker şehā691 mehdį-i hārı692 

Olaydı693 ey Vįrānį ol saŋadur  

 

99694 

Destūr 

Hezec Bahri 

Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Mefā‘įlün 

1. Meded ķıl tevbe itdüm her günāha yā Resūlu’llāh 

‛İnāyet eyle ‛abd-i rū-siyāha yā Resūlu’llāh 

 

2. Bugün ‛üryān-ı ‛aşķ u bende-i āl-i abā oldum 

Ki baķmam ħırķa vü tāc u külāha yā Resūlu’llāh 

[103b] 

3. Gedāyān-ı der-i şevket-medār-ı dār-ı ‛irfānuŋ 

Ayāġın öpdürirler pādişāha yā Resūlu’llāh 

 

4. Tecellį-i cemāl ü nūr-ı ‛aşķuŋ var iken dilde 

Nažar itmem695 felekde mihr ü māha yā Resūlu’llāh 

 

5. Nigāh-ı iltifatuŋla nažar ķıl mažhar-ı luŧf it 

Göŋül āyįnesin sırr-ı ilāha yā Resūlu’llāh 

 

6. Esįr olmuşdı emmāre elinde bu dil-i zārum 

Ķaçup geldi der-i ‛ālem-penāha yā Resūlu’llāh 

 

7. İrişdür menzil-i maķśūda ‛Aynį rūz u şeb düşmiş 

Ŧarįķ-i ħālidįde āh u vāha yā Resūlu’llāh  

 

100696 

Destūr  

Remel Bahri 

Fe‘ilātün/Fe‘ilātün/Fe‘ilātün/Fe‘ilün 

1. Ey dil ey dil yine697 bu rütbede pür-ġamsun sen 

Gerçi vįrāne iseŋ genc-i muŧalsamsun sen 

                                                      
691 ‛asker şehā: vü ‛askerį D. 
692 hārı: hādį D. 
693 Olaydı: Oluptur D. 
694 ‛Aynî D., Gazel, s. 199. 
695 itmem: ķılmam D. 
696 Şeyh Gâlib D., Tercį-i Bend, s. 130. 
697 yine: niye D. 
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Secde-fermān698-ı melek źāt-ı mükerremsün sen 

Bildigüŋ gibi degül cümleden aķdemsün sen 

Rūĥısun nefħa-i Cibrįl-ile tev’emsün sen 

Sırr-ı Ĥaķsuŋ meŝel-i Įsį-i Meryemsün sen 

 

Ħoşca baķ źātuŋa kim zübde-i ‛ālemsün sen 

Merdüm-i dįde-i ekvān olan ādemsün sen 

 

2. Mertebeŋ ‛ayn-ı müsemmādadur esmā śanma 

Merci‛üŋ Ħālıķ-ı eşyādadur eşyā śanma 

Gördigüŋ emr-i muĥaķķaķları rü’yā śanma 

Başķasun kendüŋi śūretle heyūlā śanma 

Keşf-ile ŝābit olan ma‛nį-i da‛vā śanma 

Ĥaķķuŋa söylenen evśāf-ı müdārā śanma 

 

3. İnleyüp sırrını fāş eyleme aġyāra śaķun 

Düşme bilmezlik ile varŧa-i inkāra śaķun 

Degmesin āhlaruŋ kākül-i dil-dāra śaķun 

Śoŋra Manśūr gibi çıķmaķ699 olur dāra śaķun 

‛Arż-ı ‛acz itmeyesüŋ yāreden ol yāra śaķun 

Bulduġuŋ cevher-i ālįleri bį-çāre śaķun  

[104a] 

4. Sendedür maĥzen-i esrār-ı muĥabbet sende 

Sendedür ma‛den-i envār-ı fütüvvet sende 

Gizli gizli daħı vardur nice ĥālet sende 

Ma‛rifet sende hüner sende ĥaķįķat sende 

Nažar itseŋ yer ü gök dūzaħ u cennet sende 

‛Arş u kürsįy ü melek sendedür elbet sende 

 

5. Ħayfıdur şāh-iken ‛ālemde700 gedā olmayasun 

Keder701-ālūde-i ümmįd ü recā olmayasun 

Vādį-i ye’se düşüp hįç ü hebā olmayasun 

Yaŋılup reh-rev-i śaĥrā-yı hebā702olmayasun 

Ādeme muttaśıl ol tā ki cüdā olmayasun 

Secdeler eyle ki merdūd-ı Ħudā olmayasun 

 

6. Berķ-ı ħāŧıf gibi bu ķayd-ı sivādan güźer it 

İrişen ħār u ħaśa āteş-i ‛aşķı siper it 

                                                      
698 fermān: fermā D. 
699 çıḳmaḳ: çıkman D. 
700 ‛ālem: ‛ālemde D. 
701 keder: ķader D. 
702 hebā: belā D. 
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Dāmenüŋ dutmaya āŝār-ı ‛alāyıķ ĥaźer it 

Şemsveş ħāˇhiş-i moŋla ile ‛azm-i sefer it 

Śāf ķıl āyįneŋi ķābil-i ‛aks-i śuver it 

Hele bir cem‛i ħavās eyle de Ġālib nažar it 

 

101703 

Destūr 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilün 

1. Ey esedu’llāh ġālib-i şāh-ı merdānum ‛Alį 

Göŋlümüŋ taħtında sensün mįr ü sulŧānum ‛Alį 

 

2. Senden oldı āşikāra küntü kenzüŋ cevheri 

Ey kelāmu’llāh-ı nāŧıķ fażl-ı Raĥmānum ‛Alį 

 

3. Ŧūr üzre Mūsįye ķılduŋ tecellį nārdan 

Ey beşer śūretlü Ĥaķķ u704 nūr-ı Ķur’ānum ‛Alį 

 

4. Kāfirem įmāna gelmezsem śaçuŋ küfrine ben 

Ey ķaşuŋ miĥrāba705 vechüŋ dįn ü įmānum ‛Alį 

 

5. ‛Āleme fażluŋdan irdi rūĥ u cism ü feyż-i cūd 

Ey ĥayātum vey śıfāt u źāt-ı Yezdānum ‛Alį 

 

6. Śūretüŋ nūrından oldı ķıblegāhum āşikār706 

Ma‛nį-i cennetde maķśūd707 āb-ı ĥayvānum ‛Alį 

 

7. Pārelerlerse Miŝālį dönmeye senden şehā 

Tā ebed ķā’im708 senüŋle ‛ahd u peymānum ‛Alį 

 

 

 

 

 

                                                      
703 Misâlî D., Gazel, s. 621. 
704 Ĥaķķ u: Ĥaķķ v’ey D. 
705 miĥrāba: miĥrāb u D. 
706 Śūretüŋ nūrından oldı ķıblegāhum āşikār: Śūretüŋdür ķıblegāhum dā’im aŋadur yüzüm D. 
707 Ma‛nį-i cennetde maķśūd: Ey ma‛nį cennetinde D. 
708 ķā’im: ķanum D. 
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102709 

Destūr 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilün 

1. Ĥamdüli’llāh biz Muĥammedden oķuduk defteri 

Noķŧa noķŧa ĥarf-be-ĥarf ķavl-i710 rumūz u Ĥaydarı 

[104b] 

2. Şāh Ĥasan şāh-ı şehįd-i Kerbelā meydānını711      

Severüz cān u712 göŋülden ‛Ābidįn ü Bāķırı 

 

3. Uymazam her dem713 Yezįdüŋ ķavline vü fi‛line 

Meźhebüm Ĥaķdur ĥaķįķat Ca‛ferįyem Ca‛ferį 

 

4. Ben İmām-ı Kāžımuŋ rāhında ķurbān olmuşam  

Şāh ‛Alį Mūsį Rıżā destinden içdüm Kevŝeri 

 

5. Hem Muĥammed muttaķįdür tācı serem714 āşikār 

Kevn715 gibi virdi żiyā žāhir olupdur enveri 

 

6. ‛İlm-i vaĥdet cāvidānı bil Naķįdür zāhidā716 

Bir nažar ķıl vechüm üzre ħaŧŧ-ı Şāh-ı Askerį 

 

7. Mehdį-i śāĥib-zamāndur aśl u fer‛-i mü’minān 

Ĥüccetü’l-ķayyūm odur olduķ biz anuŋ çākerį 

 

8. Dünyā vü ‛uķbādan el çekmiş ferāġat olmuşuz717 

Ne ĥesāb ‛aźāb görirem bezm-i718 yevm-i maĥşerį 

 

9. Ħāk-i pāy-i719 Ĥaydarum ismüm Vįrānįdür benüm 

Olmuşam ben720 cān ile uş ķanberįnüŋ ķanberį 

 

                                                      
709 Vîrânî D.,Gazel, s.106. BAYRI, M.Hâlid (1959), Âşık Vîrânî Dîvânı, İstanbul Maarif Kitaphanesi ve 

Matbaası, İstanbul. 
710 ķavl-i: bildik D. 
711 şāh-ı şehįd-i Kerbelā meydanını: şāhım Ĥüseyn-i Kerbelā meydanının D. 
712 Severüz cān u: merdiyim sevdim D. 
713 her dem: hergiz D. 
714 Muĥammed muttaķįdür tācı serem: Muĥammeddir Taķį tācım serimde D. 
715 Kevn: Gün D. 
716 zāhidā: vāizā D. 
717 olmuşuz: ķılmışız D. 
718 Ne ĥesāb ‛aźāb görirem bezm-i: Ne ĥesābı ne ‛aźābı ola D. 
719 Ħāk-i pāy: Ĥakpāk-i D. 
720 ben: bin D. 
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103721 

Destūr 

Hezec Bahri 

Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Mefā‘įlün 

1. Günāhum boydan ‛aşķındur beġāyet yā Resūlu’llāh 

Meger senden ola luŧf u ‛ināyet yā Resūlu’llāh 

 

2. Vücūdum fülkü düşdi cehl-ile girdāb-ı ‛iśyāna 

Ķalur irmez ise bārį hidāyet yā Resūlu’llāh 

 

3. Götürmezler zebānįler ża‛įf ümmetlerüŋ oda 

Olursa Ĥażretüŋden nįm işāret yā Resūlu’llāh  

 

4. Ümįdüm kesmezem ben raĥmeten li’l-‛ālemįnsüŋ sen 

Şefā‛at baĥrına olmaz nihāyet yā Resūlu’llāh722  

[105a] 

5. Seni Ķur’ān-ile vaśf itdi Ĥaķ maĥbūb-ı Mevlāsın    

Ķuluŋ medĥ itmesi küllį ķabāĥat yā Resūlu’llāh723 

 

6. Bilince itdük ‛iśyānı diyü senden hicāb itdük724 

Ne yüzle varmaya itsin cesāret yā Resūlu’llāh 

 

7. İzin vir aġlasın dįvāna varsın cürmini afv it 

Ya‛ķūb kül itmeden725 ‛aşķ-ı ĥarāret yā Resūlu’llāh 

 

8. Mübārek ravża-i pāküŋe ķullar gönderür nāme726 

Ĥużūr-ı ‛izzete ister icāzet yā Resūlu’llāh 

 

9. Beni rüsvā-yı ‛ālem eyleme cürmümle maĥşerde 

Kerem ķıl mücrimem eyle727 şefā‛at yā Resūlu’llāh 

 

10. Efendüm cennet-i a‛lādan a‛lā Ka‛be-i kūyuŋ 

Müyesser olsa da itsem ziyāret yā Resūlu’llāh 

 

                                                      
721 ‘Âşık Şem‘î D., Gazel, s. 82. 
722 Bu beyit a.g.e.’de 5. beyittir. 
723 Bu beyit a.g.e.’de 4. beyittir./ Mevlāsın: Mevlānın D. 
724 itdik ‛iśyānı diyü senden hicāb itdik: ‛iśyānını senden hicāb itti D. 
725 itmeden: olmadan D. 
726 ķullar gönderür nāme: ‛āşıķ ķullarındandır D. 
727 mücrimem eyle: cürmümü affit D. 
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11. Eger dirsen ki Şem‛į derdimend728 eglen civārumda 

Baŋa teslįm-i rūĥ itmek sa‛ādet yā Resūlu’llāh 

 

104729 

Destūr 

Hezec Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilün 

1. Ey göŋül geç ġayrįden cānānı sen senden ara 

Destini ŧut mürşidüŋ bürhānı sen senden ara 

 

2. ‛Ārifi bi’llāh iseŋ esrār-ı ilāhį ĥażm olur730 

Kimseden yoķdur meded iĥsānı sen senden ara 

 

3. Yedi ķat yir yedi ķat gök on iki burc şems ü māh 

Her ne var ādemde var pinhānı sen senden ara 

 

4. Dost mecrūĥı iseŋ Loķmāna minnet eyleme 

Var ise derdüŋ eger dermānı sen senden ara 

[105b] 

5. Ey Cevābį aç gözin ħāˇbdan uyan ġāfil me-bāş 

Lā fetā illā731 ‛Alį sulŧānı sen senden ara 

 

105732  

Destūr  

Remel Bahri 

Fa‘ilātün/Fa‘ilātün/Fa‘ilātün/Fa‘ilün 

1. Oķuyup muśĥaf-ı ĥüsnüŋdeki oldı ħaŧŧ celį733 

Ceźbe-i ‛aşķ-ı elest734 ile didük saŋa belį 

Noķŧa-i sırr-ı Ħudā źātınuŋ oldı bedelį 

Sendedür baĥr-ı vefā sendedür735 ol ķudret elį 

Yetiş ey736 şāh-ı velāyet Esedu’llāh-ı ‛Alį 

                                                      
728 Şem‛į derdimend: Derdimend Şem‛į D. 
729 Şiirin şairi hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. 
730 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
731 Lâ-fetâ illâ aliyyün lâ-seyfe illâ Zü’lfikârı: “Ali’den başka genç (yiğit), Zü’lfikâr’dan başka (keskin) 

kılıç yoktur.” hadisinden iktibastır. 
732 Ecrî D., Mütekerrir Müseddes, s. 259. 
733 oldı ħaŧŧ celį: ol ħaŧŧ-ı celi D. 
734 elest: velā D. 
735 sendedür: bendedir D. 
736 ey: eş D. 
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Meded ey pįr-i ŧarįķat Ĥācı Bektāş-ı Velį 

 

2. Menba‛-ı cūd u seħā feyż-i hidāyet sensün 

Hel atā737 şanına tenzįl olan āyet sensün 

Vāriŝ-i738 sırr-ı Nebį keşf-i kerāmet sensün  

Ġāfir-i leyl ü nehār şāh-ı velāyet sensün 

Yetiş ey şāh-ı velāyet Esedu’llāh-ı ‛Alį 

Meded ey pįr-i ŧarįķat Ĥācı Bektāş-ı Velį 

 

3. Ġam u hicrān-ile rāhuŋda dil-āzār oldum 

Nice bir dām-ı felāketde giriftār oldum 

Gerçi Manśūr gibi zülfiŋe739 ber-dār oldum 

‛Aşķına bād-ı nesįm ile740 hevādār oldum 

Yetiş ey şāh-ı velāyet Esedu’llāh-ı ‛Alį 

Meded ey pįr-i ŧarįķat Ĥācı Bektāş-ı Velį 

 

4. Fatiĥ-i Ħayber olan ķātil ü ‘anter sensün 

Ķāŧi‛i seyf-i Ħudā nām-ile Ĥaydar sensün 

Mažhar-ı ħātem olan yār-ı peyāmber sensün 

Ķuŧbiyet menziline ĥākim ü ekber sensün 

Yetiş ey şāh-ı velāyet Esedu’llāh-ı ‛Alį 

Meded ey pįr-i ŧarįķat Ĥācı Bektāş-ı Velį741 

 

5. ‛Aşķ-ile Ĥüsne dilüm ħulķ-ı Rıżā ĥaķķı içün 

Eyle tĮmār-ı meded şāh Kerbelā ĥaķķı içün  

‛Ābidįn Bāķır-ile Ca‛fer dilā ĥaķķı içün 

Kāžım-ı şāh-ı Ħorāsān Taķį ĥaķķı içün 

Yetiş ey şāh-ı velāyet Esedu’llāh-ı ‛Alį 

Meded ey pįr-i ŧarįķat Ĥācı Bektāş-ı Velį742 

[106a] 

6. Hem Naķį ‛Askerį-i tācı-ı743 Ecrį kemter 

Mehdį-i mįr-i livā mažharı nūr-ı Ĥayder 

Eyledüm cānum744 fedā rāhıŋa745 miŝl-i ķanber 

                                                      
ْنَساِن ِحيٌن ِمَن الدَّْهِر لَْم يَُكْن َشْيئًا َمْذُكوًرا 737  İnsan (henüz) anılır bir şey değilken (yaratılmamışken) َهْل أَتَٰى َعلَى اْْلِ

üzerinden uzunca bir zaman geçti. (İnsân Sûresi 1. âyet) 
738 Vāriŝ-i: ‛Ārif-i D.  
739 zülfiŋe: sülfüne D. 
740 ‛Aşķına bād-ı nesįm ile: ‛Aşķ ile bād-ı nesįmi veş D. 
741 Bu bent a.g.e.’de mevcut değil.  
742 Bu bent a.g.e.’de mevcut değil. 
743 tacı-ı: nāci içün D. 
744 cānum: cānı D. 
745 rāhıŋa: yoluna D. 
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Olmuşam himem746 ü ġam-ile dem-i ħākister747 

Yetiş ey şāh-ı velāyet Esedu’llāh-ı ‛Alį 

Meded ey pįr-i ŧarįķat Ĥācı Bektāş-ı Velį 

 

106748 

Destūr  

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilün 

1. Yā Resūl-i kibriyāsun sen fiġānum er yetiş 

Yā Muĥammed Muśŧafā şāh-ı cihānum er yetiş 

 

2. Lā fetā şānuŋda nāzil źülfikār destüŋde  

Yā ‛Alįye’l-Murtażā şįr-i jiyānum er yetiş 

 

3. Nūr-ı çeşm-i Muśŧafāsuŋ yā Ĥasan ħulķ-ı Rıżā 

Yā Ĥüseyn-i Kerbelā dįnüm įmānum er yetiş 

 

4. Yā ‛Alį Zeyne’l-‛Abā kān-ı vefā feryād-res 

Yā Muĥammed Bāķırum yā cedd ü ħānum er yetiş 

 

5. Maĥzen-i ‛ālem ĥaķįķat Ca‛fer-i Śādıķ-ı pāk 

El-amān yā Mūsį-i Kāžım cinānum er yetiş 

 

6. Yā ‛Alį Mūsį Rıżā şāh-ı Ħorāsānum meded 

Merĥamet ķıl yā Muĥammed Taķį cānum er yetiş 

 

7. Yā ‛Alį Naķį senüŋ-çün gömgök itdüm sįnemi 

Aġlamaķdan ķalmadı tāb ü tüvānum er yetiş 

 

8. Cān-ı dilden olmuşam ben ‛Askerįnüŋ ‛askeri 

El-amān yā Mehdį-i śāĥib-zamānum er yetiş 

 

9. Çār-deh-i ma‘śūm-ı pāke śad śalāt olsun selām 

Žāhir ü bāŧın muĥabbet ħānedānum er yetiş 

 

10. Yā ricālu’l-ġayb ķırķlar yediler üçler amān 

Sizden özge kimseden yoķdur gümānum er yetiş 

 

                                                      
746 himem: hemm D. 
747 dem-i ħākister: nice dem ħāk ister D. 
748 Kaygusuz mahlaslı şiirlere yer veren ilgili çalışmalarda tespit edilememiştir. 
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[106b] 

11. Yā Ĥācı Bektāş Velį ‛Abdal Mūsį Seyyid ‛Alį  

Ķayġusuz sulŧān meded kenz-i nihānum er yetiş 

 

107749 

Destūr 

Hezec Bahri 

Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Mefā‘įlün 

1. Śaķın ey ādem-i zāde varup dünyāya meyl itme 

Özin ķurtar o750 keŝretden śaķın ġavgāya meyl itme 

 

2. Gözet bir ‛ārif-i mürşid751 seni sen eylegil teslįm 

Varup bir ħār u ĥāşā ki yalan fetvāya meyl itme 

 

3. Muĥibb-i āl-i evlād ol dilerseŋ śoĥbet-i bāķį 

Muĥabbet āle ķıl āle752 daħı sevdāya meyl itme 

 

4. Edepsiz ehl-i şehvāta753 refįķ olma bu ‛ālemde  

Dilerseŋ cān ola754 cismüŋ bedi‛ iġvāya meyl itme 

 

5. Behāyum ŧab‛-ı esfelden ĥaźer ķıl žāhir ü bāŧın755 

Anuŋ gibi bed endįşden756 śaķın rüsvāya meyl itme 

 

6. Sa‛ādet ehlini yoldaş idüŋ bu dār-ı dünyāda 

Ġulām-ı şāh-ı ķanber ol ĥaźer ķıl lā’ya meyl itme  

 

7. Vįrānį dervişüŋ sözin ķabūl it merd ü merdān ol 

Bugüni yarına  ķoyma śaķın ferdāya meyl itme 

 

 

 

 

                                                      
749 Vîrânî D., Gazel, s. 240. VAKTİDOLU, Adil Ali Atalay (1998), Vîrânî Divanı ve Risalesi (Buyruğu), 

Can Yayınları, İstanbul. 
750 o: bu D. 
751 ‛ārif-i mürşid: bū re’y-i mürşitte D. 
752 āle ḳıl āle: ḳıl alį āle D.  
753 şehevāta: şehvetle D. 
754 ola: ile D. 
755 esfelden: Ādemden D./ žāhir ü bāŧın: bāŧın u žāhir D. 
756 Bed endįşeden: bedįd işten D. 
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108757 

Destūr 

11’li Hece Ölçüsü 

  I 

1. Sensün bizüm žāhir bāŧın ulumuz 

Amān meded mürvet Pįr Ĥācı Bektāş  

Her tarafdan saŋa çıķar yolumuz 

‛Alįsün bir adın Pįr Ĥācı Bektāş 

                   

                      II 

2. Ħorāsāndan ħurūc itdüŋ şān-ile 

Şeyħleri māt itdüŋ hep bürhān-ile 

Şāhlar ķuluŋ oldı māl u cān-ile 

Her biri ķul śalmış der Ĥācı Bektāş758 

                      

                      III 

3. Seni sevdük saŋa senden yaķılduķ759 

Yezįdlerüŋ760  keŝretinden śıķılduķ 

Her birimüz genc-i ġamda ŧıķılduķ 

Yetiş bu imdāda Er761 Ĥācı Bektāş 

[107a] 

                                  IV 

4. Kerāmet kānisün yoķ senüŋ teki762 

Mü’minüŋ cānısun münkirüŋ şeki 

Žāhirde bāŧında degülsün iki 

Yetmiş üç milletdür763 bir Ĥācı Bektāş 

 

 

                       V 

5. Pįrlerüŋ pįrisün źāt-ı ‛ālįsün 

Her ‛ālemüŋ764 kānısun şāh velįsün 

‛Abdal Mūsį kendi ķızıl velįsün765 

Sende ħatm oldı her ser Ĥācı Bektāş 

                                                      
757 Kenzî D., Nefes, s. 151. 
758 Bu dörtlük a.g.e.’de mevcut değil. 
759 saŋa senden yaķılduķ: senden yana yıķıldıķ D. 
760 Yezįdlerüŋ: Münkirlerin D. 
761 er: nur D. 
762 Kerāmet kānisün yoķ senüŋ teki: Pįrlerin pįrisin yoķ saŋa teki D. 
763 milletdür: milletsin D. 
764 Her ‛ālemüŋ: Hem ‛ilim D. 
765 velįsün: delisin D. 
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                       VI 

6. Biz muĥibbüz saŋa cāndan mā’ilüz 

Eşigüŋ śallanur kemer sā’ilüz  

Her ne ķadar cevr eyleseŋ kā’ilüz 

Fedādur yolında ser Ĥācı Bektāş766 

                  

                       VII 

7. Ķul kemter Kenzįyüm saŋa dayandum 

Himmetüŋle uyur idüm767 uyandum 

Çü ġam istedigüŋ768 virdüŋ inandum 

Benüm de murādum vir Ĥācı Bektāş  

 

109769 

Destūr 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün /Fā‘ilātün /Fā‘įlün 

1. Mücrimem rūy-ı siyāh ednā giriftār-ı ĥazįn 

Senden özge kimse bilmem sensün erĥam-rāĥimįn770 

Luŧfuŋa iĥsānuŋa fermānuŋa ĥikmet ķarįn 

Vir murādum bāb-ı luŧfıŋdan ile’l-‛ālemįn771 

Senden özge kimse yoķ her kimseye sensün mu‛įn 

 

2. Cümlenüŋ ma‛būdı sensün  ķāżį’ül-ĥācātsun 

Evvel ü āħir hakįmsün sāmi’ül-eśvātsun 

On sekiz biŋ āleme yā Rabb mücįbü’d-da‘vātsun772 

Vir murādum bāb-ı luŧfıŋdan ile’l-‛ālemįn 

Senden özge kimse yoķ her kimseye sensün mu‛įn 

 

3. Muśŧafāya tā ezel iķrār u įmān eyledüm 

Ĥaydara ķanber gibi şeksiz fedā cān eyledüm 

Āl-i Ĥaydar mihrini cānumda mihmān eyledüm  

Vir murādum bāb-ı luŧfıŋdan ile’l-‛ālemįn 

                                                      
766 Bu dörtlük a.g.e.’de mevcut değil. 
767 Himmetüŋle uyur idüm: Uyur idim himmetinle D. 
768 Çü ġam istedigüŋ: Hep isteyenlere D. 
769 Şiirin şairi hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. 
احِ ِمينَ  770 ُ َخْيٌر َحاِفًظا ۖ َوُهَو أَْرحَ ُم الرَّ  Yakub onlara, "Onun hakkında قَاَل َهْل آَمنُُكْم َعَلْيِه إَِّلَّ َكَما أَِمْنتُُكْم َعلَٰى أَِخيِه ِمْن قَْبُل ۖ فَاَّللَّ

size ancak, daha önce kardeşi hakkında güvendiğim kadar güvenebilirim! Allāh en iyi koruyandır ve O, 

merhametlilerin en merhametlisidir" dedi. (Yûsuf Sûresi 64. âyet) 
 Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik. (Enbiyâ Sûresi (!Ey Muhammed) َوَما أَْرَسْلَناَك إَِّلَّ َرْحَمةً ِلْلعَالَِمينَ  771

107. âyet) 
772 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
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Senden özge kimse yoķ her kimseye sensün mu‛įn 

 

4. Muśĥaf-ı ĥüsnüŋ Ĥasan tenzįl-i āyet yā Ĥüseyn 

Vāriŝ-i cūd u seħā şāh-ı velāyet yā Ĥüseyn 

Ħāk-i pāy-i dergehüŋ luŧf-ı ‛ināyet yā Ĥüseyn 

Vir murādum bāb-ı luŧfıŋdan ile’l-‛ālemįn 

Senden özge kimse yoķ her kimseye sensün mu‛įn 

[107b] 

5. Şāh ‛Alį Zeyne’l-‛Abā ‛aşķında rāĥat bulmuşam 

Bāķıruŋ bābında ben kesb-i sa‛ādet bulmuşam 

Ca‛fer-i Kāžım Rıżā ĥaķķı hidāyet bulmuşam 

Vir murādum bāb-ı luŧfıŋdan ile’l-‛ālemįn 

Senden özge kimse yoķ her kimseye sensün mu‛įn 

 

6. Şāh Taķį vü bā-Naķį ‛Askerį sulŧān içün 

Mehdį-i śāĥib-hidāyet mü’mine įmān içün 

Kāşif-i sırr-ı risālet ĥüccet-i bürhān içün   

Vir murādum bāb-ı luŧfıŋdan ile’l-‛ālemįn 

Senden özge kimse yoķ her kimseye sensün mu‛įn 

 

7. Sen şefā‛at maĥremisün kün fekānuŋ kānısun 

Enbiyā sırrında ħātem dü-cihān sulŧānısun 

Tā ezel Kāşif gedānuŋ derdinüŋ dermānısun 

Vir murādum bāb-ı luŧfıŋdan ile’l-‛ālemįn 

Senden özge kimse yoķ her kimseye sensün mu‛įn 

 

110773 

Destūr 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilün 

1. Ey göŋül āmāde ol kim geldi māh-ı ġam-fežā 

Başla feryāda ki oldur derd-i ‛uşşāķa devā774 

Ey felek lāyıķ mıdur inśāf ķıl775 gördüŋ revā 

İçdiler cām-ı şehādet ħānedān-ı Muśŧafā776 

Cān fedā olsun yoluŋda ey Ĥüseyn-i Kerbelā 

 

                                                      
773 Molla Murâd D., Muhammes, s. 67-68. ÇETİNER, Mehmet (2010), Molla Murad ve Türkçe Divanı 

(İnceleme-Metin), YLT, Kırıkkale. 
774 devā: revā D. 
775 inśāf ķıl: böyle niçün D. 
776 ħānedān-ı Muśŧafā: ħānedānda śafā D. 
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2. Cedd-i pākinden ĥayā ķalmadı ol zālimler āh 

Ey śaçı sünbül yaŋaġı gül yüzi şems ile māh 

Mātemüŋ ŧutdı felek ķan aġlayup her śubĥgāh 

Ķıydılar sen gibi sulŧāna dirįġ ey vāh u vāh777  

Cān fedā olsun yoluŋda ey Ĥüseyn-i Kerbelā 

 

3. Vāriŝ-i mülk-i ħilāfet eylemiş Rabb-i Celįl778 

Eylemiş icrā-yı aĥkām itmege anı vekįl  

Bu bedįhį sözlerüme ister iseŋ sen delįl 

Ceddinüŋ biri Muĥammed biri İbrāhįm Ħalįl 

Cān fedā olsun yoluŋda ey Ĥüseyn-i Kerbelā 

[108a] 

4. Pārelensin aŧlas-ı zįbā-i çerħ-i779 bį-ķarār 

Esmesin bir daħı ‛ālemde780 hevā vü rūzgār  

Gelmesin faśl-ı zemistān u ĥarįf ü nev-bahār 

Çün kim itdüŋ şerbet-i cām-ı şehādet iħtiyār 

Cān fedā olsun yoluŋda ey Ĥüseyn-i Kerbelā 

 

5. Vāķı‛āt-ı Kerbelāya nice ĥayrān olmayam 

Şem‛veş tācı‛ olınca nice giryān olmayam781 

Deşt-i ĥayretde miŝāl-i bįd lerzān782 olmayam 

Āh-ı āteş-bār-ile eflāk-i783 sūzān olmayam 

Cān fedā olsun yoluŋda ey Ĥüseyn-i Kerbelā 

 

6. Kim severse Muśŧafā evlādını ‛izzet bulur 

Ĥaşr olur anlar ile Ħaķdan784 nice raĥmet bulur 

Sįnesin çāk eyleyenler kevŝer ü cennet bulur 

Gel Murādā Şāh Ĥüseyne aġlıyan785 devlet bulur 

Cān fedā olsun yoluŋda ey Ĥüseyn-i Kerbelā  

 

 

 

                                                      
777 vāh u vāh: āh vāh D. 
778 mülk-i: sırrı D./ eylemiş: ķılmış ol D.  
779 çerħ-i: cünūħ D. 
780 Esmesin bir daħı ‛ālemde: İnmesün ‛ālemde bir daħı D. 
781 tācı‛: śubĥ D./ giryān: kurbān D. 
782 Deşt-i ĥayretde miŝāl-i bįd lerzān: Deşt-i ġamda ben niçün pürāh-ı nālān D. 
783 āteş-bār-ile eflāķ-i: şebavtle ħāk-i D.   
784 Ħaķdan: Ħaķķa bu D. 
785 Şāh Ĥüseyne aġlıyan: Şāh-ı Ĥüseyne a‛lā D. 



151 
 

111786 

Destūr 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilün 

1. Biz bu dünyā mensūbundan ‛uzlet itmişlerdenüz 

Śanma kim bu fānįye biz raġbet itmişlerdenüz 

 

2. Māl ü mülke baķmazuz hįç śūretā faħr itmezüz 

Kendüzin śūr u ĥaķĮr bį-‛izzet itmişlerdenüz 

 

3. Baħş idüp dünyāyı alduķ biz Ĥaķuŋ dįdārını 

Rūĥumuz dārü’l-beķāya rıĥlet itmişlerdenüz 

 

4. Gerçi bu ħalķuŋ yanında ķadrümüz yoķ źerrece 

Ma‛nį bāzārında ammā ķıymet itmişlerdenüz 

 

5. Biz Ĥüseynį meşrebüz hem bende-i şāh-ı ġulām 

Āl-i evlāda ezelden bį‛at itmişlerdenüz 

[108b] 

6. Biz Ķureyş ehli degülüz Hāşimį neslindenüz    

Śad hezārān ħāricįye la‛net itmişlerdenüz 

 

7. Ey Nesįmį müdde‛įler cevr iderse ġam degül 

Dost ucından zehr-i mārı şerbet itmişlerdenüz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
786 Nesîmî mahlaslı şiirlere yer veren ilgili çalışmalarda tespit edilememiştir. 
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112787 

Destūr 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilün 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
787 Şems-i Tebrîzî mahlaslı şiirlere yer veren ilgili çalışmalarda tespit edilememiştir. Şiir Farsça olduğu için 

orijinaline yer verilmiştir. 
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113788 

Destūr 

Müctes Bahri 

Mefā‘ilün/Fe‘ilātün/Mefā‘ilün/Fe‘ilün 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [109a] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
788 Şems-i Tebrîzî mahlaslı şiirlere yer veren ilgili çalışmalarda tespit edilememiştir. Şiir Farsça olduğu için 

orijinaline yer verilmiştir. 
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114789 

Destūr 

Hezec Bahri 

Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Mefā‘įlün 

1. Marįż-i ‛aşķınam yoķ bende ŧāķat yā Resūlu’llāh 

Düşüp ķaldum yine bį-tāb u ĥayret yā Resūlu’llāh 

Girince destüme genc-i hacālet yā Resūlu’llāh 

Girāndur çeşm-i dilde ħāˇb-ı ġaflet yā Resūlu’llāh 

Meger bįdār ide śubĥ-ı hidāyet yā Resūlu’llāh 

[109b] 

2. Dehānum mihr-i ħāmūş-ı muĥabbet sįnemüz nālān 

Tenevvür ġamda ālām-ı firāķuŋla çeker büryān 

Sevād-ı dūd-ı āhum eylemek mümkün müdür pinhān 

Derūnum şu‛le-zār itdi ser-ā-ser āteş-i ‛iśyān 

Meger iŧfā’ ide eşk-i nedāmet yā Resūlu’llāh 

 

3. Feżā-yı sįnemi şimden-gerü tįġ-ı sezā itse 

Taĥammülde ķuśūr itmem felek cevr ü cefā itse 

Ķabā-yı cismümi āteşlere yaķsa hebā itse 

                                                      
789 Yahya Nazîm D., Tahmis, s. 436-437. TBMM arşivindeki yazma nüshasından karşılaştırma yapılmıştır. Adres: 

https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/handle/11543/2761 Erişim Tarihi: 06.01.2018) 

https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/handle/11543/2761
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N’ola bār-ı girān-ı ma‛śiyet ķaddüm dü-tā itse 

Getürmez790 ĥāśılı ŧaġ olsa ŧāķat yā Resūlu’llāh 

 

4. Girizgāh-ı necāta yol bulur mı geçmeyen serden  

Keremkāra faķįr ü ‛ācizüŋ devr eylemem derdin 

‛Ataş-ı ümmetüŋ iŧfā’ iderken āb-ı kevŝerden 

Ümįd oldur olam āzāde bįm-i hevl-i maĥşerden 

İdersüŋ mažhar-ı ayn791 u ‛ināyet yā Resūlu’llāh 

 

5. N’ola devvār olursa çerħ ü çenber ĥükm-i şer‛iŋle                                  

Żiyā-baħş oldı mihr ü māh-ı enver ĥükm-i şer‛iŋle                            

Anuŋçün sūd-ile ŝābitdür aħter ĥükm-i şer‛iŋle      

Cihān zįr-i nigįnüŋdür ser-ā-ser ĥükm-i şer‛iŋle 

Saŋa maħśūśdur mühr-i nübüvvet yā Resūlu’llāh 

 

6. Olurlar sāye-i zįr-i cenāĥuŋda senüŋ ħürrem 

Olınca rūz-ı rūstāħįz ümmetüŋ ‛uśāt mün‛im 

Gürūh-ı enbiyālar evliyālar oldılar mükrim 

Muŧį‛-i bārgāh-ı da‛vetüŋdür ‛ālem ü ādem 

Müsellem źātuŋa emr ü risālet yā Resūlu’llāh 

[110 a]  

7. Gül-i gül-zār-ı vaśfuŋda senüŋ bunlar hezāruŋdur    

Rehüŋde baş u cān terk eyleyen ‛uşşāķ-ı zāruŋdur 

Ebūbekr ü ‛Ömer ‛Oŝmān u Ĥaydar yār-ı ġāruŋdur 

Metįn-i üstüvār olsam ‛aceb mi çār-yāruŋdur 

Çehār erkân-ı eyvān-ı şerį‛at yā Resūlu’llāh 

 

8. Şeb-i deycūr-ı eŧvār            reng-i ‛iśyānum  

Nice dest-i günāhdan ķurtıla çāk-i girįbānum     

Deriŋden dūr olursam ĥayf n’ola ĥāl-i perįşānum 

Ķabūl eyle meded redd-ile maĥrūm itme sulŧānum 

Senüŋ maĥzūnuŋam sen eyle şefķat yā Resūlu’llāh 

 

9. Düşüp ķaldum aya kān-ı kerem genc-i nedāmetde 

Hevā-yı nefs-ile pāmāl olup ħāk-i meźelletde 

Şehenşāhā saŋa ķaldı işüm ancaķ nihāyetde 

Benüm de ĥālüme raĥm eyle hengām-ı şefā‛atde 

‛Uśāt-ı ümmete rūz-ı ķıyāmet yā Resūlu’llāh  

 

                                                      
790 Getürmez: Görmez D. 
791 ‛ayn: ‛ayş M. 



156 
 

10. Kemāl-i iĥtiyāc-ı faķr eyler ħāmemüz įmā 

Bu efkār ile sįnemde olur nār-ı caĥįm peydā 

Tehį-dest bį-‛amel mücrim ķuluŋdur hātifüŋ ĥālā 

Günehkārum günehkārum günehkārum Nažįm-āsā 

Şefā‛at ķıl şefā‛at ķıl şefā‛at yā Resūlu’llāh 

 

115792 

Destūr 

Hezec Bahri 

Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Mefā‘įlün 

1. İlāhį ‛afvuŋa maġrūrdur her dem bu dil-i şeydā 

Cesāret itdi ‛iśyāna anuŋçün saŋa ey Mevlā 

 

2. Günāha yād idüp her dem gözinden dem niŝār793 eyler 

İder tā śubĥ olınca nālelerle794 āh u vāveyla 

[110b] 

3. Yüzi yoķdur ki varsın Ĥażretine rūz-ı maĥşerde 

Eger böyle giderse şüphe yoķ elbet olur rüsvā 

 

4. Şaşırmış deşt-i ĥayretde gezer bį-çāre Mecnūnveş 

Benümle meşveret eyler ki bir yol gösterem aŋa 

 

5. Didüm ki ey dil-i bį-çāre benden ķaŧ‛ı ümįd it 

Ki ben senden de gümrāhum795 nice yol gösterem saŋa 

 

6. Ne emre imtiŝāl itdüm ne menhįden ĥaźer itdüm 

Ne ŧā‛at ne ‛ibādet rūz u şeb ‛iśyāndayum ĥālā 

 

7. Yıķılmış pįşegāh-ı çeşmüme ‛iśyānımuŋ rūzı796 

Görince ĥayret olurdu ki gördüm kūh-ı ķāf-āsā 

 

8. Hevā-yı nefsüme uydum ne źikrüm var ne fikrüm var 

Seĥerlerde münācāt itmedüm bįdār olup797 aślā 

 

                                                      
792 Molla Murâd D., Kaside, s. 51-55.  ÇETİNER, Mehmet (2010), Molla Murad ve Türkçe Divanı 

(İnceleme-Metin), YLT, Kırıkkale.  
793 niŝār: şār D. 
794 nālelerle: nālelere D. 
795 gümrāhum: kemin hem D. 
796 pįşegāh: pįş-gāh D./ rūzı: vizri D. 
797 olup: olur D. 
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9. Yānurdum ħāˇb-ı ġafletde teheccüd neydügin bilmem798 

İderdüm aġlayanlardan beķānuŋ799 nāmını ıśġā 

 

10. Ne rāh-ı sünnete gitdüm ne śāliĥlerle ĥaşr oldum 

Olurdum rūz u şeb ehl-i hevāya pįşvā ammā 

 

11. Ĥayıf śad ĥayf ‛ömr-i nāzenįni eyledüm itlāf 

Reh-i fısķ u fücūra śarf idüp heb800 itmişem ifnā 

 

12. Egerçi ben cevāb-ı801 pür-śavābı söyledüm lākin 

İşitdi diŋledi bir bir802 mücāb olmadı dil ķaŧ‛ā 

 

13. Āmāde803 eyleyüp evvelki ķavlin eyledi tekrār 

Muśırr oldı sözinde diŋlemez söz bir ‛aceb ġavġā 

 

14. Görüp aĥvālin inśāf eyledüm zįrā ki dinmişdür 

Urur her bir ħaşįşe el ġarįķ-i lücce vü deryā 

 

15. Çü gördüm çāresi yoķdur ki ŧutmış ceyb ü dāmānum804 

Baŋa ħaśm-ı ķavį olup ħuśūmetle ider da‛vā805   

[111a] 

16. Didüm gel ey dil-i bį-çāre sen de ben de bį-çāre 

Bulup bir çāre-sāzį idelüm aĥvālimüz įmā 

 

17. Didi kimdür bu emr-i müşk-ile bir çāre-sāz olsun 

Bu derd-i bį-devāya çāre bilmez bu806 ‛Alį Sįnā 

 

18. Didüm ey dil şaşırma kendüŋe gel ‛aķlını cem‛ it 

Bunuŋ bir çāre-sāzį var bilirsün sen de Ĥaķ807 ra‛nā 

 

19. Didi kimdür bu derdüŋ çāre-sāzį luŧf idüp söyle 

Kerem eyle delālet ķıl berāber gidelüm cāna 

 

                                                      
798 teheccüd neydügin bilmem: baħtsız oldıġıma D. 
799 beķānuŋ: yegenlik D. 
800 heb: -D.  
801 cevāb: ĥūb D. 
802 bir bir: her bir D. 
803 Āmāde: İ’tinā D. 
804 çü: bunu D./ ki ŧutmış ceyb ü dāmānum: baśulmışlar veznā D. 
805 olup: oldı D./ ider da‛vā:  nedir i‛vā D. 
806 bu: Ebū D. 
807 Ĥaķ: ber D. 
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20. Bu ‛iśyān-ile maĥcūbem cesāret ķande ben ķande 

Yüzüm yoķdur o dergāha ki varam ben tek ü tenhā 

 

21. Didüm ey dil senüŋ de hem benüm de derdüme dermān 

İden hādį’s-sebįl ħayrü’l-beşerdür şüphe yoķ lālā 

 

22. Ne hādį ne beşer            808 sezā olmaz ki źātı-ile 

Risālet hem nübüvvet ħatm olındı böyledür ma‛nā 

 

23. Muĥammed Muśŧafādur nām-ı pākį emr-i bārįyle 

Mükennādur Ebu’l-Ķāsımla āgāh ol dil-i da‛nā 

 

24. Ħudā şānında inzāl itdi levlāk ile erselnāk809 

Vekįl itdi umūrında diledigin yapar ĥālā 

 

25. Buyurmışdur uyur çeşmüm göŋül dįdem uyanıķdur810 

Belį gerçek buyurmışdur bu sözde reyb yoķ Ĥaķķa 

 

26. Ĥabįb-i Kibriyādur hem Ĥalįlu’llāhıdur el-Ĥaķ  

 Birisi cedd-i mįrāŝı birin Ĥaķ eyledi i‛ŧā 

 

27. Ne şüphe ümmeti olmaķ Nebį olmaķdan evlādur 

Olacaķdur aŋa ümmet inince Ĥażret-i ‛Įsā 

 

28. Ne incįlin oķur ħalķa ne āyetin ider ižhār 

Hemān nāzil olan Ķur’ānuŋ eyler ĥükmini811 icrā 

 

29. Bunuŋ gibi Nebįye ümmet olurdı dil-i ez-cān 

Bu dünyāya gerü gelmiş olaydı Ĥażreti Mūnis812 

[111b] 

30. Şeb-i mi‛rācı da itdi imāmet Cebrā’il ķāmet813 

Şeref buldı mübārek maķdeminden Mescid-i Aķśā 

 

                                                      
808  : dinmek D. 
 Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik. (Enbiyâ Sûresi (!Ey Muhammed) َوَما أَْرَسْلنَاَك إَِّلَّ َرْحَمةً ِلْلعَالَِمينَ  809

107. âyet)  
810 uyur çeşmüm göŋül dįdem uyanıķdur: āb-ı çeşmim gözüm bįdārdır her şeb D. 
811 eyler ĥükmini: aĥķāmıŋ ider D. 
812 -D. 
813 ķāmet: iķāmet D. 
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31. Ħudādan da‛vet içün geldi Cebrā’il ü Mikā’įl 

Nice yüz biŋ meleklerle ki814 ŧoldı Yeŝrib ü Baŧĥā 

 

32. Alup bir tāc-ı a‛lā hem kemer hem ĥulle-i cennet 

Yine aldı berāber bir Burāķ vü āsmān815-peydā 

 

33. Sa‛ādetle süvār oldı o şāh-ı seyyidü’l-kevneyn 

Rikāba girdiler cümle sürūş-ı ‛ālem-i bālā 

 

34. Gelüp bir laĥžada Ķudse çıķup andan daħı ‛arşa 

Buŋa bürhān-ı kāfįdür ki śubĥanellezį esrā816 

 

35. Tecellį-i cemāl oldı göz-ile gördi Allāhı 

Neler vaĥy eyledi ol dem buyurmışdur ki mā evśā817 

 

36. Bu iĥsānlar kime oldı Ĥabįbu’llāhįden ġayrı 

Bu ikrāmla mükerrem olmadı hiçbir Nebį818 ĥāşā 

 

37. Gel imdi gidelüm ey dil sürelüm yüz o dergāha 

Anuŋ dergāhı olmuşdur ‛aśāne maķśad-ı aķśā819 

 

38. Melekler rūze-i pāküŋ ŧavāf itmekdedür her dem820 

Ĥuśūl-i maŧlaba821 oldı vesįle dergehi vālā 

 

39. Anuŋ  źāt-ı şerįfüŋ Ĥażret-i Ĥaķ Celle ķılmışdur822 

Cemi‛-i enbiyāya evliyāya melce-i zįbā823 

 

40. Diyelüm yā Resūlu’llāh bize raĥm eyle şāyānuz 

Düşürdi cāh-ı ħizlānā bizi iblįs-i pür-aġvā824 

 

                                                      
814 ki: -D. 
815 vü āsmān: asmānā D. 
 ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرٰى بِعَْبِدِه َلْيًَّل ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إِلَى اْلَمْسِجِد اْْلَْقَصى الَِّذي بَاَرْكنَا َحْولَهُ ِلنُِريَهُ ِمْن آيَاتَِنا ِۚ إِنَّهُ ُهَو السَّ ِميُع اْلَبِصيرُ  816

Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan 

çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allāh’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla 

işitendir, hakkıyla görendir. (İsrâ Sûresi 1. âyet) 
817 -D. 
818 hiçbir Nebį: hiçbirisi ĥāşā D. 
819 -D. 
820 rūze: rūşen D./ ŧavāf: ŧolu D. 
821 maŧlaba: maġlebe D. 
822 anuŋ: arar D./ Ĥaķķ Celle: Allāh D. 
823 enbiyāya: enbiyā vü D./ zįbā: bālā D. 
824 cāh-ı ħizlānā bizi iblįs-i pür-aġvā: çārħile lāne bizi bir bir gümān hā D. 
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41. Elümüz ŧut ħalāś eyle bizi825 cāh-ı delāletden 

