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GİRİŞ 
 

Esrâr Dede’nin Hayatı, Eserleri ve Sanatı 
18. asır, birbiri ardınca gelen savaşlar ve yenilgiler, bir taraftan da iç 

karışıklıklar ve ekonomik sıkıntılarla imparatorluğun ciddi sarsıntılar geçirdiği, 
çöküşe doğru gidişin daha da hızlandığı bir dönemdir. İlk defa barış yapmaya zorlanan 
taraf durumuna düşen Osmanlılar, askerî ve idari alanlardaki yenileştirme 
çabalarından da istenilen sonuçları alamaz. Siyasi ve sosyal yapıdaki bütün 
olumsuzluklara rağmen kültürel hayattaki canlılık ise devam eder.  Divan edebiyatı, 
18. asırda önceki yüzyılın devamı olarak gelişmesini devam ettirmekle birlikte çok 
daha renkli, eklektik bir görünüm arz eder. 17. asırda önemli temsilcilerini yetiştiren 
Sebk-i Hindî ve hikemî söylem, bu asırda da etkisini devam ettirir; fakat şairler daha 
çok Hint üslubuyla zirveye çıkan külfetli, sanatkârane söyleyişe tepki olarak şairlerin 
kudema tarzı dediği klasik üslubu tercih ederler. Bu, mevcut estetik anlayışı içinde 
bütün imkânları zorlayan bir edebiyatın yeniden geriye dönüşüdür. Sâbit’te bir tutku 
hâline gelen, halk zevkinin dili ve hayat tarzıyla şiire taşınması da, başta Nedîm olmak 
üzere bu asrın birçok temsilcisinin aslî gayelerinden biri olur.  

Böyle bir ortamda yetişen Esrâr Dede, fikrî olarak Galib’in etkisi altında 
kalmakla birlikte, daha çok klasik üslup yolunda şiirler kaleme alan bir şairdir.  Esrâr, 
Mevleviliğe intisabından ölümüne kadar geçen üç yıl gibi kısacık bir süreye birçok eser 
sığdırmayı başarmış benzerine ender rastlanabilecek bir şairdir. O, daha çok Mevlevi 
şairler hakkındaki tezkiresiyle tanınmakla birlikte, lirik, külfetsiz, zarif bir dille 
söylediği şiirleriyle de ihmal edilmemesi gereken bir şairdir. Elinizdeki eser, Esrâr 
Dede’nin daha önce tarafımızca yayımlanan Dîvân’ının1, yeniden gözden geçirilerek e-
kitap hâline getirilmiş şeklidir. Giriş ise, önceki çalışmamızdan yararlanılarak 
hazırlanan, şairin hayatı, eserleri ve klasik Türk edebiyatındaki yeriyle ilgili genel bir 
değerlendirmeyi ihtiva etmektedir.  

 

                                                           
1 Osman Horata (1998). Esrar Dede, Hayatı, Eserleri, Şiir Dünyası ve Dîvânı. Ankara: KB Yay. Dîvân üzerinde 
ayrıca bir doktora tezi hazırlanmıştır: H. Ali Kasır (1996). Esrâr Dede, Hayatı, Edebî Kişiliği ve Dîvânı’nın 
Karşılaştırmalı Metni. Doktora Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi. 
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A. Hayatı 
Esrâr Dede, Mevlevi şairler arasında önemli bir şöhrete sahip olmakla birlikte 

onun hayatı hakkında bildiklerimiz, Fatîn1 ve Mehmed Tevfîk’in2 eserleriyle İhsan 
Mahvî’nin Mevlevi Şairleri3 adlı basılmamış kitabında verilen bilgilerden ibarettir. 
Mahvî’nin eseri de, Esrâr’ın ölümünden çok sonra yazılmış olup daha çok sözlü 
rivayetlere dayanmaktadır. Bu sebeple, buradaki bilgilerin de ihtiyatla kullanılması 
gerekmektedir. 

Şiirlerinde “Esrâr” mahlasını kullanan ve Mevlevilikteki konumu sebebiyle 
“Esrâr Dede” unvanıyla tanınan şairin asıl adı Mehmed’dir. İstanbul’da doğmuştur.4 
Şeyh Gâlib’in Menâkıbu’l-Ârifîn’in yazma nüshalarından birisinin (Süleymaniye 
Kütüphanesi, Hâlet Efendi Mülhakı, No.46, vr.1a) ilk sayfasına düştüğü ve şairin Sütlüce 
(Haliç) semtinde doğduğunu belirten not ise kanaatimizce Esrâr’a ait değildir.5  

Esrâr Dede’nin doğum tarihi bilinmemektedir. Fakat Ergun, bir kaynak 
belirtmeden onun 1162/1748’de doğduğunu ve kırk dokuz yıl ömür sürdüğünü söyler.6 
Bundan sonra yapılan bazı çalışmalarda da bu tarih herhangi bir tenkide tabi 
tutulmadan aynen verilmiştir.7 Kanaatimizce Ergun’un bu konudaki kaynağı İhsan 
Mahvî’nin eseridir. Bu sebeple, başka bir belgeyle desteklenmedikçe şairin doğum tarihi 
konusunda kesin bir şey söylemek mümkün değildir.  

Esrâr Dede’nin, ailesi ve yetiştiği muhit hakkında da etraflı bir bilgi olmamakla 
birlikte, kendisinin Süleymaniye Kütüphanesi, Hâlet Efendi Mülhakı, No: 139’da kayıtlı 
Sultan Veled Dîvânı’nın “zahriyye” sine (cilt kapağının içine) yazdığı temellük 
                                                           
1 Fatîn Dâvûd (1271). Tezkire-İ Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul. 9. 
2 Mehmed Tevfîk (1290). Kâfile-i şu’arâ. İstanbul. 41.  
3 İhsan Mahvî’nin basılmamış olan ve varlığı Ergun’un Türk Şairleri’ndeki (İstanbul 1945: 1345-1346) “Esrâr 
Dede” maddesinde yaptığı alıntılardan öğrenilen Mevlevî Şairleri adlı eseri araştırmalarımız sırasında da 
bulunamamıştır. Burada, ondan yapılan alıntılar Ergun’un eserinden aktarılmıştır. 
İhsan Mahvî (1891-1936), son asır Mevlevi şairlerinden olup Vefa İdadisini bitirmiş daha sonra da 
memurluk ve öğretmenlik görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca Şeyh Celâleddin Dede ve Es’ad Dedelerden 
mesnevi okuyarak “mesnevihanlık” icazeti almıştır. (Mahvî’nin hayatı hakkında bk. Türk Dili ve Edebiyatı 
Ansiklopedisi. İstanbul 1981. C. 4. 347.) 
4 Fatîn Dâvûd (1271). Tezkire-İ Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul. 9; Mehmed Tevfîk (1290). Kâfile-i Şu’arâ. İstanbul. 
41; M. N. Tuman. Tuhfe-i Nâ’ilî. Milli Kütüphane. Yz. B.611. 42. 
5 Bu not, şairin Mevleviliğe giriş tarihi üzerinde durulurken ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. 
6 S. N. Ergun (1945). Türk Şairleri. İstanbul: Ülkü Bas. C. 3. 1344-1345.  
7 Hasan Aksoy (1995). “Esrâr Dede”. İslâm Ansiklopedisi. C. II. İstanbul: TDV Yay. 432-434; N. Sami Banarlı 
(1977). Resimli Türk Edebiyatı Tarihi. C. 2. İstanbul: MEB Yay. 790; Hasan Aksoy (1979). “Esrar Dede”. Tük Dili 
ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 3. İstanbul: Dergâh Yay. 105.  
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kaydından,1 sadece babasının ve dedesinin isimlerini öğrenebilmekteyiz. Buna göre, 
onun babasının ismi Ahmed-i Bî-zebân, dedesinin de Hasan ibn Osman’dır. Esrâr’ın 
H.1210/M.1795-96’da yani ölümünden bir yıl önce Galata’da yazdığı bu temellük kaydı 
şöyledir: 

“Vehebe’l-mülkü’l-feyyâzu’l-kavî ile’l-fakîr E’s-Seyyid Mehmed Esrâru’l-Mevlevî 
İbn Ahmed-i Bî-Zebân bin Hasan ibn Osman sâkin-i bük’a-i Mevleviyye der-Galata 
1210.” 