Senüŋ cāhına nisbet cāh degüldür olsa da ġayyā826 

 

42. Ya nefs-i kāfirüŋ itdikleri ta‛dāda827 mümkün mi 

Ne ĥācetdür828 diyem bir bir size heb cümlesi beydā  

 [112a] 

43. İkisi ittifāķ itdi berā-yı iħlāśa sa‛y itdi829 

Meded senden kerem-kār-ı ümemsün ey kerem-fermā830 

 

44. Bu dünyāda bizi āl831 ellerinden eylesin taħlįś 

Daħı rūz-ı cezāda it şefā‛atle bizi incā 

 

45. Ķabūl eyle ricāmuz bizden erĥamsun bize şeksiz 

Gelür cūş u ħurūşa raĥmı elbetde olur832 deryā 

 

46. Şefā‛at itdigi anda ne mümkündür ki redd olsun833 

Ķabūl idüp o demde śuçlarımuz ‛afv ider Mevlā834 

 

47. Göŋül bį-çāresi çün kim işitdi bu sözi benden 

Biraz güldi835 yüzi göŋli açıldı didi kim yārā 

 

48. Sözüŋ Ĥaķdur belį şek yoķ olursa ‛öźrümüz maķbūl836 

Görüp aĥvālimüzde redd iderse neyleriz cānā837 

 

49. Didüm yalvarıruz da hem dirüz ki Murtażā ĥaķķı 

Baġışla cürmümüz ‛iśyānımuz luŧfet şehenşāhā 

 

50. ‛Aliyü’l-Muctebānuŋ838  ĥürmetiŋe ey kerem kānı 

Bizi dil-mürdelikden ‛afv u iĥsānuŋla ķıl iĥyā  

 

                                                      
825 Elümüz ŧut ħalāś eyle bizi: Elyaķ ŧut kāzimin ile bizri D. 
826 cāh degüldür olsa da gayyā: bir dükān olsa beacā D. 
827 itdikleri ta‛dāda: itdiklerini ta‛dād D. 
828 ĥācetdür: ĥācet ben D. 
829 berā-yı iħlāśa sa‛y itdi: biri arż-ı lāle ĥay itdi D. 
830 kerem-fermā: mükerremler D. 
831 āl: -D. 
832 olur: olup D. 
833 redd olsun: ulu devlet D. 
834 Ķabūl idüp o: Ķabūlünden bu D./ suçlarımuz ‛afv ider Mevlā: suçumuz ‛af eyle gel rabbā D. 
835 güldi: göŋül aldı D. 
836 Sözüŋ ĥaķdur: Sözlerim öźrini D./ maķbūl: -D.     
837 iderse: idüp D./ cānā: Cebbārā D. 
838 ‛Aliyü’l-Muctebānuŋ: ‛Aynı maĥabbet anuŋ D. 
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51. Yine hem ķurre-i ‛aynuŋ Ĥasan ile Ĥüseyindür 

İkimüzi daħı ikisine baħşeyle ħünkāra 

 

52. Meded dil-teşne839 ķalduķ Kerbelāyı vādį-i ġamda 

Zülāl-i feyż840 ü elŧāfuŋla eyle bizleri irvā 

 

53. Daħı ol duħter-i pākįze-i841 ħayrü’n-nisā ĥaķķı  

Buyurduŋ nām-ı pāküŋde anuŋ Fāŧımatü’z-Zehrā 

 

54. Bizi ol ķurretü’l ‛ayna baġışla yā Resūlu’llāh 

Nigāh u iltifāt ile şefā‛at ķıl kerem-kārā842 

 

55. Bilür misin ki kimdür Faŧıma ey dil ‛aceb sen de843 

Beyān eyler biraz ķadrin bu beyti āti-i ra‛nā844 

[112b] 

56. Kenįzekveş ķapusında iderdi cümlesi ħürmet845     

Kör idi Meryem ü Āsiye Hacer māder-i Yaĥyā846 

 

57. Be güft ü gūyı söylerdüm göŋül diŋlerdi śıdķ-ile847  

İki ķat yay gibi ķaddi feraħla oldı tįr āsā848 

 

58. Didi ķalķ imdi ŧurma gidelüm ol ol-durur gāha 

Sürüp yüz idelüm bu cürm-i bį-pāyāndan isti‛fā 

 

59. Aya şāh-ı rusül raĥm it dil-i āvāre gelmişdür 

Murād ardında ŧurmışdur hezārān849 şerm-ile ammā 

 

60. Becāhı ķurra-i ‛aynı to nāmı ān Ĥasan bāşed 

Diger ķurre ki gūyendeş Ĥüseyn-i Kerbelā isrā 

 

61. Be ĥaķķı Ĥamza vü ‛Abbās be ĥaķķı Ca‛fer-i Ŧayyār 

Be ĥaķķı Ĥaydar-ı Kerrār be-ĥaķķı Fāŧıma Zehrā 

 

                                                      
839 dil-teşne: gene minnete D. 
840 feyż: ķabż D. 
841 pākįze-i: pākįze D. 
842 kerem-kārā: bikri bekrā D. 
843 Bilür misin: buyurmuşsun ki D./ ‛aceb sen de: hücceti bende D. 
844 eyler biraz: eyleriz D./ beyti āti-i ra‛nā: beytde onı muŧahherā D. 
845 Kenįzekveş ķapusında: küŝūruŋ ķabūlunden D./ cümlesi ħürmet: cümlesin tecdįd D. 
846 Kör idi: Görürsem D./ Āsiye: şānı D./ māder-i Yaĥyā: māze illā fihā D. 
847 Be güft ü gūyı: Bu kim görür D./ diŋlerdi śıdķ-ile: beklerdi mürid ķıble D. 
848 tįr āsā: bį-riyā D. 
849 tįr āsā: bį-riyā D. 
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116850 

Destūr 

Remel Bahri 

Fe‘ilātün/Fe‘ilātün/Fe‘ilātün/Fe‘ilün 

 

1. Şem‛-i ‛aşķ-ı Ĥasaneyn benem ‛ulvįyüm ‛ulvį851 

Rūĥ-ı a‛dāyı yaķar āteş-i‛aşķum ‛ulvį 

 

2. Ebr olur āhum olup teşne şehįdi aŋıçün   

Yaġdurur bārını la‛net  

 

3. Kerbelāya irişür śā‛iķa-i āh-ı belā 

Ĥamdüli’llāh ki dilüm ķuvvet-i Ĥaydarla ķavį 

 

4. Ne revā rāfiżį ta‛bįri muĥibb-i ālį   

Hem Yezįdi olana nisbet-i sinnį senevį 

 

5. Eyledi Fāżılı bülbül gibi nālān giryān 

Ol iki ġonce-i şüküfte-i bāġ-ı nebevį 

 

117852 

Destūr 

HezecBahri 

Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Mefā‘įlün 

[113a] 

1. Gel ey ‛āşıķ baŋa ayla gelen māh-ı maĥarremdür 

Bilürsün Kerbelānuŋ vaķ‘ası emr-i mu‘ažžamdur  

 

2. Muĥammed Muśŧafānuŋ ķurretü’l-‛aynı Ĥüseyn iken 

Niçün oldı bu işler ĥikmeti bir emr-i mübhemdür 

 

3. Degül mi cedd-i pāki Ĥażret-i faħr-i Resūl anuŋ 

Aŋa vālid degül midür ‛Alį ki şāh-ı efhemdür 

 

4. Ne devletdür ki olsun Ĥażret-i Zehrā aŋa māder 

Ĥasan olsun birāder ki şebįhe faħr-i ‛ālemdür 

 

5. Küçük ‘ammısı oldı Ca‛fer-i Ŧayyār uçmaķda 

‘Aķįl bin Ebį Ŧālib Ĥüseyne başķa bir ‘amdur 

 
                                                      
850 Şiirin şairi hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. 
851 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
852 Murâd mahlaslı şiirlere yer veren ilgili çalışmalarda tespit edilememiştir. 
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6. Büyük ‘ammısı kimdür der iseŋ ‛Abbās ile Ĥamza 

Muĥammed Muśŧafāya daħı bunlar ‛amm-ı ekremdür 

 

7. Śorarsaŋ ceddesinden Fāŧıma bint-i eseddür bil 

Kefen itdi ķamįs-i Ĥażret-i Aĥmed müsellemdür 

 

8. Ħadįce aŋa oldı cedd-i diger bil ey ‛āşıķ 

Selām indi buŋa Ĥaķdan bu bir emr-i mu‛ažžamdur 

 

9. İmām Ĥażret-i Zeyne’l-‛Abād oldı aŋa ferzend 

Mülaķķab oldı seccād ile ‛ilmi bir ulu yemdür 

 

10. Şehįdidür Ĥüseyn-i Kerbelānuŋ Bāķır u Ca‛fer 

Leb-ā-leb ‛ilm-ile memlū birer genc-i muŧalsamdur 

 

11. Ebū Ŧālible ‛Abdü’l-Muŧŧalib hem Ĥażret-i Hāşim 

Ħalįlu’llāh-ı İbrāhįm daħı cedd-i mükerremdür  

 

12. Resūl-i Kibriyāya üç cihetden de ķarįb oldı  

Veledlik var ‘aśūbet var daħı żį-raĥm-ı maĥremdür 

[113b] 

13. Kimüŋ var böyle ecdād-ile a‘mām-ı vü ceddāhet  

Ĥasetden ġayrı bir ferd olmadıġuŋda müsellemdür 

 

14. Bunuŋla ceng olur mı sen de inśāf it müselmāna 

Bunuŋla ceng itmek āħiretde yās u mātemdür 

 

15. Yücelmişken ħilāfet ħil‛atı ŧūbā-yı ķarįne 

Yezįde bį‛at içün cenge geldiler Yezįd kimdür 

 

16. Hümā-yı lā-mekānı zāġ-ı kūh-ħvāre uyar mı hįç  

Bu teklįf-i ‘anįfi eyleyen kāfir ne sersemdür 

 

17. Ķuşandılar o şāh-ı cümle etbā‛ıyla kāfirler 

O gün ki oldı bu iş ġurre-i şehr-i muĥarremdür 

 

18. O arżuŋ nāmı oldı Kerbelā ey ‛āşıķ-ı şeydā 

Fırātı kesdiler evvel bu ādemler ne ādemdür 

 

19. Belā yārānı gibi yaġdururdı tįri kāfirler 

Bu ihmālüŋ śoŋı rūz-ı cezāda şüphesiz ġamdur 
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20. Onuncı gün ki ‛āşūra güniydi o şeh-i ‛ālem 

Şehįd olmaġ-ile etbā‛ı yalŋız ķaldıġı demdür 

 

21. Süvār oldı atına seyfini aldı eline hem 

Gebertdi ĥayli kāfir yerleri nār-ı cehennemdür 

 

22. Teveccüh eyledi nehre śu içmemişdi on gündür 

Oķ atdı cümlesi çün kim ‛adāvetde muĥkemdür 

 

23. İśābet itdi oķlar cism-i şāhı oldı hep mecrūĥ 

Şikest oldı dür-i dendānı yāhū cūş iden demdür 

 

24. Śusuzluķ bir ŧarafdan ża‛f geldi cism-i pāküŋe 

Atından düşdi ħāke üşdi kāfirler ne ažlemdür 

[114a] 

25. Cüdā itdi ser-i pür-devletin ol dem şemir mel‛ūn     

Ki zįrā Ĥažret-i Ĥaķdan şehādet emr-i mübremdür 

 

26. Vücūd-ı nāzenįnüŋde var idi yetmiş iki zaħm 

Yahūdįden bu ħāinler eşed oldı müfaħħamdur 

 

27. Bıçaķ ķat‛ itmedi ol gerden-i şāh-ı şehįdānı  

O gerden būsegāh-ı Ĥażret-i Sulŧān-ı Ekremdür 

 

28. Ne a‛cebdür każādan ķat‘-ı aķdām itdi kāfirler 

Be-hey kāfir nedendür bu ħuśūmet söyle bu kimdür 

 

29. Muĥammed Muśŧafānuŋ ķurretü’l-‛aynı degül mi bu 

Eger inkār iderseŋ Ĥażret-i Allāh a‛lemdür 

 

30. Hezārān śad hezārān la‛net olsun Ĥażret-i Ĥaķdan 

Yezįde śad hezārān la‛net itmek emr-i elzemdür 

 

31.  Murādā sen muĥibb-i ħānedānsun Ħaķķa şükr eyle 

Resūlüŋ Ālįnüŋ ĥubb-i nuśūś ile muĥabbetdür 
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118853 

Destūr 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilün 

1. Gel berü ey maĥrem-i Ħaķķ ‛ayn u cim erkāndasuŋ 

Sem‛-i cān-ile cevābum diŋle dur meydāndasuŋ 

İmtiĥān ise murāduŋ eyva’llāhum var saŋa854 

İbtidā tācum śorarsaŋ meclis-i ‛irfāndasuŋ 

 

2. Tācum elif tācıdur kim giydi şāh-ı evliyā 

Maĥremüm muĥabbet içün didi ħatm-ı enbiyā 

Dört ķapudan gir ħaber almaķ dilerseŋ zāhidā 

Çār ‛anāśırdan işāret oldı bil insāndasuŋ 

 

3. Tācımuŋ                śorup Ĥaķķa itmem cidāl 

On iki imāma cā’iz didiler ehl-i  

Hem celālisi daħı yigirmi dörtdür ehl-i ĥāl 

‛Ārif iseŋ gel anı yād eyle kim bir andasuŋ 

[114b] 

4. Gerçi Veysel Ķarānįden bu fenāyim yādigār 

On iki yol                   śoŋ nihān itdi o yār  

Ger śorarsaŋ mührlerin ŧut ġulāġuŋ ey nigār  

Biŋbir esmāya işāret oldı bil Ķur’āndasuŋ 

 

5. Ħırķamız dört ĥarf-ile çün ki tamām oldı tamām 

Hem ħulūś-ile giyinmek ĥaydarį olmaķ merām 

Hem hidāyet rāsı raĥmet ķāf ķudretdür müdām 

Rāsı raĥmet hem rıżādur gör ki müstaĥsāndasun  

 

6. Teslįmümden ger śorarsaŋ diŋle ħoş beyāndadur 

Ĥažret-i İsmā‛ilveş cānum benüm ķurbāndadur855 

Bu vücūdum dost yolında ħāk-ile yeksāndadur 

Yüzüm yerde özüm derde gör bugün dįvāndasuŋ 

 

7. Deste gül içre gerü ben eyledüm anda ķarār 

Bülbül-i şūrįdenüm itsem ne vardur āh u zār 

Yenleri ħizmet yeridür yaķası çün źu’l-feķār  

Bu sırı eyle tefekkür gezme gel yabandasun 

 

                                                      
853 Şiirin şairi hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. 
854 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
855 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
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8. Tįġ-ı bendüm ger śorarsaŋ              miyānum benüm 

Tekmįl elif lām iledür heft u erkānum benüm 

Ĥaķ içün hem ŧutmuşumdur dost iķrārum benüm 

Mācerā-yı bāŧın içre duram imtiĥāndasuŋ 

 

9. Çilekeşlik gerçi çekmek Kerbelādandur bize 

Maĥrem-i esrār içün oldı bu dolaķlar bize 

Gerçi ki baba ‛Ömerden yādigār oldı bize  

Şāhid ol rāh-ı muĥabbet içre dįde-bāndasuŋ 

 

10. Māh-ı Muĥarrem içün oldı ķuşaġı çün įcād 

Māşį-i ŧaşı müdām gel olma andan isti‛ād 

İtme inkār şāh-ı merdān śofrasın eyle küşād 

Cān-ı dilden seyl-i ĥicāb ķalma bu elvandasuŋ  

[115a] 

11.                          gezdüm cihānı kim bulam cāna eŝer 

                         gördüm ‛ālem içre pür-hüner 

La‛netu’llāh ol Yezįd içün oldı tįġ u teber 

Gel keder itme śaķın bu zümre-i merdāndasuŋ 

 

 

12. Ħūrde-i pįrānı gör kim sırr yoķ pāyānı yoķ 

Her biri bir gūne ķoymuş rengi yoķ elvanı yoķ 

Yūsufį ‛ālem ledündür žāhirā ‛irfānı yoķ 

Görmek isterseŋ anı gör śor        raĥmandasuŋ 

 

119856 

Bismi’llāhi’r-raĥmāni’r-raĥįm  

Muzāri‛ Bahri 

Mef‘ūlü/Fā‘ilātü/Mefā‘įlü/Fā‘ilün 

1. Ey kişver-i risālete sulŧān-ı enbiyā 

Rūh-ı revān-ı cism-i rusül cān-ı enbiyā 

 

2. Mihr-i celį fürūġ-ı sipihr-i risāletüŋ 

Burc-ı nübüvvete meh-i tābān-ı enbiyā 

 

3. Hādį-i küll delįl-i sübül pįşvā-yı dįn 

Şāh-ı rusül şehenşeh-i źįşān-ı enbiyā 

 

                                                      
856 Yahya Nazîm D.1., Kaside, s. 104-106. 
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4. Aĥrār-ı ħayl-i server-i ser-cümle-i rusül 

Ebrār-ı ceyş-i dāver-i devrān-ı enbiyā 

 

5. Ümmet-sipāh-ı pādişeh-i aśfiyā-śufūr 

Śāĥib-ķırān-ı merkez-i meydān-ı enbiyā 

 

6. Maĥbūb-ı nāz-perver-i kāşāne-i yaķįn 

Sulŧān-ı nāzenįn şeh-i ħūbān-ı enbiyā  

 

7. İtmiş midād-ı śun‛-ı śalāt u selāmeti 

Ārāyiş-i kitābe-i eyvān-ı enbiyā 

 

8. Ĥallāl her su’āl ki nuŧķ-ı faśįĥidür 

Müşkil-güşā-yı mekteb-i ‛irfān-ı enbiyā 

 

9. Nā-ħande ħˇāce-i sebaķ-āmūz-ı ma‛rifet 

Ümmį laķab debįr-i debistān-ı enbiyā  

 

10. Bāġ-ı ruħuŋda olmuş o gįsū-yı ħam-be-ħam 

Müşgįn-şemįm-i sünbül ü reyĥān-ı enbiyā 

 

11. Berķ-ı cemāli nūr-ı serā-perde-i yaķįn 

Mişkāt-ı ĥüsnį şem‛-i şebistān-ı enbiyā 

 

12. Kuĥl-i ‛uyūn-ı cān-ı rusül ħak-i maķdemį 

Gerd-i ĥarįmi sürme-i a‛yān-ı enbiyā 

 

13. Olmış vücūdı ħil‛at-ı levlāk-ile ezel 

Sulŧān-ı çār bāliş-i dįvān-ı enbiyā 

 

14. Nām-ı şerįfi ser-süħan-ı faħrisi rusül 

Ser levĥa-i cerįde-i ‛unvān-ı enbiyā 

 

15. Nuŧķ-ı faśįĥidür binā-gūş-ı ĥaķķāŋį 

Her bir ĥadįŝi ĥüccet ü burhān-ı enbiyā 

 

16. Ĥaķ źātuŋ eylemiş ni‛am-ı cūd u luŧf-ile 

Sālār-ı bį-niyāz-ı ser-i ħˇān-ı enbiyā 

 

17. Ħoş geçmez idi sāye-i luŧfuŋda olmasa 

Ķadd-i bülendi ‛ar‛ar-ı būstān-ı enbiyā 
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18. Dārü’ş-şifā-yı ‛aşķı ‛alįli dil-i rusül 

Derd-i ġam u muĥabbeti dermān-ı enbiyā 

 

19. Olsa ‛aceb mi bāġ-ı irem gibi bį-ħazān 

Gül-deste-i ġam-ile girįbān-ı enbiyā 

 

20. Dergāh-ı ‛izzetüŋde n’ola olsa dem-be-dem 

Hep ħidmet-ile bir zede dāmān-ı enbiyā 

[115b] 

21. Nįsān-ı feyż-i cān-ı celāl-ile ol şehüŋ 

Ser-sebzdür ĥadįķa-i sāmān-ı enbiyā 

 

22. Kān-ı melāĥat ol ki zeneħdān-ı dürcidür 

Ħˇān-ı muĥabbetinde nemekdān-ı enbiyā 

 

23. ‛Ayn-ı ‛ināyeti nažar-endāz-ı ümmetān 

Çeşm-i ĥimāyet-ile nigeh-bān-ı enbiyā 

 

24. Hādį-i dįn ki nūr-ı sirāc-ı cemālidür 

Bezm-i yaķįne şem‛-i fürūzān-ı enbiyā 

 

25. Vaśf-ı cevāhir-i śıfatıdur ŧabaķ ŧabaķ 

Nuŧķ-ı güher-niŝār u dür-efşān-ı enbiyā 

 

26. Lebrįz olup muĥabbet-i‛aşķ-ile tā-be-ĥaşr 

Pürdür o naķd-i şevķ-ile hemyān-ı enbiyā 

 

27. Her kūy-ı ser ki olmaya ġalŧān-ı dergehi 

Olsun ķafā-ħor-ı ħam-ı çevgān-ı enbiyā 

 

28. Layıķ degülse de umarum fażl-ı Ĥaķ ide  

Bu nažm-ı ‛ācizānemi şāyān-ı enbiyā 

 

29. Tā ĥükm-i şer‛-ile ola ol seyyidü’l-beşer 

Śadr-ı risālet üzre ķalem-rān-ı enbiyā 

 

30. Fermān-beri ola rusül u enbiyā anuŋ 

Ħalķ oldıġınca bende-i fermān-ı enbiya 
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31. Yā Rabb bi-ĥaķķ-ı [faħr-i]857rusül tā ki zindedür 

Cān-ı Nažįmį eyle ŝenā-ħˇān-ı enbiyā 

 

120858 

RemelBahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilün 

 

1. Ey şehenşāh-ı rusül vey pādişāh-ı enbiyā 

Nāzenįn-i bezm-i ħāśśu’l-ħāś-ı maĥbūb-ı Ħudā 

 

2. Kişver-ārā-yı le‛amruk859 server-i levlāk860-taħt 

Tāc-dār-ı li-ma‛allāh nām-dār-ı ıśŧıfā 

 

3. Baĥr-ı ‛irfān ķulzüm-i esrār-ı861 deryā-yı ledün 

Aĥmed-i Mürsel Ĥabįb-i Ĥaķ Muĥammed Muśŧafā 

 

4. Maşrıķ śubĥ-ı tecellį maŧla‛-ı nūr-ı şühūd 

Māh-tāb-ı leyletü’l-isrā meh-i bedr-i dücā 

 

5. Sūre-i nūn Ķābe ķavseyn862 ebruvān-ı dil-keşi 

Ķurb-ı ev ednā863 ĥarįm ü maĥrem-i ŝümme denā864  

 

6. Şerĥ-i ‛ıŧr-ı gįsūvānı sūre-i ve’l-leylįdür 

Vaśf-ı pāk-i vech-i pür-envārı naśś-ı ve’đ-đuĥā 

 

7. ‛Ārif-i sırr-ı ‛ulūm-ı evvelüŋ ü āħirüŋ 

Kāşif-i rāz-ı ĥaķįķat ħāˇce-i müşkil-güşā 

 

8. Neyyir-i burc-ı şeref-māh-ı sipihr-i men ‛aref 

Ħasret-ile pür-şeġaf śubĥ u mesā ‛arż u semā 

 

                                                      
857 faħr-i: -M.  
858 Yahya Nazîm D.1., Kaside, s. 312-313. 
 Ömrüne andolsun ki onlar (şehvetten) gözleri dönmüş" (:Melekler, Lût’a) لَعَْمُرَك إِنَُّهْم لَِفي َسْكَرتِِهْم يَْعَمُهونَ  859

hâlde, sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlar (Bu durumda asla seni dinlemezler)" dediler. (Hicr Sûresi 

72. âyet) 
860 Levlâke levlâke le-mâ halaktü’l-eflâke: “Sen olmasaydın, sen olmasaydın (ey Muhammed), felekleri 
yaratmazdım.” Bu sözün uydurma hadis olduğu bildirilmiştir. Ancak Aclunî, “Hadis olmasa bile anlamı 
doğrudur.” İddiasındadır. Lafız itibariyle böyle bir kudsi hadis olmadığı ileri sürülmüştür. Ancak Hz. 

Muhammed’e övgü olarak yazılan na’tların çoğunda bu söze yer verilmiştir.   
861 esrār-ı: esrā-yı D. 
 iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu. (Necm Sûresi (Peygambere olan mesafesi)  فََكاَنُۜقَاَبُۜقَْوَسْيِنُۜأَْوُۜأَْدَنىَُٰۜ 862

9. âyet) 
 iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu. (Necm Sûresi (Peygambere olan mesafesi)  فََكاَنُۜقَاَبُۜقَْوَسْيِنُۜأَْوُۜأَْدَنىَُٰۜ 863

9. âyet) 
 Sonra (ona) yaklaştı derken sarkıp daha da yakın oldu. (Necm Sûresi 8. âyet) ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ  864
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9. Sā’il-i dergāhına fevķa’l-‛alā ārāmgāh 

Ĥāsid-i cāhı nigūnsār-ı çeh-i taħte’ŝ-ŝerā 

 

10. Olmış ol serv-i çemān būstān-ı rūyetüŋ 

Çeşm-i Ĥaķ-bįninde mā zāġa’l-baśar865 kuĥl-i cilā  

 

11. Ol gül-i śad-berk-i gül-zār-ı yaķįnüŋ ey Nažįm 

Gül-bin-i na‛tuŋda ŧab‛um oldı murġ-ı ħoş-nevā 

 

121866 

RemelBahri             

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilün 

1. Āftāb śubĥ-ı mā evĥā Ĥabįb-i Kibriyā 

Māhitāb şām-ı ev ednā Ĥabįb-i Kibriyā 

 

2. Cevher-i kül-tāb u sūz-i mihrinüŋ pervānesi 

Şem‛-i bezm-i leyletü’l-isrā Ĥabįb-i Kibriyā 

 

3. ‛Aķl-ı evvel ķayd-bend-i ‛aşķınuŋ dįvānesi 

Nāzenįn-i Ĥażret-i Mevlā Ĥabįb-i Kibriyā 

[116a] 

4. Ve’đ-đuĥā vaśf-ı güli ve’l-leyl şerĥ-i sünbüli 

Bāġ-ı Yāsįn ravża-i Ŧāhā Ĥabįb-i Kibriyā 

 

5. Bülbül-i levlāk źāt-ı lį ma‛allāh lānesi 

Bezm-i ķurba ŧūŧį-i gūyā Ĥabįb-i Kibriyā 

 

6. Śıdķ u ‛adl ü hilm ü ‛ilm-i źātına mažhar idüp 

Virdi çār erkāna fer Ĥaķķa Ĥabįb-i Kibriyā 

 

7. Çār-ı yār-ı bā-śafādur hem-dem kāşānesi 

Śāĥibe’l-mi‛rāc-ı mevlānā Ĥabįb-i Kibriyā 

 

8. Ebrū-yı iķbālinüŋ māh-ı felek ĥaśret-keşį 

Bedr-i tābān u cihān-ārā Ĥabįb-i Kibriyā 

 

                                                      
 Göz (gördüğünden) şaşmadı ve (onu) aşmadı. (Necm Sûresi 17. âyet)  َما َزاَغ اْلبََصُر َوَما َطغَىٰ  865
866 Yahya Nazîm D.,Kaside, s. 337-338.TBMM arşivindeki yazma nüshasından karşılaştırma yapılmıştır. Adres:  

https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/handle/11543/2761 Erişim Tarihi: 06.01.2018) 

https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/handle/11543/2761
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9. Gįsū-yı iclālinüŋ mihr ü münevver şānesi 

Neyyir-i raħşān-ı bį-hemtā Ĥabįb-i Kibriyā 

 

10. Bezmgāh-ı sāġar-ı ‛aşķ-ı dil-i şūrįde-gān 

Neşe-baħş-ı ‛āşıķ-ı şeydā Ĥabįb-i Kibriyā 

 

11. Ķalbi ‛ārifdür şarāb-ı şevkinüŋ ħum-ħānesi 

Sįne-çāk-i her dil-i dānā Ĥabįb-i Kibriyā 

 

12. Kāse-i en‛āmuŋ şāh u gedā dil-teşnesi 

Mest-i ‛aşķı Ħıżr-ile ‛Įsā Ĥabįb-i Kibriyā 

 

13. Bāde-i iĥsānınuŋ ins ü melek mestānesi 

Śadr-ı bezm-i śūret-i ma‛nā Ĥabįb-i Kibriyā 

 

14. Cūy-bār-ı cūdınuŋ māh-ı münevver kūzesi  

Teşnesi dünyā vü māfįhā Ĥabįb-i Kibriyā 

 

15. Mihr-i enver çeşme-sār-ı luŧfınuŋ peymānesi 

Feyž-baħş-ı ‛ālem-i bālā Ĥabįb-i Kibriyā 

 

16. ‛Arş cāh-ı ķadrinüŋ evc-āşināyı rif‛ati 

Ħusrev-i kürsį-i istiġnā Ĥabįb-i Kibriyā 

 

17. Çerħ bāġ-ı şānınuŋ bir sebze-i bįgānesi 

Gülşen-i ķurba çemen-pįrā Ĥabįb-i Kibriyā 

 

18. Ķulzüm-i esrār-ı ĥikmetde dürr-i ķudret śadef 

Kān u kevne gevher-i yektā Ĥabįb-i Kibriyā 

 

19. Genc-i ‛irfān u kemālüŋ gevher-i yek-dānesi 

Baĥr-ı rāza lü’lü-i lālā Ĥabįb-i Kibriyā 

 

20. Ħil‛at ārā-yı le‛amrük tāc-dār-ı ıśŧıfā 

Faħr-i dünyā mefḫaret ‛uķbā Ĥabįb-i Kibriyā 

 

21. Taħtgāhı ‛arş-ı ā‛lā mesned-i şāhānesi  

Zįb ü śadr yeŝrib ü baŧĥa Ĥabįb-i Kibriyā 

 

22. İns ü cānuŋ  maŧlab-ı ā‛lā olan cānānesi 

Kā’ināta maķśad-ı ‛aķśā Ĥabįb-i Kibriyā 

 



172 
 

23. Kuĥl-i mā zāġu’l-baśar maħśūś çeşm-i ekmeli 

Ħak-pāy-i sürme-i ĥūrā Ĥabįb-i Kibriyā 

[116b] 

24. Mest-i ser-germ-i ma‛āśıdur bugün şeydā Nažįm 

Eyleye şefķat meger ferdā Ĥabįb-i Kibriyā 

 

25. İsterem ma‛źūr ola evżā-ı küstāħānesi 

Baķma noķśān-ı Nažįme yā Ĥabįb-i Kibriyā 

 

122867 

RemelBahri             

Fe‘ilātün/Fe‘ilātün/Fe‘ilātün/Fe‘ilün 

1. Meryem-i fikrüm olup ĥāmile-i feyż-i Ħudā 

Doġdı gehvāre-i ŧab‛umda Mesįĥ-i ma‛nā 

 

2. Benüm ol micmere gerdān-ı şebistān-ı hüner 

Kām-ı ‛ālem nefeĥāt-ı süħanumla būyā 

 

3. Benüm ol bülbül-i gül-zār-ı beyān kim gūşum 

Gül gibi şāhid-i ma‛nį dutar olsam gūyā 

 

4. Benüm ol māşiŧa-i rūy-ı arūsān-ı beyān 

Kilk-i endįşem olup śūret-i ma‛nā-pįrā 

 

5. Oldı bir mikhele her saŧr-ı siyāh-ı nažmum 

Śafĥa-i şi‛r-i latįfüm aŋa mir’āt-ı śafā 

 

6. Lūledür aŋa zebānum dehenümdür inbįķ 

N’ola taķŧįr-i gül-āb-ı süħan itsem ĥālā 

 

7. Ķalemüm ŧūŧį-i gūyā-yı şeker-zār-ı maķāl 

Mıśr-ı endįşede şįrįn süħanumdur bįgā 

 

8. Ŧab‛uma feyż-i Ħudā źā‛iķa-baħş-ı ilhām 

Ķand-i ma‛nā leb-i endįşeme ĥāżır ĥelvā 

 

9. Her midād-ı ķalemüm reşk-i süveydā-yı nižām 

Noķŧa-i nažm-ı terüm merdüm-i çeşm-i rüknā 

 

                                                      
867 Yahya Nazîm D.1., Kaside, s. 107-122. 
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10. Görse zencįr-i suŧūr-ı süħanum şevķinden 

Ola Mecnūn gibi dil-bestesi cān-ı Leylā 

 

11. Dem-be-dem olmadadur kalbüd-i fikr ü ħayāl 

Dem-i cān-baħş-ı Mesįĥ-i süħanumla iĥyā 

 

12. Keyf-i śahbā-yı refįķ-ı hünerüm ġuśśa-şiken 

Neş’e-i cām-ı raĥįķ-ı eŝerüm ġam-fersā 

 

13. Dūr-bįn-i ķalemüm śāf-nümādur o ķadar 

Ki görür cāy-ı murādın nažar itse a‛mā 

 

14. Sedd-i Ye’cūc-i edānį-i süħandur nuŧķum 

Ķavlüme ola Skender gibi ķā’il Dārā 

 

15. Feyż-i Ĥaķ rehber iken ŧab‛uma her vādįde 

Tengdür cilvesine sāĥa-i şi‛r ü inşā 

 

16. Lehce-i dil-keş ile tab‛-ı ħoş-elĥānumdur 

Çemen-i ma‛rifete bülbül-i murġ ile serā 

 

17. Ŧab‛um İskender-i ma‛nā ķalemüm Ħıżr-ı beyān 

N’ola itse süħanum āb-ı ĥayātı icrā 

 

18. Kilk-i çālāk-ı terüm evc-i süħande şehbāz 

Fikr-i sįmurġ-ı perüm ķāf-ı ĥikemde ‛anķā 

 

19. Mürşid-i ŧab‛uma ilhām-ı ilāhį rehber 

Pįr-i endįşeme çūb-ı ķalemüm oldı ‛aśā 

 

20. Cān atar rūĥ-ı Felāŧūnda ħam-ı muħbireme 

Teşne-leb nįşker-i ħāmeme İbn-i Sįnā 

 

21. Edhem-i ‛aķl-ı Aristo ķala evvel ķadüme 

Eşbeh-i fikr-i serį‛ümle olursa hem-pā 

 

22. Vāridātıyla ŧolu genc-i güherdür dehenüm 

Aŋa şemşįr-i zabānum yitişür ejderhā 

 

23. Ŧūŧį-i Mıśra ķıyās itme bulunmaz hergiz 

Murġ-ı ħāmem gibi bir bülbül-i śad-gūne nevā 
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24. Tāze elfāž-ile güftārumı gūş eylemege 

Pāy-ı ta‛bįrümi taķbįle gelür ĥüsn-i edā 

 

25. Vālih-i nažm-ı terüm cān-ı Lebįd ü Ĥassan 

Mest-i cām-ı süħanum rūh-ı Cerįr ü A‛śā 

 

26. Ŧā’ir-i ŧab‛-ı bülendüm ŧayerān itdükce 

Görinür ħāk-i ĥażįż-i o çeke isti‛nā 

[117a] 

27. Ŧayy idüp ‛ālemi bir demde gelür hem yirine 

Murġ-ı fikrüm ki açar bāl ü perįn bį-pervā 

 

28. Cedvel-i ħāmem o mįzāb-ı ma‛ānįdür kim 

Çemenistān-ı beyān andan alur868 feyż-nümā 

 

29. Śayķal-ı feyż-ile rūşen-ger-i ŧab‛-ı śāfum 

Dem-be-dem āyįne-i dilden olur jeng-zidā 

 

30. Noķŧa-i kilk-i siyāhumda869 ‛aceb ĥālet var 

Śūretā ķaŧre vü ma‛nįde yem-i ŧūfān-zā 

 

31. Hüdhüd-i nuŧķumı bāġ-ı süħanumda görse 

Ola zindān dil-i Belķısa çemen-zār-ı sabā 

 

32. Nažmum āvįħte-i kerden-i teslįm-i fuĥūl 

Süħanum dürr-i girān-māye-i gūş-ı füśeĥā 

 

33. Ŧab‛-ı derrāküme bir ħāśiyedür870 isti‛dād 

Vālih-i şįfte der-i fıŧratuma fehm ü źekā 

 

34. Görmiye çeşm-i ħıred bulmıya seyyāĥ-ı ħayāl 

Arasa ‛ālem-i endįşeyi zįr ü bālā 

 

35. Dįde-i şāhid-i nuŧķum gibi bį-sürme siyāh 

Tab‛-ı şūħum gibi sermest-i süħan bį-śahbā 

 

36. Mey-i ilhāmla memlū ķadeĥ-i nāŧıķası 

Mest olup rāzını ŧab‛um n’ola itse ifşā 

 

                                                      
868 alur: olur D. 
869 siyāhumda: siyūhumda D. 
870 ħāśiyedür: ħaśśadur D. 
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37. Gül-i taĥķįķ-i pür itdi çemen-i sāmi‛amı 

Dem-i cān-baħşum o gülşende yiter bād-ı śabā 

 

38. Nuŧķı şįrįn ü dil-āvįz ü füsūn-perverle 

Fikr-i bārįk ile tedķįķ-i süħanda Ĥaķķā 

 

39. Bu ķader  ĥüsn-i ‛ibāretle hünermendāne 

 Eyleyüp ‛arśa-i pehnāyı ma‛ānįde śalā 

 

40.  Şā‛ir-i siĥr-i beyānum diyü da‛vā itsem 

 Kimse da‛vāmı benüm eylemez ıśġā illā 

 

41. Hˇāce-i kevn ü mekān maĥkeme-i vaśfında 

Diŋleye budur ümįdüm o ħıdįv-i dānā 

 

42. Nā‛ib-i ķāżį-i ĥācāt-ı Şefį‛ü’l-‛Araśāt 

Müşfiķ-i ĥāl-i ‛uśāt ol sened-i rūz-ı cezā 

 

43. Ħil‛at-ārā-yı le‛amruk871 şeh-i levlāk872-efser 

Enbiyā-ħayl ü rusül-mevkib ü tevfįķ-livā 

 

44. Faħr-i ‛ālem şeh-i kevneyn Resūlü’ŝ-ŝaķaleyn 

Maĥrem-i rāz-ı Ħudā şāhid-i bezm-i esrā 

 

45. Evvelįn dürr-i śadef-perver-i deryā-yı vücūd 

Āħirįn gevher-i gencįne-i śun‛ı Mevlā 

 

46. Nāzenįn-i ĥarem-i rü’yet-i Rabb-i ‛izzet 

Ya‛ni maĥbūb-ı Ħudā seyyidina mevlānā 

 

47. Ķurretü’l-‛ayn-ı rusül nūr-ı dü-çeşm-i Cibrįl 

Dürretü’t-tāc-ı nübüvvet şeh-i levlāk-i ķıbā‛ 

 

48. Maşrıķ-ı śubĥ-ı ezel māh-ı cihān-tāb-ı ebed 

Neyyir-i raĥmet o mihr-i felek-i ma-evĥā873 

 

                                                      
 Ömrüne andolsun ki onlar (şehvetten) gözleri dönmüş" (:Melekler, Lût’a) لَعَْمُرَك إِنَُّهْم لَِفي َسْكَرتِِهْم يَْعَمُهونَ  871

hâlde, sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlar (Bu durumda asla seni dinlemezler)" dediler. (Hicr Sûresi 

72. âyet) 
872 Levlâke levlâke le-mâ halaktü’l-eflâke: “Sen olmasaydın, sen olmasaydın (ey Muhammed), felekleri 

yaratmazdım.” Bu sözün uydurma hadis olduğu bildirilmiştir. Ancak Aclunî, “Hadis olmasa bile anlamı 
doğrudur.” İddiasındadır. Lafız itibariyle böyle bir kudsi hadis olmadığı ileri sürülmüştür. Ancak Hz. 

Muhammed’e övgü olarak yazılan na’tların çoğunda bu söze yer verilmiştir.   
  Böylece Allāh kuluna vahyedeceğini vahyetti. (Necm Sûresi 10. âyet) فَأَْوَحٰى إِلَٰى َعْبِدِه َما أَْوَحىٰ  873
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49. Mefħar-i ‛ālemiyān ‛ālim-i cān cān-ı cihān 

Dāver-i kevn ü mekān dār-ı penāh-ı żu‛afā 

 

50. Rāyet-efrāz-ı nübüvvet sipeh-ārā-yı rusül 

Mālik-i milk-i şefā‛at şeh-i fermān-fermā 

 

51. Sebeb-i ‛ālem ü ādem sened-i mevcūdāt 

Ħusrev-i her dü-cihān pādişeh-i her dü-serā 

 

52. Gül-bin-i ravża-i Ŧāhā gül-i bāğ-ı Yāsįn 

Bį-ħazān serv-i çemen-zār-ı ve mā-erselnā874 

 

53. Ķulzüm-i ‛afv ü şefā‛at dür-i deryā-yı kerem 

Menba‛-ı raĥmet ü şefķat güher-i kān-ı ‛aŧā 

 

54. Li-ma‛allāh serįr-i Aĥmed-i mürsel ki odur 

Pādişāh-ı ĥarem-i muĥterem-i ŝümme denā875 

 

55. Enbiyā vü rusül içre aŋa yoķdur ŝānį 

Ki nübüvvetle risāletle odur müsteŝnā 

 

56. O kirāmı güherüŋ ādemi itmiş şerefi 

Mažhar-ı naśś-ı kerįm-i ve leķad kerramnā876 

 

57. Şem‛i cem‛i rusülüŋ rāh-nümāsı sübülüŋ 

 Enbiyā hep o gülüŋ ravżasına nāśiye-sā 

 

58. Ka‛be-i dergehinüŋ zā’iri beytü’l-ma‛mūr 

Ĥarem-i ravżasınuŋ ‛ākifi ‛arş-ı a‛lā 

[117b] 

59. Māh-ı tābānı ‛Acem mihr-i dıraħşān-ı ‛Arab 

Cebhesi bedr-i recā ŧal‛atidür şems-i đuĥā 

 

60. Śā’im-i rūze-i dįdārı dil ü cān-ı ümem 

Gįsūvānı şeb-i ķadr ü ruħı ‛ıyd-i ađĥā 

 

                                                      
َُۜرْحَمةًُِۜلْلعَالَِمينَُۜ 874  Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik. (Enbiyâ Sûresi (!Ey Muhammed) َوَماُۜأَْرَسْلنَاَكُۜإَِّلَّ

107. âyet) 
 Sonra (ona) yaklaştı derken sarkıp daha da yakın oldu. (Necm Sûresi 8. âyet) ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ  875
ْن َخلَْقنَا تَْفِضيًَّل  876 ْلنَاُهْم َعلَٰى َكثِيٍر ِممَّ ي ِبَاِت َوَفضَّ ْمنَا َبنِي آدََم َوَحَمْلنَاُهْم فِي اْلَبر ِ َواْلبَْحِر َوَرَزْقنَاُهْم ِمَن الطَّ  Andolsun, biz َولَقَْد َكرَّ

insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve temiz şeylerden 

rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık. (İsrâ Sûresi 70. âyet) 



177 
 

61. Gül-bin-efrūz-ı Ķureyş ü gül-i bāğ-ı ‛adnān 

‛Andelįb-i çemen-i Yeŝrib ü serv-i Baŧĥā 

 

62. Kārbān-ı ümeme ķāfile-sālār-ı necāt 

Dergeh-i ‛izzete hem reh-rev ü rāh-nümā 

 

63. Kerd-i gird-i ĥarįmi nūr-ı siyehle tev’em 

Ħāk-i pāk-i ķademi kuĥl-i dü-çeşm-i ĥūrā 

 

64. Dem-i nežžāre ġazāl-i nigeh-i śabr-güźār 

Kuĥl-i mā-zāġla877 çeşm-i siyehi ħoş-rübā 

 

65. Kürsį-yi sįm ü zer-i dergeh-i māh u ħurşįd 

Rįzesinüŋ ĥarem-i bārgehi necm-i şehā 

 

66. Dil-i śāfı güher-i cūd-ile kāndan ecved 

Dest-i pāki kerem ü luŧf-ile yemden esħā 

 

67. Lücce-i cūdına nisbetle o kān-ı keremüŋ 

Kemterįn ķaŧre-i pįçįde degüldür deryā 

 

68. Dem-i ‛afvuŋda  seĥergāh-ı şefā‛at o şehüŋ 

Derekāte derecāt ola bedel ħavfe recā 

 

69. Bir gelür ma‛śiyet-i ħurd u büzürg-i ümmet 

Pįş ‛afvuŋda berāberdür anuŋ şāh u gedā 

 

70. Rūz u şeb mihr ü mehi kāse-i deryūze idüp 

Āsitānuŋda gedādur o şehüŋ çarħ-ı dü-tā 

 

71. Eşk-i ter āh-ı seĥerdür o gül-i bį-ħāruŋ 

Dem-be-dem ravża-i ‛aşķında olan āb u hevā 

 

72. Gevher-i mihrine şāyeste degüldür virse 

Cevher-i cānını ħalķ-ı dü-cihān müjde-bahā 

 

73. Defter-i kevn ü mekān almıya evvel saŧırın 

Olsa tafśįl-i ŝenā-yı śıfatı icmālā 

 

74. Gökde yirde yiri yoķ ķaŧre-i sįmāb gibi 

Düşmen-i şer‛ini Ĥaķ itmiş ezel bį-ser ü pā 

 

                                                      
َُۜوَماَُۜطغَىَُٰۜ 877  Göz (gördüğünden) şaşmadı ve (onu) aşmadı. (Necm Sûresi 17. âyet)  َماَُۜزاَغُۜاْلَبَصر 
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75. Ola hemvāre idüp anda gül-āb-efşānı 

 Ĥarem-i ‛izzetine ebr-i sa‛ādet saķķā878 

 

76. Şehper-i şerm ü edeble yüzini ferş iderek 

Olsa çārūb-keş-i ħāk-i deri bāl-i hümā879 

 

77. Şebnem-ālūd-ı ġarķ olsa gül-i rūyı olur 

Sebz türāb-ruħı-ile çemen-i şerm ü ĥayā 

 

78. Gülşen-i rif‛atine sebze-i bįgāne felek 

Mihr880 bir ayçiçeġi anda güneş mihr-i giyā 

 

79. Nuŧķı şįrįnine ŧūŧį gibi dil-teşne hezār 

Lebine ġonca-i ter rūyine verd-i ra‛nā 

 

80. Būy-i gįsū-yı laŧįfiyle mu‛aŧŧar reyĥān 

Sünbül-i şįfte āşüfte dimāġ-ı şūrā881 

 

81. Eŝer-i mu‛cize-i bāĥiresiyle o şehüŋ 

Oldı gūyā yed-i pāküŋdeki882 seng-i ħārā 

 

82. Olmada cān-ı ümem dā’ire-i şer‛üŋde 

Ĥaşre dek noķŧa-i pergār gibi pā-ber-cā 

 

83. Ser-fürū-bürde olup maĥkeme-i ‛adlüŋde 

Ĥükmine virdi rıżā gebr ü yehūd u tersā 

 

84. İbn-i Sįnā gibi her kūşede biŋ ħastesi var 

Yazmamış ‛illet-i bįmarını ķānūn-ı şifā 

 

85. Āferįneş daħı ma‛dūm idi mevcūd iken ol 

Āferįde heme nābūd idi ferdā ferdā 

 

86. Dergeh-i ķadrine ferrāş revān-ı Ādem 

Ĥarem-i ‛iśmetine cāriye rūĥ-ı Ĥavvā 

 

87. Mihmān-ı ser-i ħˇānı keremi rūĥ-ı Ħalįl 

Enbiyā vü rusül ol ħˇāna ŧıfl olsa sezā 

 

88. ‛Iyd-i ‛aşķuŋda dil ü cān-ı Simā‛il gibi 

Ola ervāĥ-ı muķaddes dil ü cān-ile fedā 

 

                                                      
878 Bu beyit a.g.e.’de 76. beyittir. 
879 Bu beyit a.g.e.’de 75. beyittir. 
880 Mihr: māh D. 
881 şūrā: sūrā D. 
882 pāküŋdeki: pākdeki D. 
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89. Ŧūr-ı şevķüŋde n’ola ol ene efśaĥ ħaberüŋ 

Ķā’il-i ķavl-i ĥakįm-perveri olsa Mūsā 

 

90. Enbiyāsı gibidür ķavm-ı Kelįmu’llāhuŋ 

Didi ol faħr-i cihān ümmetüm içre ‛ulemā 

[118a] 

91. Çeşm-i cān-ı Zekeriyā ruħunuŋ ĥayrānı 

Ĥilye-pįrā-yı cemāli leb-i rūh-ı Yaĥyā 

 

92. Şerm-i cūd u keremiyle yire geçdi Ķārūn 

Cüst ü cūy-ı ĥaremiyle göge çıķdı ‛Įsā 

 

93. Mažhar-ı redd ü ķabūli olanuŋ mertebesi 

Birinüŋ taħt-ı ŝerādur birinüŋ fevķ-ı ‛alā 

 

94. Baġrı yaġı erimezdi eŝer-i tābından 

Nūr-ı ĥıfzından eger şu‛le-i şem‛ alsa żiyā 

 

95. Đarb-ı tįġ-ı ķadįr-endāz-ı ķażā peykārı 

İtdi her ĥamlede düşmenlerini rū-be-ķafā 

 

96. İstemez seng-i fesān çarħa ŧutarsa dönmez 

Tįr-i dil-dūzı ķader tįġ-ı ser-endāzı ķażā 

 

97. Sipeh-i rezmine ol Ħusrev-i nuśret ‛ālemüŋ 

Oldı her ĥamle-i pür-şūrįde883 hengām-ı veġā 

 

98. Siper-i sįm-i ķamer miġfer-i zer mihr-i münįr 

Māh-ı nev tįġ-ı kemer-bend-i muraśśa‛ cevzā 

 

99. Dem-be-dem cūy-ı fenādan güźerān eylemege 

Pįl-i şemşįri yeter münhel-i cān-ı a‛dā 

 

100. Sipeh-i ĥaşmetine ‛avn-i Ħudā rehber olup 

O şehüŋ itdigi dem ‛azm-i çemen-zār-ı ġazā 

 

101. Śulayup lāle-sitān-ı žaferi tįġ-ı ġuzāt 

Kūşe kūşe dökülür cedvel-i ħūn-ı ħuśemā 

 

102. Śadme-i ķahrı ile Hind u ‛Acemde o şehüŋ 

Mü’minātıyla yire geçdi revāķ-ı Kisrā 

 

103. O şehüŋ sā’il-i dergāhı kibār ile śıġār 

O şehüŋ bende-i fermān-beri pįr ü bernā 

 

                                                      
883 Pür-şūrįde: pür-şūrda D. 
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104. Ħāk-i dergāhını rū-māle gelüp şerminden 

Düşüre nāfesini yolda ġazālān-ı Ħıŧā 

 

105. Āhuvān-ı ĥarem-i ravża-i vālā-terine 

Çemen-i cennet-i Firdevs-i berįn ola ġıdā 

 

106. Ķaśr-ı şer‛inde Ebū Bekr ü ‛Ömer ol şāhuŋ 

Daħı ‛Oŝmān u ‛Alį oldılar erkān-ı binā 

 

107. Biri sıdķ ile biri ‛adl-ile bį-hemtādur 

Biri ĥilm-ile biri ‛ilm-ile ferd ü yektā 

 

108. Birisi baĥr-ı ‛atādur birisi ķulzüm-i dād 

Birisi kān-ı ĥayādur birisi genc-i seħā 

 

109. İki şehzāde-i pür-cūd Ĥasan ile Ĥüseyin 

Her biri olmuş iken nūr-ı dü-çeşm-i Zehrā 

 

110. Birine kāse-i zehrāb-ı fenā śundı ķader 

Birini tįġ-ı ķażā itdi emįr-i şühedā 

 

111. Oldılar cān-ile fermān-ı Ħudāya teslįm 

Her biri ĥükm-i ķażā vü ķadere virdi rıżā 

 

112. Rūĥ-ı pāk-i şeh-i kevneyne dürūd ile śalāt 

Āl ü evlādına aśhābına teslįm ü ŝenā 

 

113. Şeb-i mi‛rāc o Ħudāvend-i Ħudāvendāne 

Sidreden Ĥażret-i Cibrįl olup bāl-güşā 

 

114. Müjde-i vuślat-ile da‛vete geldi götürüp 

Bir hümā-sāye Burāķ esb-i hümāyūn-sįmā 

 

115. Sürme-i ķudret-ile çeşm-i siyāhı mekĥūl 

Sünbüleyn perçemi hem dil-keş ü hem rūĥ-efzā 

 

116. İntizār üzre iken maķdemine ĥasret-ile 

Oldı bir demde yiri mescid-i ħāśś-ı Aķśā 

 

117. Enbiyā vü rusüle idüp imāmet anda  

Oldı devlet-ile feres-rān-ı maķām-ı vālā 

 

118. Ser-be-ser ‛ālem-i imkānı884 temāşā iderek 

Ķalmadı itmedigi seyr-i cibāl ü śaĥrā 

 

119. Çarħ-ı mįnāya ķadem baśdı açup bāl ü perįn 

O perįdür ki ola cilvegehi şįşe-serā 

 

                                                      
884 ‛ālem-i imkānı: ‛ālem-i mekānı D. 
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120. Śubĥa-dek yandı ķanādįl-i nücūm-ı raħşān 

Eyledi yümn-i ķudūmiyle felek donanma 

 

121. Oldı gül-gūn şafaķ ŧās-ı felekde ĥāżır 

Virdi yāl ü dem-i pākįzesine reng-i ĥınā 

 

122. Bir işāretle dü-şaķķ oldı o dem kerde-i māh 

O şehüŋ kūşe-i ebrūsı idince įmā 

[118b] 

123. Zįr-i meşķ oldı ķamer levh-i zer-efşān ħurşįd 

O şehüŋ medĥini itdi ‛Uŧārid-i imlā 

 

124. Ķademüŋ būs idicek oldı hemān raķś-künān 

Zühre mergūle-i885 na‛t-ile terennüm-pįrā 

 

125. Ķurś-ı ħurşįde nigāh eylemedi źerre ķadar 

İtdi ol đayf-ı Ħudā anı Mesįĥe i‛ŧā 

 

126. Müşterį ķađı iken maĥkeme-i nüh-felege 

İtdi bercįs-i kemālüŋden anuŋ istiĥyā 

 

127. Bįm-i şemşįr-i cihān-gįri ile Behrāmuŋ 

Eline ra‛şe gelüp düşdi o tįġ-ı ġarrā 

 

128. Pāsbān eyledi heftüm felege Keyvānı 

Burc-ı iŝnā aşere gezdi olup reh-peymā 

 

129. Peyk-i Mevlā ile ol cān-ı cihān cilve-künān886  

Sidreye oldı revān sür‛at-ile rūĥ-āsā 

 

130. Ķaldı hem-rāhı daħı anda miŝāl-i bülbül 

Gül-i rūyuŋdan olup dūr didi vā-esefā 

 

131. Kürsį-yi ‛arşa ‛urūc itdi sürūşān-ı kirām 

Didiler pāyını taķbįl idüp ehle sehlā 

 

132. Anı da geçdi olup taħt-ı revānı Refref 

‛Ālem-i nūra żiyā virdi o ħurşįd-liķā 

 

133. Ķābe ķavseyne887 gelüp menzil-i ķurb oldı yiri 

Kelimāt itdi bilā-vāsıŧa bį-ĥarf ü śadā 

 

                                                      
885 merġūl: murġūl D. 
886 cilve-künān: devletinüŋ D 
 iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu. (Necm Sûresi (Peygambere olan mesafesi)  فََكاَنُۜقَاَبُۜقَْوَسْيِنُۜأَْوُۜأَْدَنىَُٰۜ 887

9. âyet) 
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134. Ne murād itdi ise virdi iki ‛ālemde 

Ķıldı her ĥācetini Ĥażret-i Allāh revā 

 

135. Māverāsından anuŋ bulmadılar nām ü nişān 

Oķını atdı o dem yayını yaśdı ‛uķalā 

 

136. Mümkināt olmuş iken pey siperi sür‛atinüŋ 

Burada kendüyi ġayb eyledi ‛aķl-ı ħodrā 

            

137. Lā-mekān mülkini ŧayy eyledi ol şāh-süvār 

Şeş-cihāt olsa n’ola cünbişine teng-i ķażā 

 

138. Yine geldi yirine bir bedene rūĥ gibi 

Müjde-i raĥmet-ile oldı meserret-baħşā 

 

139. Mihribānā mededā kehf-i emāna senedā 

Ey ‛uśāt-ı ümeme müşfiķ-i bį-çend ü çirā 

 

140. Seni bį-Ŧūr münācāt-ı Kelįm itdi Ħudā 

Olmadan menzil-i Mūsį daħı Ŧūr-ı Sįnā 

 

141. Seni Ĥaķ eyledi miśbāĥ-ı hidāyet-leme‛ān 

İtdi gümrāhlara şer‛ini mişkāt-ı Ħudā888 

 

142. Mu‛cizātuŋla cihān bāġını ser-sebz itdüŋ 

Ey vücūdı çemen-ārā-yı gülistān-ı beķā 

 

143. Cedvel-i şer‛-i latįfüŋ idüp icrā ĥükmin 

Oldı reyyān u muŧarrā bu çemen-zār-ı fenā 

 

144. Gülşen-i na‛t-ı şerįfüŋde bu şi‛r-i ter ile 

Bülbül olsa yiridür cān-ı Nažįm-i şeydā 

 

145. Sana įmān-ile iķrār ideli arż u semā 

Yirde gökde didiler ins ü melek āmennā 

 

146. Ķābe ķavseyn889 kemān ķaşlarınuŋ ħam-zedesi 

Tįr-i müjgānınuŋ āmāc-gehi ev ednā890 

 

147. Ey ķad-i serv-i çemān-ı çemen-i ġaybü’l-ġayb 

Sāyebān eyler-idi sāyeŋi bulsa Ŧūbā 

 

148. Olmayan sāyeveş üftāde nihāl-i ķadüŋe 

Sāye gibi ola senden iki ‛ālemde cüdā 

 

                                                      
888 mişkāt-ı Ħudā: mişkāt-ı belā D. 
 iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu. (Necm Sûresi (Peygambere olan mesafesi)  فََكاَنُۜقَاَبُۜقَْوَسْيِنُۜأَْوُۜأَْدَنىَُٰۜ 889

9. âyet) 
 iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu.(Necm Sûresi (Peygambere olan mesafesi) فََكاَن قَاَب قَْوَسْيِن أَْو أَْدنَىٰ  890

9. âyet) 
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149. Kürsį-i ‛arş-ı mu‛allā ola nežžāre-gehi 

Tūtiyā eylese ħak-i derüŋi nā-bįnā 

 

150. Vālih-i āyįne-i ŧal‛atüŋ İbn-i Mes‛ūd 

‛Āşıķ-ı derd ü ġamuŋ cān ü dil-i Bū Derdā 

 

151. Dergehüŋ ka‛be-i ebrār u meŧāf-ı aĥrār 

Ķıble-i ĥācet ü miĥrāb-ı niyāz u ‛urefā 

 

152. Dest-i āmāle ġubār-ı ser-i kūyuŋ iksįr 

Çeşm-i iķbāle türāb-ı ķademüŋ kuĥl-i cilā 

 

153. Medĥüŋi Ĥażret-i Ĥaķ itmiş iken maħlūķāt 

Nice ta‛rįf ideler źāt-ı şerįfüŋ ĥāşā 

 

154. Ĥüccet-i vaśf-ı śıfātuŋda ħaŧā itse Nažįm 

Keremüŋden ķalem-i ‛afv-ile eyle imżā 

 

155. Ĥüccet-i cürmine ‛afvuŋ olup imżā-yı ķabūl 

Şefķatüŋ ola berāt-ı ‛amelinde ŧuġrā 

[119a] 

156. Kilk-i ‛afvuŋla beyāż eyle sevād-ı cürmin 

O siyeh-nāme meded ķalmıya ber-ħaŧŧ-ı ħaŧā 

 

157. Śaĥn-ı maĥşerde ķıyāmet ķopara feryādı 

Aŋa imdād-res olmazsaŋ eger vāveylā891 

 

158. Keremüŋden dü-cihānda ne ķadar müźnib ise 

Kesmez ümįdini ey ħˇāce-i dįn ü dünyā 

 

159. Eyleme dest-güşā dāde-i ġayra şāhum 

Eyle dervįşüŋi cūd u keremüŋle iġnā 

 

160. Hem-civār eyle o bį-çāreyi bir bį-kesdür 

Śıĥĥatüŋde aŋa ķıl cennet-i kūyuŋ me’vā 

 

161. Ĥarem-i kūyuŋı itsin dil ü cān ile ŧavāf 

Dem-be-dem nāle-künān yalın ayaķ başı ķabā 

 

162. Eylesin gülşen-i kūyuŋda sürūr ü neġamāt 

Bülbül-i midhatüŋi eyleme bį-berk ü nevā 

 

163. Anı da ķāfile-i luŧf-ile ilĥāķ eyle 

Nefĥa-i sūr ola ol demdeki gülbānk-i derā 

 

                                                      
891 vāveylā: vā-ĥayfā D. 
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164. Dem-i āħirde ola mūnis-i cānı zikrüŋ 

 Ķoma bį-çāreyi ol demde ġarįb ü tenhā 

 

165. Śalavātuŋla leb-i cānına ur mühr-i sükūt 

Vire kālāsına pįrāye o zįbā tamġa    

 

166. Besdür ey ħāme yiter eyleme taŧvįl-i kelām  

Nice bir lāf-ı süħanda bu dükenmez da‛vā 

 

167. Eyle her ĥarf-i ħaŧāya dü-hezār istiġfār 

Vaķtidür dergeh-i Ĥaķķa açıla dest-i du‛ā 

 

168. Tā ki vaśf-ı şeh-i kevneyn-ile her şām ü seĥer 

Baġlana maĥmil-i kālā-yı nu‛ūt-ı şu‛arā 

 

169. Ķāfile ķāfile envā‛-ı taĥiyyāt u śalāt 

Ravża-i pāküŋe teslįm ola her śubĥ u mesā 

 

170. Ħādim-i şer-i olup fevķ-ı ‛alāda mesrūr 

Ħıśm-ı cāhı ola mescūn-ı çeh-i taħt-ı serā 

 

171. Ser-i bį-devlet-i bed-ħˇāhına rūzān u şebān 

Ĥaşre dek ebr-i feżā yaġdura bārān-ı belā 

 

 

123892 

MüctesBahri             

Mefā‘ilün/Fe‘ilātün/Mefā‘ilün/Fe‘ilün (Fa‛lün) 

 

1. ‛Ala’ś-śabā-geh-i feyż-i nesįm-i ġāliye-sā 

Cihānı eyledi ‛anber şemįm ü rūĥ-efzā 

 

2. Çıķardı Ħusrev-i gül bāġa tūġ-ı şāhįsün 

Ķuruldı ħayme-i eşcār-ı sebz-reng-i feżā 

 

3. Keşįde tįġ-ı zümürrüd ġılāf-ı sūsen-i sebz 

Küşāde rāyet-i gül-gūn-ı lāle-i ĥamrā 

 

4. Sipāh-ı behmeni şāh-ı bahār itdi şikest  

Şukūfeler n’ola gülşende itse donanma 

 

5. Meşām-ı gülşeniyānı mu‛aŧŧar itmek içün 

Daġıtdı zülf-i nigār-ı seĥer nesįm-i śabā 

 

                                                      
892 Yahya Nazîm D.3., Kaside, s. 26-35. 
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6. Görüp elinde gülüŋ cām-ı nāzını lebrįz 

Terāne-senc-i niyāz oldı bülbül-i şeydā 

 

7. Gül-i neşāŧ açılup geldi vaķti nūş-a-nūş 

Yetişdi otları erbāb-ı gülşenüŋ Ĥaķķa 

 

8. Şaķāyıķ āl-i ķabā vü semen sefįd-i libās 

Bir özge rengle her bir şükūfe-i zįbā 

 

9. Müzeyyen itmededür nev-‛arūs-ı gül-zārı 

Olup nesįm-i bahārı çemende çehre-küşā 

 

10. Döşendi rūy-ı zemįne bisāŧ-ı reng-ā-reng 

Ķumāş-ı būķalemūn giydi vādį-yi śaĥrā 

 

11. Benefşe kec-küleh ü ġoncalar girįbān çāk 

İderse ġıbŧa cinān ravża-i cihāna sezā 

 

12. Duyurdı ġoncayı būy-i dehānı mest idügi 

N’ola nesįm-i sabā itse rāzını ifşā 

 

13. Kenār-ı cūyı dil-ārā nesįmį cān-perver  

‛Aceb mi ehl-i çemen itse kesb-i āb u hevā 

 

14. Küşāde sünbül ü reyĥān şükūfte lāle vü gül  

Nümūne-i İrem oldı ĥadįķa-i dünyā 

 

15. Kebūdi cāme giyüp çözdi ŧurrasın sünbül 

Miŝāl-i zülf-i mu‛anber semāme-i ĥavrā 

[119b] 

16. Çemende destine zerrįn ķadeĥ alup nergis 

Tamām-ı ‛işret-i ezhār-ı bāġa itdi śalā 

 

17. Feżā-yı bāġda her cūy-ı śāf bir mir’āt 

Ķabā-yı sebz ile her serv-i ŧūŧį-i ra‛nā 

 

18. Maķām-ı ‛işvede her bir şükūfe ser-tā-ser 

Ķıyām-ı nāzda her bir nihāl ser-tā-pā 

 

19. Nesįm-i śubĥ-ile yer yer temevvüc itmededür 

Riyāż-ı dehr meger oldı ķulzüm-i ħażrā 
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20. Zamān-ı źevķ u ŧarab ‛ahd-i şevķ u şādįdür 

Ki elde cām-ı śafā serde neş’e-i śahbā 

 

21. Śafā-yı ‛ayşı ķoyup böyle demde maķśūda 

Revādur ehl-i ŧarab itse nāz u istiġnā 

 

22. Ħumār-ı hecri idüp şüst ü şū şarāb-ı viśāl 

Vefāya oldı bedel cevr-i yār müsteŝnā 

 

23. Sipāh-ı düşmen-i ġam zįr-i pāy-i şadįdür 

Hücūm-ı źevķ-ile her ebkem ölmede gūyā 

 

24. Metā‛-ı ‛işretüŋ olsaķ n’ola ħarįdārį 

Ki doldı naķd-i ümįd ile cįb-i dest-i ricā 

 

25. Feżā-yı tįh-i ħumārı ‛ubūr içün besdür  

Beyāż-ı gerden-i mįnā bize yed-i beyżā 

 

26. Mey ü ķadeĥ şafaķ-ı āftāba döndi yine 

Meger ki ĥalķa-i bezm oldı çarħ-ı ‛ayş ü śafā 

 

27. Pür itdi meclis-i gülşende gūş-ı mestānı 

Seĥer terāne-i ħūnįn ü ķulķul-i mįnā 

 

28. O demde ŧūŧį-i ħāmem bu şi’r ile oldı  

Baķınca āyįne-i cūy-ı bāġa şeker-ħā 

 

29. Ħaŧ- āver oldı o māh-ı sipihr-i  ĥüsn ü behā 

Ser-ā-ser eyledi bāġ-ı cemāli mihr-i giyā 

 

30. Yaraşdı ol ruħ-ı zįbāya ol ħaŧ-ı müşgįn 

Cemāli gülşenüŋ itdi benefşe-zār-ı Ħudā 

 

31. Ruħuŋda sebze-i bįgānedür ħaŧ-ı la‛li 

‛Aceb mi olmasa būy-i āşinā mihr ü vefā 

 

32. Ħaŧ-ı ‛iźārı degül māh-ı bedr-i ruħsārı 

Miyān-ı hāleden itdi tamām-ı ‛arż-ı liķā 

 

33. Şikenc-i zülf-i dil-i zāra mūcib-i teşvįr 

Sevād-ı ħaŧŧı ser-i cāna bā‛iŝ-i sevdā 

 



187 
 

34. Dirįġ ĥayf ki olmuş o Ħusrev-i ĥüsnüŋ 

Ġulüvvi ħaŧ-ile mülk-i cemāli pür-ġavġā 

 

35. Düşürse pāyine şāyeste ķadd-i şimşādı 

Ħirām-ı nāz ile olduķca ķaddi cilve-nümā 

 

36. Bahār-ı ĥüsni açıldı görüp ħaŧ-ı sebzin 

Benefşe nūş iderüz ‛āşıķāne śubĥ u mesā 

 

37. Benüm de gülşen-i ŧab‛um şükūfe-zār oldı 

‛Aceb mi kām-ı dil ü cānı eylese būyā 

 

38. Yetişdi naħl-i beyānumda893 meyve-i ma‛nį 

Pür oldı şāħ-ı ħayālüm n’ola olursa dü-tā 

 

39. Kenār-ı bezm-i ma‛ānįde cān ŧarab-güster 

Miyān-ı meclis-i ‛irfānda dil ķadeĥ peymā 

 

40. Elümde ħāme ki murġ-ı hezār-ı destāndur 

Ne mümkün eyleye dem-beste bįm-i ħār-ı fenā 

 

41. Ki bāġ-ı midĥat-ı Faħr-i Cihānuŋ olmadadur 

Firāz-ı gül-bin-i na‛tuŋda zemzeme-pįrā 

 

42. Yegāne şāh-ı dü-‛ālem ki bārgāhında  

Maķām-ı ħidmete śāf-beste ehl-i ‛arż u semā 

 

43. Ne şeh şehen-şeh-i yektā ki ħāk-i dergāhuŋ 

Melā’ik itmededür çeşm-i cāna kuĥl-i cilā 

 

44. Ħudā yegān-i dü-‛ālem şehen-şeh-i ekrem 

Şefį‛-i Küll-i Ümem pādişāh-ı her dü- serā 

 

45. Muĥįŧ-i fażl u hüner Ħusrev-i cihān-dādār 

Ħıdįv-i pāk-güher-i dest-gįr-i rūz-ı cezā 

     

46. Ħulāśa-i dü-cihān nāzenįn-i kevn ü mekān 

Mu‛įn-i ‛ālem ü insān delįl-i rāh-ı hüdā 

 

47. Cenāb-ı Aĥmed-i Mürsel Ĥabįb-i Ĥażret-i Ĥaķ 

Fürūġ-ı nūr-ı Ħudā şem‛-i leyletü’l-isrā 

                                                      
893 beyānumda: miyānumda D. 
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[120a] 

48. Ŧabįb-i cān-ı ümem kim deriŋde ķānūndur 

Hemįşe ‛illet-i mirzā-yı seyyi’āte şifā 

 

49. Şeh-i serįr-i le‛amrük894 ki ħilķat-i levlāk895 

Vücūd-ı pāküŋe olmuş ezelde rāst-ı ķabā 

 

50. Ŧırāz-ı taħt-ı risālet ki oldu bā-dil ü cān 

Ŧufeyl-i bārgeh-i şer‛į pįr ile bernā 

 

51. O şehriyārına lāyıķ kemįne bendesinüŋ 

Olursa ferş-i reh-i  ħidmetüŋde bāl-i hümā 

 

52. O şeh-süvār-ı feżā-yı žafer ki itdükce 

Sipāh-ı nuśret ile ‛azm-i ‛arşa-i heycā 

 

53. Ser-i ‛adūyı idüp rįze-seng-i vādį-i Rūm 

Vücūd-ı düşmeni eyler nişān-i tįr-i belā 

 

54. Şükūh-i şevketi dehşet-feżā-yı çarħ-ı felek 

Fürūġ-ı ŧal‛ati revnaķ rübā-yı şems-i đuĥā 

 

55. Esįr-i bend-i kemendi ħıdįv-i emri ķader 

Fütāde silsile-i pādişāh-ı ĥükmi ķażā 

 

56. Gedā-yı dergeh-i şer‛i şeh-i Skenderdür 

Faķįr-i bārgeh-i cūdi hem-ser-i Dārā 

 

57. Sipihr-i mekremete  āftāb-ı ‛ālem-tāb 

Serįr-i āŧıfete Ħusrev-i cihān-ārā 

 

58. Künūz-i şefkāte bir güher-i girān-māye 

Muĥįŧ-i ĥikmete zįbende bir dür-i yektā 

 

                                                      
 Ömrüne andolsun ki onlar (şehvetten) gözleri dönmüş" (:Melekler, Lût’a) لَعَْمُرَك إِنَُّهْم لَِفي َسْكَرتِِهْم يَْعَمُهونَ  894

hâlde, sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlar (Bu durumda asla seni dinlemezler)" dediler. (Hicr Sûresi 

72. âyet) 
895 Levlâke levlâke le-mâ halaktü’l-eflâke: “Sen olmasaydın, sen olmasaydın (ey Muhammed), felekleri 

yaratmazdım.” Bu sözün uydurma hadis olduğu bildirilmiştir. Ancak Aclunî, “Hadis olmasa bile anlamı 

doğrudur.” İddiasındadır. Lafız itibariyle böyle bir kudsi hadis olmadığı ileri sürülmüştür. Ancak Hz. 

Muhammed’e övgü olarak yazılan na’tların çoğunda bu söze yer verilmiştir.   
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59. Melek bi-źevķ ü feraĥ dergehinde cār ū keş 

Felek bi-şevķ ü śafā ħidmetinde pā-ber-cā 

 

60. Nesįm-i lüŧfunı itse mürebbį-i külħān 

İderdi terbiyeti reşk-i gülşen-i me’vā 

 

61. Semūm-i ķahrı vezān olsa sū-yı gül-zārā 

Miŝāl-i dūzāħ olurdı şerāreler peyda 

 

62. Dimāġ-ı ‛ālemiyān ĥaşre dek mu‛aŧŧardur 

O deŋlü nefħa-i ħulķ-ı kerįmi ĥālet-zā 

 

63. Ħazā’in-i keremin eyledikce beźl-i ümem 

Olur berāber o şāhuŋ yanında mįr ü gedā 

 

64. Ne yerde ĥükmi revān olsa ol cihān-dāruŋ 

Fütāde çāh-ı ‛ademdür ĥükūmet-i a‛dā 

 

65. Ola ķıyāmete dek āftāba pertev-i baħş 

Fürūġ-ı neyyir-i feyżinden alsa māh żiyā 

 

66. Bahār-ı ‛ālem-i ‛ömrüŋ ħazānı olmaz idi 

Eger ki bülbül-i ĥıfžı olaydı naġme-serā 

 

67. Cihān penāh-ı şehā Ħusrev-i melįk sipehā 

Eyā şefį‛-i ümem pādişāh-ı mülk-i beķā 

 

68. Sen ol şeh-i dü serāsın ki ħāk-i maķdemüŋi  

Görürdi‛arş-ı mu‛allāyı geçse nā-beynā 

 

69. Sen ol çerāġ-ı hüdāsın ki şem‛i źātuŋdur 

Ŧırāz-ı bezmgeh-i ķurb-ı Ĥażret-i Mevlā 

 

70. Fürūġ-ı neyyir-i ĥüsn ü cemālüŋ olmuş ezel 

Żiyā-yı şems-i đuĥā tāb-ı baħş-ı Bedr-i Dücā 

 

71. ‛Alįl-i şerbet-i ‛aşķuŋ revān-ı hıżr u Mesįĥ 

Marįż-i derd ü ġamuŋ cān-ı Bū‛Alį Sįnā 

 

72. Benüm o ħaste ki dārū-yı na‛t pāküŋ ile 

İrişdi derd-i dil-i zār ü mübtelāma devā 
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73. Benüm o çeşme-i āb-ı ĥayāt-ı vaśfuŋ kim 

Zülāl-ı nuŧķuma teşne Cerįr ile Ā‛şā 

 

74. Benüm o micmere gerdān-ı bezm-i menķabetüŋ 

Ki benden almadadur būy-i feyżi hep şu‛arā 

 

75. Kemāl-i feyż-i nu‛ūtuŋla oldı eş‛ārum 

Ne gūne meclise varsa zebān-zed-i büleġā 

 

76. Miŝāl-i gül dutar ins ü melek śafā ile gūş 

Senān-ı bülbül-i nuŧķum her eyledikce nevā 

 

77. ‛Aceb degül ķalemüm sįne-çāk ise oldı 

Şarāb u śaf-ı śıfātuŋla mest-i bį-pervā 

 

78. Sevād-ı nažm-ı terim midĥatüŋle müşg-i Ħotan 

Senān-ile raķamum reşk-i ‛anber-i sārā 

 

79. Gel ey ķalem ķo bu da‛vāyı eyle ħatm-ı kelām  

Yeter bu mertebe basŧ-ı süħan Nažįm-āsā 

 

80. Niyāza başla ħulūś üzre ħāke sür yüzüŋi 

Ķaśįde buldı nihāyet irişdi vaķt-i du‛ā 

[120b] 

81. Seĥer ki eyleye ŧūmār-ı ġoncaya sūsen 

Midād-ı sebz ile tā na‛tı Ĥażret-i inşā 

 

82. Revān-ı pāküŋe tā-ĥaşr ola śalāt u selām 

Ġubār-ı ravżasına cān-ı ümmetān-ı fedā 

 

 

124896 

Sünbüle-i sünbül-zār-ı ķadįm 

Bismi’llāhi’r-raĥmāni’r-raĥįm 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilün 

1. Ey muĥįt-i ķudretinde mihr ü māh iki ĥabāb 

Çarħ-ı aŧlas sāĥa-i śun‛ında çetr-i bį-ŧınāb 

 

                                                      
896 Yahya Nazîm D.1., Kaside, s. 98-99. 
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2. Śun‛ını ižhār idüp eżdāde virdi imtizāc 

İtdiler āmįziş āb u āteş ü bād ü türāb 

 

3. Bāġ-ı dehri tāze vü reyyān ider feyż-i nemi 

Bir kef-i nācįz iken baĥr-i nevālinde seĥāb 

 

4. Tünd-bād-ı ‛aşķ-ı ‛ālem-gįrinüŋ te’ŝįridür 

Ħākde bįm-i tezelzül yemde mevc-i ıżŧırāb 

 

5. İķtibās-ı nūr ider andan meh-i enver henüz 

Olmamışken źerre-i şems-i cemāl-i āftāb 

 

6. Muķteżā-yı ĥikmet-i bį-çend ü çūnıdur müdām 

Ĥaşre dek arż u semāda bu direng ü bu şitāb 

 

7. Māverā-yı gerdişinden897 kendü de bilmez olup 

Āsiyā cūy-ı celālüŋde sipihr ü nüh-ķıbāb 

 

8. Başını ŧaşdan ŧaşa ursa ‛aceb mi dem-be-dem 

‛Āşıķ-ı dįdārı oldı kendüsinden kendi āb 

 

9. Bir kerįm-i źü’l-minendür kim ider rūz-ı su‛āl 

Her siyeh-nāme ķuluŋ mūy-ı sepįdinden ĥicāb 

 

10. Eşk-i ter mūy-ı sefįd üzre dökülsün ey Nažįm 

Olsa bārān śubĥ-dem olur du‛ālar müstecāb 

 

125898 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilün 

1. Faħr-i ‛ālem maĥrem-i rāz oldıġı şebdür bu şeb 

Kā’ināt envār-ı raĥmetle leb-ā-lebdür bu şeb 

 

2. Nāme-i a‛māl-i ümmet ol şefį‛i maĥşerüŋ 

Zįver-i imżā-yı ‛afvıyla müźehhebdür bu şeb 

 

3. Ħˇān-ı dįdāra o maĥbūb-ı Ħudā da‛vet olup 

Bezm-i ķurb esbāb-ı vuślatla mürettebdür bu şeb 

 

                                                      
897 gerdişinden: gerdisinden D. 
898 Yahya Nazîm D.,Kaside, s. 343. TBMM arşivindeki yazma nüshasından karşılaştırma yapılmıştır. Adres:       

https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/handle/11543/2761 Erişim Tarihi: 06.01.2018) 

https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/handle/11543/2761
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4. Nūr-ı teşrįfiyle ol mihr ü sipihr-i ‛izzetüŋ 

Bir hümāyūn ŧāli‛-i ferħunde kevkebdür bu şeb 

 

5. Müjdeler ey ma‛firet-cūyān Ĥabįb-i Kibriyā 

Meclis-i ħāśś-ı ilāhįde muħāŧabdur bu şeb 

 

6. Müstecāb olsa revādur da‛vet-i ehl-i niyāz 

Kim zemįn ü āsmān pür śıyt-ı yā Rabdur bu şeb 

[121a] 

7. Her mübārek şu‛le-i ķandįl rāĥat-güsterį 

Şevķ-i baħş-ı ħāŧır-ı her teng-i meşrebdür bu şeb 

 

8. Vesme-i ebrū-yı ĥūr-ı ey cinān olsa n’ola 

Sürme-i çeşmüm ser ü şāna muķarrebdür bu şeb 

 

9. Ķadrini şeb-zinde-dārān-ı tecellį fehm ider 

Ŧālib-i dįdār olan bįdāra maŧlabdur bu şeb 

 

10. Vaķtidür mi‛rāc-ı ümįde ‛urūc eyle Nažįm 

Vāśıl-ı maķśūd olur herkes mücerrebdür bu şeb 

 

126899 

Destūr 

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilün 

1. Mihr ü mehdür śanma bezm-i çarħda her rūz u şeb 

İki sāķį cām-ı ber-kef devr iderler rūz u şeb 

 

2. Mihr ü meh rūy u cebįn ü şāhid-i endįşedür 

‛Ārıżıyla zülf-i müşgįn ü mu‛anber rūz u şeb 

 

3. Mihr ü māhı pūta-i nār-ı şafaķda ķāl idüp 

Sįm ü zer ħarcar sipihr-i kįmyāger rūz u şeb  

 

4. Mihr ü meh olmuş dükān-ı çarħa iki kelle ķand 

Kim anı ķannād-ı dehr eyler mükerrer rūz u şeb 

 

5. Śanma mihr ü māhdur bāzįgeh-i eflākįde 

Çarħ-ı lu’bet-bāz iki sįb ile oynar rūz u şeb 

 

                                                      
899 Yahya Nazîm D.3.,Kaside, s. 35-39. 
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6. Mihr ü māh-ı nev degül abdāl olup pįr-i felek  

Cüst ü cūda dāġ-ı ber-ser na‛lidür ber rūz u şeb 

 

7. Mihr ü meh fānūslardur sįm ü zerden gūyiyā 

Kim virürler nev-‘arūs-ı dehre zįver rūz u şeb 

8. Mihr ü meh bu ħāneķāh-ı nüh revāķ-ı çarħda 

İki ‛āşıķ Mevlevįlerdür dönerler rūz u şeb 

 

9. Mihr ü meh nerrād-ı çarħa oldı gūyā lu‛betįn 

İtmede śad mekr ile bāzį-i şeş der rūz u şeb 

 

10. Mihr-i ‛ālem-tāb-ile fülk-i sipihre māh-ı nev  

Biri olmuş bādbān ü biri leşker rūz u şeb 

 

11. Mihr ü meh śanma idüp o reng-i gerdūne culūs 

Ĥükm iderler ‛āleme iki birāder rūz u şeb 

 

12. Mihr ü meh zerrįn iki levĥ oldı kim ŧıfl-ı felek  

İtmede ders-i cefā vü cevri ezber rūz u şeb 

 

13. Mihr ü meh śanma şafaķla ġarķ-ı ħūn olmuş yatur 

Śaĥn-ı bismilgāh-ı gerdūnda iki ser rūz u şeb 

 

14. Mihr ü meh žanneyleme bezm-i felekde devr ider 

Ehl-i derde zehr-ile bir iki sāġar rūz u şeb 

 

15. Mihr-i ‛ālem-tāb-ı şuķķa māh-ı nevdür ser-‛alem 

Burc u bārū-yı sipihr üzre dönerler rūz u şeb 

[121b] 

16. Mihr u meh iki ŧabaķla itmede dehre niŝār 

Biri kāfūr birisi hem900 müşg-i ezfer rūz u şeb 

 

17. Mihr ü meh žanneyleme gūyā ki śāĥipsüz ķalup 

Olmada āvįze çarħa iki efser rūz u şeb 

 

18. Śofra-i devr-i felekde ķurslardur mihr ü māh 

Kim ġıdā eyler anı çarħ-ı sitem-ger rūz u şeb 

 

                                                      
900 Biri kāfūr birisi hem: Birisi kāfūr biri D. 
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19. Ŧaslardur mihr ü meh germ-ābe-i nüh-ķubbede 

Ġusl ider ħūn-ı şafaķla çarħ-ı aħżer rūz u şeb 

 

20. Levĥ-i mihr ü māhdan kerrūbiyān śad-şevķ-ile 

Na‛t şāh-ı enbiyāyı ezber eyler rūz u şeb 

 

21. Mihr ü meh ġavvāś-ı baĥr-ı nilgūn-i çarħdur 

İtmege ol Ĥażrete įŝār-ı gevher rūz u şeb 

 

22. Aĥmed-i Mürsel ki mihr ü māh-ı nev-dergāhına 

Biri ser-heng birisi hem901 ĥalķa-i der rūz u şeb 

 

23. Mihr-i gerdūn-i nübüvvet māh-ı burc-ı merĥamet 

Mu‛cizātın söyleşir ‛ālem ser-ā-ser rūz u şeb 

 

24. Mihr ü meh žannitme ol sulŧān levlāk902 efserin 

Āsitānında iki der-bān bekler rūz u şeb 

 

25. Mihri bį-fer eylemiş māh-ı nevį ķılmış nažar   

‛Arż-ı ĥüsn itdükde ebrū-yı peyember rūz u şeb 

 

26. Mihr ü mehden çarħ iki meş‛al fürūzān eyleyüp 

Pįşegāh-ı dergehüŋde şu‛le-güster rūz u şeb 

 

27. Mihr ser-germ itdi mihr-i māhı ķıldı dil-figār 

Biri pür-āteş biri pür-dāġ-ı lāġar rūz u şeb 

 

28. Mihr ü meh micmer-fürūz u bārgāh-ı şer‛idür 

Kām-ı ‛ālem būy-i ħulķ ile mu‛aŧŧar rūz u şeb 

 

29. Olmasa mihrüŋde903 küsūf-ı māhda gāhi ħusūf 

Dirdüm ol şāha olur mir’āt-ı enver rūz u şeb 

 

30. Müntažırdur mihr ü mehden eyleyüp her pāyesin 

Müjde-i teşrįfine bu heft minber rūz u şeb 

 

                                                      
901 Biri ser-heng birisi hem: Birisi ser-heng biri D. 
902 Levlâke levlâke le-mâ halaktü’l-eflâke: “Sen olmasaydın, sen olmasaydın (ey Muhammed), felekleri 
yaratmazdım.” Bu sözün uydurma hadis olduğu bildirilmiştir. Ancak Aclunî, “Hadis olmasa bile anlamı 
doğrudur.” İddiasındadır. Lafız itibariyle böyle bir kudsi hadis olmadığı ileri sürülmüştür. Ancak Hz. 

Muhammed’e övgü olarak yazılan na’tların çoğunda bu söze yer verilmiştir.   
903 mihrüŋde: mihrüŋ D. 
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31. Mihr-i burc-ı ķudretā māh-ı sipihr-i raĥmetā 

Ey ki źātuŋdur senüŋ eşyāya maśdar rūz u şeb 

 

32. Mihr ü meh pervāne-i şem‛-i cemālüŋdür senüŋ 

Dehr-i ruħsār u cebinüŋle münevver rūz u şeb 

 

33. Mihr ü meh feyżā ki sensün Raĥmeten Li’l-‛Ālemįn904 

Ümmetüŋ iĥsānuŋa olmaķda mažhar rūz u şeb 

 

34. Mihr ü meh ķadrā benüm ol źerre-i nāçįz kim 

Dā’im-i aĥvāl dil-i zārum mükedder rūz u şeb 

 

35. Peyrev-i kilki fehįm oldum görüp mihr ü mehįn  

Vaśf ı źātuŋ eylerüm śad şevķ ile her rūz u şeb 

[122a] 

36. Mihr ü meh rütbe-i Neşāŧį süħan-ver kim görüp 

Bu zemįnde ŧarĥını taĥsįn iderler rūz u şeb 

 

37. Mihr ü meh gibi sezādur olsa pür-nūr-ı kemāl 

Vaśfuŋı eyler Nažįm-i nükte-perver rūz u şeb 

 

38. Āsmān-ı nažma mihr ü māh ise onlar eger 

Ben hilālüm olmada ķadrüm füzūn-ter rūz u şeb 

 

39. Na‛tuŋı yazdıķca levh-i mihr ü māha dāġ urur 

Eyleyen vaśf-ı śıfātuŋ tā be-maĥşer rūz u şeb 

 

40. Mihr ü māh-ı na‛t-ı pāküŋ eyleyüp śad ‛acz ile 

Ķıl du‛ā taĥrįrin ey kilk-i ŝenā-ger rūz u şeb 

 

41. Mihr ü meh tā ‛āleme pertev śalup revnaķ virür 

Söyleye na‛tın ümem kişver-be-kişver rūz u şeb 

 

42. Pençe-i mihr ile gerdūn māh-ı nevden ħışm ile 

Düşmen-i dįne çeke şemşįr ü ħançer rūz u şeb 

 

43. Mihr ü meh devr eyledikce ‛ālemi Ĥaķ ümmetin 

Eyleye ā‛dāya mansūr u mužaffer rūz u şeb  

 

                            Āmįn 

                                                      
 Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik. (Enbiyâ Sûresi (!Ey Muhammed) َوَما أَْرَسْلنَاَك إَِّلَّ َرْحَمةً ِلْلعَالَِمينَ  904

107. âyet) 
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127905 

Destūr 

Remel Bahri 

Fe‛ilātün/Fe‘ilātün/Fe‘ilātün/Fe‘ilün (Fa‛lün) 

1. Kişver-i nažma olup vālį-i bā-ķayd-ı ĥayāt  

Oldı ilhām-ı İlāhi baŋa ŧuġrā-yı berāt 

2. Şeh-i nažmum ķalemümdür ‛ālem-i semt-i beyān  

Ħayl ma‛nā bes ü bįş-i ‛ālemümde neferāt 

3. Eylemiş feyż-i Ħudā kilk-i hüner perverümi 

Būstān-ı süħana naħl-i ma‛ānį ŝemerāt 

4. Āyįne ħāne-i ma‛nįde ider mülhem-i ġayb 

Ŧūŧį-i nuŧķuma ta‛lįm-i edā-yı kelimāt 

5. Leźźet-i nįş-ger-i kilk-i terüm buldı revāc 

Ķāśıd olsa yeridür revnaķ-ı bāzār-ı nebāt 

6. Çāşni-i süħanumda o ĥalāvet var kim 

Reşkden ġayret-ile ŧelħ ola ‛ayş-ı leźźāt 

7. Ŧab‛um āyįne-i ruħ şāhid-i ‛aķliyāta 

Ķalemüm çehre-küşā-yı tutuķ-ı naķliyāt 

8. Mekteb-i nažmuma elfāž-ı laŧįfüm eŧfāl 

Cins-i ma‛nį vü beyān ĥacle-i şi‛rümde benāt 

9. Bir ķalem sū-yı revān eyledi her vādįde 

Eyleyüp kilk-i terüm rāh-ı süħanda ħayrāt 

10. Dem-be-dem itmededür āb-ı ĥayātı cārį 

Lüle-i çeşme-i ĥayvān gibi bu kilk ü devāt 

11. Cādū-yı nuŧķuma906 meftûn-şode erbāb-ı füsūn 

Sāĥir-i ŧab‛uma dūn mertebedür nar-ı necāt 

12. Başlasa şįve-i įhām-ile reftāra olur 

Ser-fürū bürde-i pāy-ı ķalemüm remz ü nikāt 

13. Benüm ol kim der-i eyvān-ı kemālümde henüz 

Fevc fevc ehl-i hüner olmada muĥtāc-ı zekāt 

                                                      
905 Yahya Nazîm D.3., Kaside, s. 39-47. 
906 nuŧķuma: naŧıķama D. 
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14. Eylemiş feyż-i ezel ĥacle-geh-i diķķātde  

Bikr-i nažma ķalemüm māşiŧa ŧab‛um mir’āt 

15. Noķŧa-i ĥāl-i ‛įźār-ı büt-i mażmûnumdur  

Śafaĥāt üzre geh įŝār ide ħāmem ķaŧarāt 

16. Bāġ-ı ma‛nāda döner sünbül-i şebnem-dāra 

Her döküldükçe midād-ı ķalemümden reşeĥāt907 

[122b] 

17. Sözde miķdâr-ı daķįķa n’ola fevt eylemese 

Oldı hengām-ı süħan ŧab‛-ı reşįķüm mįķāt 

18. Ne ķadar yüksek uçarsa śāf-ı murġān-ı hüner 

Hüdhüd-i çāpik-i endįşeme irmek heyhāt 

19. Āb-ı ĥayvāna ĥurūf-ı süħanum oldu žurūf 

Görinürse n’ola her saŧırı sevād žulemāt 

20. Ķalemüm vaķt-i ĥaśād olsa n’ola sünbüle çįn 

Ħarmen-i nāŧıķama feyż-i Ħudā maĥśūśāt908 

21. ‛Andelįbān-ı süħan itmededür cümle sükūt 

Bülbül-i nāŧıķam itdükce sürūd ü naġamāt909 

22. Çāk-i ser-noķŧa-i mevhūmede reftār eyler 

Görmedüm edhem-i ħāmem gibi nāzik ĥarekāt 

23. Ŧumŧurāķ-ı süħanüm fevc-i sipāh-ı nažmum 

Ħusrevān-ı hünere itmede ‛arż-ı dārāt 

24. Leĥce-i pāküme olmaz süħan-ı ġayr-ı ķıyās 

Ķaŧredür baĥr-ı muĥįŧe göre Ceyĥūn u Fırāt 

25. Da‛vį-i şi‛rde besdür baŋa ma‛nį vü beyān 

Demdür itsem iki şâhidle vücūdum iŝbāt 

26. Meclis-i Ħusrev-i ŧab‛umda müheyyā esbāb 

Bezm-i Cemşįd-i ħayālümde müretteb ālāt 

27. Dem-be-dem zümre-i rindān-ı ŧarab-ħāne-i feyż 

Neşve-i bāde-i taĥķįķüm ile pür-ĥālāt 

 

 

                                                      
907 reşeĥāt: reşaĥāt D 
908 maĥśūśāt: maĥśūlāt D. 
909 naġamāt: naġmāt D. 
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28. Bülbül-i nuŧķ-ı ħoş elĥānum iderse demidür 