Burada şairin kendisini “seyyid” olarak nitelemesi, kanaatimizce tarikatlardaki 
asalet kaygısından kaynaklanan bir rivayetten öteye herhangi bir anlam ifade 
etmemektedir. Babası için söylediği “Bî-zebân” (Dilsiz) sıfatı da, tasavvufi muhitlerde 
alınan bir mahlastan ziyade onun sessizliği sebebiyle halk arasında verilmiş bir lakap 
olmalıdır.  

Esrâr Dede’nin öğrenimi ve mesleği hakkında, Fatîn ve Mehmed Tevfîk bir şey 
söylemezken; İhsan Mahvî,2 onun genç yaşta çeşitli “ulûm u fünûn” tahsil ettiğini, Arabi 
ve Farisî’den başka Rum, Latin ve İtalyan dillerini de “mükemmelen” öğrendiğini ve 
“hâcegân” sınıfına girerek “ta’lîm ve tedrîs” ile meşgul olduğunu söyler.3 Esrâr Dede de, 
Lügat’inin başında önce çeşitli ilimleri tahsil ettiğini, bu sırada Latin diline “bir miktar” 
vâkıf olduğunu söyleyerek İhsan Mahvî’nin görüşlerini doğrular: 

“Ammâ ba’dü fakîr-i nâ-çâr a’nî dervîş Mehmed Esrâr mukaddemâ ülûm u fünûn-ı 
şettâ tahsîline sa’y ü gûşişimiz avânında bi’l-ittifâk lügat-i Latiniyye ve 
Talyâniyye’ye bir mikdâr vukufumuz sebkat etmişdi.” (vr. 53b)4  

Mahvî, onun Latin ve İtalyan dillerini “mükemmelen” öğrendiğini söylemesine 
karşılık, şairin kendisi “bir miktar” vukufunun olduğunu ifade eder. Esrâr Dede’nin, bu 

                                                           
1 Bu belge, ilk olarak Üsküdar Mevlevihanesi şeyhi Ahmed Remzi Efendi tarafından bulunmuş ve Rusuhi 
Baykara’nın lisans tezinde kullanılmıştır. bk. Rusuhi Baykara (1939-1940). 18’inci Asır Şairlerinden Mehmet 
Esrar Dede’nin Hayatı, Tasavvufî, Edebî Şahsiyeti ve Eserleri. Mezuniyet Travayı. İstanbul: İstanbul 
Üniversitesi. 12.  
2 Aktaran S. N. Ergun (1945). Türk Şairleri. C. 3. İstanbul: Ülkü Bas. 1345-1346. 
3 “Hâcegân” kelimesi, “hocalar” anlamının yanında, Osmanlılarda kalemiyye sınıfının başındaki devlet 
ricali için kullanılmaktadır (bk. M. Zeki Pakalın (1946). Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü. İstanbul: 
MEB Yay. 693-694). Mahvî de, “talim ve tedris” ile medrese eğitiminden ziyade Divan-ı Hümayun’daki 
eğitimi kastetmiş olmalıdır. 
4 Aktaran S. Nüzhet Ergun (1945). Türk Şairleri. C. 3. İstanbul: Ülkü Bas. 1346. 
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dillerin yanında Arapça ve Farsçaya şiir yazabilecek kadar vâkıf olması onun iyi bir 
eğitim gördüğünü göstermektedir.1  

Oldukça geç sayılabilecek bir yaşta Mevleviliğe intisap eden Esrâr Dede’nin, 
Mevlevilikten önceki hayatı hakkında bunlardan başka bir bilgi yoktur. Fakat onun, 
hayatının bu döneminden bazı beyitlerde büyük bir pişmanlıkla söz etmesi dikkati 
çekmektedir. Manzum bir otobiyografisi gibi olan 246. gazelinde, Mevleviliğe 
intisabından önce içinde bulunduğu “topluluk”, dünyaya önem veren, külah ve 
hırkalarıyla irfan davası güttüğü hâlde aslında imanı olmayan, fitneci “har-meşreb” 
insanlar olarak nitelenir: 

Celîs-i dûn ararmış bezmine dünyâ vü mâ-fîhâ 
Kemâle erdik ammâ yanlarından ragbetim gitdi 

Cihânda merd-i sâhib-zât kadrin kimse bilmezmiş 
Bilir vardır deyü hayfâ ki bunca dikkatim gitdi 

Kallıp nâ-dân arasında hemân bir pula degmezmiş 
Saçıp bî-hude bunca gevher-i mâhiyyetim gitdi 

Meger erbâb-ı irfân zann olan hayvânmış cümle 
Tehî bâd-ı hevâ bunlarla vakt-i sohbetim gitdi 

Külâh u hırka ile bir alay har-meşrebân gördüm 
Helâk-i hayf hayf oldum elimden râdetim gitdi 
(…) 
Henûz îmânı yokdur da’vi-i irfân eder câhil 
Ne sırdır bu düşündükçe Hudâyâ fikretim gitdi 

                                                           
1 Esrâr Dede’nin gerek İtalyan, Latin ve Rum dillerini bilmesi, gerekse Dîvân’ındaki Hristiyanlıkla ilgili 
unsurlar, onun mensubiyeti hakkında akla bazı soru işaretlerinin gelmesine sebep olmuştur. Gölpınarlı 
(1983) bu konuda şunları söylemek gereğini duyar: 
“Anlaşılıyor ki Esrar Dede, Tevrat ve İncil’le epeyce meşgul olmuş ve okudukça bazı yerlerini Mevlânâ’ya 
işaret saymış, o da belki Mevlânâ gibi Rumca bellemiş, belki de Rumca bilmesine Galata’da oturuşu sebep 
olmuştur. (…) Burada şunu da söyleyelim. Esrâr, Hristiyan dönmesi değildir. Süleymaniye’nin Hâlet 
Efendi kitaplarının mülhak kısmında, 139 no’da kayıtlı Sultan Veled Dîvânı’nın 1a sahifesinde, kendi el 
yazısıyla temellük ketebesinden anlıyoruz ki, babası Ahmed-i Bî-zebân’dur (dilsiz). Onun babası 
Hasan’dır, onun babasının adı da Osman’dır.” Abdülbaki Gölpınarlı (1983). Mevlâna’dan sonra Mevlevîlik. 
İstanbul: İnkılâp ve Aka Yay. 288. 
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Bana gösterme suret bâtınında fitneler gördüm 
Cihândan göz yumarsam sanma dilden hiddetim gitdi (G. 246/4-11)1 

Esrâr’ı, gözleri kapandığında bile hiddeti gitmeyecek kadar öfkelendiren külahlı, 
hırkalı bu insanlar kimlerdir? Şairin, Mevleviliğe intisabından önce “hâcegân” sınıfı 
arasında bulunduğu bilindiğine göre; o, burada dünyevi arzular peşinde koşan kâtipler 
veya müderrisler grubunu mu yoksa herhangi bir din veya tarikat mensuplarını mı 
kastetmiştir? Eserden hareketle şairin biyografisi hakkında bir yargıya varmak 
sakıncalı olmakla birlikte, bunların “irfan davası” güdüp imana önem vermeyen 
insanlar olduğu belirtildiğine göre onun kastının “hâcegân” sınıfı olmadığını söylemek 
mümkündür.  