Na‛t-ı gūyān-ı çemen sāmi‛a-yı pür-eśvāt 

29. Sebeb-i ħilķat o kim buldı vücūdıyla şeref 

Çār ‛unśur se mevālįd ü nüh ābād-ı cihāt 

30. Şem‛-i eyvān-ı hüdā nūr-ı Ħudā kim oldı 

Bezm-i kāşāne-i mi‛rāca cemāli mişkāt 

31. Gevher-i ķulzüm-i ‛irfān ki anuŋ olmuş ezel 

Dürr-i yektā-yı vücūdı sebeb-i mevcūdāt 

32. Ħˇāce-i her dü cihān śāĥib-i naśś-ı Ķur’ān 

Nāśiħ-i āyet-i İncįl ü Zebūr u Tevrāt 

33. Pįşvā-yı keremā ķāfile-sālār-i ‛aŧā 

İftiħār-ı şerefā Faħr-i Kirām-ı Sādāt 

34. Raĥmet-i ‛Ālemiyān ya‛ni Ĥabįbi‛r-Raĥman 

Eylemiş Įzid ü Yezdān anı āyįne-i źāt 

35. Hādį-i Dįn-i Mübįn bedreķa-i rāh-ı yaķįn 

Şāri‛-i rūy-ı zemįn ķāżį-i ehl-i ĥācāt 

36. Mažhar-ı ŝümme denā910 mā-śadaķa ev ednā911 

Ħusrev-i Yeŝrib ü Baŧĥā vü Şefį‛ü’l-‛Araśāt 

37. Tūde-i ħāk-i deri eyledi ħūn müşg-i teri 

Źāt-ı yektā güheri Bā‛iŝ-i Ġufrān-ı ‛uśāt 

38. Naħl-i ŧūbā ‛ālemi ravża-i cennet ĥaremi 

Bārgāh-ı keremi melce-i erbāb-ı necāt 

39. ‛İllet-i ħilķat-i kevneyn Resūlü’ŝ-ŝaķaleyn 

Ĥażret-i Āĥmed-i Muħtār ‛aleyhi’ś-śalavât 

40. O şeh-i ‛ālem ü ādem ki anuŋ bulmış ezel 

Enbiyā ‛izzet-i şānıyla ‛uluvvį derecāt 

41. Nāzenįn Ĥaķ o maĥbūb-ı İlāhi ki anuŋ 

Oldı miĥrāb-ı deri ķıblegeh-i maħlūķāt 

42. ‛Arş-ı mesned o Ħudāvend-i mükerrem ki anuŋ 

Kişver-i cāhına olmuş dü cihān ilĥāķāt 

 

                                                      
 Sonra (ona) yaklaştı derken sarkıp daha da yakın oldu. (Necm Sûresi 8. âyet) ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ  910
 iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu. (Necm Sûresi (Peygambere olan mesafesi) فََكاَن قَاَب قَْوَسْيِن أَْو أَْدنَىٰ  911

9. âyet) 
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43. Laķabı gerçi anuŋ Ümmį-i Nā-ħande Velį 

Źāt-ı ‛ālā śıfatı Muśĥaf-ı Mu‛ciz-āyāt 

44. Meclis-i rif‛atine mihr ile māh iki sirāc 

Maĥfil-i ķadrüŋe nüh süllem-i gerdūn mirķāt 

45. Nūr-ı iķbāline Cibrįl-i Emįn pervāne 

Mihr-i iclāline ervāĥ-ı muķaddes źerrāt 

46. Bezm-i İsrāda sirāc-ı şeb-i mi‛rāc-ı fürūz 

Ĥarem-i ķurbda miśbāĥ-ı hidāyet leme‛āt  

47. Ħāk-rūb-ı ĥarem-i midĥati Şeyħ-i Besŧām 

Ħādim-i bārgeh-i menķabeti Pįr-i Herāt 

48. Dūstān-ı ĥarem-i ravżası firdevs-i mekįn 

Düşmen-i cāhı ben-i çāh-ı nişįn-i derekāt 

49. Emri nūr efgen-i kāşāne-i zühd ü taķvā 

Nehį912 āteş-zen-i ħarmen-geh-i zerķ ü ŧāmāt 

50. Ŧāķ-ı Kisrā-yı nigūn itdi žuhūr-ı źātı 

Śadme-i ķahrına dūş olsa n’ola Lāt ü Menāt 

[123a] 

51. Çeh-nişįn-i ‛adem eylerdi vücūd-ı ħaśmı 

Saŧvetinden ki žuhūr eyleye gāhi śademāt 

52. Pįlten olsa da rūĥ gösterüp esb-i ġazābı 

Ħaśma ferzāna sürüp paydak o şeh eyler māt 

53. Ķudsįyān āyet-i evśāfını gūş itmek içün 

Açılur śubĥ u mesā şems ü ķamerden ġurefāt 

54. Oldı ser-geşte o sevdā ile hep āhūlar 

Micmer-i ħulķı idelden beri neşr-i nefeĥāt 

55. Vāśıl-ı bezmgeh-i dār-ı selām-ı ĥıfžı 

Ola Ĥaķķa ki dü-‛ālemde maśūn ez-āfāt 

56. Ħusrevā dād-gerā dāver-i ‛āli güherā 

Ey Ħudāvend-i rusül ħayl ü nübüvvet rāyāt 

57. Sensün ol kim dil ü cān-ile olup emrüŋe rām 

Eyleyen cismini ālūde-i gerd-i ŧā'āt 

 

                                                      
912 Nehį: Nehbį D. 
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58. Bezmine sündüs ü istebraķ olup ferş ola 

Ħādimi ĥūr u maķāmātı ķuśūr-ı cennāt 

59. Sensün ol Seyyid-i Kevneyn ki meddāĥuŋ olan 

Feyż-i medĥüŋle olur şā‛ir-i memdūĥ-śıfāt 

60. Biŋde bir midĥatüŋi kilk-i ‛utārid yazamaz 

Śafaĥāt olsa felekler ana encüm nuķaŧāt  

61. Midĥat-ı źāt-ı şerįfüŋ degül ile’l-ilhām 

Ġayr-ı na‛tuŋ olan eş‛ār ise hep tezvįrāt 

62. Şi‛r-i Ĥaķķa ki nu‛ūtuŋla olur siĥr-i ĥelāl 

Süħan-ı bį-hūde-gū cümle ĥarām-ı ġaleŧāt 

63. Merdüm-i dįdem ola dūde ķalem müjgānum 

Olsa ma‛lūmum eger vaśfuŋa şāyeste luġat 

64. Çemen-i menķabetüŋ bülbülidür cān-ı Nažįm 

İtdi murġān-ı beyānı naġamātı isķāŧ 

65. Ey Resūl-i Ķureşį ħayli zamān olmuş idi 

Vaśf-ı pāküŋde senüŋ itmiş idüm taķśįrāt 

66. Baķma noķśānuma ‛öźrün dileyüp bu cürmüŋ 

‛Ācizāne iderüm şimdi ķażā-yı māfāt 

67. ‛Ömrümi menķabetüŋ ħidmetine vaķf itdüm 

 Ĥāśılı mādiĥüŋüm külli ‛aşiyy ü ġadāt 

68. Güher-i vaśfuŋa cān-ile ħarįdārum ben 

Ne ķadar olsa da destümde beżā‛at mezcāt 

69. Naķd-i güftārumı itdükce senāna įŝār 

Cįb-i endįşemi pür itdi o deŋlü913 berekāt 

70. Ser-girān eyle beni bāde-i iķrāruŋ ile 

Sāķį-i bezm-i ecel śunduġı dem cām-ı memāt 

71. Umarum feyż-i kemāl-i keremüŋ sulŧānum 

Gerçi yoķ cürmüme bir vech-ile ĥadd ü ġāyāt 

72. Kilk-i ‛afvuŋla beyāż itmez iseŋ vay baŋa 

İtdigüm ħabŧ u ħaŧā cümle sevād-ı śafaĥāt 

73. Bilmezem keffe-i mįzān ne çeker rūz-ı ĥesāb 

Seyyi’ātümle eger vezn olunursa ĥasenāt 

                                                      
913 pür itdi o deŋlü: ol deŋlü pür itdi D.  
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74. Geldi hengām-ı du‛ā durma ħāmūş ol ħāmūş 

Besdür ey ħāme yeter basŧ-ı bisāŧ-ı ebyāt 

75. Tā ki mülk-i süħana mālik olup ehl-i beyān 

Ola aĥkāmı ma‛ānįde devām-ile ŝebāt 

76. Ķona ol pād-şeh-i her dü-serānuŋ şeb ü rūz 

Ĥarem-i dergehine ķāfile-i teslįmāt 

77. Ravża-i pāküŋe da’im ola įŝār u niŝār 

Nūr-ı miśbāĥ-ı taĥiyyāt-ile mişkāt-ı śalāt 

 

128914 

Hezec Bahri 

Mef‘ūlü/Mefā‘įlü/Mefā‘įlü/Fe‘ūlün 

1. ‛Aşķ oldı ħazān ile bahār olmaġa bā‛iŝ 

Gāh915 hicr ü gehį vuślat-ı yār olmaġa bā‛iŝ 

 

2. Hep ‛aşķ-iledür ġamze-i şehbāzına yārüŋ 

Murġ-ı dil-i āvāre şikār olmaġa bā‛iŝ 

 

3. Hep ‛aşķ-iledür bülbül-i şūrįde olup zār 

Gülşende gülüŋ hem-demi ħār olmaġa bā‛iŝ 

 

4. Hep ‛aşķ-ile āmįziş imiş çün gül ü şebnem  

Lāl-i leb-i yār ile dār olmaġa bā‛iŝ 

 

5. Hep ‛aşķ-iledür āteş-i cāngāh-ı maĥabbet 

Her demde derūn-sūz-ı çenār olmaġa bā‛iŝ 

 

6. Hep ‛aşķ-iledür żıddı iken hicr ü viśālüŋ 

Dā’im yine hem-ķurb-ı civār olmaġa bā‛iŝ 

 

7. Hep ‛aşķ-iledür üştür-i eflāk dem-ā-dem 

Bār-ı ġam ile zįr-i mehār olmaġa bā‛iŝ 

[123b] 

8. Hep ‛aşķ-iledür sāġar-ı916 ħurşįde meh-i nev 

Ħamyāze-keşān zerd ü nažar olmaġa bā‛iŝ 

 

                                                      
914 Yahya Nazîm D.3., Kaside, s. 47-52. 
915 Gāh: Geh D. 
916 sāġar-ı: sāġir-i D. 
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9. Hep ‛aşķ-iledür şems ü ķamer śubĥ u mesāda  

Gerdūne-i gerdūne-süvār olmaġa bā‛iŝ 

 

10. Hep ‛aşķ-iledür sāĥa-i vüs‛at-geh-i ‛ālem 

Sulŧān u gedā başına ŧār olmaġa bā‛iŝ 

 

11. Hep ‛aşķ-iledür cism-i bālā perver-i Manśūr 

Biŋ cān-ile zįb-i ser-i dār olmaġa bā‛iŝ 

 

12. Hep ‛aşķ-iledür bādiye-i sūrda ‛āşıķ 

Āmįħte-i gerd ü ġubār olmaġa bā‛iŝ 

 

13. Hep ‛aşķ-iledür nāz-fürūşān nažarında 

‛Uşşāķ-ı źelįl olmaġa ħˇār olmaġa bā‛iŝ 

 

14. Hep ‛aşķ-iledür seng-i melāmetle dil-i zār 

Ħāŧır-şiken ü şįşe-i ‛ār olmaġa bā‛iŝ 

 

15. Hep ‛aşķ-iledür ‛āşıķa ey ‛aķl-ı ħod-ārā 

Pendüŋ ġam-ı hicrān gibi bār olmaġa bā‛iŝ 

 

16. Hep ‛aşķ-iledür na‛t-ı şeh-i maşrıķ u maġrib  

Ārāyiş ü her dār u diyār olmaġa bā‛iŝ 

 

17. Şāhenşeh-i evreng-i risālet ki vücūdı 

Oldı yoġ iken ‛ālemi var olmaġa bā‛iŝ 

 

18. Ser-ķāfile-i ħayl-i nübüvvet ki žuhūri 

Heft-üştür-i eflāk-i ķaŧar olmaġa bā‛iŝ 

 

19. Dādār-ı cihān-dār ki teşrįf-i ķudūmi 

Nüh-dā’ire-i çarħa medār olmaġa bā‛iŝ 

 

20. Sulŧān-ı cihān-gįrine rāyāt-ı şükūhı 

Burc u beden-i heft-i ĥiśār olmaġa bā‛iŝ 

 

21. Maĥbūb-ı Ħudā Aĥmed-i Muħtār ki oldur 

Ħāk-i ĥaremi nāśiye-zār olmaġa bā‛iŝ 
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22. Ol mažhar-ı levlāk917 ki ruħsār u cebįni  

Ħurşįd ü ķamer şa‛şa‛a-bār olmaġa bā‛iŝ 

 

23. Ol Śāĥib-i Mi‛rāc ki āyįne-i źātı 

Ĥüsn-i ezeli cilve-niŝār olmaġa bā‛iŝ 

 

24. Ol Seyyid-i Kevneyn ki yārān-ı çehārı 

Dįn ķaśrına erkān-ı çehār olmaġa bā‛iŝ 

 

25. Ol mūcib-i ġufrān ki anuŋ dįde-i ‛afvı 

‛Āśįlere maĥşerde dūçār olmaġa bā‛iŝ 

 

26. Ol gevher-i gencįne-i raĥmet ki vücūdı 

Bu lücce-i bį-ķa‛r u kenār olmaġa bā‛iŝ 

 

27. Āb-ı ruħınuŋ ĥürmetidür ins ü melekle 

Hep arż u semāvāt u baĥār olmaġa bā‛iŝ 

 

28. Ķaśr-ı dü-sarāya şeref-i maķdem-i pāki 

Ārāyiş ile naķş u nigār olmaġa bā‛iŝ 

 

29. Rūzān u şa‛bān śayķal-ı cūd u keremįdür 

Ħurşįd ü ķamer āyįne-dār olmaġa bā‛iŝ 

 

30. Deryāya śalup bāriķasın neyyir-i ‛aşķı 

Göŋlüm gibi bį-śabr u ķarār olmaġa bā‛iŝ 

 

31. Kuhsāra düşüp sāye-i ‛anķā per-i ĥükmi 

Temkįn ü sükūn-ile vaķār olmaġa bā‛iŝ 

 

32. Cām-ı keremi bezm-i dü ‛ālemde olur nūş 

Olsa ne ‛aceb keyfi dü-bār olmaġa bā‛iŝ 

 

33. Būy-i ħoş-ı ħulķ-ile ġazālān-ı Ħıŧānuŋ 

Ħūn-āb-ı dili müşg-i Tātār olmaġa bā‛iŝ 

 

34. Germiyet-i mihr-iledür ol māh-ı yaķįnüŋ 

Hep ġonce lebān lāle ‛iźār olmaġa bā‛iŝ 

 

                                                      
917 Levlâke levlâke le-mâ halaktü’l-eflâke: “Sen olmasaydın, sen olmasaydın (ey Muhammed), felekleri 
yaratmazdım.” Bu sözün uydurma hadis olduğu bildirilmiştir. Ancak Aclunî, “Hadis olmasa bile anlamı 
doğrudur.” İddiasındadır. Lafız itibariyle böyle bir kudsi hadis olmadığı ileri sürülmüştür. Ancak Hz. 

Muhammed’e övgü olarak yazılan na’tların çoğunda bu söze yer verilmiştir.   
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35. Feyż-i ķadeĥ-i mey-gede-i ĥıfžı derü'l-Ĥaķ 

Mestānesi bį-renc-i ħumār olmaġa bā‛iŝ 

 

36. Na‛l-i süm-i yek-rānidür ol Fāris-i ķurbuŋ 

Encümle felek ‛aşķ-ı şerār olmaġa bā‛iŝ 

 

37. Gerd-i siyeh-i ĥaşmetidür çeşm-i ‛adūya 

Meydān-ı veġā tįre vü tār olmaġa bā‛iŝ 

 

38. Şįrān-ı śaf-ı saŧvetidür düşmen-i rūbāh 

Hep rūb-i reh-i śamt-ı firār olmaġa bā‛iŝ 

 

39. Emri żu‛afā vāśıl-ı nūr olmaġa bādį 

Nehyi ħuśemā dāħil-i nār olmaġa bā‛iŝ 

 

40. Bįm-i ser-i şemşįr-i ķażā cevheridür kim 

Her demde ‛adūsına figār olmaġa bā‛iŝ 

 

41. Ŧab-lerze-i ķahr-ile düşüp ħāke e‛ādi 

Her bir śanemi seng-i mezār olmaġa bā‛iŝ 

[124a] 

42. Śāĥib-i keremā ārūz918-ı ħāk-i derüŋdür 

Vaśfuŋda dil evķāt-ı güźār olmaġa bā‛iŝ 

 

43. Sensün o ki gįsū-yı laŧįfüŋle ruĥuŋdur 

Ey Nur-ı Ħudā leyl ü nehār olmaġa bā‛iŝ 

 

44. Ħūn girye-i mihrüŋledür eşk-i ter-i ‛uşşāķ 

Her ķaŧresi hem-reng-i enār olmaġa bā‛iŝ 

 

45. Göŋlümde yer itsin n’ola sensün yine şāhum 

Saŋa bu gedā āyįne-dār olmaġa bā‛iŝ 

 

46. Āb-rįz-i kelāmum mihek-i menķabetüŋde 

Manend-i zer-i nāb-ı ‛ayār olmaġa bā‛iŝ 

 

47. Envār-ı ‛ibāretle ŝenā-yı sıfaŧuŋdur 

Destümde ķalem nādire-kār olmaġa bā‛iŝ 

 

48. Śad-gūne rumūzāt-ile feyż-i hikemüŋdür 

Ŧab‛-ı şu‛arā nükte şi‛ār olmaġa bā‛iŝ 

                                                      
918 ārūz: ārzū D. 
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49. Vaśfuŋ şerefidür ki sitāyiş-ger-i źātuŋ 

Pākįze- güher pāk-i tebār919 olmaġa bā‛iŝ 

 

50. Na‛tuŋ eŝeridür ki maķālātı Nažįmüŋ 

Maķbūl-ı śıġār-ile kibār olmaġa bā‛iŝ 

 

51. Ey ħāme yeter nāle vü feryād du‛ā ķıl 

Olduŋ yine bülbül gibi zār olmaġa bā‛iŝ 

 

52. Tā kim çemenistān-ı ĥaķįķatde ola ‛aşķ 

Murġ-ı dil-i ‛uşşāķ-ı hezār olmaġa bā‛iŝ 

 

53. Tā rūz-ı şümār ola taĥiyyāt ki oldur 

Vaśf-ı ruħı tā rūz-ı şümār olmaġa bā‛iŝ 

 

129920 

Hezec Bahri 

Fe‛ilātün/Fe‘ilātün/Fe‘ilātün/Fe‘ilün (Fa‛lün) 

1. Bād-ı ma‛nā ideli baĥr-i beyānı mevvāc921 

Hep suŧūr-ı süħanumdur aŋa müşgįn emvāc 

 

2. Fārisü’l ħayl-i ħayālüm ki olur feyż-künān 

Peyk-i endįşe rikābumda yürür bir serrāc 

 

3. ‛Ālem efrāz-ı beyānum ki müdām olmadadur 

Ger dür-i āyāt-ı kemālümde ma‛āni efvāc922  

 

4. Tār ü pūd oldı şu‛ā‛-ı nažarum diķķatüme 

Olalı kārgeh-i fikrete ŧab‛um nessāc923 

 

5. Bikr-i fikrüm ki olur ĥāmile-i ŧıfl-ı süħan 

Nev-‛arūsān-ı hüner cem‛ olup eyler aŋa zāc 

 

6. Leźźet-i ķand-i nebāt süħan-ı şįrįnüm 

Telħ-kāmān-ı ĥased-kāra olur milĥ-i ücāc 

 

 

                                                      
919 tebār: tabār D. 
920 Yahya Nazîm D.3., Kaside, s. 52-56. 
921 mevvāc: mevāc D. 
922 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
923 nessāc: nesāc D. 
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7. Ŧab‛-ı pākümdür o şehbender-i ‛irfān ki alur 

Dem-be-dem ķāfile-i cins-i ma‛ārifden bāc 

 

8. Nat‛-ı ma‛nāda feres-rān-ı bütan olsam eger 

Māt ola ħaśm-ı girān ĥabs olursa Leclāc 

 

9. Fevc-i murġān-ı süħan evc-i ħayālümde benüm 

Ŧayerān itmede manend-i teźerv ü dürrāc924 

 

10. Bezm-i endįşede itdükce recā-yı güftār 

Ŧab‛umı ĥüsn ü edā925 evvel ider istimzāc 

 

11. Dūde-i kilk-i siĥr kāruma erbāb-ı füsūn 

Merdüm-i dįde süveydā-yı dilin eyler zāc 

 

12. Beyt-i ma‛mūre-i nažmumdur o ŧarĥ-ı nev kim 

Ābnūs ola zamānı vü zemįni ola ‛āc 

 

13. Yüridi her ŧaraf āvāre-i dellāl-ı ħayāl 

Buldı kālā-yı süħan kişver-i tab‛umda revāc 

 

14. Dem-be-dem śofra-i endįşede mihmānum iken 

Ŧama‛-i ħāmemi gör kim “şikemi pür gözi ac” 

 

15. Fikr-i bāriķde yayum çekemez diķķat-i ġayr 

Ķavs-i Rüstemle berāber mi kemān-ı Ĥallāc 

 

16. Dād-ı Ĥaķdur n’ola beźl-i güher-i nuŧķ itsem 

Devlet-i nažmumı žannitme benüm istidrāc 

 

17. Dem-be-dem Ħusrev-i ŧab‛um n’ola dįvān itse 

Na‛t-ı sulŧān-ı risāletdür aŋa ħil‛at ü tāc 

 

18. Ħˇāce-i mekteb-i ‛irfān ki luġat-ı vaśfuŋ 

‛Aķl-ı küll ‛āciz olur eylemede istiħrāc 

 

19. Seyyid-i nev‛-i beşer server-i śāĥib-i minber 

Rūz u şeb şems ü ķamer meclisine iki sirāc 

 

20. Dil-güşā menķabeti rūĥ-fezā her śıfatı 

Dārū-yı merĥameti ħaste-i ‛iśyāna ‛ilāc 

                                                      
924 teźerv ü dürrāc: tażer ü dürāc D. 
925 ĥüsn ü edā: ĥüsn-i ādā D. 
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21. Bedr-i tābān-ı seħā mihr-i dıraħşān-ı ‛aŧā 

Maĥfil efrūz-ı hüdā nūr-ı sirāc u vehhāc 

 

22. Mažhar-ı ħil‛at-ı levlāk926 u le‛amrük927 iklįl928 

Aĥmed-i Mürsel o sulŧān-ı serįr-i mi‛rāc 

 

23. O ħudāvend-i rusül ħayl ki mülk-i ħaśma 

Kemterįn ĥamlesidür bā‛iŝ-i naħb ü tārāc 

[124b] 

24. O cihān-dāver-i yektā ki ķabūl itdürdi 

Düşmene heybet-i şemşįr-i cihan-gįri ħarāc 

 

25. O şeh-i kevn ü mekān kim sipeh-i ĥaşmetinüŋ 

Eyledi ŧanŧanası ‛ālemi pür-śįt ü tālāc 

 

26. Enbiyā śofra-i eyvān-ı kemālüŋde ŧufeyl 

Evliyā ħˇān-ı nevālinde gedā-yı muĥtāc 

 

27. Bārgāh-ı keremi ķıble-i erbāb-ı necāt 

Dergeh-i muĥteremi ehl-i hüdāya münhāc 

 

28. Źerre-i şems-i ruħı mihre şeref929-baħş olsa 

Ķa‛r-ı çāh-ı ‛adem eylerdi yerin žulmet-i dāc 

 

29. Śafĥa-i mehde sevād olmasa olurdu felek 

Matbaħ-ı rif‛at-ı şānuŋda varaķ-sāz-ı kilāc 

 

30. Ĥasret-i ravża-i pāk-ile olan ħāk-nişįn 

Zülf-i ħˇārāyı ide cāy-ı menāmında revāc 

 

31. Levĥa-i medĥüŋi teźhįbe revādur çeşmüm  

Siyahın dūde beyāżından ide isfįdāc 

 

32. Der-kenār eyler-idüm şāhid-i maķśūdum eger 

Nāvek-i mihrine sįnem hedef olsaydı kāc 

                                                      
926 Levlâke levlâke le-mâ halaktü’l-eflâke: “Sen olmasaydın, sen olmasaydın (ey Muhammed), felekleri 
yaratmazdım.” Bu sözün uydurma hadis olduğu bildirilmiştir. Ancak Aclunî, “Hadis olmasa bile anlamı 
doğrudur.” İddiasındadır. Lafız itibariyle böyle bir kudsi hadis olmadığı ileri sürülmüştür. Ancak Hz. 

Muhammed’e övgü olarak yazılan na’tların çoğunda bu söze yer verilmiştir.   
ُۜيَْعَمه ونَُۜ 927 ُۜلَِفيَُۜسْكَرتِِهْم ْم ُۜإِنَّه  َك  Ömrüne andolsun ki onlar (şehvetten) gözleri dönmüş" (:Melekler, Lût’a) لَعَْمر 

hâlde, sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlar (Bu durumda asla seni dinlemezler)" dediler. (Hicr Sûresi 

72. âyet) 
928 İklįl: eklįl D. 
929 mihre şeref: mihr-i maşeref D. 
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33. Devr-i ĥıfžuŋda eger itseler eżdād ülfet 

Olmaya seng-i felāĥuŋ ile meksūr930 zücāc 

 

34. Mihr-i encüm sipehā māh-ı ‛ālem pādişehā 

Ey şükūhi sebeb-i tefriķa-i ħaśm-ı lecāc 

 

35. Sensün ol kim dil ü cān-ile931 ķuluŋ olmayanı 

Eyleye ġayret-i Ĥaķ iki cihāndan iħrāc 

 

36. Ya Resūlu’llāh amān nefs-i žulūmumdan emān  

İtdigi cevri baŋa itmedi žālįm Ĥaccāc 

 

37. Şüst ü şū itmez ise āb-ı şefā‛at eyvāh 

Ķalbümi sū-i ‛amel eyledi hem gūne-yi sāc 

 

38. Sā‛į-i bādiye-i śıdķ u śafā ile932 beni 

Bį-ŧavāf-ı ĥaremeyn ü be enįn-i933 ĥüccāc 

 

39. Bi-dem-i śoĥbet-i yārān ü bi-aśĥāb-ı kirām 

Bi Ĥüseyn ü Ĥasan-ı āl ü betül ü ezvāc 

 

40. Nūş-ı dārū-yı şefa‛atle ‛ilāc eyle baŋa 

‛İllet-i cürm ü ħaŧā ile ķoma ħaste mizāc 

 

41. Geldi hengām-ı du‛ā eyleme taŧvįl-i kelām 

Dergeh-i ķāżį-i ĥācāta Nažįmā elüŋ ac 

 

42. Tā ki müşgįn dem-i enfās-ı nesįm-ı ma‛nā 

Dem-be-dem eyleye deryā-yı beyānı mevvāc934 

 

43. Ķabża ŧutdukca kemāndār-ı sihām-ı935 ġażabı 

Nevk-i peykānına olsun dil-i düşmen āmāc 

 

 

                                                      
930 meksūr: maķśūr D. 
931 cān-ile: cān D. 
932 İle: eyleye D. 
933 be enįn: bānįn D. 
934 mevvāc: mevāc D. 
935 sihām: sehām D. 
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130936 

Müctes Bahri 

Mefā‘ilün/Fe‘ilātün/Mefā‛ilün/Fe‘ilün (Fa‛lün) 

1. Yetişmez ey şeh-i kevneyn ola937 şām u śabaĥ 

Senānı yazmaġa eflāk-i heft-reng elvāĥ 

 

2. Kitāb-ı midĥatinüŋ saŧr-ı evvelüŋde daħı 

Beyān-ı ‛acz ide ĥayretle lāl olup şerrāĥ 

 

3. Kelįm-i Ŧūr-ı ġam-ı firķatüŋde bir ĥayrān 

Mesįĥ-i bādiye-i ĥaśretüŋde bir seyyāĥ 

 

4. Şināver-i yem-i ‛aşķuŋ senüŋ dil-i İlyās 

Revān-ı Nūĥ-ı Nebį Fülk-i mihrüŋe mellāĥ 

 

5. Riyāż-ı rif‛atüŋe nüh sipihr bir dolāb 

Nihāl-i himmetüŋe mihr ü meh iki tüffāĥ 

 

6. Çemensitān-ı celālüŋde kehkeşān cedvel 

Şükūfe encüm-i raħşān dem-i Mesįĥ-riyāĥ 

 

7. Sebįl-i cūdıŋı cūyende çarħı bir saķā 

Seĥāb-ı mihr ü meh ana ķırābe vü aķdāĥ 

 

8. Livā-yı rezmüŋe nuśretle ‛avn-i fülke vü źeyl 

Miyān-ı ‛azmüŋe fetĥ ü žafer mekirle silāĥ 

 

9. Semend-i ķadrine mihr-i felek śabāhü’l-ħayr 

Śaŧabl-i şānuŋa māh-ı sipihr bir fellāĥ 

 

10. Ĥarįm-i kūy-ı latįfüŋ muķįm-i bezm-i necāŧ 

Maĥall şer‛-i şerįfüŋ maķām-ı fevz ü felāĥ 

 

11. Źelįl-i seylį-i reddüŋ hemįşe ehl-i fesād 

‛Azįz-i silk-i ķabūlüŋ müdāmen938 ehl-i śalāĥ 

 

12. Ŧavāf-ı beyt-i Ħudāda śaf-ı ĥamāma miŝāl 

Ziyāret-i ser-i kūyūŋā fevc fevc ervāĥ 

 

                                                      
936 Yahya Nazîm D.3., Kaside, s. 56-60. 
937 ol: -D 
938 müdāmen: hemįşe D. 
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13. Eger ki žıll-ı laŧįfüŋ olup düşeydi yere 

Bulurdı rütbe-i ervāĥ ‛ālem-i eşbāĥ 

[125a] 

14. İderse himmetüŋ iķbāl bir ża‛įfe olur 

Hücūmu tefriķa baħş-ı sipāh żıdd-ı şifāĥ 

 

15. Figār-ı nįze-i ķahruŋ olur mı çare-peźįr 

Fetįl ü merhem ana merġdür ecel cerrāĥ 

 

16. Mey-i ĥayāt ĥarām oldı ħaśm-ı ümmetüŋe 

Şarāb-ı ħūŋ-ı e‛ādį ‛aceb mi olsa mübāĥ 

 

17. İder mi fetĥ-i ŧılsım şefā‛atüŋ ā‛dā 

Meger ki eyleye nām-ı şerįfüŋi miftāĥ 

 

18. Tenvir-i939 ķahrınuŋ ednā şerārı itse eŝer 

Havāda murġ ola büryān u lūccede timsāĥ 

 

19. Birisi yıldızı düşkün biri ‛alįl-i mizāc 

Luġāt-ı vaśf-ı śıfātuŋda Aħterį vü Śaĥāĥ 

 

20. Ne gūne eylesin evśāfını ‛uķūl-ı beşer 

Cenāb-ı Ĥażret-i Allāh iken seni meddāĥ 

 

21. Kemāl-i ‛acze düşer ‛aķl-ı cevher-i evvel 

Ne deŋlü eyleye vaśf-ı śıfātuŋı iżāĥ 

 

22. Ħayāl-i ħāśś-ı ruħuŋ künc-i şām-ı hicrānda 

Olurdı dįde-i müştāķa rūz-ı istiftāĥ 

 

23. Teķaddüm-i emelüm midĥatüŋde bį-iķdām 

Ĥuśūl-i kām-ı dilüm ħidmetüŋde bį-ilĥāĥ 

 

24. Senān-ile süħanum tāc-dār-ı yā feyyāż 

Sitāyişüŋle zebānumda ism-i yā fettāĥ 

 

25. Velā-yı lāy-ı ġamuŋ cānuma śabūĥ-ı ĥayāt 

Ħayāl virdį-i derdüŋ müdām-ı rūĥuma rāĥ 

 

26. Daħı neler doġacak bānū-yı ħayālümden 

Ŧabį‛atüm ideli beyt-i midĥatüŋde nikāĥ 

                                                      
939 Tenvir-i: Tenūr-ı D. 
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27. Yüzüm sürüp der-i vālāŋa ķādir olduķca 

Ölünce ħıdmetüŋi eylesem śabāĥ u revāĥ 

 

28. Bu şām-ı firķati ŧayy itse cā‛ilü’ž-žulumāt 

Śabāĥ kūyuŋı gösterse fāliķu’l-aśbāĥ940 

 

29. Ŧavāf-ı dergehüŋe bulsa kuşça cānum uçar 

Meger hidāyet ü tevfįķ ola aŋa cenāĥ 

 

30. Ķalur küşāyiş-i nefs ü hevāda olmazsa 

Hümā-yı cān u dile şefķatüŋ cenāĥ u necāĥ 

 

31. Fesād-ı nefs-i denį ķalbüm eyledi ifsād 

İderse şerbet-i941 ‛afvuŋ ide meger ıślāĥ 

 

32. Ķuluŋ Nažįmi de feyżüŋle ber-murād eyle 

Senānı eylesin evrād-ı her942 śabāĥ-ı menāĥ 

 

33. Ĥarįm-i ravżaŋa dā’im śalāt ola mįşkāt 

Maķām-ı ħaśśuŋa her dem selām ola miśbāĥ 

 

131943 

Müctes Bahri 

Mefā‘ilün/Fe‘ilātün/Mefā‛ilün/Fe‘ilün (Fa‛lün) 

1. Riyāż-ı vaśfuŋa ey gül-bin-i le‛amrük944 şāħ 

Kemāl-i śun‛ ile levlāk945 bir müzeyyen kāħ 

 

2. Henüz ħˇān-ı nevālüŋde mihr ü meh iki ķurś 

Hemįşe maŧbaħ-ı cūduŋda nüh-felek ŧabbāħ 

 

3. Esās-ı mümteni‛ü’l-indirāsdur ne ‛aceb 

Binā-yı şer‛i metįnüŋde olmasa ser-i şāħ 

                                                      
ِلَك تَْقِديُر اْلعَِزيِز اْلعَِليمِ  940 ْمَس َواْلقََمَر ُحْسبَانًا ِۚ ذَٰ ْصبَاحِ َوَجعََل اللَّْيَل َسَكنًا َوالشَّ  O, karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi فَاِلُق اْْلِ

dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da ince birer hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güç sahibinin, 

hakkıyla bilenin takdiridir (ölçüp biçmesidir). (En’âm Sûresi 96. âyet) 
941 şerbet-i: şerbeb-i D. 
942 her: -D. 
943 Yahya Nazîm D.3., Kaside, s. 60-62. 
 Ömrüne andolsun ki onlar (şehvetten) gözleri dönmüş" (:Melekler, Lût’a) لَعَْمُرَك إِنَُّهْم لَِفي َسْكَرتِِهْم يَْعَمُهونَ  944

hâlde, sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlar (Bu durumda asla seni dinlemezler)" dediler. (Hicr Sûresi 

72. âyet) 
945 Levlâke levlâke le-mâ halaktü’l-eflâke: “Sen olmasaydın, sen olmasaydın (ey Muhammed), felekleri 

yaratmazdım.” Bu sözün uydurma hadis olduğu bildirilmiştir. Ancak Aclunî, “Hadis olmasa bile anlamı 
doğrudur.” İddiasındadır. Lafız itibariyle böyle bir kudsi hadis olmadığı ileri sürülmüştür. Ancak Hz. 

Muhammed’e övgü olarak yazılan na’tların çoğunda bu söze yer verilmiştir.   
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4. Direfş-i rezmüŋe mehce žafer hidāyet-i źeyl 

Miyān-ı ‛āzmüŋe tevfįķ tįġ u ‛avn-i dü şāħ 

 

5. Olursa dāne-i encümle çarħ-ı erzānį 

Feżā-yı ħarmen-i cūduŋda tūde-i şāmāħ 

 

6. Riķāb-ı ‛izzetüŋe cebrā’il ġāşiye dār 

Semend-i ķaśduŋa nuśret sitām u fetĥ-i cenāĥ 

 

7. Sipihr kişt-i ġamuŋsa kemįne gerdūne 

Ĥelāl ħarmen-i ‛aşķuŋda kemterįn ser-i şāħ 

 

8. Revādur olsa dem-ā-dem Mesįĥ-i ħayme-keşi 

Tenvir-i946 ‛izzetüŋe rūĥ-ı ķuds bir neffāĥ 

 

9. Muŧį‛-i şer‛-i metįnüŋ ‛azįz-i her dü cihān 

‛Adū-yı dįn-i mübįnüŋ ħaśįś ü ebter ü māħ 

 

10. Ġarįķ-i lücce-i luŧfuŋ947 ‛amįmüŋ ehl-i śalāĥ 

Ĥarįķ-i külħān-ı ķahr-ı ‛āžįmüŋ ehl-i bi-sāħ 

 

11. Ķaŧar-ı ‛aşķuŋa bir sārbān-ı Veys-i Ķaren 

Sipihr-i heft-i revāķ aŋa bir kemįne metāħ 

 

12. Süm-i semend-i sipāh-i žafer penāhuŋdur 

İden memālik-i ma‛mūr-i ħaśm-ı vādį-i lāħ 

 

13. ‛Adū amān dimedikçe ŧabįb-i śavletüne 

Mizāc-ı ‛illet-i tįġuŋdan olmadı dervāħ 

 

14. İderdi śūret ü ma‛nāda źātuŋı iķrār 

‛Adūnuŋ olmasa çeşm ü dilinde perde-i rāħ 

[125b] 

15. Sevād-ı menķabetüŋ kuĥl-ı nūr-ı baħş-ı baśar 

Sitāyiş-i śıfatuŋ dürr-i gūşvār-ı śımāħ 

 

16. Ĥarem-serā-yı derün şāhid-i senāna maķām 

Sürādıķ-ı dil-i meftūn ‛arūs-ı medĥüŋe tāħ 

 

                                                      
946 Tenvir-i: Tenūr-ı D. 
947 luŧfuŋ: lütf-i D. 
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17. Sevād-ı vaśfuŋı itdükce ħoş-nümā ŧab‛um 

Suŧūr-ı muśĥafı manende-i ħaŧŧ-ı nüsaħ 

 

18. İdüp ķalem müjesin dūde merdüm-i çeşmüŋ 

Sürūş-ı ġayb revādur iderse istinsāħ 

 

19. Nažįm bį-kese raĥm it ki nūr-ı feyż-i ġınā 

Derūn-ı tįre vü tengin ide münįr ü feraĥ 

 

20. Ķuśūr-ı ġaybını ġayb eyle źeyl-i ‛afvuŋ-ile 

Ne deŋlü vaśf-ı śıfātuŋda olsa da küstāħ 

 

21. İder mi pūta-i vaśfuŋ ‛aceb tamām ‛ayār 

Kemāl-i zer-i948 meķālı ķalur mı nāķış u bāħ 

 

22. Hemįşe tā ki śalāt u selām-ile şeb u rūz 

Ola ķavāfil-i teslįm sū-yı ravżaŋa şāħ 

 

23. Dil-i muĥālifüŋü dem-be-dem gümān-ı ķażā 

İde muvāfaķat-ı sehm-i ķahr-ile śūrāħ 

 

132949 

Müctes Bahri 

Mefā‘ilün/Fe‘ilātün/Mefā‛ilün/Fe‘ilün (Fa‛lün) 

1. ‛Ali’s-seĥer ki bu ķaśr-ı zümürrüdüŋ bünyād 

Cenāĥ-ı rūzen-i la‛lüŋ mihre virdi küşād 

 

2. Felek de şevķ-ile ħurşįd-i śofra-güster olup 

Cihānı ni‛met-i ĥüsn-ile eyledi dil-şād 

 

3. Ķudūm-ı mihr-ile nev-rūz-ı950 ħil‛atin giydi 

Cihāna cāh-ı bahārı yine mübārek bād 

 

4. Nedür bu gülşen ü gülşen çemen çemen ülfet 

Ki dā’im olmada esbāb-ı źevķ ü şevķ i ziyād 

 

5. Nedür bu ‛ālem ü ‛ālem cihān cihān śoĥbet 

Ki her ħarāb göŋül şimdi olmada ābād 

 

                                                      
948 zer-i: verz-i D. 
949 Yahya Nazîm D.3., Kaside, s. 62-68. 
950 nev-rūz-ı: nev-rūz D. 
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6. Tebārek’allāh ey devr-i ‛ayş ü ‛işret kim 

Göŋül hemįşe feraĥnāk u ġuśśadan āzād 

 

7. İrişdi ‛ahd-i śafā müjde mey perestāna  

Ki tevbe itdi cefāya zamāne-i bį-dād 

 

8. Zamān-ı źevķ-i ŧarabdur ki zümre-i rindān  

Ķadeĥ du‛āsını eyler żamįme-yi evrād 

 

9. Bahār-ı ‛ayş ü śafādur ki feyż-i nāmiyeden 

Ħırām iderse çemende ‛aceb degül şimşād 

 

10. Ħoşa müsā‛ade-i baħt kim debįr-i ŧarab 

İde śaĥįfe-i źevķ u neşāŧa ŧarĥ-ı sevād 

 

11. Ĥarem-serā-yı dil oldı henüz şevķ-endūd 

‛Aceb mi olsa sitem-ħāne-i felek berbād 

 

12. Zihį dem-i feraĥ-encām devr-i nūş-a-nūş 

Ki ‛ayş u ‛işrete meyl itdi ħāŧır-ı zühhād 

 

13. Revāc bulsa n’ola ħˇācegān-ı şādį kim 

Metā‛-ı şevķ-i füzūn-bestedür serā-yı kesād 

 

14. O deŋlü buldı ġınā dil ki nāzdan almaz 

Metā‛-ı kāmı eger itseler bu demde mezād 

 

15. Müyesser olsa n’ola şimdi ħˇāhiş-i dil-i zār 

Ki oldı vech-i ümįde küşāde bāb-ı murād 

 

16. Ma‛aŧŧar itdi ħuśūśa dimāġ-ı cānı henüz 

Şemįm-i micmer-i na‛t-ı şeh-i setüde nijād 

 

17. Şehen-şeh-i dü cihān kim gedā-yı dergehidür 

Hezār-ı Ħusrev-i Dārā vü śad hezār-ı Ķubād 

 

18. Yegāne Ħusrev-i źį-şān ki oldı ħuddāmı 

Deriŋde fırķa-i evtād u zümre-i efrād 

 

19. Şeh-i ķalem ü ‛irfān peyember-i źįşān 

Ħulāśa-i dü cihān yeke tāz-ı śaĥn-ı cihād 
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20. Ĥabįb-i Ĥażret-i Mevlā ser-āmed-i dü serā 

Delįl-i rāh-ı hüdā şāh-ı kişver-i irşād951 

 

21. Fūrūġ-ı cebhe-i Įmān Muĥammed-i ‛Arabį 

Żiyā-yı nāśiye-i dįn şefį-i cürm-i ‛ibād 

 

22. O nāzenįn-i dü ‛ālem ki Įzid-i müte‛āl 

Hezār-ı ‛izzet-ile nām-ı pāküŋ eyler yād 

 

23. O şeh-süvār saf-ārā-yı leşker-i İslām 

Ki oldı ŧu‛me-i dendān tįgį ehl-i ‛inād 

 

24. O faħr-i kevn ü mekān kim biri birisiyle 

O deŋlü eyledi devrinde imtizāc ażdād 

 

25. Ki nere şįri olup pāsbān-ı ahū-yı Çįn 

‛Ukāb oldı nigeh-dār-ı āşiyān-ı çerād 

[126a] 

26. Žuhūr pāki şeref-baħş-i cümle-i mevcūd 

Vücūdı hestį-i eşyāya bā‛iŝ-i įcād 

 

27. ‛Ayār- cins-i ‛ibādāta ŧab‛įdür me‛yār 

Nuķūd-ı kįse-i ŧā‛ata źātįdür neķād 

 

28. Kemend-i silsile-i ‛aşķuŋa cihān mecnūn 

Cihāniyān ser-i kuhsār mihrine ferhād 

 

29. Tereşşuĥ itse zemįne seĥāb-ı luŧfı eger 

Bula ĥayāt-ı ebed cümle ħāk olan952 ecsād  

 

30. Göreydi śavlet-i ķahrın hezār-ı953 dehşet-ile 

Düşerdi lerzeye endām-ı ġamze-i cellād 

 

31. Olurdı cismüŋe bir zaħm-ı tāze her cevher 

Nigāh-ı ħışmuŋa dūş olsa deşne-i954 fūlād 

 

32. Nesįm-i terbiyet-i feyż eyleseydi güźer 

Dönerdi ma‛den-i yāķūta kūre-i955 ĥedād 

                                                      
951 kişver-i irşād: kişver reşād D. 
952 olan: ola D. 
953 hezār-ı: hezār D. 
954 deşne-i: daşna-i D. 
955 kūre-i: kürre-i D. 
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33. Kemāl-i merĥametüŋden olaydı vāye-peźįr 

İderdi śaydını āzād ĥaşre dek śayyād 

 

34. Henüz sāye-i ‛adlüŋde kimse yoķ giryān 

Meger ide regi  bįmār-ı neşter-i fesād956 

 

35. Zamān-ı şer‛i ki peyvestedür ķıyāmete dek 

‛Aceb mi eylemese kimse kimseden feryād 

 

36. Ġubār-ı kūyını kuĥl eylese cįhānı degül 

Görürdi ‛ālem-i lāhūtį kūr-ı māder-zād 

 

37. Nigāh-ı merĥameti nāžir olsa tā-be-ĥaşr 

İderdi gerk-i ġanem birbirine ‛arż u dād 

 

38. Olurdu bāġda her lāle micmer-i ‛anber 

Nevįd-i nefħa-i957 ħulķ-ile gelse gülşene bād 

 

39. Ĥekįm-i ĥıfžı eger olsa nabż-ı gįr-i ‛alįl  

Dimāġa bir daħı emrāż virmez idi fesād 

 

40. Melā’ike sipehā şāh-ı ‛arş-ı bārgehā 

Eyā yegāne delįl-i ŧarįķ-i rüşd ü sedād 

 

41. Sen ol şeh-i dü cihānsun ki leşker-i mevcūd 

İki cihānda senüŋ olmuş emrüŋe münķād 

 

42. Sen ol seĥāb-ı keremsün ki şūre perde olup958 

Kemāl-i baħşiş-i feyżüŋle meyve-dār-ı cemād 

 

43. Ne ķādirüm seni ta‛rįfe ben ķuluŋ şāhum 

Eger ki feyż-i ‛amįmüŋden olmasa imdād 

 

44. Nigāh eyleme evżā‛-ı nā-sezāma benüm 

Biraz fużūl olup bende ey kerem-i mu‛tād 

 

45. Hüner-furūş olayum śaff-ı ceyş-i ‛irfāne 

Kümeyt-i çāpik-i ŧab‛umla her çeh bād-ābād959 

                                                      
956 Bu mısrada vezin aksamaktadır./ fesād: feryād D. 
957 nefħa: nāfħa D. 
958 olup: olur D.  
959 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
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46. Benüm o sāĥir-i efsūn ŧırāz-ı nādire-gū 

Benüm o şā‛ir-i mümtāz kāmil-i isti‛dād 

 

47. Benüm o zemzeme-pįrā-yı bezm-i mā‛ni kim 

Nevā-yı nažm-ı bülendümle doldı gūş-ı bilād 

 

48. O mihr-i burc-ı kemālümde olsa erzānį 

Miŝāl-ı şeb-pere hep gör reşkden ĥasād960 

 

49. Şeker-feşān-ı beyān oldı ŧūŧį-i nuŧķum 

Revā düşerse kesāde dükānçe-i ķannād 

 

50. Bu cünbiş ü ĥarekāt ile bu revişle daħı 

Ne fitneler ķopara gör bu kilk-i ‛işve nihād 

 

51. Cihāna ‛arż-ı cemāl itdi şāhid-i süħanum 

Kim oldı şöhret-i ħūbān-ı ħalaħ u nev-şād 

 

52. Nigār ħāne-i çįne sözüm ider ħande  

Revādur ebkem ü lāl olsa śūret-i Bihzād 

 

53. Bu feyż dād-ı Ħudādur mu‛allim istemezem 

Süħanda himmet-i ŧab‛um yeter baŋa üstād 

 

54. Nažįm vaķt-i du‛ādur bu jaj-ħāyį bes 

Kef-i niyāzı ħulūś üzre eyle Ĥaķķa küşād 

 

55. Hemįşe tā ki bu ķaśr-ı sipihr muĥkem olup 

Bula müdām-ı961 keşāyiş bu çetr-i sįm-evtād 

 