Esrâr Dede, tezkiresinin mukaddimesinde; “E’s-seyyid Esrâr-ı şikeste-dil ser-â-
pâ müstagrak-ı gird-âb-ı mâ-sivâ ve gavta-h’âr-ı lücce-i çûn ü çirâ âlûde-i çirk-âb-ı 
alâyık-ı dünyâ vü mâ-fîhâ iken…”2 diyerek; daha önce dünyevi zevklerin çirkefine 
bulaşıp “mâ-sivâ” girdabına battığını belirterek ne bir dinden ne de bir tarikatten 
bahseder.3  

Esrâr, bir rubaisinde ise (R. 87) önüne ardına bakmayıp Hazret-i Mollâ diyerek 
yola (Mevleviliğe) giren bir avuç “abdâl” olduklarını söyler. Bilindiği gibi “abdâl”, edebî 
metinlerde “derviş” anlamında kullanıldığı gibi Kalenderîler için unvan da olmaktadır. 
Esrâr ise “abdâl”ı hangi anlamda kullanmaktadır? Şairin, bu rubaisinin yanında 
Dîvân’ının birkaç yerinde de kendisini “Mevlevî abdâlı” (G. 178/2), “abdâl-ı fenâ” (G. 
246/16) gibi sıfatlarla nitelendirmesi hatta bir beytinde “çâr-darb”ı tavsiye etmesi (G. 
29/14) ve esrara düşkünlüğü (bk. Sürûrî’nin ölümü için düşürdüğü tarih), onun “abdâl” 
kelimesine özel bir anlam izafe etmeye çalıştığını düşündürmektedir. Fakat 
Kalenderîlik4, Mevlevilik üzerinde etkili olan tarikatlerden biridir. Birçok Mevlevide, bu 
bir hâl olarak karşımıza çıkmakta ve bazı dervişler kendilerini “Mevlevi abdalı” olarak 

                                                           
1 Burada belirtilen numaralardan ilki, Esrâr Dede Dîvânı’nın tenkitli metnindeki [Osman Horata (1998). 
Esrar Dede, Hayatı, Eserleri, Şiir Dünyası ve Dîvânı. Ankara: KB Yay.] şiirlerin, ikinciler de beyitlerin 
numaralarını göstermektedir.  
2 Esrâr Dede. Tezkire-i şu’arâ-yı Mevleviyye. Süleymaniye Kütüphanesi, Hâlet Efendi Mülhakı. No.109. vr.1b; 
İlhan Genç (hzl.) (2000). Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 3. 
3 Baykara, bu sözlerin Esrâr’ın Mevlevilikten önce bir tarikate intisap ettiğinin delili sayılabileceğini 
söyler [Rusuhi Baykara (1939-1940). 18’inci Asır Şairlerinden Mehmet Esrâr Dede’nin Hayatı, Tasavvufî, Edebî 
Şahsiyeti ve Eserleri. Mezuniyet Travayı. İstanbul: İstanbul Üniversitesi. 13-14].  
4 Bilindiği gibi Kalenderîlik, bu asırda Bektaşilik içinde eriyerek onun şemsiyesi altına girmiş 
bulunuyordu. bk. A. Yaşar Ocak (1992). Osmanlı İmparatorluğunda Marjinal Sufilik: Kalenderîler (XIV-XVII. 
Yüzyıllar). Ankara: TTK Yay. 210. 
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nitelendirmektedir. Esrâr Dede içinse, yukarıdaki hususlar göz önüne alındığında 
Kalenderîlik etkisinin Mevlevilikten önceki hayatından gelmiş olabileceği akla 
gelmektedir. Fakat bu konuda, gerek kaynakların gerekse şairin kendisinin sessiz 
kalması bir hükme varmamızı güçleştirmektedir. Fakat Esrâr Dede gibi yakın 
zamanlarda yaşamış, tanınmış bir şairin Mevlevilikten önce herhangi bir tarikate veya 
başka bir dine bağlılığı söz konusu olsaydı herhâlde meçhul kalmazdı. Bu sebeple onun 
Mevlevilikten önceki hayatını tam olarak aydınlatmaya eldeki bilgiler yeterli değildir.  

Mevlevilikten önce içinde bulunduğu muhitten memnun olmadığını açıkça ifade 
eden Esrâr Dede bir arayış içine girer. Fakat zamanını “muhabbet sevdasıyla” boş yere 
harcar: 

Etdi nice demler beni hayrân bu gayret 
Âyîne-i dil garka-i gerd-i keder oldı 
 
Sevdâ-yı mahabbetle gezip hayli zamânlar 
Esrâr-ı belâ-keş nice yıl der-be-der oldı (G. 247/16-17) 

Bu arayışlar onu, devrinin çok önemli bir eğitim ve kültür merkezi durumundaki 
Galata (Kulekapısı) Mevlevihanesine1 götürür. Esrâr’ın, tezkiresinin mukaddimesinde 
belirttiğine göre bu ansızın (nâ-gâh) olmuştur. O, dünyevi meşguliyetler peşinde 
koşarken Mevlânâ’nın dergâhına gelerek Şeyh Gâlib’in hizmetine soyunur: 

“… âlude-i çirk-âb-ı alâyık-ı dünyâ vü mâ-fîhâ iken nâ-gâh gerden-i cân-ı nâ-tüvâna 
kullâb-ı mahabbet-i hânedân-ı Mevleviyye güzerân ve dil-i nâ-çârımı bî-zâr-ı 
gâ’ile-i cân u çihân edip (…) dâhil-i dârü’l-emân-ı dergâh-ı ‘âlem-penâh-ı Monlâ-yı 
Rûm ve hâk-rûbî-i râh-ı fakr u fenâya şeb u rûz melzûm edip husûsâ şeyhim cenâb-

                                                           
1 Galata Kulesi yakınında bulunduğu için, yazma tarih kitaplarında ve belgelerde “Kulekapısı” adıyla 
anılan Galata Mevlevihanesi 1492’de İskender Paşa tarafından kurulmuştur. Zamanla harap olan bu tekke 
bir müddet Halvetî zaviyesi olarak da kullanılmıştır. Kasımpaşa Mevlevihanesinin kurucusu Abdî 
Dede’nin gayretleriyle tekrar Mevlevi tekkesi olarak canlandırılan Galata Mevlevihanesi, 1766’da yanmış 
ve yeniden inşa edilmiştir. Mevlevihane, 1794’te III. Selim, 1834’te de II. Mahmud tarafından esaslı bir 
şekilde tamir ettirilmiştir. 1925’te de diğer tekkelerle birlikte kapatılarak müze hâline getirilmiştir. Dört 
yüz otuz yıllık hizmeti sırasında yüzü aşkın Mevlevihane içinde en ünlüsü hâline gelen Galata 
Mevlevihanesi, yetmiş kadar divan sahibi şair yetiştirmiş, aynı sürede otuz Mevlevi şeyhi bu dergâhta 
postnişin olarak görev yapmıştır. Bu konuda bk. H. Hüseyin Ayvansarâyî (1281). II/42-49; Kerametli 
(1975). 15; Uzluk (1989). 297-300. 
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ı Gâlib Dede Efendi efâza’llâhü ‘aleynâ füyûzâtihî efendimiz hazretlerinin hâk-bûsî-
i hizmet-i meydân-ı Behişt-akrânlarıyla şeref-yâb…”1  

İhsan Mahvî de, bu konuda biraz daha ayrıntılı bir şekilde durarak onun “talim ve 
tedris” ile meşgulken bir merakla Galata Mevlevihanesi’ne uğradığını, dergâhın şeyhi 
olan Gâlib Dede’nin sohbetine katılıp bundan fevkalade etkilenerek ertesi gün 
Mevleviliğe intisap ettiğini söyler: 

“İbtidâ-yı hâlinde tarîk-i hâcegâna sülük ederek ta’lîm ve tedrîs ile meşgûl iken 
sâ’ika-i merâk u tecessüsle bir gün Galata Mevlevihânesi’ne ugrayıp dergâh-ı 
mezkûrda seccâde-nişîn-i irşâd olan Şeyh Gâlib Dede Efendi’nin huzûr-ı şerîfine 
dâhil olur. Esnâ-yı sohbetde Şeyh Gâlib Dede’nin dehân-ı maârif-beyânından südûr 
eden hakâyık-ı ma’neviyyeden fevka’l-had mütehassis olarak o gün dergâh 
kapusundan istemeye istemeye çıkarsa da meftûn-ı fezâ’ili oldugu Şeyh Gâlib 
Dede’ye karşı rûhunda hâsıl olan incizâb-ı rûhânî ile o geceyi bî-ârâm geçirmiş ve 
ale’s-sabâh pür-sûz u güdâz dergâh-ı müşterî-penâha şitâb ile Şeyh Gâlib Dede’nin 
dâmân-ı inâyetine ilticâ eyleyerek matbah-ı Mollâ’ya ikrâr-dâde-i teslimiyyet 
olmuşdur.”2  

Mehmed Tevfîk3 ve Fatîn4 ise, bu konuda sadece onun Mevleviliğe intisap ederek 
Galata Mevlevihanesinde “post-nişîn-i irşâd” olan Şeyh Gâlib’in yanında çileye 
soyunduğunu söyler.  