56. ‛Adū-yı dįn ola tā-ĥaşr inhizām-peźįr 

Bi-dest-i Bārį-i Ĥażret ü ālihu’l-emcād 

 

57. Bula cemį-i mir-ādāt ĥā’iz-i imkān 

Bi-lüŧf-i Įzid-i yektā bi-Ĥaķķ-ı sūre-i śād 

 

 

                                                      
960 şeb-pere: şeb-pāre D./ gör: kur D. 
961 müdām-ı: müdām D. 
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133962  

Remel Bahri 

Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilātün/Fā‘ilün 

[ 126b]                          

1. Ey muĥįŧ-i kibriyā sende dü-‛ālem ber-zebed 

Sun‛ınuŋ āġāz u encāmı ezelden tā ebed 

 

2. Ķul hüva’llāhu eĥad963 tefsįr-i vaĥdaniyyeti 

Āyet-i vaśf-ı śıfāt-ı źātı Allāhu’ś-śamed964 

 

3. Bį-bidāyet evvelidür bį-nihāyet āħiri 

Bį-şerįk ü bį-nažįr ü bį-eb ü ümm ü veled 

 

4. Mübdį‛-i kevn ü mekān kim iħtirā-ı śun‛ıdur 

Eyleyen nüh ķubbe-i eflāki ŧarĥ-ı bį-‛amed 

 

5. Ķudret-i źātıyla yoķdan ‛ālemi var eyledi 

Bānį-i śun‛ı ezel bį-çend ü çūn mu‛temed 

 

6. ‛Ālem-i hijdeh-hezār oldı dü ĥarf-ile bedįd 

Eyleyüp ižhār-ı ķudret ol ĥakįm-i bį-raśad 

 

7. Ķaŧresi kevn ü mekānı ġarķ ider yoķdur henüz 

Raĥmeti deryāsına ķa‛r u kenār u cezr ü med 

 

8. Ħıżr u İskender delįl olsa bulunmazdı necāt 

Çekmese Ye’cūc ‛iśyāna eger ġufrānı965 sed 

            

9. Neyyir-i künh-i kemālüŋden nice virsin ħaber 

Źerre-i nāçįz iken noķśān u ‛acziyle ħıred 

 

10. Biŋde bir olmaz edā-yı şükri[ni]966 tā rūz-ı ĥisāb 

Her nefesde neml ü reml ü źāriyāt olsa ‛aded 

 

11. Yirde gökde kūyveş ser-der-ħam-ı çevgānıdur 

Ĥükminüŋ ins ü melek cinn ü peri vü dįv ü ded 

 

                                                      
962 Yahya Nazîm D.1., Kaside, s. 99-101. 
ُ أََحدٌ  963  De ki: "O, Allāh’tır, bir tektir." (İhlâs Sûresi 1. âyet) قُْل ُهَو اَّللَّ
َمدُ  964 ُ الصَّ  .Allāh Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)" (İhlâs Sûresi 2" اَّللَّ

âyet) 
965 ġufrānı: ġufrını D. 
966 şükrini: şükri D. 
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12. Devri-i dergāhı gerçi derd ü miĥnetdür şedįd 

Heybet-i ķurb-ı viśāl ammā ki bu‛dından eşed 

 

13. Bįm-i ķahrı heybetüŋden şįr-i ner rūbāhdur 

Luŧf-ı ümįd-ile rūbāh-ı ża‛įf olur esed 

 

14. Rūy der-ħāk-i niyāz-ı bārgāh-ı luŧfıdur 

Sākinān-ı kūh u śahrā-ile sükkān-ı beled 

 

15. ‛Afv-i ‛iśyāndan füzūndur ol cevād-ı muŧlaķuŋ 

Ma‛źeretden ġayrı yoķdur destümüzde bir sened 

 

16. Bį-bahā eyler ‛aŧā Mevlā bahāneyle virür 

Bir bahāneyle bahāsız nā’il olmaķda śaded 

 

17. Bulamayan feyż-i ġamından o feyyāżuŋ naśįb 

Ya mürįd-i mu‛teķid olmuş ya pįr-i mu‛teķad 

 

18. Mihr-i feyżinden yeter bir źerre iki ‛āleme 

Aŋa ŧālib źerre gibi gerçi bį-pāyān u ĥadd 

 

19. Bį-naśįb-i dāġ-ı derdi lālesiz bir şūre-ħāk 

Bį-śafā-yı ‛aşķ-ı pāki rūĥsız gūyā cesed 

 

20. Āteş-i ‛aşķı dil-i śad-çāküm itsin şu‛le-zār 

Lālenüŋ yaķsın derūn-ı sįnesin nār-ı967 ĥased 

 

21. Budur ümmįdüm ki olan dāħil-i silk-i şumār 

Gerçi evśāfı gibi vaśśāf-ı źātı lā-yu‛ad 

 

22. Umarum bu sübĥa-i lü’lü-i tevĥįdüm ola 

Ĥaşre dek ta‛zįm-ile śubĥ u mesāda zįb-i yed 

 

23. Yüz sürüp dergāhuŋa geldi ķabūl it ĥācetin 

Eyleme ĥırmān-ile yā Rabb Nažįm-i zārı red 

 

24. Bedligin ‛afv eyle āb-ı rūy-ı nikān ĥürmeti 

Vezn olunduķda terāzū-yı cezāda nįk ü bed 

 

 

 

                                                      
967 nār-ı: dāġ-ı D. 
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[127a] 

25. Şıĥne-i nefse esįr olmuş amān śad el-amān 

Dest-gįr ol ‛acze düşmişdür meded śad el-meded 

 

26. Eyle ol dįvāneyi ķayd-ı ma‛āśįden ħalāś 

Olmasın üftāde-i zencįr-i hablün min mesed968 

 

27. Ravża-i tevĥįd ü temcįdüŋde olsun cān u dil 

Dem-be-dem gül-deste-i śıdķ-ile pür iki seped 

 

28. Eyle ķandįl-i fürūzān nūr-ı įmānı aŋa 

Pisteri olduķda yā Rab künc-i tārįk-i laĥd 

 

29. Ķalbini seb‛ul-meŝānį nūr-ı lebrįz eylesin 

‛Ayn-ı iħlāś it bi-ĥaķķ-ı ķul hüva’llāhu eĥād969 

 

134970 

Müctes Bahri 

Mefā‘ilün/Fe‘ilātün/Mefā‛ilün/Fe‘ilün (Fa‛lün) 

1. Olursa levĥ ü ķalem vaśfuŋa ķalem kāġaź 

Kifāyet itmeye ey mefħar-ı ümem kāġaź 

 

2. Medāyiĥüŋde senüŋ tercemān-ı ġayb-ı ķalem 

Sitāyüşüŋde senüŋ levĥ bir ĥakem kāġaź 

 

3. Ķalem kitābet-i cūduŋda dir benem ħāme  

Yazılsa mekremetüŋ levĥ dir benem kāġaź 

 

4. Şükūfe zār-ı śalāt u selām-iźatuŋdur 

Dem-ā-dem olsa n’ola ġayret-i irem kāġaź 

 

5. Nüvişte971 anda taĥiyyāt-ile dürūduŋdur  

Leb-i edeble n’ola olsa mülteşem kāġaź 

 

6. Sāŧūr-ı menķabetüŋ vāridātıdur śaf śaf            

Senān-ı ħāme ‛alem şuķķa-i‛alem kāġaź 

 

 

                                                      
 Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu hâlde sırtında odun taşıyarak فِي ِجيِدَها َحْبٌل ِمْن َمَسدٍ  968

karısı da (o ateşe girecektir). (Tebbet Sûresi 4-5. âyet) 
ُ أََحدٌ  969  De ki: "O, Allāh’tır, bir tektir." (İhlâs Sûresi 1. âyet) قُْل ُهَو اَّللَّ
970 Yahya Nazîm D.3., Kaside, s. 68-71. 
971 Nüvişte: Nevişte D. 
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7. Olur ŝenā-yı śıfātuŋda yā Resūlu’llāh  

Hemįşe olmaġ içün mažhar-ı kerem kāġaź 

 

8. Seĥāb-ı ħāme utārid debįr-i śürħ-i şafaķ  

Sipihr-i ĥoķķa vü şeb dūde śubĥ-ı dem kāġaź 

 

9. Alınca gevher-i na‛tuŋ śadefveş āġūşa  

Ħurūş-ı mevc-i972 pey-ā-peyle oldı yem kāġaź 

 

10. Benefşedür ki ola rįħte-i semen-zāra  

Ħaŧ-ı senān- ile olduķca pür-raķam973 kāġaź 

 

11. Cānib-i śubĥ-ı sa‛ādet-fürūġ-i na‛tuŋdur  

Felekde olsa n’ola gün gibi ‛alem kāġaź 

 

12. Sevādı nūr-ı siye vaśf-ı gįsūvānuŋda  

Beyāżı şerĥ-i cemālüŋle mürtesem kāġaź 

 

13. ‛Azįz iden anı hep ĥilye-i cemālüŋdür974 

Dem-ā-dem olmada baş üzre muĥterem kāġaź 

 

14. Fürūġ-ı midĥat-ı źātuŋla berķ urur gūyā  

Muĥįt-i975 nūrdur ez-farķ-ı976 tā ķadem kāġaź 

 

15. Degül sevād olup nevk-i ħāme mîl çeker 

Dü çeşm-i düşmenine sürme-i ‛adem kāġaź     

 

16. ‛Adū-yı münkeri ilzāme rūĥ-baħş olsun 

Śunardı źātuŋı iķrāra her śanem kāġaź 

 

17. Hemįşe midhat-ı977 źātuŋda ħāme-i dü-zebān  

Hemįşe vaśf-ı śıfātuŋda pįş ü kem kāġaź 

 

18. Su‛āl-i menķabetüŋde miŝāl-i ħāme olur  

Nedįm-i Rūm u ‛Arab hem-demi ‛Acem kāġaź 

 

19. Simāŧ-ı ħˇān-ı nu‛ūtuŋda ĥamd-i ħˇān ħāme  

Ġınā-yı ni‛met-i feyżüŋle muġtenem kāġaź 

 

                                                      
972 mevc-i: nevc-i D. 
973 raķam: raķım D. 
974 cemālüŋdür: celālüŋdür D. 
975 Muĥįŧ-i: Maĥabbet-i D. 
976 Ez-farķ-ı: ez-firaķ-ı D. 
977 midhat: midat D. 
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20. Liķā-yı feyżüŋ ümid-ile kilk-i ter giryān  

Midād-ı medĥüŋe ĥasretle ġarķ-ı nem kāġaź 

 

21. Ser-i bisāŧ-ı nu‛utuŋda mihmānlar iken  

Gürisne-dįde ķalem gerçi pür-şikem kāġaź 

 

22. Bulursa mihre-i mihrüŋle feyż-i vaśfuŋda 

Śaĥįfe-i dilüm olmaz benüm de kem kāġaź 

 

23. Olur medāyiĥ eylesem aħlāķın978 taĥrįr  

Sevād-ı nāfe-i müşg āhū-yı ĥarem kāġaź 

 

24. İşüm ölünce beyaż-ı sevād-ı medĥüŋdür  

Ola elümde ħuśūśā ki ħāme hem kāġaź 

[127b] 

 

25. Virür śaĥįfe-i ĥalkār mihri vaśfuŋda  

Felekden istesem ey neyyįr-i ķadem kāġaź 

 

26. ‛Adā-yı ħidmet idince ķabūl olur mı diyü  

Ķalemle ey şeh-i kerrūbiyān ĥaşem kāġaź 

 

27. Elümde eyledi ħāme hezār secde-i sehv 

Śad ıżŧırāba düşüp oldı ħam-be ħam kāġaź 

 

28. Sevādı ħavfum odur kim sevād-ı rūyum ola  

Sitāyişüŋde baŋa olmasın ĥakem kāġaź 

 

29. Derūna naķş iderüm na‛tuŋı Nažįm-i āsā  

Baŋa śaĥįfe-i dil-besdür istemem kāġaź 

 

30. Müjem ķalem gözümüŋ nūrı tār-ı misterdür  

Olur beyāżı nu‛ūtuŋda lā-cerem kāġaź 

 

31. Cenābuŋa ġarażum ‛arż-ı ĥālidür979 şāhum  

Mücelledolsa bu nažmumda mültezem kāġaź 

 

32. Hemįşe tā ki idüp na‛tuŋı ķalem tesvįd  

Anı beyāża çıķardukça dem-be-dem kāġaź 

 

33. Ola dürūd u śalātuŋda kilk-i ter sābit  

İde taĥiyyāt u teslįmüŋ aŋa żam kāġaź 

                                                      
978 medāyiĥ eylesem aħlāķın: medāyiĥ-i aħlāķ eylesem D. 
979 ĥālidür: ĥāldür D. 
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135980 

Remel Bahri 

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

1. Ey ĥarįm-i ħāśś-ı bezm-i rü’yet-i perverdigār 

Vech-i Ĥaķķa źātı hem āyįne hem āyįnedār 

 

2. Noķŧa-i cįm-i celāl-i ‛izzeti kevn ü mekān 

Ĥalķa-i devri muĥįŧ-i ‛ālem-i hijdeh hezār 

 

3. Manśıb-ı ķadr ü kemāli ber-mezįd ü müstedām  

Kişver-i cāh-ı celāli bį-müşįr ü müsteşār 

 

4. Ħāk-rūb-ı bārgāhı şehper-i Kerrūbiyān 

Ħādim-i dergāhı Rūĥu’l-Ķudüsdür leyl ü nehār 

 

5. Sākinān-ı ravża-i ‛ālem-penāhı ins ü cān 

‛Ākifān-i Ka‛be-i dergāhı ervāĥ-ı kibār 

 

6. Dostān-ı ķadr ü iķbāli ‛azįz ü ser-bülend 

Düşmenān-ı ‛izz ü iclāli źelįl ü ħˇār u zār 

 

7. Rįzesinüŋ āsitānı gevher-i tāc-ı mülūk 

Cevher-i iksįr-ile ħāk-i ĥarįmi hem-‛ayār 

 

8. Mihmān-ı mįzbān-ı luŧfı sulŧān ü gedā 

Ĥamd-ħˇān-ı ħˇān-ı cūdı pįr ü ŧıfl-ı şįr-ħˇār 

 

9. Ħoş-nişįn-i śofra-i in‛āmı cān-ı ħāśś u ‛ām 

Dāne-çįn-i ħarmen ü iĥsānı murġ u mūr u mār 

 

10. Ŧab‛-ı feyż-āŝārına bir źerre ħurşįd-i münįr 

Dest-i gevher-bārına bir ķaŧre emvāc-ı biĥār  

 

11. Kāse-şūy-ı maŧbaħ-ı cūdı şeh-i faġfur u çįn 

Cebhe-sāy-ı bāb-ı luŧfı pādişāh-ı kām-kār 

 

12. Būstān-ı rif‛ati bir bāġ-ı bį-ħār u ħazān 

Gülsitān-ı ‛izzeti bir ravża-i her-dem-bahār 

 

13. Nur-ı ‛afv-i meclis-i rāĥat-fürūż-ı ehl-i ħuld 

Berķ-ı ħışmı ħarmen-i ārām-sūz-ı ehl-i nār 

 

 

                                                      
980 Yahya Nazîm D.1., Kaside, s. 133-141. 
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14. Bezm-i esrār-ı ilāhįde nedįm-i nüktedān 

Mekteb-i ‛ilm-i ledünde hˇāce-i ĥikmet-şi‛ār 

 

15. Gevher-i genc-i ‛ulūm-ı evvelüŋ ü āħirüŋ 

Lücce-i taĥķįķde yek-dāne dürr-i şāhvār 

 

16. ‛Ālim-i ‛ilm ü ĥikem kevn ü mekān-ı ma‛rifet981 

Ķulzüm-i zeḫḫār-ı esrār u yem-i ‛irfān-niŝār 

[128a] 

17. Sebze-zār-ı ĥilmine şefķat nesįm-i rūĥ-baħş 

Şāħsār-ı raĥmine ‛afv ü şefā‛at berk ü bār 

 

18. Bārgāh-ı ‛azmine naśrun min Allāh982 sāyebān 

Sāyebān-ı rezmine fetĥ u žafer naķş ü nigār 

 

19. Rehber-i tevfįķ der-pįş ü hidāyet der-ķafā 

Cünd-i furśat der-yemįn ü ceyş-i nuśret der-yesār 

 

20. Leşker-i nuśret-şi‛ārı dest-ber-i tįġ-ı ŝebāt 

Düşmen-i nā-pāyidārı pāy-der-rāh-ı firār 

 

21. Tįr-i tįz-i rezminüŋ āmācıdur rūz-ı maśāf 

Ser-be-ser olsa e‛ādi Rüstem ü İsfendiyār 

 

22. Đarb-ı kūpāl-ı ķader rūz-ı983 ķażā-peykārıdur 

Kār-ı ħaśmı zār iden hemvāre vaķt-i kār-zār 

 

23. Źātını iķrār iden mıśr-ı dü-‛ālemde ‛azįz 

Ķadrini inkār iden iki cihānda ħāk-sār 

 

24. İştiyāk-ı ‛ārıżıyla ĥasret-i ebrūları 

Mihri ser-germ eylemiş māh-ı nevi ķılmış nizār 

 

25. Ol devā bir ü iki bismi’llāh ħaŧŧ-ı reyhanla984   

Vech-i pür-envārı bir muśĥafdur āyet ber-kenār 

 

26. ‛Aşķ-ı ‛ālem-sūzı985 eşyāya sirāyet itmese 

Her ser-i dāġuŋda göstermezdi bir aħker enār 

                                                      
981 ma‛rifet: maġfiret D. 
ِر اْلُمْؤِمنِينَ  982 ِ َوَفتٌْح قَِريٌب ۗ َوبَش ِ  Seveceğiniz başka bir kazanç daha var: Allāh’tan bir yardım َوأُْخَرٰى تُِحبُّونََها ۖ نَْصٌر ِمَن اَّللَّ

ve yakın bir fetih (Mekke’nin fethi). (Ey Muhammed!) Mü’minleri müjdele! (Saf Sûresi 13. âyet)  
983 rūz-ı: zūr-ı D. 
984 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
985 sūzı: sāzı D. 
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27. Berķ-ı cān-te’ŝįr-i derd-i ‛aşķı sārį olmasa 

Sūz-ı dil ižhār idüp yanmaz yaķılmazdı çenār 

 

28. Meh-medet-ħˇān-ı śıfātı mih-terįn ü kih-terįn986 

Midĥatinde pįr ü bernā bį-‛inān-ı iħtiyār 

 

29. Vaśf-ı źātıyla geçen her dem ĥayāt-ı cāvidān  

Na‛t-ı pākiyle olan her bir nefes ‛ömr-i dü-bār 

 

30. Devĥa-i medĥüŋde śad gūne neġamla nāle-senc 

Gülşen-i evśāfına bülbül benüm gibi hezār 

 

31. Nāme-i şānuŋda ‛unvān raĥmeten li’l-‛ālemįn987 

Pādişāh-ı ‛arş-mesned Ħusrev-i refref-süvār 

 

32. Ķurretü’l-‛ayn-ı rusül nūr-ı dü-çeşm-i enbiyā 

Mefħar-ı ‛ālem vücūdı kā’ināta iftiħār 

 

33. Seyyidü’l-kevneyn ħātem-i enbiyā ħayrü’l-beşer 

Dāver-i ‛ālį-güher şāhenşeh-i vālā-tebār 

 

34. ‛İllet-i ma‛mūre-i kevn ü mekān kim olmada 

Ķaśr-ı dįn erkān-ı şer‛iyle metįn ü üstüvār 

 

35. Şehriyār-ı ‛ālem-i lāhūta kim ervāĥ-ı ķuds 

Śaydgāh-ı kibriyāsında dem-ā-dem cān sipār 

 

36. Aĥmed-i mürsel Muĥammed Muśŧafā maĥbūb-ı Ĥaķ 

Nāzenįn-i bezm-i ħāśśü’l-ħāś-ı ķurb-ı kirdgār 

 

37. Ol ħudāvend-i ħudāvendān ki dā’im itmede 

Pādişāhlar dergehinde ‛arż-ı źill-i iftiķār 

 

38. Ol şehüŋ ħˇān-ı nevālinde Süleymānlar ŧıfl 

Anda sįmurġa meges deŋlü olınmaz i‛tibār 

[128b] 

39. Ol şeh-i kevn ü mekānuŋ maŧbaħ-ı iclāline  

Bir ķara ķulluķcıdur sulŧān-ı mülk-i zeng bār 

 

40. Śanma encümle şafaķ olmuş ‛araķ-rįz-i hicāb 

Āsmānı āsitān-ı ķadri itmiş şerm-sār 

                                                      
986 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
 Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik. (Enbiyâ Sûresi (!Ey Muhammed) َوَما أَْرَسْلنَاَك إَِّلَّ َرْحَمةً ِلْلعَالَِمينَ  987

107. âyet) 
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41. Ħˇān-ı śıdķ u ‛adl ü ĥilm ü ‛ilmine mihmān olup 

Oldı Bū Bekr ü ‛Ömer ‛Oŝman u Ħaydar çār-yār 

 

42. Şāhbāz-ı himmeti çengāl-i istiġnāsına 

Murġ-ı zerrįn-bāl-i ħurşįdi ider almaķda ‛ār 

 

43. Şarķ u ġarb ola mülāķį ķuvvet-i temkįn ile  

Sįne-i rūy-ı zemįne olsa ĥilmi pā-feşār 

 

44. Mühmel-i ķadr ü vaķārında taĥammülden ķalup 

Çekmeye heft-üştür-i eflāk eger olsa ķaŧār 

 

45. Olalar taĥte’ŝ-ŝerāda gāv u māhį mużŧarib  

Olsa ger fevķa’l-‛alāda sāye-endāz-ı veķār  

 

46. Emri nehy itse şiķāķ-ı beyn-i eżdādı eger 

Kām-ı cāna eyleye zehrābı āb-ı ħoş-güvār 

 

47. Şerbet-i ümmįd ü bįm-i luŧf ü zehr-i ķahrıdur 

Hūşyārı eyleyen mestāne mesti hūşyār 

 

48. Kahramānı bād-ı ħışm u ķahrı eyler nā-tüvān 

Bir meges imdād-ı luŧfıyla olur ‛anķā-şikār 

 

49. Ĥaķķ-ı cārı ĥaşre dek cārį iderlerdi eger 

Devr-i adlinde olaydı şįr ü cįrān hem-civār 

 

50. Bir ża‛įfe taķviyet-baħş olsa raĥm ü şefķati 

Gelmeye seng-i felāĥatle zücāce inkisār 

 

51. Kām-ı ħalķ-ı her dü-‛ālem dem-be-dem ħoş-būydur 

Nefħa-i gül-zār-ı aħlāķı bulaldan intişār  

 

52. Sāķį-i ĥıfžı bisāŧ-ı ‛ömri tertįb eylese 

Bir daħı olmazdı cām-ı zindegānįde ħumār 

 



227 
 

53. Li-ma‛allāh-gülsitān Yāsįn ü Tāhā-būstān 

Ey nihāl-i bāġ-ı levlāk988 ü le ‛amruk989 şāħsār 

 

54. Sensün ol nūr-ı hidāyet pertev-i bezm-i yaķįn 

Cem‛-i şem‛üŋ enbiyā vü mürselįn pervāne-vār 

 

55. ‛Ömrüm olduķca senüŋ seyyāĥ-ı deşt-i na‛tınum 

Oldum o śāĥrāda ĥālā cān ü dilden bį-ķarār 

 

56. ‛Acz-ile noķśān-ile bir źerre-i nāçįz iken 

Gün gibi vaśf-ı kemālātüŋde buldum iştihār 

 

57. Gūne gūne ĥulle-bāf-ı kārgāh-ı feyżdür 

Bikr-i endįşem ķabūl itmez cihāz-ı müste‛ār 

 

58. Keyf-i śahbā-yı ħayāl-i dil-keşüm bį-derd-i ser 

Bāde-i cān-baħş-ı nažm-ı āb-dārum neşve-bār 

 

59. Bu ķaśįdem midĥatüŋde ravża-i iħlāśdur 

Levn-i ezhāruŋda ne reng-i ħazān ne bįm-i ħār 

 

60. Cāmi‛-i vaśfuŋda her saŧr-ı beyānum çekdi śāf 

Ħāne-i ma‛nį śarįrüm eś-śalā hˇān-ı menār 

[129a] 

61. Bāġbān-ı nažm olaldan tā ki cānum tendedür 

Bāġ-ı na‛tuŋde ola mįzāb-ı kilküm ābyār 

 

62. Dem-be-dem eyler mükerrer şekker-i evśāfuŋı 

Ŧūŧį-i nuŧķum benüm bilmez ne Mıśr u Ķandahār 

 

63. Ĥaydar-ı Kerrār-ı meydān-ı ŝenā-yı źātuŋum 

Esb-i ŧab‛um düldül-i çālāk-ı ħāmem źu’l-feķār 

 

64. Maĥfil-i vaśfuŋda istiĥsān iderseŋ yā beni 

Ŧab‛uma dinse revā Ĥassan-ı devr-i rūzgār 

 

                                                      
988 Levlâke levlâke le-mâ halaktü’l-eflâke: “Sen olmasaydın, sen olmasaydın (ey Muhammed), felekleri 

yaratmazdım.” Bu sözün uydurma hadis olduğu bildirilmiştir. Ancak Aclunî, “Hadis olmasa bile anlamı 

doğrudur.” İddiasındadır. Lafız itibariyle böyle bir kudsi hadis olmadığı ileri sürülmüştür. Ancak Hz. 

Muhammed’e övgü olarak yazılan na’tların çoğunda bu söze yer verilmiştir.   
 Ömrüne andolsun ki onlar (şehvetten) gözleri dönmüş" (:Melekler, Lût’a) لَعَْمُرَك إِنَُّهْم لَِفي َسْكَرتِِهْم يَْعَمُهونَ  989

hâlde, sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlar (Bu durumda asla seni dinlemezler)" dediler. (Hicr Sûresi 

72. âyet) 
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65. Vaśf-ı źātuŋda yiter bir noķŧasun ķılsaŋ990 ķabūl 

Şāhid-i güftāruma lābüd ola ħalį ‛iźār 

 

66. Evc-i medĥüŋde ķalup pervāzdan oldı henüz 

Murġ-ı ŧab‛um āşiyāngįr-i ĥażįż-i i‛tiźār 

 

67. ‛Ācizāne isterüm maķbūl-i dergāhuŋ ola 

Lāyıķ-ı şānuŋ degül gerçi bu nažm-ı yādigār 

 

68. Zįb-i destār-ı ķabūl it luŧf idüp redd eyleme  

Eyledüm dergāhuŋa bu berk-i sebzi ber-güźār 

 

69. Yā nebiyya’llāh ne ħidemdür ŝenā-yı Ĥażretüŋ 

Ola vaśfuŋda Süleymān mūrdan bį-i‛tibār 

 

70. Bendene ħalŧ-ı kelām itdürdi sevdā-yı sivā 

Ādemi muħtell-dimāġ eyler su‛ūd itse buħār 

 

71. Yā Resūlu’llāh meded pest itdi ķadrüm bį-kesi 

Gerçi dirler gevhere gerd-i yetįmi der-ħiśār 

 

72. Görme erzānı Süleymān bārgāh-ı nažm iken 

Çeşm-i baħtum çeşm-i mūr-ı nā-tüvāndan teng ü tār 

 

73. Nūr-ı ħurşįd-i cemāl-i bā-kemālüŋ‛aşķına 

Eyleme ben źerreni bį-ŧāli‛ü nā-baħtiyār 

 

74. Ravża-i ümmįdüm991 olsun pergel-i maķśūd-ile 

Bāġ-ı ĥırmān itmesin lāle-sitānı ıżŧırār  

 

75. Vaśf-ı kūyuŋda yine bir nev ġazel ŧarĥ eyleyüp  

Şāhum itdüm ‛arż-ı ĥāl-i dergeh-i devlet-medār 

 

76. Ey nesįm-i dergehüŋ ‛ıŧr-ı dimāġ-ı her diyār 

Ħāk-i kūyuŋ nefħa-rįz-i nāfe-i müşg-i Tātār 

 

77. Tāb-ı mihrüŋle dem-i āħir ola cān virenüŋ 

Pertevi tā śubĥ-ı maĥşer nūr-ı ķandįl-i mezar 

 

78. ‛Aşķ-ı cān-sūzuŋla bezm eyle dil-i fūlādumı 

Her dü-çeşmümden dökülsün eşk-i ter gibi şerār 

 

 

                                                      
990 ķılsaŋ: itseŋ D. 
991 ümmįdüm: ümmįdüŋ D. 
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79. Bir işāret ola ķurb-ı āsitānuŋdan diyü 

Yolda ķaldı halķa-i der gibi çeşm-i intižār 

 

80. Dilde fikrüŋ cilve-güsterdür ħayālüŋ dįdede 

‛Āşıķ-ı dįdāruŋum şāhum nihān u āşikār 

 

81. Śayķal-ı mihrüŋle eyle tābdār u müncelį 

İtmesün gerd-i sivā mir’āt-ı ķalbümi ġubār 

[129b] 

82. Ya‛ni bį-tenha-nişįn-i ġār-ı ‛iśyānum henüz 

Ben ġarįbe ‛afvuŋu yār it bi-ĥaķķ-ı yār-ı ġār 

 

83. ‛Āşiyān-ı ĥaşre hengām-ı şefā‛at ben daħı 

‛Afvuŋa ümmįd-vārum luŧfuŋa ümmįd-vār 

 

84. Ĥāźıķ-ı luŧfuŋ meger merhem-resān-ı raĥm ola 

Nįş-i ‛iśyān eyledi cān u dil-i zārum figār 

 

85. İtdi āvāre hevā-yı ma‛śiyet cān ü dilüm 

Şāhbāz-ı ‛afvuŋa olmazsa vāveylā dūçār 

 

86. Ħāne-ber-dūş-ı hevāyum çün ĥabāb-ı cām-ı mey 

Nehb-i śahbā-yı hevesle oldı ‛aķlum tār u mār 

 

87. Zįver-i silki ķabūl it gūş-ı cāna ķudsįyān 

Eylesin medĥüŋde bu dürr-i Nažįmi gūşvār 

 

88. Besdür ey ħāme yiter taŧvįl-i güftār eyledüŋ 

Muħtaśar eyle kelāmuŋ oldı maŧlūb iħtiśār 

 

89. Eyleye992 śun‛-ı nesįc-i kārgāh-ı kün-fe-kan993 

Ħil‛at-ı eyyāma tā kim śubĥ u şāmı pūd u tār 

 

90. Rūĥına biŋ ķāfile cins-i śalāt olsun revān 

Tā olınca nüh-ķaŧar-ı çarħ be-güsiste mehār 

 

91. Keŝret-i enfās-ı maħlūķātdan efzūn-ı selām 

Dem-be-dem teslįm ü iĥdā ola tā rūz-ı şümār 

                                                      
992 eyleye: eyleme D. 
 O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti  بَِديُع السََّماَواِت َواْْلَْرِض ۖ َوإِذَا قََضٰى أَْمًرا فَإِنََّما يَقُوُل َلهُ ُكْن فَيَُكونُ  993

mi ona sadece "ol" der, o da hemen oluverir. (Bakara Sûresi 117. âyet) “Ol” der o da oluverir” anlamındaki 

kün feyekûn âyeti Kur’ân’da aynı anlamda 7 âyette geçmektedir. (Âl-i İmrân 47 ve 59, En‛âm 73, Nahl 40, 

Meryem 35, Yâsin 82, Mü’min 68). Kün Allāh’ın gücünü, kudretini ifade etmektedir. Allāh bir şeyi 

yaratmak istediğinde bunu kün emriyle yapar. Bu âyet genelde şairlerce kün ve kün feyekûn’un mazi hali 

olan kün fekân şeklinde kullanılmaktadır. 
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92. Ümmeti olduķca gül-çįn-i sürūr-ı bāġ-ı sūr 

Düşmeni olsun figār-ı ħārzār-ı ħārħār 

 

93. Źevķ-i sūr-ı intiķāmıyla olup dil-şād ümem 

Ħaśm ola her dem hezįmetle melūl ü sūkvār 

 

136994 

Destūr Medĥ-i Nebį 

Hezec Bahri 

Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Mefā‘įlün 

1. Vücūd-ı enbiyā tesbįĥ-i dürr gibi ser-āmeddür 

O tesbįĥe imāme gevher-i źāt-ı Muĥammeddür 

 

2. N’ola olsa o tesbįĥe imāme ol dürr-i yektā 

Ki mecmu‛-ı rusülden enbiyādan źātı müfreddür 

 

3. Tecellį ideli nūr-ı aĥad burc-ı hüviyyetden 

O nūruŋ cilvegāhı ŧavķ-ı çeşm-i mįm-i Aĥmeddür 

 

4. Kemāndār-ı maķām-ı Ķābe ķavseyn995 Aĥmed-i Muħtār 

Ki tįr-i ķaśdınuŋ ser-menzili āmāc-ı maķśaddur 

 

5. Ħıdįv-i taħtgāh-ı li-ma‛allāh seyyidü’l-kevneyn 

Ħudāvend-i le ‛amruk 996-efser ü levlak997-mesneddür 

 

6. Ĥarįm-i ķurb-ı Ĥaķ maĥrem-serāy-ı sırr-ı sübĥānį 

Ki miĥrāb-ı der-i cānı ‛ibādu’llāha ma‛beddür 

 

7. Risālet-efseri bir ser-nübüvvet ħil‛atı der-ber 

Şeh-i mülk-i beķādur pādişāh-ı taḫt-ı sermeddür 

 

8. O yektā‛ālem-ārā şeh-süvār-ı mülk-i lāhūtuŋ 

Felek çevgān-ı fermānuŋda bir gūy-ı zeberceddür 

 

                                                      
994 Yahya Nazîm D.1., Kaside, s. 128-132. 
 iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu. (Necm Sûresi (Peygambere olan mesafesi)  فََكاَنُۜقَاَبُۜقَْوَسْيِنُۜأَْوُۜأَْدَنىَُٰۜ 995

9. âyet) 
 Ömrüne andolsun ki onlar (şehvetten) gözleri dönmüş" (:Melekler, Lût’a) لَعَْمُرَك إِنَُّهْم لَِفي َسْكَرتِِهْم يَْعَمُهونَ  996

hâlde, sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlar (Bu durumda asla seni dinlemezler)" dediler. (Hicr Sûresi 

72. âyet) 
997 Levlâke levlâke le-mâ halaktü’l-eflâke: “Sen olmasaydın, sen olmasaydın (ey Muhammed), felekleri 

yaratmazdım.” Bu sözün uydurma hadis olduğu bildirilmiştir. Ancak Aclunî, “Hadis olmasa bile anlamı 

doğrudur.” İddiasındadır. Lafız itibariyle böyle bir kudsi hadis olmadığı ileri sürülmüştür. Ancak Hz. 

Muhammed’e övgü olarak yazılan na’tların çoğunda bu söze yer verilmiştir.   
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9. Ev ednā998-yı  ledün ders-i debistān-ı kemālātuŋ 

Ĥużūr-ı ‛izzetinde ‛aķl-ı evvel ŧıfl-ı ebceddür 

 

10. O kim ins ü melek-kerden be-ŧavķ-ı ĥükmidür ĥālā 

Zemįn ü āsmānda emri fermān-ı mü’ekkeddür 

[130a] 

11. O ħurşįd-i kemāle źerre-i nāçįz olan nāķıś 

Ķamerden ŧāli‛i sa‛d āftāb-ı baħtı esveddür 

 

12. Sevād-ı a‛žam-ı ‛aşķı o maĥbūb-ı ilāhĮnüŋ 

Kenār-ı cūy-bār-ı dilde bünyān u Muĥammeddür 

 

13. Maķām-ı sidre vü refref ķudūmiyle müşerrefdür 

Muķįm-i kürsį-yi ‛arş-ı mecįddür999 ol źāt emceddür 

 

14. Ezelden tā ebed cāhı ķabūl-i ‛azl ü naśb itmez 

Risāletle nübüvvet kişveri aŋa mü’ebbeddür 

 

15. Reh-i cāh-ı celālüŋde zemįn bir tūde-i kemter 

Güźergāh-ı kemālüŋde felek bir köhne künbetdür 

 

16. Ġazāl-i ħāveri fitrāk bend-i raħşān iclāli 

Kemend-i ĥükmine nesr-i felek śayd-ı muķayyeddür 

 

17. ‛Alįl-i derdinüŋ bįmārı cān-ı Bū Alį Sįnā 

Dil-i dįvānegān-ı ‛aşķı Eflaŧūndan erşeddür 

 

18. Rıżā-cūyān-ı emri dem-be-dem maķbūl-i müsteŝnā 

Feżā-pūyān-ı nehyi her ķadem merdūd ü mürteddür 

 

19. Dil-i deryā-niŝārı mekremetde yemden esħā-ter 

Kef-i gencįne-baħşı ‛āŧıfetde kāndan ecveddür 

 

20. Türāb-ı ravżası iksįr-i devlet cān-ı maħlūķa 

Ġubār-ı kūyı kuĥl-ı çeşm-i ervāĥ-ı mücerreddür 

 

21. Hüveydādur müdām ehl-i şühūda cümle a‛māya 

Ki envār-ı cemāl-i Haķķa müstaġraķ o meşheddür 

 

22. N’ola śandūķa-i pür-feyżi olsa maŧla‛ül-envār 

Tecellį-i ilāhį nūrına mažhar o merķaddür 

 

                                                      
998 dānā: ednā D. 
999 mecįddür: mecįd D. 
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23. Zemįne ẓıllı düşmez nūrdan ħalķ eylemiş Allāh 

Riyāż-ı Yeŝrib ü Baŧĥāda bir serv-i sehį-ķaddür 

 

24. Ħıyābān-ı risāletde gülistān-ı nübüvvetde 

Sehį-ķad gül-‛iźār u lāle-ruħsār u semen-ħaddür 

 

25. N’ola dil-bestesi hep enbiyā vü mürselįn olsa 

‛İķāl-i ‛aķl-ı Rūĥu’l-Ķuds o gįsū-yı müca‛addür 

 

26. Meşām-ı cān-ı eşbāḥ dimāġ-ı rāĥat-ı ervāĥ 

Şemįm-i ĥüsn-i ħulķıyla mu‛anberdür mu‛avveddür 

 

27. Nübüvvetle muśayķal seyf-i meslūl-i ilāhįdür 

Ne tįġ-ı ġamġama beŋzer ne şemşįr-i Muĥammeddür 

 

28. Ķabūl itmezse ĥükm-i da‛vetüŋ çevgān-ı ķahrıyla 

Ser-i düşmen miŝāl-i kūy-ı seyli ħurde-i reddür 

 

29. O şāhuŋ rehber-i emriyle ‛azm-i rezm iden ġāzį 

Livā-yı avn-i tevfįķıyle manśūr ü mü’eyyeddür 

 

30. Ĥalel bulmaz şühūr ile sįnįn olsa güsiste-tār 

Nižām-ı şer‛-i ‛ālem-gįri kim tā ĥaşr mümteddür 

 

31. Ķıyāmet ķopsa vįrān olsa ‛ālem maĥfil-i şer‛i 

Tezelzülden müberrā beyt-i ma‛mūr-ı müşeyyeddür 

 

32. Penāh itse n’ola cān ü dil-i mažlūm-ı ġam-dįde 

Ĥiśār-ı ĥıfžı kim žulm ü sitem Ye’cūcına seddür 

[130b] 

33. N’ola ĥallinde ‛āciz olsa ‛aķl-ı cevher-i evvel 

Hümāyūn-nāme-i evśāfı bir metn-i mu‛aķķaddur 

 

34. Cihānda vaśfı olmaz ‛aķl-ile idrāk-ile maĥśūr 

Ezel āgāzdur aŋa ebed encām-ı serĥaddür 

 

35. Suŧūr-ı ĥarf evśāfında şeb dūde şafaķ la‛li 

Felek levĥ-i zer-efşān noķŧa encüm māh nevmįddür 

 

36. Edā-yı vaśf-ı pāküŋde şeker-pāşān-ı güftāruŋ 

Maķāl-i ŧa‛na dād-ı leźźet-i ķand-i ŧayr-ı zeddür1000 

 

                                                      
1000 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
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37. Ħudāvendā ķabūl eyle Nažįmüŋ tuĥfe-i na‛tuŋ 

Egerçi midĥatüŋde nice dįvānlar mücelleddür 

 

38. Ümįd oldur ola cāy-ı penāhı köhne ‛iśyāndan 

Binā-yı vaśf-ı źātuŋda bu bir ŧarĥ-ı müceddeddür 

 

39. ‛Aded yoķ cürmine ‛āśį ķuluŋdur yā Resūlu’llāh  

Velį‛afvuŋ senüŋ luŧf-ı ilāhį gibi bį-‛addür 

 

40. Yüzin dergāhuŋa sürdükde envā‛-ı taĥiyyātla 

Murādı Ĥażretinden müjde-i ĥarf-i ħoş-āmeddür 

 

41. Ķabūl eyle temennāsın gedā-yı āsitānuŋdur 

Anı red eyleme şāhum eger nįk ü eger beddür 

 

42. Civār-ı ‛izzetüŋde her gedā kim mihmānuŋdur 

Ser-ā-pā cürm ise ħuld-i berįn içre muħalleddür 

 

43. O kim ħāk oldı rāh-ı ĥasretüŋde bāliş-i nāzı 

Ser-i zānū-yı ĥūra der-sitabraķ ferş-i maķ‛addür 

 

44. Nu‛ūt-ı enbiyā vü mürselįn tesbįĥ-i lü’lü’-var 

Dem-ā-dem tā ki efvāh-ı ħalāyıķda zebān-zeddür 

 

45. Ola dergāhuŋa her demde śad silk-i dürūd iĥdā 

Miŝāl-i sübĥa-i dürr sübĥa tā kim zįb-i her yeddür 

 

1371001 

Destūr 

Remel Bahri 

Fe‘ilātün/Fe‘ilātün/Fe‘ilātün/Fe‘ilün 

  I 

1. Dil ki bir ķaŧre-i ħūn-ābe-i ser-tā pādur 

Śūretā ķaŧre velį ķaŧre-i ŧūfān-zādur 

 

2. Dil ki bir źerre-i nāçĮzdür ammā baķsaŋ 

‛Ālem-i ma‛rifete mihr-i cihān-ārādur 

 

3. Dil ki bir noķŧa-i mevhūme iken ĥikmet ile 

Cāmi‛-i cümle fünūn-ı māde-i kübrādur 

 

 

                                                      
1001 Yahya Nazîm D.4., Kaside, s. 36-44. 
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4. Ka‛be-i dil ki süveydā Ĥacerü’l-esvedįdür 

Beyt-i ma‛mūr-śıfat-ı nažra-geh-i Mevlādur  

 

5. Yemm-i ‛ummān-ı dilüŋ dįde ķarasın göremez1002 

Ķa‛rı girdāb-ı ‛adem sāḥili nā-peydādur 

 

6. Gāh olur ‛aşķ gehį ‛āşıķ u gāhi ma‛şūķ1003 

Geh siyeh ħāne gehį Ķays gehį Leylādur 

 

7. Gāh İskender ü geh āyįne gāhi timŝāl  

Gāh Cemşįd gehį sāġar ü geh śahbādur 

 

8. Gāh sįmurġ u gehį hüdhüd ü taĥķįķ-i ħaber 

Geh Süleymān ü gehį mūr-ı ża‛įf-āsādur 

 

9. Mezra‛-ı nāze gehį toħm-ı niyāz ü gāhi 

Dāne-i sünbüle-i ħarmen-i istiġnādur 

 

10. Nāme-i mihr-i muĥabbetde gehį mihr-i ħitām 

Ĥüccet-i ‛aşķı ĥaķįķatde gehį imżādur 

 

11. Gāh peymāne be-kef rind-i ķalender meşreb  

Gāh peşmįne be-dūş-ı vera‛ ü taķvādur  

 

12. Geh sevād-ı raķam-ı şevķ-ile mektūb-ı neşāŧ  

Gāh ĥarf-i ġam ile nāme-i pür-şekvādur 

 

13. Hem Mesįĥ-i süħana nāŧıķa-i rūĥ-efzā1004  

Hem kelįm-i hünere nūr-ı yed-i beyżādur 

[131a] 

14. Yürüdüp hükmüni Mūsį gibi çūb-ı ķalemüŋ 

Düşmen ü dūsta hem genc hem ejderhādur 

 

15. Dem-i enfās-ile ‛Įsā gibi cān perver olup 

Rūh-ı ma‛nā vü beyān nuŧķı ile ĥayādur1005 

 

16. Žāhiri tįre-velį bāŧını ħurşįd-münįr 

Žulmeti ŧayy iden İskender-i rūşen-zādur 

                                                      
1002 göremez: görmez D. 
1003 gāhi ma‛şūķ: gehį timŝāl D. 
1004 efzā: feżā D. 
1005 ĥayādur: iĥyādur D. 
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17. Noķŧadur dāire-i ĥavśalasında dü-cihān  

Merkezinde yine hem noķŧa-i pā-ber-cādur 

 

18. Teng-ter-i sāĥasını nūr-ı nigeh ŧayy idemez 

‛Ālem-i dil ki nažar görmedügi dünyādur 

 

19. Ebr-i nįsān-ı ĥaķįķatle yem-i ‛aşķ içre 

Śadef-i sįnede perverde dür-i1006 yektādur 

 

20. Dįde-i mūr ķadar ĥücresi teng olmuş iken 

Sipeh-i ‛aşķa yine bādiye-i pehnādur 

 

21. Cins-i ‛irfān-ile sālār-i beyābān-ı beyān  

Ħˇāce-i ķāfile-i deştgeh-i ma‛nādur 

 

22. Dil-i dįvāne Felāŧūnları ilzām eyler 

‛Aşķ-ile gerçi melāmet-zede vü rüsvādur 

 

23. N’ola śūretde gedā ise şeh-i ma‛nādur 

Pest olur pest-ile bālā-ile hem bālādur 

 

24. Ħˇ āb-ı ‛aşķ içre dilüŋ ĥaķ bu ki ta‛bįr olmaz 

Gördigi vāķı‛a göz görmedügi rü‛yādur 

 

25. Şehr ü bāzār-ı muĥabbetde dil ü dįde-i ter  

Biri ser-çeşme-i ‛aşķ u birisi saķķādur 

 

26. Dem-be-dem naķd-i muĥabbet dile sermāye yeter 

Ħˇāce-i kārgeh-i ‛aşķ-ı cünūn kālādur 

 

27. Bulur elbetde revāc emti‛a-i cins-i cünūn  

Anda mādām süveydāsı dilüŋ damġadur 

 

28. Noķŧadur śafĥa-i menşūr-ı mecāzįde velį  

Levĥ-i tevķį‛-i haķįķatde olan ŧuġrādur 

 

29. Olalı noķŧa-i dil merdümek-i dįde-i cān 

Śūret-i ħˇāhişi peydā vü ħafį bįnādur 

 

30. Murġ-ı dil ‛ālem-i taĥķįķde pervāz eyler 

Rehberi Hüdhüd-i tevfįķ olan ‛anķādur 

 

                                                      
1006 perverde dür-i: perverdedür D. 
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31. Gerçi bir ķaŧre-i ħūndur dil-i āşüfte nihād 

Ĥabbe-i müşg gibi dehri velį būyādur 

 

32. Mažhar-ı bāriķa-i nūr-ı siyehdür Ĥaķķā 

Dil-i sevdā-zede gerçi Ĥabeşį-sįmādur 

 

33. Vaśf-ı dilde bu1007 düri gevher-i gūş-ı cān it 

Zāde-i ŧab‛-ı Neşāŧį-i süħan-pįrādur 

 

34. Dil ki hem āyįne hem ŧūṭį-i şeker-ħādur 

Ġayre muĥtāc degül kendü ile gūyādur 

                                II 

1. Noķtadur oldı çekįde ķalem-i ķudretden 

Ġıbŧa-i ĥāl-i ruħ her śanem-i ra‛nādur 

 

2. Cilveger anda yine ‛aks-i ruħ-ı cānāndur 

Ġayr-iden ħāne-i dil āyįne-i1008 tenhādur 

 

3. Seĥer-i ‛ālem-i dil śubĥ-ı ruħ-ı dilberdür 

Anda sevdā-yı ser-i zülfi şeb-i yeldādur1009  

 
4. Āteş-i‛aşķ-ı ḫıred-sūza düşen pervāne 

Gül olup nār-ı muĥabbetle yanan eczādur 

 

5. Nev-be-nev dāġ-ı muĥabbetle çerāġān itmiş 

Lāle-zārında dilüŋ var ise donanmadur 

 

6. Nažar it şekl-i süveydā-yı dile lāle-śıfat 

Dāġ-ı aşķ-ile derūn sūħte-i sevdādur 

 

7. Lāübālį dil o abdāl-ı muĥabbetdür kim 

Kārı ne ġuśśa’-i imrūz u ne ħod-ferdādur 

 

8. Menzile bādiye-i ‛aşķda dil vāśıl olur 

Rāh kim gerde bu yolda ħıred-i ħod-rādur 

 

9. Peyk-i endįşe gibi bį-ser ü pā ŧayy eyler 

Evvelįn ħaŧvede ger kūh u eger śaĥrādur 

 

10. Müjde zencįr-i cünūna yine ey ‛aķl-ı şekįb 

Ĥükmüŋü ķaśd-ı Süleymān degül icrādur 

 

 

                                                      
1007 bu: su D. 
1008 dil āyįne: āyįne-i dil D. 
1009 yeldādur: yektādur D. 
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11. Dil-i pür-şūr ile yoķđur ser-i kārı ‛aķluŋ 

Cām-ı lebrįz-i mey-i ‛aşķı1010 ħıred-fersādur 

 

12. Mažhar-ı ism-i Vedūd olsa n’ola sūħte-i dil 

Yaķan eczā-yı derūnun eŝer-i esmādur 

 

13. Doldı cem‛iyyet-i ‛aşķ-ile yine burc-ı beden 

Ġarażı mülk-i dile var ise istilādur 

[131b] 

14. Bir kenāra çekil ey ‛aķl u ħıred śabr u şekįb 

Kişver-i dil sipeh-i ‛aşķ-ile pür-ġavġādur 

 
15. Ey ġalaṭ-fehm bu ĥālātı dile çoķ görme 

Ki maĥal olsa da įcādına Mevlā ķādur  

 

16. Dil-şiken olma ki her pāresi bir ħançer olur 
Mey bādāş-ile memlū ķadeḥ-i peymādur1011 

 

17. Ne bilür leźźet-i derd-i dil-i bį-dermānı 

Dil-i bį-derd śanur ‛aşķ yenür ĥelvādur 

 

18. ‛Aşķ her dilde ķıyās itme ola cilve-nümā 

Her śadefde dür-i yektā n’ola olsa nādur 

 
19. Bezm-i ma‛nāda ķadeḥ-nūş-ı beyān oldı yine 

Niyeti rāzını1012 mestāne dilüŋ ifşādur 

 

20. Ħor baķma dil-i şeydāya ki faħr-i rusülüŋ 

Na‛t-ı pāki ile mecmu‛a-i şevķ-efzādur 

 

21. Śadr-pįrā-yı şebistān-ı risālet ki henüz 

Enbiyā şem‛ine pervāne-i bį-pervādur 

 

22. Bāġbān-ı çemenistān-ı nübüvvet ki müdām 

Ravżası bāġ-ı irem sidre ķaddi ŧūbādur1013 

 

23. Neyyir-i maşrıķ-ı nuśret ki hilāl-i ‛alemi 

Āsmān-ı žafere māh-ı nev-i ġarrādur 

 

24. Āftāb-ı dü-cihān nūr-ı cebįn-i įmān 

Midĥatinde dil ü cān şįfte vü şeydādur  

 

25. Mesned-ārā-yı beķā pādişeh-i her dü-serā 

Źātına ķurb-ı Ħudā cilvegeh ü me’vādur 

                                                      
1010 ‛aşķı: ‛aşķ D. 
1011 peymādur: mįnādur D. 
1012 rāzını: rūzını D. 
1013 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
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26. Leylį Mecnūn ġamı Şāh u Gedāda elemi 

Derd-ile dirhemi hem Vāmıķ ile ‛Aźrādur1014 

 

27. Enbiyā pādişehi ħayl-i melā’ik sipehi 

Ezelį taħtgehi kürsį-i mā-evhā1015dur 

 

28. Aĥmed-i Mürsel o maĥbūb-ı ilāhį ki henüz 

Ķadri her vech-ile her mertebeden vālādur 

 

                           III 

1. O şehüŋ ġāşiye-ber-dūş-ı Burāķı Cibrįl 

Menzili ŝümme denā1016 mesnedi ev-ednā1017dur 

 

2. O şehüŋ śubĥ u mesā mükhele-i ķudretden 

Kuĥl-i māzāġ ile nergisleri müŝtesnādur 

 

3. O şehüŋ mekteb-i ‛irfān-ı ilāhįde yine 

Men aref1018 sırrını hemvāre dili dānādur 

 

4. O şehüŋ şaķķ-ı ķamer sįne-i ‛uşşāķ gibi 

Mu‛ciz-i kūşe-i ebrūsı olan įmādur 

 

5. O şehüŋ bāġce-i ħilķātinüŋ nāmiyesi 

Sebeb-i neşv ü nemā-yı çemen-i eşyādur 

 

6. O şehüŋ nuŧķ-ı revān-perverinüŋ muĥtācı 

Ħalķ-ı ‛ālem gerek emvāt ü gerek iĥyādur 

 

7. Ere bir farķ-ı firāķı Zekeriyā o şehüŋ 

Murġ-ı Bismil-şüde müştāķı dil-i Yaĥyādur 

 

8. Li-ma‛allāh nevā bülbül-i levlāk-riyāż 

Ġonca-i gül-bün-i Yāsįn1019 ü gül-i Taha1020dur 

 

9. ‛Āşıķ-ı śādıķ-ı dįdārı revān-ı Yūsuf 

Vālih-i nūr-ı tecellā-yı ruħı Mūsādur 

 

10. Teşne-i āb-ı ĥayātı süħanı Ħıżr nebį 

Ħaste-i dārū-yı cān-baħş-ı leb-i ‛Įsādur 

                                                      
1014 hem Vāmıķ ile ‛Aźrādur: hem Vāmıķ u hem ‛Aźrādur D. 
 Böylece Allāh kuluna vahyedeceğini vahyetti. (Necm Sûresi 10. âyet) فَأَْوَحٰى إِلَٰى َعْبِدِه َما أَْوَحىٰ  1015
 Sonra (ona) yaklaştı derken sarkıp daha da yakın oldu. (Necm Sûresi 8. âyet) ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ  1016
 iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu. (Necm Sûresi (Peygambere olan mesafesi) فََكاَن قَاَب قَْوَسْيِن أَْو أَْدنَىٰ  1017

9. âyet) 
1018 Men arafe nefsehû fe-kad arafe rabbehû: “Kendini bilen, şüphesiz Rabbini de bilir.” Bu sözün keşif 

yoluyla alınmış bir hadis olduğunu bazı sofular iddia etmişlerdir. Ünlü hadis bilginleri İbn Teymiye, 

Nevevî, Semanî ve İbn Garas bu sözü uydurma hadisler arasında göstermişlerdir. Bunlardan özellikle 

Semanî, bu sözün Yahya b. Mu’az-ı Razî’nin sözü olduğunu söylemiştir. Nevevî ise “Lafzı hadis değil ama 
anlamı sahihtir.” demiştir.  
1019 Kur’ân-ı Kerîm’in otuz altıncı sûresidir. 
1020 Kur’ân-ı Kerîm’in yirminci sûresidir. 
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11. Çār yāri ĥarem-i şer‛ine erkān-ı çehār 

Ħādim-i ins ü melek bir şeh-i bį-hemtādur 

 

12. Mūnis-i ħalvet-i ünsi Enes İbn-i Mālik1021 

Ŧālib-i derd-i dil ü cān-ı Ebū derdādur 

 

13. Şems-i raħşān-ı celį bāriķa-i śubĥ-ı yaķįn 

Bedr-i tābān-ı cihān-tāb-ı şeb-i esrādur 

 

14. Mesned-efrūz-ı şerį‛at şeh-i dįn ü dünyā 

Şāh-ı ümmet-i sipeh taħtgeh-i ‛uķbādur 

 

15. Źerre-i ‛āŧıfeti mihr ü meh-i pür-leme‛ān 
Ķaŧre-i mekremeti heft yem-i ħaḍrādur 

 

16. Hem ħudāvend-i rusül-ħayl ü nübüvvet-ĥaşmet 

Hem şeh-i Yeŝrib ü hem pādişeh-i Baŧĥādur 

 
17. Sā’il-i bār-ı geh-i Ħusrev yā Keyḫüsrev1022 

Ĥācib-i dergehi İskender ü yā Dārādur 

 

18. Bānį-i luŧfı o mi‛mār-ı dil-i vįrānuŋ 

Ĥücre-sāz-ı emel-i pįr ü eger bernādur 

 

19. Śadme-i ħışmı o sulŧān-ı felek-eyvānuŋ 

Hādim-i ŧāķ u revāķ-ı kemer-i Kisrādur 

 

20. Nefħa-i micmer-i ħalķı o kerįmü’ş-şānuŋ 

Dem-be-dem ħāŧır-ı aĥbāba feraḥ-baħşādur 

[132a] 

21. Dest-bürd-i sipehinden o şeh-i devrānuŋ 

Düşmen endūh ile śaf-beste-i vāveylādur 

 

22. Şuķķası bād-ı žaferle açılur tā kim o şeh 

Rāyet-efrāħte-i ‛arśa-geh-i heycādur 

 

23. Tįġ-ı ħūn-rįz-i ķażā cevher-i āteş-tābı 

Āfet-i cān-ı Mecūsį vü dil-i Tersādur 

 

24. Tünd bād-ı ġażabı rūz-ı veġā olsa vezān 

Ser-nigūn-sāz-ı nihāl-i ‛alem-i a‛dādur 

 

25. Üstüħˇān-ı ħuśemā1023 olsa n’ola ħurd u şikest 

Đarb-ı kūpālį ki ħāŧır-şiken-i ħārādur 

 

                                                      
1021 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
1022 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
1023 ħuśemā: ħuśenā D. 
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26. Tābi‛-i emri olan sāye-nişįn-i ŧūbā 

Mažhar-ı nehyi olan ĥabs-i çeh-i ġayyādur 

 

27. Ŧāķ-ı iclālüŋe irmezse n’ola vehm ü ħayāl 

Ki ħıred fehm idecek mertebeden a‛lādur 

 

28. Rif‛at-i cāhını vaśf eyleyen erbāb-ı dile 

Pāye-i çerħ-i nühüm mertebe-i ednādur 

 
29. Keyfi ẕevķ-i ebedį baħş-ı dil-i mestāndur 

Sāķį-i ĥıfžı ki bir bezme ķadeĥ-peymādur 

 

30. Şāh-ı ümmet-sipehā ħuld-i berįn bārgehā 

Ey ki ħuddām-ı behişt-i ĥaremüŋ ĥūrādur 

                                 IV 

1. O şeh-i her1024 dü-serā śun ki gedā ķullaruŋa 

Ħāk-sārį-i derün mertebe-i ‛užmādur 

 

2. O şehin şāh-ı1025 serā-perde-i rif‛atsüŋ kim 

Kemterįn ŧāķ-ı celālüŋ kemer-i Cevzādur 

 

3. Kātib-i [defter-i]1026 na‛tuŋ olalı kilk-i Nažįm 

Her midād-ı siyehi dāġ-ı dil-i rüknādur 

 
4. Nuŧķı evśāfuŋ ile ġıbŧa-i cān-ı saḥbān 

Süħanı medĥüŋ ile reşk-i dil-i A‛şādur 

 

5. Kürsį-i vaśf-ı celālüŋde olup vaśśāfuŋ 

Şi‛rinüŋ kevkeb-i rif‛at-şiken-i şu‛rādur 

 

6. İdeli Ħıżr-śıfat-nūş-ı zülāl-i vaśfuŋ 

Ħāmesi āb-ı ĥayāt-ı süħana mecrādur 

 
7. Kilk-i iħlāṣ-ile levĥ-i dile tā vaķt-ı rahįl 

Niyeti midĥat-i źāt u śıfatuŋ inşādur 

 

8. Böyle taŧvįl-i kelām eylemeden maķśūdı 

Dil ü cān-ile ‛ubūdiyyetini inhādur 

 

9. Ey ŧabįb-i dil-i merżā-yı zelel ‛afv eyle 

Şefķātüŋ derd-i ser-i cürmüme śandal-sādur 

 

10. Beni de muġtenim-i śofra-i in‛ām eyle 

Tā ki ħˇān-ı keremüŋ ümmetine yaġmadur 

 

                                                      
1024 her: -D. 
1025 şehin şāh-ı: şen şāh D. 
1026 -M: defter-i D.  
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11. Yüz sürüp ravżaŋa biŋ cān ile ķurbān olayum 
Cān-sipārį-i derün ‛ıyd-i hezār aḍĥādur 

 

12. Bįm-i ‛ıśyān-ile ‛afvuŋdan ümįdüm kesmem 

İtdigüm cürm ü ħaŧā gerçi ki lāyuĥśādur 

 

13. Cürmüme şāhid iken ‛arż u semā ġam çekmem 

Revnaķ-ı maĥkeme-i ‛afvuŋ olan da‛vādur 

 

14. Besdür ey ħāme yeter nažm-ı nižām-ı kelimāt 

Silk-i lūlū gibi gerçi süħanuŋ zįbādur 

 

15. Geldi hengām-ı du‛ā buldı ķaśįde encām 

Āħir oldı süħan āġāz-ı du‛ā evlādur 

 

16. Tā idüp cūş-ı füyūżāt-ı ilāhį ile dil 
Kemterįn ķaṭre-i pįçįde iken deryādur 

 
17. Lücce lücce güher-i ħāṣ-ı taĥiyyāt u dürūd 

Ravżası ħākine ol pādişehüŋ ihdādur 

 

18. Ola biŋ ķāfile teslįm-i śalāt-ile selām 

Dergeh-i pāküŋe kim maķśad-ı her aķśādur  

 

 

  1381027 

Destūr 

Hafif Bahri 
Fe‘ilātün/Mefā‘ilün/Fe‛ilün (Fa‛lün) 

 

1. Ol ki vird-i zebān-ı her femdür 

Na‛t-i1028 pāk-i ĥabįb-i ekremdür 

 

2. O ħudāvend-i ‛ālem ü ādem  

Naśś-ı Ķur’ān-ile müsellemdür 

 

3. ‛İllet-i āferįneş-i ‛ālem 

Sebeb-i mā’u tįn-i1029 ādemdür 

 

4. Gerçi āħirde geldi bu bezme  

Enbiyā vü rusülden aķdemdür 

 

 

 

                                                      
1027 Yahya Nazîm D.1., Kaside, s. 122-128. 
1028 Na‛t-i: Ümmet-i D. 
1029 Kur’ân-ı Kerîm’in doksan beşinci sûresidir. 
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5. N’ola žāhirde ger mu’aħħar ise 

Ħaberi źātınuŋ muķaddemdür 

[132b] 

6. Oldı fermān-beri Süleymānlar  

Enbiyā içre faśś-ı ħātemdür 

 

7. Neş’e-i nuŧķıdur Kelįmu’llāh  

Ħastesi rūĥ-ı İbn-i Meryemdür  

 

8. Ħıżr u İlyās zinde-i ‛aşķı  

Dil-i Eyyūbe derd-i merhemdür 

 

9. Ħˇān-ı cūduŋda rūĥ-ı İbrāhįm 

Mihmān-ı ‛azįz ü mükremdür 

 

10. Cān-sipārı revān-ı İsmā‛įl  

‛Iydgāh-ı ġamında ħürremdür 

 

11. Pįş-i ĥükminde ol şeh-i rusülüŋ 

Dāmen-i enbiyā ferāhümdür 

 

12. Cān-ı ‛uşşāķa kūyıdur ‛Arafāt  

Dergehi ķıblegāh-ı ‛ālemdür  

 

13. Ĥāl-i ruħsāresi zülāl-i lebi  

Ĥacerü’l-esved ile zemzemdür 

 

14. ‛Anberįn keyvān-ı ruħsārı 

Kisve-i Ka‛be-i mükerremdür 

 

15. Çār-yār-ı ‛ižām ü śaĥb-ı kirām 

Meclisüŋde nedįm ü hem-demdür 

 

16. Li-ma‛allāh maķām ü ķurb-ı ĥarįm  

Bezm-i ħāśś-ı Ħudāya maĥremdür 

 

17. Faħr-i ‛ālem Muĥammed-i ‛Arabį 

Mesned-efrūz-ı ‛Arş-ı A‛žamdur 

 

18. Aĥmed-i mürsel ol peyember kim  

Rütbesi ‛arşdan mu‛ažžamdur 
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19. Ĥadd-i imkāna dek o sulŧānuŋ 

Cāhına her dü-kevn munżamdur 

 

20. Aŧlas-ı çarħa eblaķ-ı ‛azmi 

O şehüŋ zįb-baħş-ı maķdemdür 

 

21. Cān-ı ‛aŧşāna ol yem-i cūduŋ 

Lūle-i her benānı maķsemdür  

      

22. ‘İlm ü ‛irfān-ile o ‛ayn-ı ledün  

Rusül ü enbiyādan ‛ālemdür 

 

23. O şehüŋ pįşegāh-ı emrinde 

Ķadd-i bālā-yı ser-keşān ħamdur 

 

24. O şehüŋ bezmgāh-ı nehyinde  

Cām-ı meksūr ħāŧır-ı Cemdür 

 

25. O şehüŋ medĥ-i źātınuŋ ġayrı  

Şi‛r-i siĥr-i ĥelāl ise źemdür  

 

26. Oldı maĥķūmı cümle mevcūdāt  

Ĥükm-i sulŧān şer‛-i aĥkemdür 

 

27. Baĥŝ iden mekteb-i kemālüŋde 

‛Aķl-ı Bū Cehl gibi mülzemdür 

 

28. Sā’il-i kemterįn-i dergehinüŋ 

Sā’il-i kemterįni Ħātemdür 

 

29. Hūşe-i tāki bāġ-ı rif‛atinüŋ 

‛Iķd-ı pervįn sipihr-i Ṭāremdür 

 

30. Ķaśr-ı ‛izzet-serā-yı cāhında 

Āsmān heft-pāye süllemdür 

 

31. Çarħ mįzān-ı cūdına keffe  

Mihr ü māh u nücūm dirhemdür 

 

32. Dil-i müşkil-güşā-yı ehl-i kemāl 

Nuŧķ-ı ĥallāl-ı rāz-ı mübhemdür 
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33. Ŧab‛-ı gencįne-i mürüvvet ü cūd 

Keff-i dest-i mekārimi yemdür 

 

34. Dostānı ‛azįz ü ḫurrem ü şād 

Düşmenānı źelįl ü sersemdür 

 

35. Gülşen-i ‛afv-i ravża-i cennet  

Ķahrı dāġ-ı dil-i cehennemdür 

 

36. ‛Afvınuŋ seyyi’āt-ı muĥtācı 

Feraĥ elbetde ġamla tev’emdür 

 

37. ‛Afv ü cūdıyla seyyi’āt-ı ümem 

Gūyiyā āftāb u şebnemdür 

 

38. Peder ü māderinden ümmetine  

Müşfiķ ü mihribān u erĥamdür 

[133a] 

39. Cismi rūĥ-ı muśavver olsa n’ola 

Cümleden cān ü dil mücessemdür  

 

40. ‛Anberįn būy-i ĥüsn-i aħlāķı  

              1030-sāy-ı nāfe-i şemdür 

 

41. Ĥasret-i būy-i Keyvānıyla1031 

Sünbül-āsā benefşe derhemdür 

 

42. Bįm-i çeşm1032 ü ümįd-i luŧfı ile 

Şįr-i ner kürbe kürbe żįġamdur 

 

43. Eşheb-i şer‛inüŋ rikābında 

Ġāşiye-dār-ı pįr-i Edhemdür 

 

44. Der-i dāru’ş-şifā-yı ĥıfžuŋda 

Derd-i cān-ı ‛alįline emdür 

 

45. Seyf-i meslūl-i Ĥaķ ki ‛avn ü žafer 

Ķabża-i ķudretinde ġamġamadur 

 

                                                      
1030 : Laħlaħa D. 
1031 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
1032 çeşm: ḫışm D. 
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46. Şeb-i tār-ı veġāda nūr-ı siyāh 

Nįze-i nuśretinde1033 perçemdür 

 

47. Heybet-i ķahramān-ı rezmüŋden 

Şįrler teb-girifte-i remdür 

 

48. Sūzını ħırķa-dūz-i ümmetinüŋ 

Ser-i a‛dāya seyf-i śārimdür 

 

49. Müjesi çeşm-i ħışm-ı saŧvetinüŋ 

Ciger-i ħaśma tįr-i mübremdür 

 

50. Pençesi nā-tüvān-ı leşkerinüŋ 

Pençe-i tāb hezār-ı neyremdür  

 

51. Her biri leşker-i mužafferinüŋ 

Şeh-i śad Ķahramān u Rüstemdür 

 

52. Đarb-ı kūpāl-ı ṣavletiyle gelen 

Dehenüŋden ‛adūlaruŋ demdür 

 

53. Farķ-ı cān-ı ĥasūd-ı bį-sūda 

Nįzesi fetĥa şeş-peri żamdur 

 

54. Ĥāsid-i ħānedān-ı ‛izzetinüŋ 

Dem-i sūr u sürūrı mātemdür 

 

55. Vaśfınuŋ iltizāmı lāzımdur 

İns ü cāna1034 ŝenāsı elzemdür 

 

56. Ħāk-i dergāhı şevķ-i dįdārı 

Nūr-ı dįdem sürūr-ı sįnemdür 

 

57. Derdi mużmer derūn-ı sįnemde 

Ġamı cān ü dilümde müdġamdur 

 

58. Ŧab‛umı eyleyüp leb-ā-leb feyż 

Vāridāt-ı nu‛ūtı mülhemdür 

 

59. Gevher-i midĥatiyle mālāmāl 

Sįne gencįne-i muŧassamdur 

                                                      
1033 nuśretinde: neşterinde D. 
1034 Cāna: cānla D. 
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60. Cilvegāh-ı sitāyişüŋde henüz 

Ķalemüm Edhem-i mu‛allemdür 

 

61. Lūle-i vird dürūdına ħāmem 

Ĥāside lįk mā’-i pür-semdür 

 

62. ‛Aks-i dįdārı müncelį eyler 

Tā ki mir’āt-ı dįde pür-nemdür 

 

63. Dil ü cānumda vaśf-ı dįdārı 

Dil ü cānum ile muṣammemdür 

 

64. İki ‛ālemde lāl ü ebkem ola 

O ki vaśfında lāl ü ebkemdür 

 

65. Umarum ey Nažįm ola maķbūl  

Ħidmet-i na‛ti pįş eger kemdür 

 

66. Śalavāt u dürūd u teslįmi 

Ümmete tā ki semt-i eslemdür 

 

67. Ola rūĥ-ı laŧįfine ihdā 

Tende tā kim nefes dem-ā-demdür 

 

1391035 

Destūr 

Remel Bahri 

Fā‛ilātün/Fā‛ilātün/Fā‛ilün  

1. Dil serā-perde-i muĥabbetdür 

Dįde maĥrem-i serā-yı rü’yetdür 

 

2. Dil ki ṣahbā-yı bezm-i vaĥdet ise 

Dįde ol bezme cām-ı ‘işretdür 

[133b] 

3. Dildedür mācerā-yı lücce-i ‘aşķ 

Seyl-i dįde aŋa işāretdür 

 

4. Dil ki ŧūŧį-i Mıśr-ı ‘iffet ise 

Dįde mir’at-i rūy-ı ‘iśmetdür 

 

                                                      
1035 Yahya Nazîm D.2., Kaside, s. 39-45. 
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5. Dil süveydāya yār u mūnis ise 

Dįde her demde merdüm ülfetdür 

 

6. Dil derūnumda ‘aşķ-ı dilber ise  

Didi cismümde dāġ-ı ĥasretdür 

 

7. Dil eger maħzen-i žarāfet ise  

Dįde gencįne-i nezāketdür 

 

8. Dil eger gevher-i kirāmi ise  

Dįde deryāçe-i kerāmetdür 

 

9. Dil neşāŧ-ile germ-i ülfet ise  

Dįde pür-źevķ-i şevķ u ĥāletdür 

 

10. Dil eger ġonca-i meveddet ise  

Dįdede nergis-i baśīretdür 

 

11. Dil eger mürşid-i ŧarįķat ise  

Dįde müstaġraķ-ı ĥaķįķatdür 

 

12. Dil eger cā-nişįn-i vaĥdet ise  

Dįde ħalvet güzįn-i keŝretdür 

 

13. Dil eger mažhar-ı tecellį ise 

Dįde bįnā-yı nūr-ı ŧal‘atdür 

 

14. Dil ki Ken‘ān-ı ‘aşķa Yūsuf ise  

Dįde Ya‘kūb-ı girye-śan‘atdür 

 

15. Dil ki ħırmen-güźār-ı miĥnet ise 

Dįde ħançer-güźār-ı kerbetdür 

 

16. Dil nemekrįz-i zaħm-ı ĥasret iken 

Hem yine merhem-i cerāĥatdür 

 

17. Dįde çeşm-i āşnā-yı ŧal‘at iken 

Yine müştāk-ı ĥüsn-i behcetdür 

 

18. Dildedür vāridāt-ı feyż-i Ħudā 

Ķulzüm-i bį-ben-i belāġatdür 
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19. Dįdedür āşinā-yı lücce-i ‘aşķ 

Ķaŧra-i baĥr-i bį-nihāyetdür 

 

20. Dil ki bir noķŧadur velį ammā 

Nažar itseŋ kitāb-ı ‘ibretdür 

 

21. Dįdede cilve-ger ħayāl-i cemāl 

Āyįne gibi vaķf-ı ĥayretdür 

 

22. Dil ki dā’im güşāde tāli‘dür 

Kevkeb-i aħter-i śabāĥatdür 

 

23. Dįdeden eşk-i ter revān çün rįk 

Münkesir śanki şįşe sā‛atdür 

 

24. Dil n’ola itse da‘va-yı ‘irfān 

Aŋa Ĥaķdan bu bir ‘ināyetdür 

 

25. Dįdedür cām-ı bezm-i ‘ālem-i ‘aşķ 

Aŋa śahbā bana vera’ķatdür 

 

26. Dil ü dįde vücūd-ı ‘āşıķda  

Baĥr ü girdābdan ‘ibāretdür 

 

27. Dil odur dįde bu dimek ya‘nį 

Kesb ü ‘irfān u ķābiliyyetdür 

 

28. Dil ü dįde vücūdum iŝbāta 

İki şāhid bu nažm-ı ĥüccetdür 

 

29. Dildür ol Bu ‘Alį ki her süħanı 

Baĥŝ-i esrār-ı ‘ilm ü ĥikmetdür 

 

30. Dįdedür menzil-i murādı gören  

Peyk-i nüzhetgeh-i selāmetdür 

 

31. Dildür ol tercemān-ı śafĥa-i ġayb 

Süħan-ı şerĥ-i metn-i vaĥdetdür 

 

32. Dįdedür vech-i ‘aşķa āyįne 

Eşki hep cevher-i śadāķatdür 
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33. Dil ki sįmurġ-ı ķāf-ı ma‘nįdür 

Rehber-i hüdhüd-i hidāyetdür1036  

 

34. Dįde lebrįz-i eşk olursa n’ola 

Śadef-i gevher-i meveddetdür1037  

 

35. Dildür ol ŧūŧį-i şeker-ħā kim  

Aŋa āyįne rūĥ-ı Ĥażretdür 

 

36. Faħr-i ‘ālem ki dįde feyżi ile  

Yem-i pür-gevher-i necābetdür 

 

37. Devĥa-i dįn ki dil ħayāli ile 

Murġ-ı destān serāy-ı midĥatdür 

[134a] 

38. Nūr-baħşā-yı dįde kim źātı 

Neyyir-i gerdiş-i risāletdür 

 

39. Maķṣad-ı kā’ināt kim ey dil  

‘Āleme źātı mahż-ı raĥmetdür 

 

40. Şāh-ı ķudsį sipāh kim dįde 

İştiyāķ-ile lücce ħaśletdür 

 

41. Aĥmed-i mürsel ol ki dil her gāh 

Şevķ-i mihr ile germ-i śoĥbetdür 

 

42. Ol şeh-i baĥr ü berke dįde-i ter 

İftirāķ-ile girye ülfetdür 

 

43. O sütūde śıfātuŋa cān u dil 

Vaśf-ı źāt u śıfātı ‘ādetdür 

 

44. Dįde müştāķ-ı ceh-i pāki olup  

Dem-be-dem ser-be-cįb-i ĥasretdür 

 

45. Dil cünūn-ı azmā-yı ‘aşķı olup 

Ķıyleler1038 hem-rikāb-ı şöhretdür 

 

                                                      
1036 Bu beyit a.g.e.’de 34. beyittir. 
1037 Bu beyit a.g.e.’de 33. beyittir. 
1038 Ḳıyleler: Ḳıyle D. 
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46. Dįde-i cāna1039 ħāk-i bārgehi 

Kuĥl-i zįbā-keş-i sa‛ādetdür 

 

47. Bįş-i ĥükminde seyr-i dil o şehüŋ  

Ser-fürū bürde-i iŧā'atdür 

 

48. Şerm-i cürm-ile merdüm-i dįde 

Ġarķ-i ħūn-ābe-i ħacāletdür 

 

49. Dil baśd i‘tirāf-ı cürm ü günāh  

Dost-ı ber-dāmen-i şefā‘atdür 

 

50. Dįde-i ķahrı olsa ħışm-alūd 

Āfet-i ehl-i şirk ü žulmetdür 

 

51. Dil-i pāki o źāt-ı yektānuŋ 

Baĥr-i bį-sāĥil-i mürüvvetdür 

 

52. Dįde-i ĥıfžı ol kerem-kāruŋ 

Dįde-bān-ı 'uṣat-ı ümmetdür 

 

53. Dil-nüvāzā şeh-i ser-efrāza 

Ey ki źātuŋ penāh-ı ħilķatdür 

 

54. Sensün ol nūr-ı dįde kim źātuŋ 

Şem‘-i tābende-i nübüvvetdür 

 

55. Sensün ol kim cerįde-i dile1040 hep 

Na‘t-ı pāküŋ ezelde müŝbetdür  

 

56. Dįde dįdāruŋ iştiyāķıyla 

Gevher-efşān-ı źeyl-i firķatdür 

 

57. Nūr na‘tuŋla dil-i Nažįm-āsā 

Āftāb-ı sipihr-i ‘izzetdür 

 

58. Geldi vaḳt-i niyāzı ey dįde 

Aġla hālüŋ o şāha fırśatdur 

 

59. Tā dil ü dįde çeşm-i ādemde 

Biri biriyle hem-ŧabį‘atdür  

                                                      
1039 cāna: cān ile D.  
1040 dile: dilde D. 
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60. Dil-ħarāb-ı maĥabbeti olalum 

Gerdiş-i çarħa tā ki ruħśatdür 

 

61. Rūĥuŋa śad śalāt-ı nādįde  

Nergis-i gülsitān u śıĥĥatdür 

 

1401041 

Destūr Yā Resūlu’llāh 

Remel Bahri 

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

1. Firkatüŋde ol ki eşk-i dem-be-dem rįzān ider 

Her kemįne ķaŧresin ābisten-i1042 ŧūfā ider 

 

2. Sensiz itsem ‛azm-i gül-geşt-i çemen te’ŝįr ider 

Her giyāhuŋ çeşmüme bir nāvek-i bürrān ider 

 

3. Bir ‛aceb güldür senüŋ ‛aşķın ki būy-i rāĥatuŋ 

Māye-i dürd-i zekām-ı śad-meşām-ı cān ider 

 

4. Pençe-i ‛aşķuŋ ki bāzū güstere bir ‛āşıķa  

İbtidā ceyb-i ümįdüŋ dāmen-i ħarmen ider 

[134b] 

5. Ŧurfadur ebr-i maŧįr-i āsmān-ı feyż-i ‛aşķ  

Şūre-i zārdur dey ol dem kim bahāristān ider 

 

6. Gāh āteş gösterir bāġ-ı viṣālüŋ çeşmüme    

Geh serimde1043 dāġ-ı hicrānuŋ gül-i ħandān ider  

 

7. ‛Aşķdur ol nāzenįn kim ‛arż-ı dįdār eylese 

Dįde-i ħurşįdi de çeşmüm gibi ĥayrān ider 

 

8. ‛Aşķdur ol Ħusrev-i ‛ālem ki emr itse eger 

Ħıdmet-i dergāhunı Cibrįle de fermān ider 

 

9. ‛Aşķ bį-pervāne ĥāletdür ki olduķca dūçār  

Pādişāh olsa gedā-yı bį-ser ü sāmān ider 

 

 

                                                      
1041 Yahya Nazîm D.2., Kaside, s. 46-55. 
1042 ābisten-i: ābistānı D. 
1043 serimde: sermde D. 
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10. ‛Aşķdur ol māh-peyker kim hilāl ebrūsını  

Görse bir dem dįde-i ħurşįdi ħūn-efşān ider 

 

11. ‛Aşķdur ol şāhid-i ħurşįd-ŧal‛at kim müdām  

Her nigehde çeşm-i cān-ı ‛āşıķı giryān ider 

 

12. ‛Aşķ o āteşdür ki andan bir şerer düşse eger  

Tā ķıyāmet lücce-i ‛ummānįde sūzān ider 

 

13. Bilmezem yā Rab ne ĥāletdür aŋulsa nām-ı ‛aşķ  

Dehşetüŋden on sekiz biŋ ‛ālemi lerzān ider 

 

14. Yoķlasaŋ her köşesinde künc-i şevķ olmuş nihān  

‛Aşķ iķlįm-i derūnu gerçi kim vįrān ider 

 

15. ‛Aşķdur ol cevher-i dürr-i1044 çārsū-yı cān u dil 

La‛l ü yāķūtun o dem kim zįver-i dükkān ider 

 

16. Ħūn-ı çeşmümden dem-ā-dem gösterir yāķūtunu 

La’l-i nābuŋ aħker-i dāġ-ı dil-i nālān ider 

 

17. Gāh cūy-ı ĥayrete mįzāb idüp müjgānını  

Gāh baĥr-i ĥasrete ser-pençe-i mercān ider 

 

18. ‛Āşıķuŋ kūy-ı serin gerdān idüp sulŧān-ı ‛aşķ 

Ķāmetin bāzįçegāh-ı miĥnet-i çevgān ider 

 

19. Külbe-i aĥzānı ki Ya‛ķūba eyler cilvegāh  

Yūsufun gāhi mekānuŋ kūşe-i zindān ider 

 

20. Ĥükm-i tevķį‛-i maĥabbet1045 taḫtgāh-ı ‛āleme  

Bir gedā-yı bį-ser ü sāmān iken sulŧān ider 

 

21. ‛Aķla śıġmaz ĥālet-i keyfiyyet-i śahbā-yı ‛aşķ  

Nūş iden cāmın Cem-i devrān-ile1046 yeksān ider 

 

22. Merĥabā cām-ı maĥabbet ĥabbeźā śahbā-yı ‛aşķ  

Kim melā’ik nūş iderse na‛ra-i mestān ider  

 

 

                                                      
1044 dürr-i: -D. 
1045 maĥabbet: maĥbet D. 
1046 devrān-ile: devrānuŋa D. 
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23. Kimse bilmez rütbesin sulŧān-ı ‛aşķuŋ dem-be-dem  

Ħıdmet-i dergāhını şāhān-ı dervįşān ider 

 

24. ‛Āşıķuŋ kūy-ı vücūdın seyli-i çevgān-ı ‛aşķ  

Āftāb-ı ‛ālem-ārā olsa da gerdān ider  

 

25. Ķabża-i şemşįre dest ursa eger sulŧān-ı ‛aşķ  

Çāk-i ser-ħurşįdi pāy-i raħşına ġalŧān ider 

[135a] 

26. Rüstem-i vaķt olsa da bir demde ceyb-i ‛āşıķı 

Zūr-bāzū-yı maĥabbet çāk1047 idüp dāmān ider 

 

27. Āteş-i cān-sūz iken cāy-ı semender feyż-i ‛aşķ 

VādĮ-i gülşende bülbül gibi ħoş-elĥān ider 

 

28. ‛Āşıķ-ı zāruŋ vucūdın źerre-i nāçįz iken  

Gün gibi ‛aşķ u muĥabbet şöhre-i devrān ider 

 

29. ‛Āteş-i ‛aşķ u muĥabbet mihre śalsa sūz-ı tāb  

Śofra-i devr-i felekde bürre-i büryān ider 

 

30. Bāl-i ‛anķā-yı maĥabbet sāye ṣalmaz herkese 

Cilve-rįz olsa firāz-ı ‛arşda cevlān ider 

 

31. Evvel eyler sofrasında mā-ĥażar cān u dili 

Şaḫś-ı ‛aşķı ol ki bezm-i sįnede mihmān ider 

 

32. Dürr-i maķśūdun śadef-mānend alur āġūşuna  

Dürc-i dilde gevher-i  ‛aşķı o kim pinhān ider  

 

33. Vāśıl-ı ser-menzil eyler ‛aşķ esb-i ŧab‛ına 

Midĥatinde ol1048 ki faħr-i ‛ālemüŋ meydān ider  

 

34. Ħusrev-i taħt-ı risālet kim ġubār-ı dergehüŋ 

Kuĥl-i zįb-efzā-yı çeşm-i şāhid-i ‛irfān ider 

 

35. Mālik-i mülk-i nübüvvet kim fürūġ-ı sür‛ati 

Āftāb-ı nūr-baħş-i cebhe-i įmān ider 

 

 

                                                      
1047 çāk: pāk D. 
1048 ol: o D. 
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36. Nabż-gįr-i ħaste-i ‛iśyān ki rūz-ı rāst-ħįz 

Şerbet-i ‛aġuyla lābüd derdine dermān ider 

 

37. Menba‛-ı cūd u seħā kim teşne-gān-ı lūŧfuna  

Her benānuŋ lūle-i ser-çeşme-i iĥsān ider  

 

38. Şeh-süvār-ı Ķābe ķavseyn1049 ol ki raħş-i ‛azminüŋ 

Saŧlını ħurşįd idüp na‛lüŋ meh-i tābān ider 

 

39. Şehriyār-ı li-ma‛allāh Aĥmed-i Muħtār kim 

Luŧf-ı ŧab‛ı ehl-i cürmü nā‛il-i ġufrān1050 ider 

 

40. Ol şeh-i yektā ki ķadrin fehm-i ŧıfl-ı şįr-ḫˇār 

Cümleden vālā vü berter oldıġun iź‛ān ider 

 

41. Ol Ħudāvend-i dü ‛ālem kim nigāh-ı şefķati 

Bir gedāsın ‛āleme sulŧān-ı ‛ālįşān ider  

 

42. Ol şefį‛-i rūz-ı maĥşer kim seĥergāh-i ĥesāb  

Vezn-i cürme ‛afv u luŧfuŋ keffe-i mįzān ider 

 

43. Ŧab‛-ı pāküŋ genc-i gevher-rįz-i iĥsān eyleyüp  

Dest-i cūduŋ ķulzüm-i elŧāf-ı bį-pāyān ider 

 

44. Bā‛iŝ-i emn ü emān eylerse dehre ‛adlini  

Şer‛ini pįrāye-bend-i ‛ālem ü insān ider 

 

45. Ķaŧre-i nāçįz-i cūdi lücce-i ‛ummān idüp 

Źerre-i nāçįz-i luŧfı neyyir-i raħşān ider 

 

46. Biŋ1051 tebessümle nigāh itse feżā-yı ‛āleme  

Dāmen-i bāġ-ı cihānı pür1052 gül ü reyĥān ider 

 

47. İnse gül-zāra vezān bād-ı semūm-ı ĥaşmeti  

Gülleri āteş zemįn-i gülşeni nįrān ider 

[135b] 

48. Māhdan māhĮye dek lerzān olur kevn ü mekān  

Ol zamān kim tab‛ı ķahrdan ħışm-ile ‛üryān ider 

                                                      
 iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu. (Necm Sûresi (Peygambere olan mesafesi)  فََكاَنُۜقَاَبُۜقَْوَسْيِنُۜأَْوُۜأَْدنَىَُٰۜ 1049

9. âyet) 
1050 ġufrān: ‛irfān D. 
1051 Biŋ: Bir D. 
1052 pü: bir D. 
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49. Ķaŧre-bār itse seĥāb-ı ĥüsn-i ħulķ-ı pākini  

Şūre-i zār dehri reşk-i ravża-i rıđvān ider 

 

50. Ħusrevān-ı dehre bir dem itse cārį emrini  

Bārgāh-ı ‛adline İskenderį der-bān ider 

 

51. Seyr-i bāġ u gülşeni nehy itse çeşm-i düşmene 

Şāħ u rūy-ı şekl-i tįr-i ġoncayı peykān ider 

 

52. Ħıżr-ı ĥıfžuŋ eylese sāķį meźāķ-ı ‛āşıķa  

Çarħ cām-ı mevt śunsa çeşme-i ĥayvān ider  

 

53. Şāħ-ı refref dergehe ‛arş-āstān şāhen şāha 

Ey ki rū-māl-i derüŋ rūĥ’ül-ķuds her-ān ider1053 

 

54. Sensün ol kim yā Resūlu’llāh yoluŋda ümmetüŋ 

Tek hemān maķbūlüŋ olsun canların ķurbān ider  

 

55. Sensün ol faħr-i cihān kim vaśf-ı źāt-i pāküŋi 

Şāirān-ı pür-hüner dĮvānına ‛unvān ider  

 

56. Midĥatüŋde nāle-senc olsa ‛aceb mi kilk-i ter 

Gülşeni yād eyledikce ‛andelįb efġān ider 

 

57. ‛Ömrüm olduķca n’ola meddāĥuŋ olsam ‛āķıbet  

Feyż-i na‛tuŋ tab‛umı hem-rütbe-i Ĥassan ider  

 

58. Hep bu feyż-i na‛t-ı pāküŋdür ki eş‛ārum gören  

Āferįn ħānum olup śad-gūne üstüħˇān ider  

 

59. Ŧab‛ına imdād iderse feyż-i elŧāfuŋ Nažįm  

Midĥatüŋde bir degül böyle nice dįvān ider 

 

60. Besdür ey ħāme yeter şimden gerü taśdį‛i ķo  

Ol şeh-i ‛ālem bizüm de göŋlümüz şādān ider 

 

61. Tā ki feyż-i ‛aşķ-ı ‛uşşāķuŋ sirişk-i çeşminüŋ 

Her kemįne ķaŧresin bir lücce-i ‛ummān ider 

 

62. Śad śalāt olsun revān-ı pāküŋe śubĥ u mesā 

Bendegāna tā ki luŧfuŋ Įzid ü Yezdān ider 

 

 

                                                      
1053 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
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63. Śad selām olsun o şāhuŋ rūĥına leyl ü nehār  

Na‛t-gūyān tā ki vaśfın defter-i destān ider  

 

 

1411054 

Destūr Yā Sulŧān-ı Risālet 

Muzāri‛ Bahri 

Mef‛ūlü/Fā‛ilātü/Mefā‛įlü/Fā‛ilün 

 

1. Ne maĥrem ü ne mūnis ü ne āşinā bilür 

Rāz-ı derūnumı benüm ancaķ Ħudā bilür 

 

2. Ŧūŧį-i cān ne źā’iķa-i şeker-i sürūr 

Mir’at-i dil ne rü’yet-i rūy-ı śafā bilür 

 

3. Cān-ı ża‛Įf çekdügi ālām-ı miḥneti 

Ancaķ sitem-keşįde dil-i bį-nevā bilür 

 

4. Bir ‛ömrdür ki bādiye peymā-yı ġuśśadan1055 

Ne ibtidā bilür daħı ne intihā bilür 

 

5. Te’ŝįr-i tāb-ı ġamla beyābān-ı ġuśśada 

Bād-ı semūm gelse nesįm-i śabā bilür 

 

6. Śaĥn-ı ümįd tengidür esb-i murādına  

Vādį-yi ye’s gibi tükenmez ķażā bilür 

 

7. ‛Azm eyleyüp i‛ānet-i pāy-i niyāz ile 

Ħāk-i der              dest-i recā bilür 

 

8. Gül-çįn-i ārzūdur o gülşende kim henüz 

Dāġ-ı derūnı lāle-i bāġ-ı vefā bilür 

[136a] 

9. Pür olsa da kemān-ı ümįdi bu ‛arśada 

Sūfār-ı tįrini dehen-i ejdehā bilür 

 

10. Bir baĥre düşdi zevraķ-ı iķbāli kim daħı 

Ne bād-ı şurta1056 ne meded-i nā-Ħudā bilür 

 

                                                      
1054 Yahya Nazîm D.3., Kaside, s. 71-77. 
1055 ġuśśadan: ġuśśada D. 
1056 şurta: surte D. 
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11. Dehrüŋ çeküp meşaķķat-ile germ ü serdini 

Ne mevsim-i bahār ne vaķt-i şitā bilür 

 

12. Ol murġ-ı lāne-zār-ı sitemdür ki muttaśıl 

Ne ķayd-ı dāmgāh ne fikr-i rehā bilür 

 

13. Cām-ı mey-i neşāṭ-ile olsun mı neşve-mend 

Nūş itmeden ħumār-ı ġamuŋdur ķafā bilür 

 

14. Ŧıfl-ı yetįm-i kām daħı şįr-i ħˇār iken 

Gehvāre-i ümįdi de pįr-i dü-tā bilür 

 

15. Ġam gibi nāzenįn ile hem-ħˇābedür müdām 

Āġūşa geldi bir śanem-i meh-liķā bilür 

 

16. Mihr-i neşāŧ cilve-nümā olmasa n’ola 

Tārįki-i küsūf-ı ġama mübtelā bilür 

 

17. Ne şām-ı rūze śofra-i ifṭār-ı vaśl-ı dost 

Ne rūz-ı ‛ıyd būs-ı leb-i dil-rübā bilür 

 

18. Müjgānı1057 ħūn-ı dįdeden olduķca la‛l-i fām 

Engüşt-i bikr-i ĥayrete reng-i ḥınā bilür 

 

19. Yüz biŋ hüner de itse bu baħt-ı siyāh-ile 

Ne nuŧķ-ı āferįn ne leb-i merĥabā bilür 

 

20. Şaħś-ı ümįd o mertebe bįmār-ı ye’s kim 

Dārū-yı kāmı māye-i renc ü ‛anā bilür 

 

21. Ne Fikret-i şühūr ne endįşe-i sįnįn 

Ne feyż-i mihr ü māh ne śubĥ u mesā bilür 

 

22. Olmuş hezār miĥnet-ile kūşe-gįr-i ġam 

Peyġūle-i sa‛ādeti künc-i belā bilür 

 

23. Dolāb-ı çarħ-ı eşk-ile bir demde dönderür 

Çeşm-i terüm ki böyle nice mācerā bilür 

 

24. Yā Rab ne sāzdur bu ki sāzende-i felek 

Her perdede terāne-i cevr ü cefā bilür 

 

                                                      
1057 Müjgānı: Müjgānını D. 
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25. Yā Rab ne naķşidür bu ki Bihzād-ı çarħ-ı dūn 

Ne levĥ-i kām ne śuver-i müdde‛ā bilür 

 

26. Yā Rab ne lüccedür bu ki dil bįm-i baş-ile 

Ne sāĥil-i necāt bilür ne şinā bilür 

 

27. Besdür bu şikve-sāzį-i dehr ey dil-i ĥazįn 

Aĥvālini senüŋ de şeh-i enbiyā bilür 

 