Esrâr Dede’nin, gerek tezkiresindeki sözlerinden gerekse kaynaklardaki 
bilgilerden Mevlevîliğe Şeyh Gâlib’in Galata Mevlevihanesine şeyh olmasından sonra 
intisap ettiği anlaşılmaktadır. Gâlib’in, Halil Nu’mân Dede’nin azli üzerine H. 9 Şevval 
1205 / M. 11 Haziran 1790’da şeyh olduğu5 göz önüne alındığında Esrâr’ın intisabı da bu 
tarihten sonraya rastlamaktadır.  

H. 1222/M. 1807-1808’de yani şairin ölümünden on bir yıl sonra istinsah edilen 
Esrâr Dede Dîvânı’nın İstanbul Üniversitesi, İbnül Emin T. 2594’te kayıtlı nüshasına 
düşülen notlar6 onun intisap tarihini belirlememize yardımcı olmaktadır. Büyük bir 

                                                           
1 Esrâr Dede. Tezkire-i şu’arâ-yı Mevleviyye. Süleymaniye Kütüphanesi, Hâlet Efendi Mülhakı. No.109. vr. 1b; 
İlhan Genç (hzl.) (2000). Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 3-4. 
2 Aktaran S. Nüzhet Ergun (1945). Türk Şairleri. C. 3. İstanbul: Ülkü Bas. 1345. 
3 Mehmed Tevfîk (1290). Kâfile-i Şu’arâ. İstanbul. 41. 
4 Fatîn Dâvûd (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul. 9. 
5 Sedit Yüksel (1980). Şeyh Gâlib Eserlerinin Dil ve Sanat Değeri. Ankara: İş Bankası Yay. 18. 
6 “Galata Mevlevihanesi’nde bin iki yüz on iki senesi irtihâl eden ârif-i billâh Şeyh Gâlib Efendi’den sâhib-
i dîvân Esrâr Dede inâbe ile terk-i mâ-sivâ edip biraz eyyâm şeyh müşârün-ileyhe kûçek olup vâsıl-ı tarîk 
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ihtimalle, kendisi de bir Mevlevi olan müstensih M. Atâ tarafından yazılan bu notta, 
Esrâr Dede’nin H. 1211/M.1796’da çilesini tamamladığı gece vefat ettiği söylenir. Şeyh 
Gâlib’in onun ölümü üzerine yazdığı tarihte de aynı ifadelere rastlanmaktadır (bk. 
Ölümü). Çile bin bir gün sürdüğüne göre, Esrâr Dede’nin de 1208/1793-1794 tarihinde 
yani Gâlib’in şeyhliğe tayininden üç yıl sonra intisap ettiği ortaya çıkar.  

Buna karşılık Esrâr Dede’yle ilgili bazı çalışmalarda1, Şeyh Gâlib’in Menâkıbu’l-
Ârifîn’in Süleymaniye Kütüphanesi, Hâlet Efendi Mülhakı, No: 46’da kayıtlı yazma 
nüshasının ilk sayfasına yazdığı aşağıdaki kayıtlara dayanılarak onun intisabı daha 
önceye çekilmiştir: 

“1. Südlüceli Mehmed’e sikke tekbîr olunmuşdur. Fî-Şevvâl 1205. 2. Konya’dan 
gelen Teberdâr Hâfız’ın refiki Seyyid Mehmed’e sikke tekbiri. Fî-Cümâde’l-âhire 
1206. 3. Mehmed’e sikke. Fî-Gurre-i Receb 1206.” 

Esrâr Dede’nin Konya’ya gittiğine dair bir bilgi olmadığı ve kendisini seyyid 
gösterdiği bilindiği için bunlar arasından ilkinin ona ait olabileceği düşünülmüştür. 
Bilindiği gibi Mevlevilikte sikke tekbiri iki türlüdür.2 Önce çileye başlayan bir dervişe 
(nev-niyâz) geldiği elbise ile hizmet ettirilir ve bu hizmetin sonunda aşçı dede 
tarafından sikkesi tekbirlenerek bir kat Mevlevi elbisesiyle “abâ” giydirilirdi. Bu geçici 
bir süre için verilen sikkeydi. Bin bir gün çilenin sonunda ise, dervişin sikkesi tekrar 
tekbirlenir ve “muvakkat” sikke artık onun malı olurdu.  

Buna göre, H. Şevval 1205 / M. Haziran 1790’da yapılan “sikke tekbiri”, ilk on sekiz 
günün sonundaki ise onun Gâlib’in şeyhliğe getirildiği bu tarihten (H. 9 Şevval 1205 / 
M. 11 Haziran 1790) birkaç gün sonra3; bin bir günün sonunda yapılan ise H. 
1202/M.1787-1788’de4 Mevleviliğe intisap ettiği ortaya çıkar ki bu da diğer bilgilerle 
çelişmektedir. Sonuç olarak, bu notlardan birinin Esrâr’a ait olduğunu kabul etmek 
mümkün değildir. Şiir yazmaya Mevleviliğe intisabından sonra başladığı bilinen Esrâr 

                                                           

olan matbah-ı şerîfe girip bin bir gün tamâm olup hücreye çıkdıgı gece vefât eylemişdir.” (Esrâr Dede. 
Dîvân. İstanbul Üniversitesi, İbnül Emin T. 2594. vr. 2a.) 
1 Rusuhi Baykara (1939-1940). 18’inci Asır Şairlerinden Mehmet Esrar Dede’nin Hayatı, Tasavvufî, Edebî Şahsiyeti 
ve Eserleri. Mezuniyet Travayı. İstanbul: İstanbul Üniversitesi. 15; İlhan Genç (1986). Esrar Dede Tezkire-i 
Şu’arâ-yı Mevleviyye. Doktora Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi. I/6.  
2 bk. Asaf Halet Çelebi, (1957). Mevlâna ve Mevlevîlik. İstanbul. 153; Abdülbaki Gölpınarlı (1983). Mevlâna’dan 
Sonra Mevlevîlik. İstanbul: İnkılâp ve Aka Yay. 391-394. 
3 Hasan Aksoy (1995). “Esrâr Dede”. İslâm Ansiklopedisi. C. 2. İstanbul: TDV Yay. 433.  
4 Rusuhi Baykara (1939-1940). 18’inci Asır Şairlerinden Mehmet Esrar Dede’nin Hayatı, Tasavvufî, Edebî Şahsiyeti 
ve Eserleri. Mezuniyet Travayı. İstanbul: İstanbul Üniversitesi. 15; İlhan Genç (1986). Esrar Dede Tezkire-i 
Şu’arâ-yı Mevleviyye. Doktora Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi. I/6. 
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Dede’nin, üç yıl gibi kısa bir süreye bu kadar eser sığdırması da kanaatimizce imkânsız 
değildir. Çünkü tezkiresini iki ay gibi kısa bir sürede tamamladığını söyleyen şairin, 
Dîvân’ı dışındaki diğer eserleri de küçük hacimli, türünün basit örnekleridir. 