28. Śad çāk idüp güli n’ola la‛l itse bülbüli 

Ol kim nevā-yı na‛tı gibi bir hevā bilür 

 

29. Ħˇān-ı keremde muġtenem-i cūdidür o kim 

Sermāye-i nu‛ūtunı naķd-i ġınā bilür 

 

30. Maĥbūb-ı bārgāh-ı İlāhį ki cān u dil 

Vaśfında śarf olmasa ‛ömrün hebā bilür 

 

31. Sulŧān-ı dįn ki nįze-i elmās-ı şer‛ini 

A‛dā müdām1058 çeşmine mįl-i ķażā bilür 

 

32. Maķśūd-ı kā’ināt ki źāt-ı şerįfüŋi 

Düşmen de maĥrem-i ĥarem-i kibriyā bilür 

 

33. Şāh-ı rusül ki dergeh-i ‛adlüŋde ķulluġın 

İskender itse rütbe-i ‛izz ü ‛alā bilür 

 

34. Faħr-i Cihān ki ŧālib olup ħāk-i kūyını 

Ervāĥ-ı ķuds çeşmine kuĥl-i cilā bilür 

 

35. Rūĥ-ı müśavver Aĥmed-i Mürsel ki źātını 

Rāh-ı yaķįne ħalķ-ı cihān reh-nümā bilür 

 

36. Ol dāver-i kerįm ki ser-heng-i dergehi 

Ne śavt-ı dūr-bāş ne āvāz-ı lā bilür 

 

37. Ol nabż-gįr-i ħaste-i ‛iśyān ki ehl-i cürm 

Dergāh-ı ‛afv ü lüŧfunı dārü’ş-şifā bilür 

 

38. Ol Hādį-i ümem ki reh-i Ĥaķda źātını 

Ser-cümle enbiyā vü rusül muķtedā bilür 

 

                                                      
1058 müdām: müdān D. 
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39. Cān vehm-i tįġ-ı mihrini gül-berg-i bāġ-ı dil 

Dil dāġ-ı derd-i ‛aşķuŋı cāna devā bilür 

 

40. ‛Ālem türāb-ı dergehini kuĥl-i çeşm-i cān 

Dünyā ġubār-ı bārgehin kįmyā bilür 

 

41. Āb-ı zülāl-ı reh-güźerin cilvegāh-ı feyż 

Çeşm-i ġazāl-ı ħāķ-ı deriŋ tūtiyā bilür 

 

42. Ħurşįd śanma çarħ-ı dü-tā kendüyi müdām 

Ħāk-ı deriŋde kāse-i kef bir gedā bilür 

[136b] 

43. Vādį-i ġamda luŧfuŋı ol kim penāh ider 

Ebr-i belā-yı sāye-i per-i hümā bilür 

 

44. Śaĥn-ı ŧarabda ol kim ider yād ħışmını 

Bād-ı śabā-yı śarśar-ı ķahr u fenā bilür 

 

45. Būy-i buħūr-ı ħulķını şem eyleyen henüz 

Ne müşg-i ter ne āhū-yı Çįn ü Ħıŧā bilür 

 

46. Şems ü đuĥā1059 vücūdını ra‛ş-ile źerreveş 

Mihr-i sipihr ķadrine nisbet sühā bilür 

 

47. Dārü’l-įmān ĥıfžını ol kim penāh ider 

Cįb-i ĥayātı dest-i ecelden cüdā bilür 

 

48. Remz āgehā melek sipehā nām vir şehā 

Ey ol ki ins ü cān saŋa kendin fedā bilür 

 

49. Sensün o şeh ki emrüŋe teslįm idüp ümem 

Dergāh-ı feyż-i baħşuŋı bāb-ı rıżā bilür 

 

50. Luŧf it Nažįm-i bį-kese pāmāl ķalmasun 

Kendin egerçi şefķatüŋe nā-sezā bilür 

 

51. Düşvār olan umūruŋı fetĥ it o ‛ācizüŋ 

Her ĥālde cenābını müşkil-güşā bilür 

 

                                                      
 Güneşe ve onun aydınlığına andolsun. (Şems Sûresi 1. âyet) َوالشَّْمِس َوُضَحاَها 1059



260 
 

52. Şāhum gedā-yı dergehüŋ ile o bį-dili 

Kim cānını o bābda müjde-bahā bilür 

 

53. ‛Acizdür eyle ‛öźrüni bį-çārenüŋ ķabūl 

Ancaķ bu mertebe seni medĥ ü ŝenā bilür 

 

54. Mümkün degül netįce murād üzre midĥatüŋ 

Şimden gerü zebān-ı temennā du‛ā bilür 

 

55. Tā kim maķām-ı şekvede1060 āġāze eyleyüp 

Gāhi sarįr-i1061 ħāme bu kevne nevā bilür 

 

56. Bulsun ĥużūr-ı sāye-i ‛adlüŋde ümmetüŋ 

Kim źātuŋı meded-res-i rūz-ı cezā bilür 

 

57. Olsun hemįşe düşmen-i şer‛üŋ fenā1062-peźįr 

Tā kim cihānı ‛ālemiyān bį-beķā bilür   

 

 

1421063 

Destūr Yā Ĥabįbu’llāh 

Müctes Bahri 

Mefā‛ilün/Fe‛ilātün/Mefā‛ilün/Fe‛ilün 

 

1. O bezm-i ħāśśda kim baġrumuz kebāb iderüz 

Piyāle dįde-i ħūn-ı dili şarāb iderüz 

 

2. Hümā-yı ‛aķlı giriftār-ı dām-ı ĥasret idüp 

Olup dile heves-i zülf-i nįm-tāb iderüz 

 

3. Cibįn-i dilber-i endįşe eyleyüp dā’im 

Kitāb-ı śabrumuzı vaķf-ı māh-tāb iderüz 

 

4. Baķup o ħaŧŧ-ı siyehle ‛iźār-ı dil-dāra 

Benefşe-zārda seyr-i kenār-ı āb iderüz 

 

5. Hücūm-ı ġamzesi ħūn-āb-ı dįdemüz aķıdup 

Müdām-ı ħançerine la‛lden ķırāb iderüz 

 

                                                      
1060 şekvede: şekvāda D. 
1061 śarįr: serįr D. 
1062 fenā: -D. 
1063 Yahya Nazîm D.3., Kaside, s. 77-81. 
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6. Ħayāl-i ĥalķa-i zülfüŋ o fitne-i dehrüŋ 

Sefįne-i dile girdāb-ı ıżŧırāb iderüz 

 

7. O mest-i bāde-i nāzuŋ müdām ħūn-ı dili 

Bi-nām tįġına gül-gūne-yi ħıżāb iderüz 

 

8. O mihr-i burc-ı melāĥat ki nūr-ı ĥüsnüŋden 

O mertebe dil-i şeydāyı ĥiśśe-yāb iderüz 

 

9. Ki feyż-i ‛aşķ-ile her dāġını maĥabbetinüŋ 

Sipihr-i sįnede raħşān bir āftāb iderüz 

 

10. O bezm-i gehde ķadeĥ-nūş bāde-i ‛aşķuz 

Ki mihri sāġar-ı1064 gerdānuŋa ĥabāb iderüz 

 

11. O mey-küsār-ı cünūnuz ki bezm-i ‛ayşumuza 

Duħūl iderse Felāŧūnı dil-ħarāb iderüz 

 

12. O deŋlü sūz-ı maĥabbetle pür-tef ü tābuz 

Ki baĥrı bir nigeh-i germ-ile serāb iderüz 

 

13. Sirişk-i dįde ‛araķ ħūn-ı dil mey-i gül-gūn 

Bugüne meclisi dā’im pür-āb u tāb iderüz 

 

14. Gülünce dest-i temennāya sāġar-ı ümįdüŋ1065 

Nigāh-ı ĥasret-ile dįde-i ħūn-āb1066 iderüz 

 

15. Ĥarįr-i ye’si nigāh-ı ümįdden śaķınup 

‛Arūs-ı baħtımuzuŋ rūyına niķāb iderüz 

 

16. Aŋup fesāne-i kām-ı cihānı bį-hūde 

Fiġān ki dįde-i baħtı esįr-i ħˇāb iderüz 

 

17. İŧā‛at itmede yüz bir murād içün felege 

Der-i le‛ime varup ħidmet irtiķāb iderüz 

[137a] 

18. Bahār-ı kāmda ezhār-ı ye’s açılsa n’ola 

Ki eşki āh-ile bārān idüp seĥāb iderüz 

 

                                                      
1064 sāġar-ı: sāġir-i D. 
1065 ümįdüŋ: ümįd D. 
1066 ĥasret-ile dįde-i ħūn-āb: dįde-i ĥasretle ħūn-ı nāb D. 



262 
 

19. Ġulüvv-i ye’s-ile ol deŋlü rūy gerdānuz 

Ki şaħś-ı kāmile ülfetden ictināb iderüz 

 

20. Bu ıżŧırāb ümįd-ile nāle sene olsaķ 

Hezār bįm ile çarħı pür inķılāb iderüz 

 

21. Recāyı ehl-i dili çarħ-ı dūn ķabūl itmez 

Hemān ki ĥarf-i temennā ile ‛aźāb iderüz 

 

22. Felek recāmuzu redd itse de su’ālümde  

Yine lisān-ı temennā ile cevāb iderüz 

 

23. Sipihr-i dūn bize olmazsa rehber-i maķśūd 

Der-i şehen-şeh-i kevneyne intisāb iderüz 

 

24. Ħudā yegān-i dü-‛ālem ki cebhe-i cānı 

Reh-i maĥabbetine ferş idüp türāb iderüz 

 

25. Ħıdįv-i ħıŧŧa-ı ‛irfān ki rūĥ-ı pāküŋden 

Ŝenāsın itmede ‛āciz olup ĥicāb iderüz 

 

26. Penāh-ı dįn ki serā perde-i sitāyişine 

Suŧūr-ı nažmumuzı ‛anberįn ŧınāb1067 iderüz 

 

27. Şefį‛-i Küll-i Ümem kim kitāb-ı midĥatinüŋ 

Kemįne ĥarfini śad-gūne faśl u bāb iderüz 

 

28. Ser-āmed dü-cihān kim ķabūl iderse eger 

Yolında śarf-ı ĥayāt itmege şitāb iderüz 

 

29. Şeh-i ķalem-rev-i ĥikmet Muĥammed-i ‛Arabį 

Ki bārgāhını cān u dile me’āb iderüz 

 

30. O nāzenįn-i mükerrem ki nāmın itseŋ yād 

Dürūd-ı źātuŋ aŋup ibtidā gül-āb iderüz 

 

31. O şeh-süvār-ı sa‛ādet ki raħş-ı rif‛atine 

Hilāl o mihri birin zeyn birin rikāb iderüz 

 

32. Nu‛ūt-ı źātını pįr ü civāna vaķf itdük 

Ŝenā-yı pāküŋi evrād şeyħ u şāb iderüz 

 

                                                      
1067 ŧınāb: tenāb D. 
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33. Dil-i ża‛įfe idüp vaśf u midĥatüŋ fermān 

Gedā-yı aĥķar iken pādişeh cenāb iderüz 

 

34. Ħayāl-i pertev-i mihr-i güźār idüp dilden 

Derūn-ı sįnemüzi kān-ı la‛l-i nāb iderüz 

 

35. Semūm-ı ķahrını aŋsak çemende lāleleri 

Miŝāl-i āteş-i sūzān pür-iltihāb iderüz 

 

36. Şemįm-i micmer-i ħulķ-ı kerįmin aŋduķa 

Meşām-ı cān u dil-zārı feyż-yāb iderüz 

 

37. Kemāl-i baħşiş-i feyż-i seĥāb-ı ĥıfžı ile 

Ĥadįķa-i hiremi pür-gül-i şebāb iderüz 

 

38. Cihān penāh-ı şehā ne deŋlü ‛āciz isek 

Yine sitāyişüŋi tā dem-i ĥisāb iderüz 

 

39. Sen ol şeh-i dü-serāsın ki bezm-i vaśfuŋda 

Şerįr-i ħāmemüzi naġme-i rübāb iderüz 

 

40. Ħudā yegāne besdür bizi ķabūl itseŋ 

Yazup ŝenālaruŋı defter-i ŝevāb iderüz 

 

41. Nu‛ūt-ı źātuŋı her ħaŧvede idüp tesbįĥ 

Müdām-ı ‛azm-i ‛ibādetüŋe śavāb iderüz 

 

42. Olup gedā-yı der-i bārgāh-ı iclālüŋ 

Nažįm-i zār gibi rif‛at iktisāb iderüz 

 

43. Biz1068 o cevheri beyānuz ki kān-ı ma‛nādan 

Hemįşe gevher-i evśāfuŋ intiħāb iderüz 

 

44. Sitāyişüŋde idüp nevk-i kilkümüz sertįz 

Helāk-ı düşmen içün nįze-i ‛itāb iderüz 

 

45. Söz irdi ġāyete ey dil kef-i niyāzı1069 açup 

Du‛ā-yı pādişeh-i1070 mālikü’r-rikāb iderüz 

 

                                                      
1068 Biz: -D. 
1069 niyāzı: niyāz D. 
1070 pādişeh-i: pād-şāh D. 
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46. Hemįşe tā ki olup bezm-i ‛aşķ germ-ā-germ 

Sirişk-i dįde-i mey1071 baġrumuz kebāb iderüz 

 

47. Revān-ı pāküŋe tā ĥaşr ola śalāt u selām 

Ŝenāsını dile hemvāre kim ħiŧāb iderüz 

 

 

1431072 

Destūr Yā Şefį‛ül-Müźnibįn 

Remel Bahri 

Fe‛ilātün/Fe‛ilātün/Fe‛ilātün/Fe‛ilün(Fa‛lün) 

 

1. Olmayan ey şeh-i kevneyn ġamuŋla me’nūs 

İki ‛ālemde ola źevķ u śafādan me’yūs 

 

2. Leb-i cūy-ı çemen-i ye’sde naħl-i emeli 

Yed-i Mecnūn gibi lerzān olup olsun ma‛kūs 

[137b] 

3. Düşe idbār1073 siyeh-rū ola mānend-i zuĥal 

Aħter-i baħtı olup devr-i felekde menĥūs 

 

4. Kişver-i rāĥat u ārāmını her śubĥ u mesā 

Vire śad-şūr ile tārāça sipihr-i cāmūs 

 

5. Geçe o ķatı muśįbetle dü-nįm ola teni 

Ķona menşār-ı belā başına mānend-i ħurūs 

 

6. Bįm-i şimşįr-i celālüŋden olup ser-geşte 

Ola rüsvā-yı cihān eyleye terk-i nāmūs 

 

7. Devr-i şer‛üŋde uśūle eger uymazsa senüŋ 

Bāng-i nāķūs-ı ĥayātı ola efsūs efsūs 

 

8. Meger Allāh hidāyet ide įmāna gelüp 

Leb-i iķrār ile ħāk-i derįni eyleye būs 

 

9. Sensün ol māĥaśal-i kevn ü mekān kim bi’ź-źāt 

Gevher-i źātuŋı meddāĥ-ı cenāb-ı ķuddūs 

 

                                                      
1071 dįde-i mey: dįdeyi mey-i D. 
1072 Yahya Nazîm D.3., Kaside, s. 82-84. 
1073 idbār: idbāra D. 
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10. Devr-i şer‛üŋde idüp tevbe riyāya girdi 

Kehkeşāndan kemer-i zühde sipihr-i sālūs 

 

11. Bende-i dergehinüŋ bendesi śad Keyħüsrev 

Sā’il-i maŧbuħunuŋ śā’ili śad Keykāvus 

 

12. Dārū-yı ĥasretinüŋ ħaste-dili Eflāṭūn 

Şerbet-i firķatinüŋ teşne-leb-i Cālįnūs 

 

13. Selsebįl-i keremüŋ bādiyesi ŧās-ı felek 

Mihr ü meh śubĥ u mesā anda zer ü sįm Kāvūs 

 

14. Şāhid-i cūd u seḫā śuffe-i luŧfuŋda nedįm 

Duħter-i luŧf u ‛aŧā ĥacle-i cūduŋda ‛arūs 

 

15. Meclis-i rif‛atüŋe şems ü ķamer şem‛i münįr 

Çarħ-ı mįnā aŋa billūr münaķķaş fānūs 

 

16. Źerre ħurşįd-i cemālüŋde senüŋ neyyir-i çarħ 

Ķaŧre1074 deryā-yı celālüŋde yem-i oķyānūs 

 

17. Olsa şāyeste nihāl-i çemen-i ķadrüŋde 

Āşiyān çarħ-ı berįn mihr ü meh iki ŧāvus 

 

18. Redd-i ķahruŋla ķala ħākde māl-ı Ķārūn 

Şerm-i cūduŋla ħafį genc-i zer-i Daķyānūs 

 

19. Ĥaşyet-i tįġ u senān-i ġazāb u ħışmuŋdur 

Sebeb-i āfet-i cān u dil-i tersā vü mecūs 

 

20. Mihr ü meh iki tabl-bāz doķuz ķat gūyā 

Nüh-felek pįş-i serā perde-i1075 iclāline kūs 

 

21. Şāh-ı nuśret sipehā fetĥ ü žafer bārgehā 

Ey şükūh ile iden ħaśmı źelįl ü menķūs 

 

22. Oldı ey server-i dįn yümn-i ķudümüŋle senüŋ 

Cāy-ı gülbānk-i eźān nice maĥall-i nāķūs 

 

                                                      
1074 Ķaŧre: Ķatsa D. 
1075 perde-i: perde D. 
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23. Vaśf-ı źāt u śıfatuŋ şįfte-sāz-ı vaśśāf 

Luġat-ı menķabetüŋ ĥavśala sūz-i ķāmūs 

 

24. Ben gedāŋa nažar-ı feyżüŋ olursa şāhum 

Eyleyem mesned-i evreng-i kemālāta culūs 

 

25. Benüm ol nāžım-ı şehnāme-i evśāfuŋ kim 

Eyledüm medĥüŋi reşk-i reviş-i ‛ārif-i ŧūs 

 

26. Olur evśāfuŋı mānend-i Nažįm itdükce 

Feyż-i na‛tuŋla kelāmumda ma‛ānį maĥśūs 

 

27. Budur ümįd ki zįr-i ‛ālem-i luŧfuŋda 

Ĥavl-i maĥşerden ide ümmetüŋi Ĥaķ maĥrūs 

 

28. Sen olup taħt-ı nübüvvetde şehenşāh-ı rusül 

Düşmen-i cāhuŋ ola çāh-ı ‛ademde maĥbūs    

 

 

1441076 

Destūr Şāh-ı Meded 

Remel Bahri 

Fe‛ilātün/Fe‛ilātün/Fe‛ilātün/Fe‛ilün(Fa‛lün) 

 

1. Naķş-ı güftārıŋā ħāme hezārān şābāş 

Oldı pür-mū ĥasedinden ser-i kilk-i nāķķāş 

 

2. Tār ile pūdi eger olsa daħı nūr-ı nigāh 

Olmaya pāfta-i nāžmuŋ gibi şeffāf ķumāş 

 

3. Çeşme-i āb-ı ĥayāt-ı süħana yol bulduŋ 

Ħıżr-ı endįşe ile var ise olduŋ yoldaş 

 

4. Mūy-ı ebrū-yı bütān vaśfı dilüŋ baġlamasın 

Dimesünler gözüŋ üstünde senüŋ vardur kaş 

 

5. Sen yine şerbet-i güftārı dirįġ eyleme śun 

Ĥāsidi derd-i ĥased eylese de ehl-i firāş 

 

6. Nāħunuŋ perdedür nāħune-i levĥ-i süħan 

Nāħun-ı kilk-i ‛adū gibi degül śafĥa-ħırāş 

 

                                                      
1076 Yahya Nazîm D.3., Kaside, s. 84-87. 
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7. Ħˇāce-i mıśr-ı hünersüŋ saŋa nisbet ĥāsid 

Tįşe-i ħāme be-kef düzd-i süħan bir nebbāş 

 

8. Ķuvvet-i nuŧķ-ı cihān-gįrüŋi inkār idemez 

Ser-fürū itse n’ola kilk-i ĥasūd-ı ķallāş 

 

9. Bezm-i ma‛nāda saŋa raŧl-ı süħan yek-demedür 

Görmedi pįr-i ħıred sencileyin bir ‛ayyāş 

 

10. Seni bir bezm-i śafā-güstere da‛vet iderüm 

Naķl-ı aĥvāl serencām dile ĥāżır baş 

[138a] 

11. Mest olup dest-i feşān çāk-i girįbān eyle 

Na‛t-ı şāhenşeh-i kevneyn ile ķıl rāzuŋı fāş 

 

12. Pādişāh-ı dü-serā kim çemen-i rif‛atine 

Necm-i tābında semen mihr ü meh iki ħaşħaş 

 

13. Ħˇāce-i levĥ ü ķalem münşį-i i‛cāz-ı raķam 

Ŧab‛ı deryā-yı ĥikem nuŧķı dür-i ĥikmet pāş 

 

14. Li-ma‛allāh livā Ħusrev-i dįn ü dünyā 

Ola yolunda fedā baş-ile cān cān ile baş 

 

15. Aĥmed-i Mürsel o maĥbūb-ı İlāhį ki ider 

Düşmeni kevkebe-i mevkebi pür-bįm ü telāş 

 

16. O Ħudāvend-i dü-‛ālem ki anuŋ olmuş ezel 

Nüsħa-i medĥüŋe levlāk u le‛amrük1077le ħavāş 

 

17. Şeb-i İsrā göreli mihr-i cemālin o mehüŋ 

Degül encüm dökülür çeşm-i felekden daħı yaş 

 

18. İtmede śafĥa-i ‛ālemden o şāh-ı rusülüŋ 

Deşne-i şer‛i vücūd ġalaŧ-ı endāzı tirāş 

 

                                                      
 Ömrüne andolsun ki onlar (şehvetten) gözleri dönmüş" (:Melekler, Lût’a) لَعَْمُرَك إِنَُّهْم لَِفي َسْكَرتِِهْم يَْعَمُهونَ  1077

hâlde, sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlar (Bu durumda asla seni dinlemezler)" dediler. (Hicr Sûresi 

72. âyet) 
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19. Maŧbaħ-ı ‛izzetine her dü-cihān bir mürcel 

Kāse-i ümmetine ‛afv-ı şefā‛atdür āş 

 

20. Ĥaremüŋ ķadrine bir sünbüle ‛aķd-i pervįn 

Dās-ı sįmįn meh-i nev dāne-i encümdür māş 

 

21. ‛Iyd-i ‛aşķuŋda fütāde nice Ĥācı Bayrām 

Na‛t-ı mihrüŋde piyāde nice Ĥācı Bektāş 

 

22. Leşker-i nuśretine ķarşu duran a‛dāya 

Oldı śad-gūne meśā’ible hezįmet pādāş 

 

23. Görinür gerd-i süm-i raħş-ı žafer ħaylinden 

Şeb-i tārįk ecel-i düşmene dūz-i pür-ħāş 

 

24. Nefs ü şeyŧāndan olurdum iki ‛ālemde emįn 

Dāħil-i dā‛ire-i ĥıfžı olaydum ey kāş 

 

25. Lā-mekān bārgehā şāh-ı melā’ik sipehā 

Ey hücūm ġażabı āfet-i ħaśm ü evbāş 

 

26. O gün olur mı idüp dergehüŋe rūyumı ferş 

Ola çārūb-ı müjem anda dü-çeşmüm ferrāş 

 

27. Ĥiśśe-mend eyle beni ma‛rifetüŋ źevķinden 

Gerçi ‛irfānla olmazsa daħı ‛aķl-ı ma‛āş 

 

28. Ħarmen-i merĥametüŋ sā’ilidür cān-ı Nažįm 

Ħoşa çįn eyle o bį-çāreyi şāhum dem-çāş 

 

29. Tā ki naķķāş ezel-i şāhid-i gül-zāra ide 

Sünbüli zülf-i siyeh nergisi çeşm-i cemmāş 

 

30. Sāķį teslįm ü dürūd ile ķażā şām u seĥer 

Ħaśmünüŋ seng-i Felāĥuŋla ura başına taş 
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1451078 

Destūr Yā Resūlu’l-‛Arabį 

Hezec Bahri 

Mef‛ūlü/Mefā‛įlü/Mefā‛įlü/Fe‛ūlün 

 

1. Ĥüsn-i ezel āyįne-i dįdāruŋa maħśūś 

Mir’āt-ı ebed cilve-i ruħsāruŋa maħśūś 

 

2. Levlāk u le‛amrük1079 şekeristān ü secencel 

Ĥaķ-gūy olan ŧūŧį-i güftāruŋa maħśūś 

 

3. Ĥall-i kütüb-i ma‛rifet-i źāt-ı İlāhį 

Ey maĥż-ı ĥakem mekteb-i esrāruŋa maħśūś 

 

4. Serv-i çemen-i nūrsun ey nūr-ı muķaddes  

Bį-sāye ħırāmı ķad ü reftāruŋa maħśūś 

 

5. Ey gül-bin-i bį-ħār-rıżā cennet-i dįdār 

Hemvāre senüŋ gül-bin-i bį-ħāruŋa maħśūś 

 

6. Ey nergis-i gül-zār-ı Hüdā sürme-i mā zāġ1080 

Ĥaķķa ki yine nergis-i gül-zāruŋa maħśūś 

 

7. Ey dürr-i śadef perver-i deryā-yı ĥaķįķat 

İŝār-ı ledün nuŧķ-ı güher-bāruŋa maħśūś 

 

8. Esrār-ı ĥaķāyıķ dil-i feyyāżuŋa mevķūf 

Taĥķįķ-i leb-i ma‛rifet įŝāruŋa maħśūś 

 

9. Manžūr-ı Ħudāsun daħı rūz-ı ezel olmuş 

Dįdār-ı Ħudā dįde-i bįdāruŋa maħśūś 

 

10. Sen ħˇāce-i müstaġnį-i kām-ı dü-cihānsun 

Yaġmā-yı şefā‛at ser-i bāzāruŋa maħśūś 

 

11. Ŧab‛uŋ ki senüŋ ķulzüm-i zeħħār-ı ‛iŧādur 

Emvāc-ı ‛iŧā ķulzüm-i zeħħāruŋa maħśūś 

 

                                                      
1078 Yahya Nazîm D.3., Kaside, s. 87-91. 
 Ömrüne andolsun ki onlar (şehvetten) gözleri dönmüş" (:Melekler, Lût’a) لَعَْمُرَك إِنَُّهْم لَِفي َسْكَرتِهِ ْم يَْعَمُهونَ  1079

hâlde, sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlar (Bu durumda asla seni dinlemezler)" dediler. (Hicr Sûresi 

72. âyet) 
 Göz (gördüğünden) şaşmadı ve (onu) aşmadı. (Necm Sûresi 17. âyet) َما َزاَغ اْلبََصُر َوَما َطغَىٰ  1080
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12. Vaż‛-ı kerem ü ŧavr-ı himem ey şeh-i kevneyn 

Evżā‛uŋa maħśūśtur eŧvāruŋa maħśūś 

 

13. Kāħ-ı dü-cihān yümn-i ķudūmüŋle müzeyyen 

Ķaśr-ı dü-serā źāt-ı kerem-kāruŋa maħśūś 

[138b] 

14. Cennet seni iķrār iden aħyāruŋa mev’ūd 

Dūzaħ seni inkār iden eşrāruŋa1081 maħśūś 

 

15. Nuśret ĥarekāt-i ‛alem-i fetĥüŋe merhūn 

Tevfįķ ü žafer leşker-i ebrāruŋa maħśūś 

 

16. Ġaddāre-i ġadr ile düşe ħāna bu ĥālet 

Tā-ĥaşre degin düşmen-i ġaddāruŋa maħśūś 

 

17. Sermest-i felek mühmel-i ‛aşķuŋla şeb ü rūz 

Bu raķś-ı dem-ā-dem şütür ü bāruŋa maħśūś 

 

18. Hemvāre ider ṣūret ü ma‛nā-yı der-āġūş 

Bu feyż-i dil-i āyįne girdāruŋa maħśūś 

 

19. Kevneyn senüŋ dā‛ire-i ĥükmüŋe noķŧa  

Ĥaķķa bu reviş gerdiş-i pergāruŋa maħśūś 

 

20. Kāşāne-i [dįn]1082 şer‛-i metįnüŋle müşeyyed 

Oldı o binā Ĥaķ bu ki mi‛māruŋa maħśūś 

 

21. Yārān-ı çehāruŋ olup erkān-ı şerį‛at 

Bu ŧarĥ-ı metįn źāt-ı cihāndāruŋa maħśūś 

 

22. Peykān- ı ciger dūz-i sihām-ı ġazabuŋdan 

Zaħm-ı ebedį ħaśm-ı dil-efgāruŋa maħśūś 

 

23. Ser-geşte iden źerre śıfāt mihr-i sipihri 

Bir şa‛şa‛adur rūy-ı pür envāruŋa maħśūś 

 

24. Māh-ı felegi zer dü-nizār eyleyen el’ān 

Bir bāriķadur cebhe-i envāruŋa maħśūś 

 

                                                      
1081 eşrārına: esrārına D. 
1082 -M: dįn D. 
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25. Bir nefħa ile itmege būyā dü-cihānı 

Gülşen-geh-i ħulķuŋdaki ezhāruŋa maħśūś 

 

26. Merżā-yı zelel çāresi ey ĥāźıķ-ı ġufrān 

Tedbįr-i şefā‛at ile tįmāruŋa maħśūś 

 

27. Aĥvāl-i ‛uśāt-ı ümeme vaķt-i mecāzāt 

Şefķatle teraĥĥum dil-i ġam-ħˇāruŋa maħśūś 

 

28. Ġayb olma mı ‛aybı ümemüŋ rūz-ı mükāfāt  

Dāmān-ı şefā‛at gibi settāruŋa maħśūś 

 

29. ‛Afv eyle nu‛ūtuŋda olan sehv-i ķuśūrum 

Zįrā heźeyān oldı bu bįmāruna maħśūś 

 

30. Selb-i dü-cihān meclis-i ‛aşķuŋda Nažįme 

Biŋ şevķ-ile bir1083 sāġar-ı serşārına maħśūś 

 

31. Maħśūś senüŋ mādiĥüŋüm ‛ömrüm olunca 

Şāhum umaram luŧfuŋı ben zāruŋa maħśūś 

 

32. Tā kim ola taĥķįķ u beyān-ile nu‛ūtuŋ 

Bir mādiĥ-i ħoş ŧab‛u ħoş āŝāruŋa maħśūś 

 

33. Olsun saŋa teslįm ü taĥiyyāt-ı dem-ā-dem 

NefrĮn ola ħaśm u düjm ü ħˇāruŋa maħśūś 

 

 

1461084 

Destūr Yā Seyyid-i Veled-i Ādem 

Remel Bahri 

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

1. Bāġ-ı cennetden ser-i kūy-ı viśālüŋdür ġaraż 

Naħl-i Ŧūbādan ķad-i ķudret nihālüŋdür ġaraż 

2. Ķābe ķavseyn1085 ebruvānuŋ śubĥ-ı ev-ednā1086 ruħuŋ 

Leyletü’l-mi‛rācdan müşgįn külālüŋdür ġaraż 

                                                      
1083 bir: bu D. 
1084 Yahya Nazîm D.3., Kaside, s. 91-94. 
 iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu. (Necm Sûresi (Peygambere olan mesafesi)  فََكاَنُۜقَاَبُۜقَْوَسْيِنُۜأَْوُۜأَْدنَىَُٰۜ 1085

9. âyet) 
 iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu. (Necm Sûresi (Peygambere olan mesafesi) فََكاَن قَاَب قَْوَسْيِن أَْو أَْدنَىٰ  1086

9. âyet) 
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3. Ĥūr-ı ‛ayn-ı ħulduden sükkān-ı kūyuŋdur murād  

‛Ayn-ı kevŝerden fem-i ĥikmet zülālüŋdür ġaraż 

4. ‛Arşdan rif‛at sarāyuŋ asitānuŋ çarħdan 

Mihrden rūyuŋ meh-i nevden hilālüŋdür ġaraż 

5. Kisve vü seng-i siyāh-ı Ka‛beden ey Nūr-ı Ĥaķ 

‛Ārıżuŋda ol iki gįsū vü ĥālüŋdür ġaraż 

6. Ŧįb-i cān-ı1087 baħş dem-i ‛Įsā vü Meryemden senüŋ 

Ravża-i pāküŋdeki bād-ı şimālüŋdür ġaraż 

7. Nūr-ı ķandįl-i fürūzān u revāķ-ı ‛arşįden1088 

Mihr-i ‛ālem-tāb ĥüsn-i lā-yezāl1089üŋdür ġaraż 

8. Kuĥl-i mā zāġa’l-baśar1090dan ey gül-i levlak1091-ı bāġ 

Nergis-i çeşm-i ĥaķįķat iktiĥālüŋdür ġaraż 

9. Ħilķat-i kevneyn ile įcād-ı mevcūdātdan 

Ŧumŧurāķ-ı ĥaşmet-i cāh u celālüŋdür ġaraż 

10. Beyt-i ma‛mūr u maķām-ı dil-güşā-yı nūrdan 

Dergeh-i bį-şebh ü kūy-ı bį-miŝālüŋdür ġaraż 

11. Ķudsįyān-ı muĥteremden ħādimān-ı meclisüŋ 

Arş-ı Ĥaķdan maĥfil-i ķurb‛üs-saĥālüŋdür1092 ġaraż 

12. Ħāk-i pāyuŋ ŧūŧiyāya dįde-i Ya‛ķūbdan 

Ĥüsn-i Yūsufdan cemāl-i bā-kemālüŋdür ġaraż 

13. Gevher-i kāndan dür-i yektā-yı yemden ĥāśılı 

Dürc-i yāķūtuŋda derc olmuş la‛lüŋdür ġaraż1093 

14. Her seĥer her şeb ŧulū‛-ı āftāb u māhdan    

Baħt-ı sa‛d u ŧāli‛-i ferħunde fāluŋdur ġaraż 

                                                      
1087 cān-ı: cām-ı D. 
1088 fürūzān u revāķ-ı ‛arşįden: fürūzān revāķ-ı ‛arşdan D. 
1089 Fe-izâ ahbebtühû küntü sem’ahû ve basarahû ve lisânehû: “…onu (kulumu) seversem kulağı, gözü ve 
dili olurum.” Bu alıntının yapıldığı kudsî hadis, hadis bilginleri tarafından aynı anlam ve değişik ibarelerle; 

“lâ-yezâlü abdî…; mâzâle abdî…; mâ yezâlü abdî…” rivâyet edilmiştir. Başlığımız, bu uzunca hadisin son 

kısmıdır. Tamamı anlam olarak şöyledir: “Kulum, nafile (farz ve vacibin dışında kalan) ibadetlerle bana 
yaklaşmayı sürdürürse onu severim; sevince de işiten kulağı, gören gözü, konuşan dili, tutan eli, yürüyen 
ayağı olurum…” 
 Göz (gördüğünden) şaşmadı ve (onu) aşmadı. (Necm Sûresi 17. âyet) َما َزاَغ اْلبََصُر َوَما َطغَىٰ  1090
1091 Levlâke levlâke le-mâ halaktü’l-eflâke: “Sen olmasaydın, sen olmasaydın (ey Muhammed), felekleri 

yaratmazdım.” Bu sözün uydurma hadis olduğu bildirilmiştir. Ancak Aclunî, “Hadis olmasa bile anlamı 

doğrudur.” İddiasındadır. Lafız itibariyle böyle bir kudsi hadis olmadığı ileri sürülmüştür. Ancak Hz. 

Muhammed’e övgü olarak yazılan na’tların çoğunda bu söze yer verilmiştir.   
1092 ķurb‛üs saĥālüŋdür: ķurb itiśālüŋdür D. 
1093 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
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15. Meclis-i āḫirde teşrįf itdüŋ ammā bezmine 

‛Aķl-ı evvel gelse de śaff-ı na‛ālüŋdür ġaraż 

[139a] 

16. Ķaśr-ı çār-erkān-ı gül-zār-ı behişt-i heştden 

Cilvegāh-ı dostān bį-zevālüŋdür ġaraż 

17. Şeş-cihāt u heft-nįrān-i şerār efrūzdan 

Cāygāh-ı düşmen-i pür-infi‛ālüŋdür ġaraż 

18. Ħˇāhiş-i žıll-ı hümādan ey hümā-yı lā-mekān 

Rūz-ı ferdā ilticā-yı zįr-i bālüŋdür ġaraż 

19. Naġme-i murġān cennetden nevā-yı midĥatüŋ 

Ġonce senden verd-i bāġ-ı i‛tidālüŋdür ġaraż 

20. Bezm-i şām-ı ‛ıyd ile imsāk-ı rūz rūzeden 

Śofra-i cūduŋda ifŧār-ı nevālüŋdür ġaraż 

21. Āyet-i va‛d u va‛įd-i nāśıĥ u mensūħdan 

Ümmetānuŋla ‛adū-yı pür-zelālüŋdür ġaraż 

22. Śubĥ-ı maĥşer žıllı memdūd oldıġı rāyātınuŋ 

Sāyesinde ümmet-i ‛iśyān me’ālüŋdür ġaraż 

23. ‛Ālem-i kevnüŋ bülend ü pestini ŧayy itmedüŋ 

‛Azm-i kūyuŋ seyr-i śaĥrā vü cibālüŋdür ġaraż 

24. Dįde-i ‛uşşāķ-ı şeydā zār u ĥayrān olmadan 

Rü’yet-i āyįne-i ĥüsn ü cemālüŋdür ġaraż 

25. Pençe-i şįre düşüp ‛āciz olan rūbāhdan 

Ceng-i ķahruŋda ‛adū-yı bį-mecālüŋdür ġaraż 

26. Śayķal-ı şemşįr-i ‛ālemgįr şer‛üŋden senüŋ 

Çākį-i ķalb-i ĥasūd-ı pür-melālüŋdür ġaraż 

27. Ser-nigūn üftāde çāh-ı dūzaħ-ı pür-sūzdan 

Śadme-i ķahruŋla ħaśm-ı bed-fa‛ālüŋdür ġaraż 

28. Māsivādan reft virüp taħt-ı ħalvetgāh-ı dil 

Maķdem-i teşrįf-i sulŧān-ı ħayālüŋdür ġaraż 

29. Sünnetüŋ icrāsı Ĥaķ üzre ne mümkündür velį 

Emrüŋe ancaķ senüŋ bir imtiŝālüŋdür ġaraż 

30. Ārzū-yı dem-be-demden ravżaŋa leyl ü nehār 

Bendegeh-i ħākdür key rūymālüŋdür ġaraż 
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31. Dürr-i nažmum mažhar-ı silk-i ķabūlüŋ olması 

Bir cevāb-ı luŧf ile redd-i su‛ālüŋdür ġaraż 

32. Śad-selām olsun saŋa ey nūr-ı raĥmet kim baŋa 

Medĥ-i pāk-i źāt-ı memdūĥu’l-ħiśālüŋdür ġaraż 

33. Der-kenār u ķaydįden vaśf-ı śıfātuŋ ey Nažįm  

Bir mehil ile o şāha ‛arż-ı ĥālüŋdür ġaraż 

 

1471094 

Destūr Yā Muĥammedü’l-‛Arabį 

Remel Bahri 

Fe‛ilātün/Fe‛ilātün/Fe‛ilātün/Fe‛ilün(Fa‛lün) 

1. Ĥaşre dek vaśf-ı śıfātuŋda olursa ifrāŧ 

Olmaz ey Faħr-i Cihān midĥatüŋ elbetde muĥāŧ 

2. Evvelüŋ setri ne Ĥaķķa ki kifāyet itmez 

Śafĥa-i defter-i medĥüŋde nücūm olsa nuķāŧ 

3. N’ola levlāk u le‛amrükle ser-efrāz olsaŋ 

Ħil‛at-ı ‛izzetüŋe ķudret-i Ĥaķdur ĥayāŧ 

4. Bānį-i śun‛-ı metįn itmiş esās-ı medĥüŋ 

Nice ol ĥüsn-i Ĥüseyn olmaya bį-tenġ-i melāŧ 

5. Şerbet-i mekremetüŋ teşnesi rūĥ-ı ‛Įsā 

Dārū-yı ‛ātıfetüŋ ħastesi cān-ı Soķrāŧ 

6. Neyyir-i ķudretüŋe źerre hezār Eflāŧūn 

Lücce-i ĥikmetüŋe ķaŧre hezārān Buķrāŧ 

7. Yūsuf-ı ĥüsnüŋe meftūn-şode cān-ı Ya‛ķūb  

Saŋa ‛āşıķ dil-i İsĥāķ u revān-ı iŝbāt 

8. Śofra-i ĥaşmetüŋe ħulķ-ı dü-‛ālem mihmān 

Meclis-i ‛izzetüŋe her dü-cihān iki simāŧ 

9. Sevķ-i aķlum celālüŋde senüŋ olmadadur 

Çarħ iki çarħ idüp mihr ü mehi bir ħarāŧ 

10. Rāy-ı ebrūŋa meh-i nevden idüp meşḳ-i felek 

Ķadd-i ħam-geştesi dāl oldı olunca ħaŧŧāŧ 

11. Dü-cihān ey dür-i yektā-yı muĥįŧ-i ķudret 

Gevher-i ķadrüŋe nisbet iki ednā ķayrāŧ 

                                                      
1094 Yahya Nazîm D.3., Kaside, s. 94-97. 
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12. Mihr ü mehdür iki zer felege melā’ik-žırām1095 

Sāĥa-i rif‛atüŋe çarħ-ı felek bir füsṭāŧ 

13. Ārzū-yı ser-i kūyuŋla olan pester-i ħāk 

Aŋa hep sündüs ü istebraķ ola ferş-i bisāŧ 

14. Ümmete rāh-nümā źāt-ı şerįfüŋ olıcak 

Çekdürür mi kerem-i Ĥażret-i Ĥaķ bįm-i śırāŧ 

15. Ümmete eyledigüŋ luŧf u ‛ināyetdür hep 

Aŧlas-ı çarħ ne şįder ne gedādur saķlāŧ 

16. Reh-rev-i ‛aşķuŋ olup śayf u şitāda bilmez 

Dil-i ser-geşte-i ‛uşşāķ-ı ħazįrān u şubāt 

[139b] 

17. Bāġ-ı vaśfuŋda dem-ā-dem ķalemüm olmadadur 

Düşmene cedvel-i ġam dosta mįzāb-ı neşāŧ 

18. Ħāme düz ķadd-i bālā-yı nu‛ūtuŋ olalı 

Ħāmemi rişte-i nažm eyledi mānend-i ĥayāt 

19. Derd ü ‛aşķuŋla senüŋ cān-ı ĥazįnümde şeġaf1096 

Sūz-ı mihrüŋle dil-i zār u sefįlümde ħabāŧ 

20. ‛Aķl u rüşd ile seni medĥ ide ĥāşā ki Nažįm 

Oldı gerçi süħanı reşk ü reşįd ü ŧavāŧ 

21. Devlet anuŋ biri maķbūle geçerse sözinüŋ 

Gerçi çoķ söyleyen adam olur elbet ħabāŧ 

22. Baķma noķśānuma ħalŧ-ı kelimāt eyler isem 

Vaśf-ı źātuŋda yine ķādir ola bir ħallāŧ 

23. Sā‛ati gelmedi yüz sürmege ħāk-i dergeh 

Gelüp ammā ki žuhūr itmede bir bir eşrāŧ1097 

24. Dil-i şeydā-yı zebūn itdi ġalū-yı ‛iśyān 

Beden-i ħastede mānend-i hücūm-ı aħlāŧ 

25. Dāħil-i silk-i şefā‛at idecek ümmetüŋi  

Keremüŋden beni de eyleme ŧarĥ u isķāŧ 

 

 

                                                      
1095 Bu mısrada vezin aksamaktadır./ žırām: iltudām D. 
1096 şeġaf: şüġūf D. 
1097 eşrāṭ: işarāt D. 
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26. Ĥāśıl it ĥācetümi vaķt-i şefā‛atde meded 

Ħarmen üzre keremüŋ bį-şütür eyler ħānāt 

27. Rūĥ-ı pür-nūruŋa hemvāre śalāt-ile selām 

Nev-be-nev tā ki güźergāh ola bu köhne ribāŧ 

 

1481098 

Destūr Yā Resūl-i Ekrem 

Müctes Bahri 

Mefā‛ilün/Fe‛ilātün/Mefā‛ilün/Fe‛ilün (Fa‛lün) 

1. Sen ey şeh-i dü-cihān eyle tek gedādan ĥažž 

Gedā hemįşe ider şāha ilticādan ĥažž 

2. Olunca źātuŋı meddāĥ-ı Ĥażret-i Allāh 

‛Aceb mi eyler iseŋ medĥden ŝenādan ĥažž 

3. Tenümde dil n’ola vaśfuŋla şavķ-yāb olsa 

Gelür ġarįb olana yāver āşinādan ĥažž 

4. Müdām-ı derd ü ġamuŋ aŋa nūş-ı dārūdur 

‛Alįl-i ‛aşķuŋ olan eylemez devādan ĥažž 

5. Vücūduŋ olsa n’ola pįşvā-yı1099 mevcūdāt 

İder ķavāfil-i kem-geşte reh-nümādan ĥažž 

6. ‛Uśāt-ı ümmete dermān-ı ‛afv senden olur 

Ŧabįb olan ider elbetde mübtelādan ĥažž 

7. Olunca ‛āşıķa renc-i maĥabbetüŋ ḳānūn 

Sezādur eylemese Bū ‛Alį Şifādan ĥažž 

8. Ŧabįbi Ħıżr u Mesįĥ olsa istemez dermān 

O dilde kim ola derdüŋle ibtilādan ĥažž 

9. Meśāķıl āyįne-der şāha bu1100 maĥabbet ki 

O dil ki olmaya anda men ile mādan ĥažž 

10. O dil ki ħalvet-i ħāśś-ı ‛arūs-ı mihrüŋdür 

Ķalur mı źerre ķadar anda māsivādan ĥažž 

11. Tamām-ı žıll-ı źelįl-i maĥabbetüŋde olan 

Revādur eylemese sāye-i hümādan ĥažž 

 

                                                      
1098 Yahya Nazîm D.3., Kaside, s. 97-100. 
1099 pįşvā-yı: peb-şevā D. 
1100 Bu: -D. 
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12. Ġamuŋ senüŋ n’ola ārām-ı cānum olsa benüm 

Kim eylemez meger ol yār-ı dil-rübādan ĥažž 

13. Źelįl-i ‛aşķuŋ olan mažhar-ı sa‛ādetdür 

İder mi ‛izzet-i dünyā-yı bį-vefādan ĥažž 

14. Ġamuŋla ülfet iden şād-ı kāmdur itmez 

Nihāyeti ġam u endūh olan śafādan ĥažž 

15. Vücūdı dānesini ħarmen-i ġamuŋda bulan 

Bulur mı diķķat olunsa bu āsiyādan ĥažž 

16. Cihān-ı ‛aşķuŋa seyyāĥ olan ider mi senüŋ 

Feżā-yı ‛arżla kuhsārına semādan ĥažž 

17. Olur meşaḳķat-i ‛aşķuŋda rāĥatum efzūn 

Hemįşe ‛āşıķ ider cevrden cefādan ĥažž 

18. Ĥuśūl-i maŧlūb içün zįr-i minnetinde olan 

İder mi kendi gibi ‛ācize recādan ĥažž 

19. Ġınā-yı ŧab‛-ı kerįmüŋ olup tesellĮ-baħś 

Ġanįler itdi ķabādan gedā ‛abādan ĥažž 

20. Olunca mažhar-ı redd ü ķabūlüŋ eylediler 

‛Adū ĥarįrden aĥbāb1101 bu ribādan1102 ĥažž  

21. Yaķarsa ħarmen-i cismüŋ ‛aceb mi nār-ı ķażā 

Olur ‛adūŋa iśābet iden ķażādan ĥažž 

22. Yaġar sihām-ı ķaderden belā belā üzre 

Ne deŋlü itmese de düşmenüŋ belādan ĥažž 

23. Nažįmi bülbül-i gül-zār-ı kūyuŋ eyle meded 

Ki gülsitānda olur murġ-ı ħoş-nevādan ĥažž 

[140a] 