Esrâr Dede’nin Dîvân’ındaki bazı mısralar da, onun Gâlib’in şeyhliğe gelmesinden 
sonra Mevleviliğe intisap ettiğini göstermektedir. O, bir kıtasında dervişlerin emirinin 
birçok âşıkı davet edip onların kalplerini karışıklıktan kurtardığını söyler. Dervişlerin 
emiri de Gâlib olmalıdır: 

Cenâb-ı mîr-i dervîş etdi da’vet hayli ‘uşşâkı 
Muvaffak oldu bu cem’-i kulûbe terk-i teşvîşe 

Semâ eyler şarâb-ı feyz ile mevc-i sabâdan tâk 
Külâh-ı Mevlevîdir hûşeler bu bâg-ı dervîşe (Kt. 13) 

Şeyhim reh-i Mevlevîde Gâlib oldu 
Feyz-i nefesi ‘âleme vâhib oldu (R. 145) 

Reh-i Monlâ-yı Rûm’da Esrâr 
Mürşidim her makâmda Gâlib’dir (G.76/14) 

Buna karşılık Esrâr’ın, tezkiresinde1 H.1201/M.1786-87’de ölen Dervîş Nûrî’den 
bahsederken onunla görüştüğünü ve ondan feyz aldığını söylemesi, şairin intisabından 
önce de Mevlevi meclislerinde sohbetlere katıldığını göstermektedir.  

Esrâr’ın, çok geç yaşta da olsa Mevleviliğe girişi ve bilhassa orada Şeyh Gâlib gibi 
büyük bir şairle tanışması hayatında çok önemli bir dönüm noktası teşkil eder. O, 
şiirlerinde sık sık Mevlevilikte bulduğu huzuru dile getirerek “hüzün kulübesi” olan 
gönlünün bu sayede “safâ bahçesi”ne döndüğünü söyler: 

Âhir erişip kâfile-i Mevleviyâna 
Âzâde-ser-i berzah-ı râh-ı hatar oldu 

Gâh eyledi yek-reng gehî eyledi bî-reng 
Çün himmet-i Hünkâr bana râh-ber oldu (G. 247/18-19) 

Bugün ben sâye-i Hünkâr’da sultân-ı fakr oldum 
Sakın dervişlikde sanma mülk-i servetim gitdi (G. 246/20) 

Gubâr-ı dergeh-i Monlâ-yı Rûm’a rûy-mâl oldum 

                                                           
1 Esrâr Dede. Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Süleymaniye Kütüphanesi, Hâlet Efendi Mülhakı. No.109. vr. 
115b; İlhan Genç (hzl.) (2000). Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 510-511. 
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Düşüp hâk-i harâbât oldum ammâ kîmyâ buldum 

Gülistân-ı safâdır kulbe-i ahzân-ı dil şimdi 
Hazân-ı zühd-i huşkâsâ beni zanneyleme soldum (G. 176/1, 2) 

Esrâr Dede, bin bir gün süren çilesinden1 sonra “dede”2 unvanını alarak hücrede 
oturmak hakkını kazanır3, fakat o gece de vefat eder (bk. Ölümü). Gerek kişiliği gerekse 
gayretleriyle Gâlib’in büyük takdirlerini kazanan Esrâr’ın, Mevlevilikte geldiği son 
nokta “dede”lik olur. Buna karşılık onun ölümünden oldukça geç bir tarihte yazılan 
biyografik eserlerde ve Mevleviler arasında yaşayan sözlü gelenekte, Esrâr’ın çile çeken 
dervişlerin nezaretçisi demek olan “kazancı dedeliğe”4 hatta şeyhliğe kadar yükseldiği 
ileri sürülmüştür. Onun “kazancı dedeliği”yle ilgili olarak da, Yenikapı Mevlevihanesi 
şeyhi Mehmed Celâleddin Dede’nin “Esrâr Dede Şeyh Galib’in kazancıdır.” nüktesini 
söylediği rivayet edilir.5 İhsan Mahvî de, onun şeyhlik makamını kazandığı hâlde Şeyh 
Gâlib’e olan büyük bağlılığı sebebiyle dedeliğe devam edip onun dizi dibinden 
ayrılmadığını söyler.6 Fatîn ise, şairin çileden sonra zamanını “mey ü neyle telef 
etmeyip” bilgi ve irfanını artırmaya ayırdığını söyler.7 Fakat Esrâr Dede’nin çilesini 
tamamladığı gece vefat etmesi sebebiyle bütün bu söylenenler bir rivayetten öteye 
gitmemektedir. 

Esrâr Dede’nin, Mevlevilikten önce şiir yazıp yazmadığını ve mahlasını ne zaman 
aldığı konusunda kaynaklarda bir bilgi yoktur. İhsan Mahvî, onun ruhunda gizli olan 
“bedâyi’-i tabî’iyye”sinin (şairliğinin), Şeyh Gâlib’in etkisiyle yavaş yavaş inkişaf ederek 
kendisini göstermeye başladığını söyler. Birçok şairin şiir yazmaya Mevlevihane 

                                                           
1 Mevleviliğe intisap eden dervişler, bin bir günlük çile sırasında bir taraftan dünyevi işlerin remzi olan 
“matbah” işleriyle uğraşırlarken, bir taraftan da manevi ve ruhi tekâmülleri için uğraşırlardı. Bunun için 
de yeteneklerine göre musiki ve sema meşk etmesi, Mesnevî okuması veya dinlemesi lazımdı. Çile 
sırasında dervişlere sadece gündüz işleri için izin verilir, gece mutlaka Mevlevihaneye dönerlerdi. [bk. 
Asaf Halet Çelebi (1957). Mevlâna ve Mevlevîlik. İstanbul. 151-153; Abdülbaki Gölpınarlı (1983). Mevlâna’dan 
Sonra Mevlevîlik. İstanbul: İnkılâp ve Aka Yay. 391-395]. 
2 “Dede” unvanını alan derviş, hücreye çıkar ve yeni yetişenlerle meşgul olur veya tekkeden çıkıp başka 
bir işle uğraşırdı. [bk. Çelebi, Asaf Halet Çelebi (1957). Mevlâna ve Mevlevîlik. İstanbul. 154; Abdülbaki 
Gölpınarlı (1983). Mevlâna’dan Sonra Mevlevîlik. İstanbul: İnkılâp ve Aka Yay. 394]. 
3 Muallim Naci (1303). “Esrâr Dede”. Mecmua-i Muallim 20: 76-79; B. Mehmed Tahir (1333). Osmanlı 
Müellifleri. C. 2. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 80. 
4 S. N. Ergun (1932a). Şeyh Gâlib. İstanbul: Kanaat Kütüphanesi. 11; Mehmet Nail Tuman. Tuhfe-i Nâ’ilî. Milli 
Kütüphane. Yz. B.611. 42. 
5 İstanbul kütüphaneleri Türkçe Yazma Dîvanlar Kataloğu (1965). C. III. İstanbul. 871. 
6 Aktaran Sadettin Nüzhet Ergun (1945). “Esrâr Dede”. Türk Şairleri. C. 3. İstanbul: Ülkü Bas. 1345. 
7 Fatîn Dâvûd (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul. 9-10. 
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muhitlerinde başladıkları düşünüldüğünde, Esrâr’ın şairlik yeteneğinin de Mevleviliğe 
intisabından sonra gün yüzüne çıkması yadırganacak bir durum değildir. Zaten 
mevlevihanelerde, şeyhlerin ve dedelerin Dîvân-ı Kebîr’i ve Mesnevî’yi okutup şerh 
edebilmeleri, onların şair olmalarını veya şiirden anlamalarını zorunlu hâle 
getiriyordu. Bu sebeple Mevlevi tekkeleri birer “mekteb-i edeb” olarak kabul 
edilmiştir.1 Bilhassa Galata Mevlevihanesi, Esrâr’ın intisap ettiği yıllarda bizzat devrin 
padişahının da katıldığı sohbetlere mekân olan bir içtima salonu gibiydi.2 Esrâr, 
tezkiresinin mukaddimesinde bu meclisleri şöyle anlatır: 

Bir meclis-i ünse mahrem oldum 
Ol Cennet içinde Âdem oldum 

Meclis velî gülşen-i muhabbet 
Bülbülleri yek-ser ehl-i ülfet 

Her birisi şâ’ir-i sühan-senc 
Gencîneler elde cümlesi genc 

Ülfetleri şi’r ü fazl u irfân 
Sohbetleri nazm u nesr ü elhân3  

Esrâr’ın böyle bir ortamda bulunma ve bilhassa Şeyh Gâlib gibi büyük bir şairle 
yakın dostluk kurma şansını yakalaması, sanat hayatının gelişiminde çok önemli 
faktörler olur.  

Esrâr Dede, şiir yazmaya Mevleviliğe intisabından sonra başladığına göre 
mahlasını da bu sıralarda almış olmalıdır. Fakat ona, bu mahlasın niçin ve kimin 
tarafından verildiği konusunda kaynaklarda herhangi bir bilgi yoktur. Mevlevi 
geleneklerine göre, ikrar veren bir dervişe çoğu zaman kişiliğiyle bağlantılı bir mahlas 
verilmektedir.4 Sürûrî’nin tarihinde, onun ölüm sebebi olarak “beng-i ecel” 
gösterildiğine göre, şaire bu mahlasın verilmesinde “beng” (esrar) düşkünlüğünün 
etkili olduğu söylenebilir.  

Esrâr Dede’nin iyi bir hattat olduğu da bilinmektedir. Tezkiresinde, Şeyh 
Gâlib’den bahsederken onun emriyle Dîvân’ını üç defa istinsah ettiğini söyler.  

                                                           
1 Ali Enver (1309). Semâhane-i Edeb. İstanbul: İhsan Matbaası. 11. 
2 Sadettin Nüzhet Ergun (1932a). Şeyh Gâlib. İstanbul: Kanaat Kütüphanesi. 11. 
3 Esrâr Dede. Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Süleymaniye Kütüphanesi, Hâlet Efendi. No.109. vr. 87b. 
4 Esrâr Dede. Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Süleymaniye Kütüphanesi, Hâlet Efendi. No.109. vr. 91a-91b; 
İlhan Genç (hzl.) (2000). Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 407-409. 
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Görüldüğü üzere Şeyh Gâlib, Esrâr Dede’nin gerek fikrî gerekse edebî hayatında 
çok önemli bir yere sahiptir. Bu sebeple o, Dîvân’ında sık sık şeyhinden bahsederek ona 
olan sevgisini ve bağlılığını dile getirmiştir.  

 

Esrâr Dede ve Şeyh Gâlib 
Esrâr Dede ve Şeyh Gâlib, birlikte geçirdikleri kısa sayılabilecek bir sürede 

edebiyatımızda az rastlanılan bir dostluk kurmuşlardır. Bu dostluğun edebiyat 
dünyasında çok şöhrete ulaşmasında, Şeyh Gâlib’in onun ardından yazdığı güzel 
mersiyesinin etkisi de unutulmamalıdır.1 Her iki şairden bahseden kaynaklar, onların 
arasındaki yakın dostluğa temas etmeden geçememişlerdir.  

Fatîn, Esrâr Dede’nin Gâlib’in çok yakın arkadaşı ve sırdaşı olduğunu söylerken2; 
Muallim Naci de aralarındaki yakınlığın “fevkalâde” olduğunu ifade eder.3 Esrâr Dede 
kendisi de, tezkiresinde şeyhinden “Seyyid Esrâr-ı perîşân-hâlin sebeb-i ihyâsı velî-i 
ni’metim delîl-i tarîkatim mürşid-i hakîkatim” şeklinde son derece sitayişkâr ifadelerle 
söz eder.4  

İhsan Mahvî ise, Şeyh Gâlib’in tesirinin Esrâr’ın şiirlerinden ziyade “hüviyet-i 
dervişanesinde, irfân-ı maneviyyesinde” görüldüğünü belirterek, onun Mevlevilik 
yolunda mazhar olduğu ulvi mertebeyi Şeyh Gâlib sayesinde elde ettiği için bütün 
irfanıyla şeyhine borçlu olduğunu ilan etmiştir, der.5  

Esrâr Dede, Dîvân’ındaki en güzel kasidesini (K. 13) Şeyh Gâlib için yazmış, bunun 
dışında birçok yerde de şeyhinden takdirkâr ifadelerle söz etmiştir. Ayrıca Gâlib’in H. 
1210/M.1795-1796’da doğan kızı Zübeyde için de bir tarih yazmıştır (Kt.2).  

Şiirlerinde de belirttiği gibi, Esrâr’ın Mevlevilik yolunda şeyhi Gâlib olmuş, dersi 
ondan almış ve başına hidayet güneşi onun sayesinde doğmuştur:  

Mest-i hayret-zede-i şevk-i cemâliz Esrâr 
Gönlümüz meykede-i aşkına mensûb olalı 

                                                           
1 Gâlib’in, Esrâr Dede’nin ardından söylediği mersiyesi daha sonra tarafımızca bir makale konusu 
edilmiştir. bk. Osman Horata (2007). “Şeyh Galib’in Esrar Dede Mersiyesi veya Bir Şairin Serenadı”. 
Edebiyat ve Dil Yazıları: Mustafa İsen’e Armağan. Ankara. 283-289.  
2 Fatîn Dâvûd. (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul. 9-10. 
3 Muallam Naci. (1308). Esâmî. İstanbul: Mahmut Bey Matb. 58. 
4 Esrâr Dede. Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Süleymaniye Kütüphanesi, Hâlet Efendi. No.109. vr.84b; İlhan 
Genç (hzl.) (2000). Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 372. 
5 S. N. Ergun (1945). “Esrâr Dede”. Türk Şairleri. C. 3. İstanbul: Ülkü Bas. 1345. 
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Sâyesinde başıma şems-i hidâyet dogdı 
Hazret-i Gâlib’e bir bende-i maglûb olalı (G. 235/5, 6) 

Gayn Gâlib Dedem olup hakkâ 
Dersi ben andan almışım Esrâr (K. 11/19) 

Oldum ana çünki ben de bende 
Sultânlık hâsıl oldu bende 

Ol sâyede kâm-yâb oldum 
Matlûbumu ol kapuda buldum 

Dest-i keremi başımda tâcım 
Nûr-ı nazarı yanar sirâcım1  

Esrâr Dede ve Şeyh Gâlib’in, zaman zaman Boğaz’da mehtap seyrine çıktıkları da 
anlaşılmaktadır. Dîvân’ındaki 207 ve 214. gazeller bu geziler üzerine yazılmıştır. Şair, 
Göksu ve Bağlarbaşı gibi mesire yerlerinde Gâlib’le birlikte geçirdikleri mehtap seyrinin 
hiç bitmemesini ister: 

Subha dek eyleyelim şevk ile zevk-i meh-tâb 
Mestdir çeşm-i siyeh-meste yeter bu uyku 

Sâye-i Hazret-i Gâlib’de Bogaz içre bu şeb 
Zevk-i “min-tahtihe’l-enhâr” idi bana her sû (G. 207/5,15) 

Himmet-i Hazret-i Gâlib ile bî-şübhe bu şeb 
Gam gidip geldi yine zevk-i dem-â-dem yerine (G. 214/6) 

Esrâr Dede ile Şeyh Gâlib’in bu muhabbeti bir defa bozulmuştur. Rusuhi 
Baykara’nın (1939-40), Galata Mevlevihanesi’nin son şeyhi olan babası Ahmed 
Celâleddin Efendi’den naklettiğine göre; Esrâr’ın bir “küstahlığı” (suçu, kabahati) 

                                                           
1 Esrâr Dede. Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Süleymaniye Kütüphanesi, Hâlet Efendi. No.109. vr. 120b; İlhan 
Genç (hzl.) (2000). Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 537. 
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sebebiyle kendisine şeyhi tarafından “seyyâh”1 verilmiştir. Bunun üzerine Esrâr Dede, 
“dokunma” redifli gazelini yazarak affını istemiştir:2  