24. Hezār-ı gülşen-i na‛tuŋda bir hezār keder 

Revādur itseŋ o murġ-naġım-ı serādan ĥažž 

25. Olursa meclis-i vaśfuŋda izn-i pāküŋ ile  

Biraz da naķl ideyüm naķl-ı mācerādan ĥažž 

 

 

                                                      
1101 aḥbāb: aḥibbā D. 
1102 ribādan: rü’yādan D. 
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26. Dilüŋ televvün1103 ile ĥāl ü ķāli dĮger-gūn 

Henüz itmedi dįvāne bir ķabādan ĥažž 

27. Hevā-yı nefs-ile evķātı geçdi bį-hūde 

Hemįşe nefse uyup itmede hevādan ĥažž 

28. Kimi görürse ider ittiĥād-ı şįşe-śıfat 

Ne keşf-i rāzdan eyler ne iħtifādan ĥažž 

29. Siyeh-derūn u siyeh-kārdur siyeh-nāme 

Velį śalāt u selāmuŋ ider edādan ĥažž 

30. Gedā-yı ħāk-i derüŋdür şefā‛at it şāhum1104 

Kerįm lābüd ider sā’ile ‛itādan ĥažž 

31. Ħulūś-ı nāmla vaśf-ı şerįfüŋi itsin 

O dil ki eylese her gāh merĥabādan ĥažž 

32. Hemįşe şāh idüp gedāsını ħoş-dil1105 

Hemįşe tā ide şāha gedā vü ‛ādan ĥažž 

33. Ümįd odur idesüŋ vaśf-ı źātuŋ itdükce 

Benüm gibi nice dervįş-i bį-riyādan ĥažž 

 

1491106 

Destūr Yā Sulŧān-ı Nübüvvet 

Remel Bahri 

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

 

1. Tā ki śaldı mümkünāta neyyir-i źātuŋ şu‛ā‛ 

Sāyeŋi miŝlüŋ1107 gibi ref‛ itdi nūr-ı imtinā‛ 

 

2. Māh-bedr olmazdı andan dem-be-dem nur iķtibās 

Berķ-ı ĥüsnüŋden senüŋ mihr olmasa feyż iltimā‛ 

 

3. Āsitānadur gehĮ cāh ü celālüŋ olmasa 

Kürsį-i nüh āsmān itmezdi kesb-i irtifā‛ 

 

4. Şerbet-i cūduŋ gıdāsı bir fuķā‛iydür felek 

Mihr-i raħşān māh-ı tābāndur aŋa iki fuķā‛ 

 

                                                      
1103 televvün: talūn D. 
1104 şāhum: şāhuŋ D. 
1105 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
1106 Yahya Nazîm D.3., Kaside, s. 100-103. 
1107 miŝlüŋ: mestüŋ D. 
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5. Mensūb-ı ķadr ü kemālüŋ mest-dām u bį-ḫalel 

Kişver-i cāh u celālüŋ ber-devām u bį-terā‛ 

 

6. Selsebįl-i būstān-ı vaśfuŋa mā’il ķalup 

Cūy-bār-ı gülsitān-ı medĥüŋe ‛āşıķ tebā‛ 

 

7. Mezra‛-ı iĥsānuŋa arż u semā bir berk-i sebz 

Ħarmen-i en‛āmuŋa kevneyn-i ednā iki śā‛ 

 

8. Sūz u tāb-ı heybetüŋ āteş-i zen Lāt ü Menāt 

Dest-bürd-i saŧvetüŋ ħāk-i efken ü dü-sevā‛1108 

 

9. Eylemezdi yümn-i1109 teşrįf-i ķudūmüŋ olmasa 

Śun‛-ı mi‛mār-ı ezel kevn ü mekānı iħtirā‛ 

 

10. ‛Aķl-ı evvel rütbe-i źātuŋda ser-gerdān olur 

Hįç mümkün mi meger Nūr-ı Ħudāya iŧŧilā‛ 

 

11. Çarħ olup şevḳ-i1110 cemālüŋ şemsine1111 bir mevlevį 

Her seĥer çāk-i girįbān eyleyüp eyler semā‛ 

 

12. Şem‛-i źātuŋ olmasa nūr āfāķın miĥrāb-ı dįn 

Eylemezdi çün śaf-ı ķandįl-i ümmet ictimā‛ 

 

13. Mevkib-i nuśret şi‛āruŋ şeh-süvārān-ı şecį‛ 

Leşker-i düşmen şikāruŋ şeh levendān-ı şecā‛ 

 

14. Eyledi a‛dāyı şemşįr-i cihān-gįrüŋ senüŋ 

Tįġ-ı minnet bir dehen bir dest-i miftāĥ-ı ķalā‛ 

 

15. Olsa da‛į adl ü dāduŋ devr-i ĥıfžuŋda eger 

Eyleye ‛arż-ı maĥabbet küsfedane nüh-sebā‛  

 

16. Olsa cūduŋla n’ola bāzārımuz peyġāmberi 

Yā Resūlu’llāh metā‛-ı luŧfuŋa yoķdur źirā‛ 

 

17. Ey ŧabįb-i cān ma‛āśi derd-i sır virdi dile 

Śandal-ı ‛avfuŋ meger kim eyleye def‛-i śadā‛ 

 

                                                      
1108 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
1109 yümn-i: yemįn D. 
1110 şevḳ-i: şems-i D. 
1111 şemsine: şevḳine D. 
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18. Ey şefā‛at kānı ‛avf itseŋ n’ola ‛iśyānumuz 

Śubĥ-ı rūşenden şeb-i tārĮk bulmaz inķıtā‛ 

 

19. Ey şehenşāh-ı rusül vey pādişāh-ı enbiyā 

Bārgāh-ı şer‛üŋ olmuş dergeh ‛ālem-i metā‛ 

 

20. Ĥükm senden ĥükmüŋe bizden hemįşe imtiŝāl 

Emr senden emrüŋe1112 bizden dem-ā-dem ittibā‛ 

 

21. Ber-murād eyle dü-‛ālemde Nažįm-i bį-kesi 

Bir gedā-yı dergehüŋdür şāhum itsin intifā‛ 

 

22. Midĥatüŋde bildi ‛ālem saŋa ‛āşıķ oldıġum 

Žāhir oldı gül-i ser-i cāveze’l-iŝneyn şā‛ 

 

23. Kāmrān eyle ser-i bāzār-ı feyżüŋde beni 

Gerçi çoķdur naķd-i cān ber-kef ħarįdār-ı metā‛ 

 

24. Behcet-i bāķį bula ĥüsn-i ķabūlüŋle meger 

Şāhid-i nažmum degüldür çehre-dār-ı ıśtınā‛ 

[140b] 

25. Gūne gūne eyledikce vaśf-ı źāt-ı pāküŋi 

Eylesin yerde beşer gökde melā’ik istimā‛ 

 

26. Ĥaşre dek gülbānk-i teslįm ü derdüŋle1113 senüŋ 

Pür-nevā-yı na‛tuŋ olsun her bilād ü her beķā‛ 

 

1501114 

Destūr Yā Ħayr-i Ħalķu’llāh 

Remel Bahri 

Fe‛ilātün/Fe‛ilātün/Fe‛ilātün/Fe‛ilün(Fa‛lün) 

1. Ey çemen-zār-ı ĥaķįķatde cemāli gül-i bāġ 

Tūtiyā nergis-i Ĥaķķ beynüŋe kuĥl-i mā zāġ 

 

2. ‛Aķl-ı küll ħil‛at-ı evśāfuŋa zer-dūz olamaz 

Sözüŋ olsa müjesi rişte-i inźārı yapāġ 

 

                                                      
1112 emrüŋe: ḥükmüŋe D. 
1113 derdüŋle: dürūduŋla D. 
1114 Yahya Nazîm D.3., Kaside, s. 103-106. 
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3. Tūġ-ı levlāk1115 u le‛amrük1116le ki mi‛rāc itdüŋ 

Ķābe ķavseynde1117 şāhum yeridür ķursaŋ otāġ 

 

4. Eylemiş ĥikmet-i Ĥaķ ey dür-i yektā-yı vücūd 

Şübh-i źātuŋda senüŋ māder-i eyyāmı satāġ 

 

5. Mevkib-i himmetüŋe rūy-ı zemįn teng feżā 

Erdüvi rif‛atüŋe çarħ-ı felek köhne çerāġ 

 

6. Eśĥāb-ı ķadrüŋe şāyeste riķāb olsa ĥelāl 

Āftāb-ile meh-i bedr-i sitām ile çenāġ 

 

7. Vehm-i iķbālüŋe tevfįķ-i İlāhĮ perçem 

Tįġ-ı iclālüŋe āyįne žafer nuśret-i zāġ 

 

8. Dostān na‛t-ı vücūduŋ ile bā-berk-i nevā 

Düşmenān ġāret-i ķahruŋ ile bį-nān ü sibāġ 

 

9. Müsesel ĥāriş-i ‛aşķuŋla gülüŋ sįnesi çāk 

Dem-be-dem sūziş-i mihrüŋle dil-i lālede dāġ 

 

10. Neyyir-i1118 źātuŋı iķrār idenüŋ tā-be-ĥaşr 

Śubĥ-ı śādıķ gibi alnı açıķ olur yüzi āġ 

 

11. Nefħa-i ħulķ-ı kerįmüŋ ki ide neşr-i şemįm1119 

Olur eşgüfte reyāĥįn çemen-i zār-ı dimāġ 

 

12. Devr ‛adlüŋde ‛ayān emn ü įmān fitne nihān 

Mülk-i ĥıfžuŋda feraĥ cāri vü endūh yasāġ 

 

13. Đarb-ı kūpāl sipāhuŋ daħı yād itdükce 

İtmede ħūŋ-ı ciger düşmen-i dįn istifrāġ 

 

                                                      
1115 Levlâke levlâke le-mâ halaktü’l-eflâke: “Sen olmasaydın, sen olmasaydın (ey Muhammed), felekleri 
yaratmazdım.” Bu sözün uydurma hadis olduğu bildirilmiştir. Ancak Aclunî, “Hadis olmasa bile anlamı 
doğrudur.” İddiasındadır. Lafız itibariyle böyle bir kudsi hadis olmadığı ileri sürülmüştür. Ancak Hz. 

Muhammed’e övgü olarak yazılan na’tların çoğunda bu söze yer verilmiştir.   
ُۜيَْعَمه ونَُۜ 1116 ُۜلَِفيَُۜسْكَرتِِهْم ْم ُۜإِنَّه  َك  Ömrüne andolsun ki onlar (şehvetten) gözleri dönmüş" (:Melekler, Lût’a) لَعَْمر 

hâlde, sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlar (Bu durumda asla seni dinlemezler)" dediler. (Hicr Sûresi 

72. âyet) 
 iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu. (Necm Sûresi (Peygambere olan mesafesi)  فََُۜكاَنُۜقَاَبُۜقَْوَسْيِنُۜأَْوُۜأَْدنَىَُٰۜ 1117

9. âyet) 
1118 Neyyir-i: Nir-i D. 
1119 şemįm: şemįn D. 
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14. Her biri leşkerinüŋ bir śaf-ı a‛dāya yeter 

Şāhbāza nice ŧāķat getüre zāġ u kelāġ1120 

 

15. Śavlet-i ħaśm-ı mu‛ādil mi olur śatvetüŋe 

Unudur cünbişi taķlįd-i tezerv1121 eylese zāġ  

 

16. Dūzaħįdūr seni efkār iden eşrār-ı belį 

Külħānuŋ lāzımesi lābüd olur hįzem1122 otāġ 

 

17. Derisin düşmeninüŋ śoysun ecel ķaśśābı 

Cūy-ı merġ üzre ķażā vü ķader olsun debbāġ 

 

18. Bu gedā bendeŋe ey iki cihān sulŧānı 

Ķurb-ı dergāhuŋı eylerseŋ eger cāy-ı ferāġ 

 

19. Umaram ķālıb-ı taĥķįķe bu taķlįdini dil 

Yümn-i vaśf-ı śıfatuŋla ide āħir ifrāġ 

 

20. Ħidmet-i na‛t-ı şerĮfüŋ iderem bā-dil ü cān 

Ten-i ħākįde ola tā ki dil ü cānum sāġ 

 

21. Minnet itmem çemenistān-ı cānāna yetişür 

Dįde-i cāna ħayāl-i ĥaremüŋ baġla dāġ 

 

22. Dolılar nūş ideyüm bezm-i ġamuŋda olsun 

Dürdi-i derd ki cān u dil u şūrįde ayaġ 

 

23. Mey-i ġaflet ķatı mest itdi Nažįmi umaram 

Ķadeĥ-i ‛aşķuŋ ola ’āķıbetü’l-emr-i tenāġ 

 

24. Reh-nümā olmaz ise müş‛il-i feyż-i keremüŋ 

Nice bulsun seni cān u dil kim kerde sürāġ1123 

 

25. Dįdede dilde senüŋ ĥasret-i kūyuŋdur hep 

“Dįdeden kimdür ıraķ olsa olur dilden1124 ıraķ 

 

                                                      
1120 kelāġ: gülāġ D. 
1121 tezerv: tażarru‛ D. 
1122 hįzem: ĥayzem D. 
1123 Bu mısrada vezin aksamaktadır./ sürāġ: serāġ D. 
1124 gözden: dilden D. 
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26. ‛Öźr bilmezse1125 n’ola ŧa‛tiyān-ı derdüŋ 

Var imiş dāġ-ı dile meźheb-i ‛aşķuŋda mesāġ 

 

27. Bezm-i ‛aşķuŋda dil ü cān-ile pervāne gibi 

Yanayum bendegį ey nūr-ı Ħudā ile çerāġ 

 

28. Seni vaśf itmeyenüŋ1126 siĥr-i ĥelāl olsa daħı 

Ĥürmet itmem sözine cümlesi beyhūde delāġ 

 

29. Ravżaŋa ķāśıd-ı iħlāś ide her şām u seḥer1127  

Śalavātıyla taĥiyyāt u selāmuŋ iblāġ 

 

30. Bend-i zencįr-i muśįbetde olup zār u zebūn 

Düşmen-i dĮnüŋ ayaġında elinde ola bāġ 

 

 

1511128 

Destūr Yā Mefħar-ı Ümmet 

Muzāri‛ Bahri 

Mef‛ūlü/Fā‛ilātü/Mefā‛įlü/Fā‛ilün 

 

1. Olmuş vücūduŋ ey meh-i gerdūn-ı men‛aref1129 

Mihr-i nübüvvetüŋ şürefā ĥabbeźā şeref 

 

2. Nįsān-ı śun‛la yem-i ħilķatde źātını 

Ĥaķ itmiş āħirįn güher-i evvelüŋ śadef 

[141a] 

3. Şāhenşeh-i1130 ķalem-rev-i ‛irfān şeh-i rusül 

Sulŧān-ı enbiyā vü ķalem-rān-ı lātaħef 

 

4. Ĥayrān-ı kārgāh-ı kemālüŋ fuĥūl-ı din 

Der-bān-ı āsitān-ı ‛ulūmuŋ şeh-i necef 

 

                                                      
1125 bilmezse: yolumuzsa D. 
1126 itmeyenüŋ: itmenin D. 
1127 şām u seḥer: śubĥ-ı mesā D. 
1128 Yahya Nazîm D.3., Kaside, s. 106-109. 
1129 Men arafe nefsehû fe-kad arafe rabbehû: “Kendini bilen, şüphesiz Rabbini de bilir.” Bu sözün keşif 

yoluyla alınmış bir hadis olduğunu bazı sofular iddia etmişlerdir. Ünlü hadis bilginleri İbn Teymiye, 

Nevevî, Semanî ve İbn Garas bu sözü uydurma hadisler arasında göstermişlerdir. Bunlardan özellikle 

Semanî, bu sözün Yahya b. Mu’az-ı Razî’nin sözü olduğunu söylemiştir. Nevevî ise “Lafzı hadis değil ama 
anlamı sahihtir.” demiştir. 
1130 Şāhenşeh-i: Şāhen-i D. 
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5. Münķād-ı ĥükmüŋ evvel ü āħirde kā’ināt 

Fermānuŋa maṭį‛-i ħilāfdür1131 eger selef1132 

 

6. Medĥūş-ı bezm-i menķabetüŋ hūşyār-ı cām 

Mest-i müdām ma‛rifetüŋ ‛ārif-i nesef 

 

7. ‛Azmuŋ deminde biŋ canı beyt-i köşk-i hüdā1133 

Rezmüŋ deminde ins ü melā’ik keşįde śaf 

 

8. Şimşįr-i tįz-i ķaśduŋa senüŋ feşān žafer 

Peykān-ı tįr-i ķahruŋa cān-ı ‛adū hedef 

 

9. Pür-sūz-ı nįm-nā’ire-i nehyüŋ ehl-i sāz 

Pür-tef ü tāb-ı āteş-i reddüŋ vücūd-ı def 

 

10. Şevķ-i fürū-ı rūy u cebįnüŋle rūz u şeb 

Ħurşįd ü māh olmada lebrįz-i tāb telef 

 

11. Ey mürşid-i hüdā cilā-ı derdüŋ eylemiş 

Pįr ü civāna śavma‛a-i ‛aşķı ma‛tūkef 

 

12. Mihr ü meh iki beyżesi nažar śabāĥ u şām 

Śaĥrā-yı rif‛atüŋde senüŋ çarħ-ı ber-keşif 

 

13. İķrār iden sa‛įd seni itmeyen şakį1134   

Olmaz ħalef çü nā-ħalef u nā-ħalef ħalef 

 

14. Zįr-i mehār-ı ‛aşķuŋ olup üştür-i felek 

Ħurşįd ü meh degül śaçılur pāre pāre kef 

 

15. Erĥāme ĥükm-i da‛vetüŋi eyleseŋ revān 

Aślābdan1135 nübüvvetüŋ iķrār ider nuŧuf1136 

 

16. Baķmaz kemāl-i devlete noķśān-ı ‛izzete 

Eyler gedā-yı kūyuŋ o sevdāyı ber-ŧaraf 

 

                                                      
1131 maṭį‛dür ħilāf: maṭį‛-i  ħilāfdür D. 
1132 selef: śalef D. 
1133 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
1134 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
1135 Aślābdan: Aślā beden D. 
1136 Nuŧuf: natuf D. 
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17. Mihr-i münįr tāb-ı kemāl ile pür-zevāl 

Rūy-ı ķamerde leke-i noķśān-ile kelef 

 

18. Ķalbümde meyl-i kūyuŋ ile dāġ-ı iştiyāķ 

Cānumda güft ü gūyuŋ ile şūriş ü şeġaf 

 

19. Ŧūmār-ı cürm-i ħˇāce-i ‛afvuŋ iderse fetĥ 

Żam oluna her ne deŋlü gelür kisreden eħaf 

 

20. İtme metā‛-ı derdini benden daħı dirįġ 

‛Ālem egerçi ŧālibidür naķd-i cān-be-kef 

 

21. Olsun muĥabbetüŋle göŋül mihr ile bilür 

Yansun ķoma sivā-yı derūnum miŝāl-i ħaf 

 

22. Redditme cevher-i vaśf-ı źātuŋda nažmımı1137 

Olsun güher ķabūlüŋ ile pāre-i ħazef 

 

23. İķbāl-i dehredūr hevesüm lā-beķā iken 

‛Ömr-i ‛azįzüm olmada yoķ yerlere telef 

 

24. ‛Ālem-i tarf tarf çekilür āsitānuŋa 

Eyle bu lā-mekāna daħı dergehüŋ kenef1138 

 

25. İtdürme ser-fürū felege kām-ı dehr içün 

Ĥayvān-ı miŝāl olmayayum nāžır-ı ulūf 

 

26. Şehr-i celālüŋi nice vaśf eylesin Nažįm 

Bu kārgāh-ı dehr aŋa dükkānçe-i ĥıref1139 

 

27. Olsun revān pāküŋe teslįm śubĥ u şām 

Envā‛-ı Muĥammedün ile śad kārvān-ı Taĥif1140 

 

28. Hemvāre dostānuŋ olup şād u kāmrān 

Olsun naśįb-i düşmenine nāle vü esef 

 

 

 

                                                      
1137 cevher-i vaśf-ı: vaśf-ı cevher-i D./ nažmımı: Nažįmį D. 
1138 kenef: künef D. 
1139 ĥıref: ĥarf D. 
1140 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
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1521141 

Destūr Yā Kān-ı Mu‛cizāt 

Seri’ Bahri 

Müfte‛ilün/Fā‛ilātü/Müfte‛ilün/Fā 

 

1. Ķısmet-i rızķ  eylemiş ezelde daħı Ĥaķ 

Naĥnü ķasemŋā1142 yeter tesellį-i muŧlaķ 

 

2. Rızķ içün itme niyāz denį vü le’Įme 

Āb-ı ruħuŋ yoķ yere dökülmesün aħmaķ 

 

3. Gūşe-nişįn ol yüri edānį-i ‛aśruŋ 

Ādem iseŋ eyleme ķapularını dök 

 

4. Va‛de-i ferdāsına ṣalarsa eger kim 

Fāķadan eyler seni tamām ṣalıncak 

 

5. ̔Aķl-ile ferzįn iken ķoyup seni açmaz 

Faķr-ile şāh-māt ider sürer saŋa beydaķ 

 

6. Minnet iderseŋ eger ricāline it kim 

Himmeti itsin seni merāma muvaffaķ 

 

7. Himmet-i śāĥib-nažar ki ħāki zer eyler 

İstemez iksįrine nuĥās-ile zeybek 

[141b] 

8. Sende el var iken ele āyiş inanma 

Gūş dutup ‛ibretü’l-naśįĥatüme baķ 

 

9. Çarħ-ı felek ħarcınuŋ ĥisābun idince  

Her ser-i meh gösterür hilāl aŋa barmaķ 

 

10. Naķşına olma firįb bu zāl-i sipihrüŋ 

Reng geçer ‛āķıbet o cādū-yı ezraķ 

 

                                                      
1141 Yahya Nazîm D.3., Kaside, s. 109-113. 
1142  

 ًّ اَُهْم يَْقِسُموَن َرْحَمَت َرب َِك  نَْحُن قََسْمنَا َبْينَُهْم َم۪عيَشتَُهْم فِي اْلَحٰيوةِ الدُّْنَيا َوَرفَْعنَا َبْعَضُهْم فَْوَق بَْعٍض دََرَجاٍت ِليَتَِّخذَ بَْعضُ ُهْم بَْعضاً ُسْخِريا

ا يَْجَمعُونَ   Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar? Dünya hayatında onların : َوَرْحَمُت َرب َِك َخْيٌر ِممَّ

geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için, (çeşitli alanlarda) kimini 

kimine, derece derece üstün kıldık. Rabbinin rahmeti, onların biriktirdikleri (dünyalık) şeylerden daha 

hayırlıdır. (Zuhruf sûresi 32. âyet). Kasemna sözünün bir anlamı da “ant içtik”tir. Ancak edebi metinlerde 

bu sözle daha çok rızık konusu işlenmiştir. 



287 
 

11. Bār-ı vücūd eyleme perend1143 u ĥarįri 

‛Āleme ‛üryān gelen gider yine çıplaķ 

 

12. Mihrine itme nigāh ne nāžir-i māh ol 

‛Ārife virmez felek śu içmege bardaķ 

 

13. Def gibi uyma uśūlüne ĥaźer1144 devrüŋ1145 

Ķadrüŋi raķķāś-ı çarħ ider senüŋ alçaķ 

 

14. Şöhrete meyl eyleme śaķın olur āfet      

Na‛t-ı şeh-i enbiyā yeter saŋa revnaķ 

 

15. Dāvar-ı kevn ü mekān ki ‛arż u semāda 

Ĥükmüŋe ins ü melek mutį‛-i muŧavvaķ 

 

16. Ħusrev-i ‛arş āsitān ki cāhına itmiş  

Kevn ü mekān-ile Ĥaķ dü-‛ālemi mülĥaķ 

 

17. Rehber-i ehl-i ŧarįķ feżā rev-i1146 taĥķįķ 

Peyk-i Ĥaķ aŋa refįķ bıraķ aŋa eblaķ 

 

18. Neyyir-i1147 śubĥ-ı hüdā meh-i şeb i İsrā 

Nūrdan itmiş Ħudā vücūdını müştāķ 

 

19. Nām-ı şerįfi anuŋ Muĥammed ü Aĥmed 

Nuŧķ-ı laŧįfi anuŋ muśaddıķ u aśdaķ 

 

20. Eylese yezel-i ĥükm o muħbir-i śādıķ 

Dehr-i dutar na‛ra-i pey-ā-peyi śıddıķ 

 

21. Źāt-ı mükerrem1148-güsterį hemįşe mükerrem1149 

Ķavl-i ĥakem-perveri hemįşe muśaddaķ 

 

22. Ħilķat-i levlāk anuŋ vücūduŋa lāyıķ 

Tāc-ı le ‛amrük anuŋ cenābına elyāķ 

 

                                                      
1143 perend: pūrend D. 
1144 uśūlüne ĥaźer: ĥaźer uśūlüne D.  
1145 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
1146 feżā rev-i: feżār u D. 
1147 Neyyir-i: Nįr-i D. 
1148 mükerrem: kerem D. 
1149 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
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23. Žāhir ü Bāŧın odur vücūh ile aķdem 

Evvel ü āħir odur vücūh ile esbaķ 

 

24. Ħusrev-i fermān revā gedāsı o şāhuŋ 

Rütbe-i ‛izz ü ‛alā o şāha ķul olmaķ  

 

25. İns ü perį vü melek yetįm-i ĥaķįķat 

Cümle nebį vü rusül ŧufeylį muĥaķķaķ 

 

26. Münkesir-i ‛izzeti hezār muķarnes 

Münhedüm-i rif‛atı hezār-ı ħūrna‛ķ 

 

27. Olmuş o deŋlü vaśi‛ riyāż-ı celāli 

Kim aŋa bir śuffedür bu ķaśr-ı muŧabbaķ 

 

28. Olmuş o ķadr-i1150 refi‛ revāķ-ı kemāli 

Kim aŋa āvįzedür sipihr-i mu‛allaķ 

 

29. Ebrū-yı  i‛cāz1151 ile işāret idince 

Ķurś-ı mehi eyledi benān-ı iki şaķ1152 

 

30. Kevn ü mekān olmaya muĥįŧ āb-ile dolsa1153 

Ķal‛a-i iclālinüŋ kenārına ħendeķ 

 

31. Rezm-i demüŋde olur o server-i dįnüŋ 

Şuķķa hidāyet žafer sipāhına sancaķ 

 

32. Śadme-i ħūr ĥaşmeti memālik-i a‛dā 

Söndi büti düşmenüŋ şikest olup el-ĥaķ 

 

33. Bār ki ĥafžı tek muķįmi olanlar1154 

Yazıla yevmü’s-su‛al cebįnine mu‛taķ 

 

34. ‛Arş berįn-i dergehe serūş-ı sipehā 

Ey dem-i rūz-ı nedem ‛uśātına eşfaķ 

 

35. Sensün o memdūĥ-ı Ĥaķ ki olsa yaşatmaz 

Śofra-i evśāfuŋa adįm-i zemįn-raķ 

 

                                                      
1150 Olmuş o ḳadr-i: Ol ḳadar olmuş D. 
1151 i‛cāz: i‛rāz D. 
1152 Şaķ: şāķ D. 
1153 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
1154 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
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36. Ebrū-yı yek mevcinüŋ işāreti besdür 

‛Afvuŋ ile cürmümüz muĥįŧ ile zevraķ 

 

37. Mest-i mey-i medĥüŋe senüŋ dü-cihānda 

Olmaya vaśfuŋ gibi raĥįķ-ı mürdeķ 

 

38. Maĥmūd-ı tek ‛ācizi ĥarįri vü Ĥassan  

Menķabetüŋ ķāśırı lebįd ü Ferezdaķ 

 

39. ‛Aķl-ile olmaķ muĥāl ŝenā-yı śıfātuŋ 

Kimseye keşf olmadı o nüsħa-i muġlaķ 

 

40. Ĥüsn-i ķabūl ola ümįd o ki mažhar 

Yoħsa bu nažmuŋ Nažįm olursa da ancaķ 

 

41. Başla du‛āya yeter bu teng-i feżāda 

Edhem-i kilk-i siyeh iyi oynadı                             

 

42. Tā ki dem-ā-dem ala naśįbini herkes 

Tā ki vire rızķımuz hemįşe bizüm Ĥaķ 

 

43. Rūĥına teslįm ola śalāt u taĥiyyāt 

Śubĥ u mesā dem-be-dem ķıyāmete dek çek 

[142a] 

44. Dest-i ķażā vü ķader vücūd ‛adūya 

Cūp-ı muśįbet ile müdām ola maŧraķ 

 

1531155 

Destūr Yā Seyyidü’l-Mürselįn 

Remel Bahri 

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

1. Ħıżr-ı endįşe olup vādį-i ma‛nāda1156 refįķ 

‛Azm-i rāh eyledüm Allāhu veliyyü’t-tevfįķ 

 

2. Benüm ol baĥr-ı ma‛ānį güher-i feyż-i śadef 

Ki ser-ā-ser ola her ķaŧresi bir baĥr-i ‛amįķ 

 

                                                      
1155 Yahya Nazîm D.2., Kaside, s. 53-55. (Bu kaside a.g.e.’de 64. beyitten itibaren başlamaktadır.) 
1156 ma‛nāda: mezāda D. 
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3. Benüm ol Bū ‛Alį-i dehr ki saŧr-i süħanum 

Olmada rāz-ı ma‛ānį ile cāy-ı tedķįķ 

 

4. Ben o āteş-dem-i nažmum ki olur ĥussāduŋ 

Ħırmen-i nāŧıķası berķ-ı ħayālümle ĥarįķ 

 

5. Kesr-i şān-ı süħanumdur bilür erbāb-ı füsūn  

Şi‛rümi sehven eger siĥr-ile itsem taṭbįķ 

 

6. Mesned-ārā-yı beyānumla dür-i ma‛nāyı  

Eyledüm ħande zenān-rūy- ı ĥasūde taġlįķ 

 

7. Āsiyāb-ı süħanı kendüme ben döndüricek 

Eyledüm ħırmen-i endįşede śad fikr-i daķįķ 

 

8. Çeşm-i ‛işred-gede-i ma‛rifetüm kim şi‛rüm 

Olmada bezm-i kemāl ehline śahbā-yı raĥįķ 

 

9. Bāzū-yı Rüstem-i tab‛umla benüm pençe dutan 

Ķahramān olsa hünerde gören eyler taĥmįķ 

 

10. N’ola taķŧįr-i gül-āb-ı süħan itsem itmiş 

Ĥikmet-i Ĥaķ ķalemüm lüle vü ŧab‛um inbįķ 

 

11. Süħana pāküme beŋzer mi benüm şi‛r-i ĥasūd 

Bir midür ķıymet-i yāķūt-ile miķdār-i ‛aķįķ 

 

12. Ĥaķ bilür nažm-ı feraĥ-baħşuma nisbetle benüm 

Ħaśm-ı dūnuŋ kelimātı heźeyānu terzįķ 

 

13. Dest-i pehnā-yı beyānı ser-i ħaśma itdüm 

Reh-i āmed-şüd-i endįşe gibi teng ü refįķ 

 

14. Merĥabā peyk-i şitābān-ı ma‛ānį ki müdām 

Ħāŧırum müjde-i śad-feyż ile eyler teşvįķ 

 

15. Zer-i ħāliś gibi maķbūl ‛ayār-ı süħanum 

Rāst-mi‛yārı hüner olmada bu ŧab‛-ı reşįķ 

 

16. Ġayra muĥtāc degül rāh-ı süħanda besdür 

Ŧab‛uma na‛t-ı şehenşāh-ı Resūl yār-ı sadįķ 
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17. Eylerem defter-i endįşemi itdükce yekūn 

Raķam-ı menķabet-i źāt-ı şerįfüŋ tefrįķ 

 

18. Faħr-i ‛ālem ki anuŋ medĥin iderdüm şeb u rūz 

Süħanum midĥatine olsa sezā-vār u haķįķ 

 

19. Hādį-i din ki hemān tābi‛-i fermāni degül 

Şer‛ini cān-ile düşmen daħı eyler taśdįķ 

 

20. Gül-bin-i efrūz-ı çemen-zār-ı nübüvvet kim anuŋ1157 

Buldı źātiyle şeref bāġce-i şer‛-i veŝįķ 

 

21. Mefħar-ı kevn ü mekān pādişeh-i her dü-cihān 

Merĥamet-güster-i devrān-ı ħudāvend-i şefįķ 

 

22. Śadr-ı pĮrāy-ı serā-perde-i Ķābe ķavseyn1158 

Aĥmed-i mürsel o şāhenşeh-i mülk-i taĥķįķ 

 

23. O Ħudāvend-i dü-‛ālem ki deriŋde olmuş 

Śıdķ-ile ‛abd-i kemer-beste cenāb-ı śıddıķ1159 

 

24. O şehenşāh-ı rusül ħayl ki çün ŧūbā-ħuld 

Cilve-i ķaddi ile buldı şeref beyt-i ‛atįķ 

 

25. Ruħ-ı ķudsü ĥarem-i cāh-ı celālüŋde muķįm 

‛Aķl-ı kül mevce-i deryā-yı kemālüŋde ġarįķ 

 

26. Śofra-i ķadrine zerrįn-i legençe ħurşįd 

Olsa şāyeste meh-i nev aŋa sįmįn-ibrįķ 

 

27. Ħānümān-ı żu‛afā sāye-i ‛adlüŋde emįn 

Dūdmān-ı ħuśemā āteş-i ķahrında ĥarįķ 

 

28. Kehkeşān śanma görüp gerden-i gerdūnı ezel 

Ŧavķ-ı ‛aşķı o şeh-i ‛ālemüŋ itmiş taŧvįķ 

 

29. Śad olurdu ħuśemā yollarına olma ger 

Ħānķāh-ı keremi şahre-i1160 ehl-i ŧarįķ 

 

                                                      
1157 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
 iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu. (Necm Sûresi (Peygambere olan mesafesi)  فََكاَنُۜقَاَبُۜقَْوَسْيِنُۜأَْوُۜأَْدنَىَُٰۜ 1158

9. âyet) 
1159 Bu beyit a.g.e.’de sonraki kasidenin 1. beyitidir. 
1160 şahre-i: şöhret-i D. 
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30. Sākin-i bāġce-i ĥıfžuŋa endįşe-i mevt 

Ĥaķ bu itmek gibidür emr-i muĥāle ta‛lįķ 

 

31. Şāh-ı ķudsį sipehā ‛arş mekān pādişāha 

Ey ħudāvend-i ħaŧā-pūş u ‛aŧā-baħş u şefįķ 

 

32. Sensün ol Ħusrev-i yektā ki olup emrüŋe rām 

Var mıdur bendeligüŋ eylemeyen hįç fāriķ 

 

33. Rūşen it pertev-i mihrüŋle Nažįm-i zāruŋ 

Ķoma kāşāne-i cān u dilini beter u żįķ 

[142b] 

34. Şefķat it ĥāline žulmet-gede-i ‛iśyānda 

Ķalmasun ‛āciz ü dermānda vü nā-çār u sefįķ 

 

35.  Yeter ey ħāme du‛ā eyle idüp ħatm-i kelām 

Āħir-i ŧarĥ-ı süħanda budur elbetde ŧarįķ 

 

36. Tā ki erbāb-ı dile deştgeh-i ma‛nāda 

Ħıżr-ı ilhām ola feyż-i ilāh ile refįķ 

 

37. Ola rūĥ-ı şeh-i kevneyne śalat-ile selām  

Eyleye bedreķa-i ümmetini Ĥaķ tevfįķ 

 

1541161 

Destūr Yā Şefį‛ül-Müźnibįn 

Hezec Bahri 

Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Mefā‘įlün/Mefā‘įlün 

1. Vücūduŋla şeref buldı senüŋ ey mažhar-ı levlāk 

Ķabā-yı Ķābe ķavseyn1162 ü serįr-i kişver-i levlāk 

 

2. Şeh-i mülk-i nübüvvetsün senüŋ źāt-ı şerįfüŋdür 

Şehenşāh-ı risālet-taĥt u śāĥib efser-i levlāk 

 

3. Ħidįv-i nām-dār Mekke-i1163 şāh-ı śāĥibü’l-mi‛rāc 

Ħudāvend-i Medįne Ħusrev-i nām āver-i levlāk 

 

                                                      
1161 Yahya Nazîm D.2., Kaside, s. 57-59. 
 iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu. (Necm Sûresi (Peygambere olan mesafesi)  فََكاَنُۜقَاَبُۜقَْوَسْيِنُۜأَْوُۜأَْدنَىَُٰۜ 1162

9. âyet) 
1163 mekke-i: emgeh-i D. 
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4. Ħıyābān-ı nübüvvetde sehį serv-i le‛amrük1164berk1165 

Gülistān-ı risāletde ħırāmān ‛ar‛ar-ı levlāk 

 

5. Senüŋ çün oldı bezm-i kibriyāda ey ĥabįb-i Ĥaķ 

Şarāb-ı vaĥdet-i źāt-ile memlū sāġar-ı levlāk 

 

6. Senüŋ cephende lāmi‛ berķ-ı envār-ı tecellāyı 

Senüŋ rūyuŋda ŧāli‛ feyż-i nūr-ı ezher-i levlāk 

 

7. Nigāristān-ı ħilķatde yed-i ķudretle taśvįrüŋ 

Seni1166 rūĥ-ı muśavver eylemiş śūret-ger-i levlāk 

 

8. Sa‛ādetle o dem kim seyr-i iķlįm-i vücūd itdüŋ 

Mübārek-bad ŧarĥ oldı senüŋçün çāder-i levlāk 

 

9. Żiyāfetħāne-i ma‛būdu teşrįf eyleyüp źātuŋ 

Firūzān oldı vaśfuŋ micmerinde ‛anber-i levlāk 

 

10. Cemālüŋ maşrıķ-ı śubĥ-ı hüdā nūr-ı Ħudāsun sen 

Cebįnüŋ maŧla‛ül-envār-ı mihr-i enver-i levlāk 

 

11. Vücūduŋ fülk-i baĥr-ı lā-yezālĮdür ki śalmış fer 

Livā-yı li-ma‛Allāh ile anda lenger-i levlāk 

 

12. Firūzān behcetüŋle māh-ı bedr leyletü’l-isrā 

Dıraħşān ŧal‛atüŋle mihr-i pertev güster-i levlāk 

 

13. Derūnuŋ baĥr-i bį-ka‛r-ı ledün deryā-yı ‛irfāndur 

Vücūduŋ genc-i pür-esrār-ı kān-ı gevher-i levlāk 

 

14. Ŧulū‛ı bedr-i źātuŋ kā’ināta eyledi tebşįr 

Pür itdi kevni ser-tā-ser fürūġ-ı aḫter-i levlāk 

 

15. Mükaĥĥal kühl-i māzāġu’l-baśarla1167 çeşm-i ĥaķ bįnüŋ 

Münevver ŧal‛atüŋ mir’at-i rü’yet cevher-i levlāk 

 

                                                      
 Ömrüne andolsun ki onlar (şehvetten) gözleri dönmüş" (:Melekler, Lût’a) لَعَْمُرَك إِنَُّهْم لَِفي َسْكَرتِِهْم يَْعَمُهونَ  1164

hâlde, sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlar (Bu durumda asla seni dinlemezler)" dediler. (Hicr Sûresi 

72. âyet) 
1165 berk: -D. 
1166 Seni: Senüŋ D. 
 Göz (gördüğünden) şaşmadı ve (onu) aşmadı. (Necm Sûresi 17. âyet) َما َزاَغ اْلبََصُر َوَما َطغَىٰ  1167
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16. Müzeyyen levĥ-i maĥfūž u ķalem vaśf-ı cemįlüŋle 

Müźehheb medĥ-i pāküŋle ser-ā-ser defter-i levlāk 

 

17. Münevver şem‛-i źātuŋla dem-ā-dem cāmi‛-i ‛irfān 

Müşerref maķdem-i ķadrüŋle dā’im minber-i levlāk 

 

18. Müsaħħar eyledüŋ āfāķı hep mihr-i nübüvvetle 

Benān-ı şānuŋa şāyestedür engüşter-i levlāk 

[143a] 

19. Olurlar sāye-i luŧfuŋda āsūde Süleymānlar 

‛Aceb mi açsaŋ evc-i lā-mekānda şehper-i levlāk 

 

20. ‛Adūnuŋ sįnesi śad-pāre bāġrı çāk çāk oldı 

Olaldan ķabża-i vaśfuŋda tįġ u ħançer-i levlāk 

 

21. Taĥiyyāt ü selām olsun saŋa tā kim Nažįm-āsā 

İde herkes nu‛ūt-ı źātuŋı pür-zįver-i levlāk 
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SONUÇ 
 

Eski Türk Edebiyatına kaynaklık eden eserler arasında yer alan mecmualar, şiirler için 

önemli bir kaynaktır ve içerisinde antoloji özelliği gösteren seçme şiirlere yer vermesi 

bakımından da önemli bir görev üstlenmektedir. Divan şiiri geleneği içinde asırlardan 

beri birçok şair gün yüzüne çıkmışken mecmualar vesilesiyle şairlerin o zamana kadar 

ortaya çıkmayıp tozlu raflarda kalan şiirleri de bulunabilmektedir. İşte bu mecmualar, 

geleneğin ruhunu ortaya koymada önemli bir merci görevindedir. Bu kapsamda yapılan 

çalışmalar, sonra yapılması gereken diğer araştırmalara hiç şüphesiz önemli katkılar 

sağlayacaktır.  

İncelenen bu mecmua kapsamında, çalışmaya başlarken; giriş kısmında çalışmanın 

amacı, önemi, yöntemi ve konusuna değinerek mecmua hakkında genel-geçer bilgi 

verilmiştir. Daha sonra mevcut çalışmamız olan Süleymâniye Kütüphanesi Galata 

Mevlevîhânesi’nde 170 numara ile kayıtlı olan Mecmu’âtü’l- Eş’âr hakkında ve 

mecmuanın kuruluş aşaması, imlasında izlenen yöntem hakkında bilgi verilmiştir. 

Hazırlanan bu mecmua, 217 sayfadan oluşmakta ve bu çalışmaya konu olan kısım ise 72-

142 sayfa aralığını içermektedir. Kayıtlı olan bu mecmuada 14. yüzyıldan 19. yüzyıla 

kadar birçok seçme şairlerin şiirleri yer almaktadır.  

Herhangi bir kronolojik sıra gözetilmeyen mecmuada toplam 36 şair bulunmaktadır. Aynı 

şairlerin farklı şiirleriyle beraber toplam 154 şiiri içermektedir.  

Mecmuada yer alan toplam 36 şairden 23 tanesinin hayatlarına çeşitli kaynaklardan 

ulaşılmış ve bu şairlerin yaşam öyküleri ile eserleri hakkında kısaca bilgi verilmiştir. 

Mecmuadaki şiirlerde belli bir nazım biçimine bağlı kalınmamış ancak gazel ağırlıklı 

nazım şekli kullanılmıştır. Toplam 92 gazel, 40 kaside, 7 muhammes, 6 müseddes, 4 

murabba, 2 tercî-i bend, 2 nefes, 1 tahmis nazım biçimi kullanılmıştır.  

Mecmuada yer alan şairlerin şiirlerinde kullanılan nazım şekilleri ve sayılarını alfabetik 

şekilde şairleri de içeren bir tablo hazırlanmıştır. Daha sonra Mecmuaların Sistematik 

Tasnifi Projesi kuralları dikkate alınarak şiirlerin varak numarası, şiirlerin matla ve 

mahlas beyitleri/bendleri/dötlüğü, nazım şekilleri, vezin bilgileri, şairlerin isimleri bir 

tablo halinde hazırlanmıştır. İncelenen mecmuanın aruz kalıpları, bahirlerine göre tasnif 

edilmiş ve hangi kalıbın hangi şiirlerde yer aldığı belirtilmiş; hece ölçüleri, hece sayısına 

göre sıralanmıştır.  
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Yapılan bu çalışma kapsamında şiirlerin çoğunu Alevî-Bektâşî geleneğine ait şiirler 

oluşturmaktadır. Şiirlerde Allah aşkı, peygamber sevgisi, Hz. Ali sevgisi, Ehl-i Beyt’ten 

olan Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin sevgisi, On İki İmamı ihtiva eden konular işlenmektedir. 

Mecmuada hece ölçüsü ile yazılmış iki şiir bulunmakta; bu şiirlerde de Alevî-Bektâşî 

geleneğini yansıtan ve bu inancın önemli temsilcilerinin anlatıldığı nefesler yer 

almaktadır. 

Alevî şairler arasında yedi ulu ozandan biri olan Seyyid Nesîmî önemli bir yeri tutar. 

Nesîmî Arapça-Farsça geleneği dışında Türkçenin sözcüsü olmuş ve düşüncelerini tüm 

insanlığa yaymak için Anadolu’nun birçok yerini dolaşmıştır. Bu neticeyle geniş bir halk 

kitlesini etrafında toplamış ve idam edildikten sonra da takipçileri tarafından düşünceleri 

yayılmış ve sevenleri her çağda gittikçe artmıştır. Şiirlerinde farklı mahlaslar kullanan ve 

isim konusunda karışıklık atfedilen şairin özellikle Alevî ve Bektâşi toplumu üzerinde 

etkili olduğu; bilinmektedir.  

Mecmuanın incelenirken bazı şiirlerde bulunan kelime/mısra müstensih tarafından 

değiştirildiği gözlemlenmiştir. Bu kısımları kendi ilmine ve bilgisine göre dizmiş ancak 

kafiye ve redif kısımları olduğu gibi kalmış ve değiştirmemiştir. Yazılan bu farklar dipnot 

ile sayfanın alt/dipnot kısmında belirtilmiştir. 

Mecmuada yer alan şiirlerin her biri sırasıyla kontrol edilmiş ve divan veya eş değer 

akademik çalışmalarda karşılaşılan şiirler, mecmuada yer alan şiirler ile mukayese 

edilmiş ve bunlar arasındaki farklar da dipnot ile ortaya konulmuştur.  

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

edilerek verilmiştir. Divan şiirinde âyet ve hadisler şiirin merkezi konumundadır. Bu 

âyetlerin Arapça orijinal şekilleri dipnotla gösterilmiştir. Âyetin devamında ise meali 

verilmiş ve sonra hangi âyetin kaçıncı sûresi olduğu belirtilmiştir. 

Eski Türk Edebiyatı geleneği içinde mecmualar, günümüz araştırmacıları için önemli bir 

merkez konumundadır. Tezkirelerde ismi geçmeyen pek çok şairi ve şaire ait şiirleri 

ortaya çıkarmada çok önemli bir alan ihtiva eder. Mecmualardan yola çıkarak bir kısım 

şairlerin divanları da bu yolla oluştulmaktadır. Bu yüzden mecmualar, şairlerin şiirlerinin 

gün yüzüne çıkarılmasıyla edebiyat tarihinin inkişâfı için büyük katkılar sunmaktadır. 

Yapılan bu çalışma ile arzu edilen; geleneğin içerisinde harmanlanıp da adı duyulmamış 

olan şairleri merkeze alarak gün yüzüne çıkarmak ve ilim âlemine tanıtmak; adı 

duyulmasına rağmen divanı veya diğer eserlerinde olmayan şairlerin şiirlerinin de gün 
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yüzüne çıkarılıp sonradan yapılması gereken araştırmalara bir nebze de olsa katkıda 

bulunulmasıdır. 
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olarak, bulunduğu bölgenin okulu olan Süleyman Şah İlköğretim Okulu, ardından 

Kâğıthane ilçesinde bulunan Kâğıthane İmam-Hatip Ortaokulunda okumuş ve sonrasında 
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