Kâküllerine ol mehin ey şâne dokunma 
Zencîri kırar bu dil-i dîvâne dokunma 

Gül-berg misâli cigerim pâreliyorsun 
Ey bâd-ı seher ol gül-i handana dokunma 

Şâhım senin Esrâr sadâkatlu kulundur 
Lutf eyle o dervîş-i perîşâna dokunma (G. 226/1,2,7) 

Şeyh Gâlib’e olan bağının bir süre de olsa kopmasına hayli üzüldüğü anlaşılan 
Esrâr Dede; bir gazelinde de (G. 94) bu olaya temas ederek, bir “saneme” (mahbuba) 
tutkunluğu sebebiyle kendisini “tekfir” eden arkadaşlarına sitem eder ve derviş olup da 
aşk derdine düşmeyenin başındaki sikkesi riya aletinden başka bir şey değildir, der: 

Yârân-ı tarikat beni tekfîr ederler 
Kem bir saneme bende olup ehl-i hevâdır 

Ta’n eyleme uşşâk-ı perîşâna azîzim 
Geldi mi senin başına hiç hükm-i kazâdır 

Dervîş ola da düşmeye derd-i gam-ı aşka 
Bi’llâh anın sikkesi âlât-ı riyâdır (G.94/8,10,11) 

Aynı hususa 81. gazelinde de temas edilir: 

Günehim bir sanemin zülfüne baglandım odur 
Şimdi ihvân-ı tarîkim beni tekfîr eyler (G. 82/3) 

Mevleviliğe çok içten bir şekilde bağlanan Esrâr Dede’nin böyle bir “küstahlık” 
yapmasında, onun melamet meşrepliğinden kaynaklanan “kınanmayı temin etme, 
kınanmaktan korkmama” ilkesinin bir etkisi var mıdır, bilemiyoruz. Kanaatimizce bu, 
onun dünyevi zevklere düşkün kişiliğinin Mevleviliğe intisaptan sonra da etkisini 

                                                           
1 “Seyyah verme”, Mevlevilikte tarikat adabına uymayanlar için tatbik edilen disiplin cezalarından 
biridir. Bu ceza, dervişin hırkası alınmak ve pabuçları da uç tarafı kapıya doğru getirilmek suretiyle 
“küstahlık” yapan dervişe bildirilir, sözlü olarak belirtilmezdi. Bu cezayı alan bir derviş de hiç itiraz 
etmeden dergâhtan çıkardı. Affedilebilmesi için de, başka bir Mevlevihaneye gidip tövbe etmesi ve 
cezasının hükmünü çekmesi lazımdı. bk. Asaf Halet Çelebi (1957). Mevlâna ve Mevlevîlik. İstanbul. 173. 
2 R. Baykara (1939-1940). 18’inci Asır Şairlerinden Mehmet Esrar Dede’nin Hayatı, Tasavvufî, Edebî Şahsiyeti ve 
Eserleri. Mezuniyet Travayı. İstanbul: İstanbul Üniversitesi. 20-21.  
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sürdürmesinden kaynaklanmaktadır. Fakat o, yaptıklarına oldukça üzülmüş ve bundan 
büyük bir pişmanlık duymuştur. Bir gazelinde de, “küstah”lığına temas ederek çektiği 
çileye arkadaşlarının üzülmesini ister: 

Çilleme hayf eylesin ehl-i rızâ 
Merd-i hasretkâr-i güstâhî menim 

Sanma bendedir bu güstâhâne söz 
Düşmen-i güftâr-ı güstâhî menim (G. 185/7,17) 

Esrâr Dede ve Şeyh Gâlib’in bir defa da olsa sekteye uğrayan bu dostlukları, 
Esrâr’ın H. 1211/M. 1796’da ölmesiyle noktalanır. Şeyh Gâlib de bu sadık dervişinin 
ardından bir yıl sonra hayata gözlerini kapar. 

Ölümü 

Hayatının son yıllarını Galata Mevlevihanesi’nin bir odasında inzivaya çekilerek 
eser vermekle geçiren Esrâr Dede, bir miraç gecesi,1 H. 27 Receb 1211 / M. 27 Kanunısani 
1796’da2 vefat eder.3 Sadettin Nüzhet Ergun, herhangi bir kaynak belirtmeden onun kırk 
dokuz yaşında öldüğünü söyler.4 Görüldüğü gibi o, erken sayılabilecek bir yaşta, 
Tezkire’siyle Mübârek-nâme ve Fütüvvet-nâme gibi eserlerini tamamladığı yıl en verimli 
çağında vefat etmiştir.  

Esrâr Dede’nin, ömrünün son yıllarında epeyce bitap düştüğü anlaşılmaktadır. 
Şair, son yazdığı şiir olan ve yarım kalan miraciyesinde aşk yolunda çektiği acılara 
özlem duyarak, derdinin kendisini harap ettiğini, artık ölümü isteyen bir hasta 
olduğunu söyler: 

Şimdi beni gam harâb etdi 
Pür-gamlara gam-güsâr idim ben 

                                                           
1 Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmut Efendi, No: 3741’de kayıtlı nüshadaki 231. gazelin başında; 
“Vefâtı olan mi’râciyye gecesi başlayıp tekmili nasîb olmayıp sabaha karşı hatm-i kelâm ederek intikâl 
eylemişdir.” notu vardır. Ayrıca Sıdkî’nin düşürdüğü tarihte de onun miraç gecesi öldüğüne temas edilir.  
2 Gün ve ay bilgisi, sadece Esrâr’ın mezar taşında geçmektedir. 
3 Bağdatlı İsmail Paşa (1945-1947). Keşf el-Zünûn Zeyli. İstanbul: MEB Yay. 272-489; Fatîn Dâvûd (1271). 
Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul. 10; Mehmed Süreyya (1308). Sicill-i Osmanî. İstanbul. 330; Mehmed 
Tevfîk (1290). Kâfile-i şu’arâ. İstanbul. 41; Muallim Naci (1308). Esâmî. İstanbul: Mahmut Bey Matb. 58. 
Babinger ise , tarihi doğru vermekle birlikte yanlışlıkla onun şeyhinden bir sene sonra öldüğünü söyler 
[F. Babinger (1927). Die Geschichtsschreiber der Osmanen und İhre Werke. Leipzig: Otto Harrassowitz. 319]. 
4 Sadettin Nüzhet Ergun (1945). Türk Şairleri. C. 3. İstanbul: Ülkü Bas. 1345. 
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Bir haste-i mevt-hâh oldum 
Gamzen gibi cân-güzâr idim ben (G. 198/4, 7) 

Esrâr Dede, Galata Mevlevihanesinin mezarlığına kendisi gibi rint meşrep bir 
Mevlevi şairi olan Fasîh Dede’nin kabrinin yanına defnedilmiştir. Mezar taşına da Şeyh 
Gâlib’in düşürdüğü şu tarih kıtası yazılmıştır: 

Esrâr Dede çilleyi hatm etdigi dem 
Sırr oldı serin hırka-i tâbûta çekip 

Gâlib dedi târihini efsûs efsûs 
Hem-demleri hayrân kodı Esrâr geçip (H. 27 Receb 1211) 

I. Dünya Savaşı sırasında yapılan bir Şeyh Gâlib ihtifâlinde, Fasîh ve Esrâr 
Dedelerin kabirleri yeniden tanzim edilerek etrafı bir duvarla çevrilmiş ve duvar üstüne 
şu mermer kitâbe konulmuştur:  

“Şeyh Gâlib Dede hazretlerinin devr-i senevî-i irtihaline müsâdif günde ba’zı 
erbâb-ı cemiyyet tarafından medfen-i mübâregi o günde icrâ edilen ihtifâl 
münâsebetiyle Fasîh ve Esrâr Dedelerin bu makbereleri de tecdîd kılınmışdır. 21 Receb 
1330, Cuma / 29 Haziran 1328”. (M. 6 Temmuz 1912)  

Devrin meşhur müverrihi ve hiciv ustası Sürûrî de, kaleme aldığı tarihinde onu 
“beng-i ecel”in yiyip bitirdiğini söyler: 

Kimse bilmez ne hayâl oldu ki dervîş Esrâr 
Yedi beng-i eceli benzi sarardı soldı 

Şöyle keşf eyledi târîhini erbâb-ı nefs 
Hayflar göz yumup Esrâr Dede sırr oldı1  

M. Cevdet’in, İnkılap Müzesine vakfettiği kitapla arasındaki bir mecmuada da 
Sıdkî adlı bir şairin düşürdüğü tarih vardır.2 Sıdkî, tarihinde Esrâr Dedeyle öldüğü 
“penç-şenbih mi’râc gecesi” hücresinde birlikte olduklarını ve onun kendisine bu 
dünyadan artık ayrılmak üzere olduğunu belirterek şiirlerini bir araya getirmesini 
vasiyet ettiğini söyler: 

Nutk-ı pîri … yâd eyledim 
Bu şikeste nazmı nâ-gâh söyledim 

                                                           
1 Aktaran Sadettin Nüzhet Ergun (1945). Türk Şairleri. C. 3. İstanbul: Ülkü Bas. 1345. 
2 Aktaran Sadettin Nüzhet Ergun (1945). Türk Şairleri. C. 3. İstanbul: Ülkü Bas. 1345. 
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‘Azm edicek gece ol şeh hücreye 
Çekdi kendüyi verâ-yı perdeye 

Bendesine hem vasiyyet eyledi 
Bu cihandan giderim çün söyledi 

Şi’rimi bir nâme-i ser-defter et 
‘Alem içre nev-be-nev bir gülter et 

Penç-şenbih rûz-ı mi’râc-ı şerîf 
Hazret-i hâmûşa olmuşdur harîf 

Keşf edip “ahbebtü Rabbi” remzini 
Aşka sûzân eyledi dil şem’ini 

Vâsıl-ı dildârdır el-hak sahîh 
Câyını etdi Enîs ü hem fasîh 

Bu cihândan kendüyi râz eyledi 
Kurb-ı Mevlânâ’ya pervâz eyledi 

Çünki cismin eyledi gözden nihân 
Ruh-ı pâki oldu murg-ı lâ-mekân 

Hem buyurdı Sıdkî bu târihde 
Buldı mi’râcın bu şeb Esrâr Dede1  

Şeyh Gâlib, düşürdüğü tarihin yanında “nâdîde bir güher” diye nitelediği Esrâr 
Dede’nin ölümü üzerine, aşağıdaki bentle başlayan divan edebiyatının en güzel 
mersiyelerinden birini söylemiştir: 

Kan aglasın bu dîde-i dür-bârım aglasın 
Ansın benim o yâr-i vefâ-dârım aglasın 

Çeşm ü dehân u ‘ârız u ruhsârım aglasın 
Başdan başa bu ceşm-i siyehkârım aglasın 

Agyârım aglasın bana hem yârim aglasın 
Gûş eyleyen hikâyet-i Esrârım aglasın 

Nâ-dîde bir güher telef itdüm dirîg ü âh 
Hâk içre defn idüp girü gitdüm dirîg ü âh2  

                                                           
1 Sadettin Nüzhet Ergun (1945). Türk Şairleri. C. 3. İstanbul: Ülkü Bas. 1345. 
2 Şeyh Gâlib (1252). Dîvân-ı Şeyh Gâlib. Kahire: Bulak Matbaası. 139-140. 
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Esrâr Dede’den bahseden kaynaklar, onun gönül ehli, hoş sohbet, hassas ruhlu, 
kalender meşrepli bir şair olduğunu söylerler. Mevleviliğin “Şems” kolundan (ehl-i 
bâtın) olan şair, şiirlerinde “Ehl-i Beyt” sevgisini belirtmekle birlikte “yolunu şaşırmış 
bir Şii” olmadığını açıkça ifade eder ve Hz. Ali’nin yanında diğer halifelerden de övgüyle 
bahseder. Zaman zaman maddi aşk peşinde koşan rint bir derviş olarak karşımıza çıkan 
şair, zaman zaman da vahdet neşesini dile getirir. 

 

B. Eserleri 
Esrâr Dede, en verimli çağında ölmesine karşılık oldukça kısa süren yazı 

hayatına Dîvân, Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye, Fütüvvet-nâme, Mübârek-nâme ve Lügat-i 
Talyân gibi birçok eser sığdırmayı başarmış bir şairdir. Bunlar arasında ona asıl şöhreti 
kazandıran eserleri Dîvân’ı ve Tezkire’sidir. 

 

1. Dîvân 
Esrâr Dede’nin sanat hayatı bakımından en önemli eseri olan Dîvân’ının, üçü 

Süleymaniye Kütüphanesinde (Hâlet Efendi, No: 694; Hacı Mahmud Efendi, No: 3741; 
Hâlet Efendi Mülhakı, No: 162)1; diğerleri de Mevlana Müzesi (Cilt 609, No: 2461)2 ve 
Divan Edebiyatı Müzesi (No: 681) olmak üzere altı yazma nüshası vardır. Bunların 
yanında, Süleymaniye Kütüphanesi, Hâlet Efendi Mülhakı, No: 169’da kayıtlı 
“Rubâ’iyyât-ı Esrâr Dede” başlıklı sadece rubaileri içeren bir yazma daha vardır. Dîvan, 
ayrıca Mehmed Nail tarafından eski harflerle bastırılmıştır (1257/1841).3  

Nüshalar arasında farklılıklar göstermekle birlikte tarafımızca hazırlanan 
tenkitli metinde,4 14 kaside, 23 musammat, 264 gazel, 25 kıta, 148 rubai, 5 beyit ve 
mesnevi şeklinde yazıman 4 manzume vardır. Yaklaşık 4000 beyit civarındaki Dîvân’da, 
tevhit, münacat gibi türlerle bazı harflerde söylenmiş gazeller yoktur.  

Esrâr Dede’nin şairliğinin odak noktasını gazelleri teşkil eder. Kasideler, onun 
Dîvân’ında fazla bir yer tutmamaktadır. Bunların hepsi de din ve Mevlevilik 
çerçevesinde yazılmıştır. O, devrinin ne padişahına ne de bir devlet büyüğüne kaside 

                                                           
1 İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Dîvanlar Kataloğu (1965). C. III. İstanbul: MEB Yay. 870-873. 
2 Abdülbaki Gölpınarlı (1967). Mevlânâ Müzesi Yazmalar Kataloğu. C. 2. Ankara: MEB Yay. 374. 
3 Esrâr Dede (1257/1841). Dîvân-ı Belâgat-unvân-ı Esrâr Dede Efendi. İstanbul: Takvim-i Vekayi. 
4 Osman Horata (1998). Esrar Dede, Hayatı, Eserleri, Şiir Dünyası ve Dîvânı. Ankara: KB Yay.  
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sunmuştur. Esrâr, kasidelerinde Nâbî yolunu takip etmiştir. Bu sebeple onlarda 
“hayal”den ziyade “fikir” ön plandadır.  

Esrâr Dede her şeyden önce bir gazel şairidir. Gazellerinin çoğu âşıkanedir. Bunu 
tasavvufi gazeller takip eder. Rindane olan ve tabiat tasvirlerini içeren gazellerinin 
sayısı ise fazla bir yer tutmamaktadır. Gazeller arasında hicran ve hasretin verdiği 
acıların anlatıldığı şiirler onun en başarılı olduğu yerlerdir. Dîvân’da, gazellerden 
sonraki en güzel şiirler musammatlardır. Bunlarda Esrâr’ın sanat kudretini gösteren 
lirik, güzel söyleyişlere rastlanmaktadır. Musammatların da çoğu âşıkanedir. Şairin 
tarihleri de Mevlevi muhitinden kimseler için yazılmıştır. Bunlar arasında Manastırlı 
Hâfız Dede için yazılan tarih oldukça başarılıdır. İçlerinde yer yer güçlü söyleyişlerin 
bulunduğu 148 rubai, Esrâr’ı divan edebiyatında çok rubai söyleyen şairler arasına 
sokmuştur.  

 

2. Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye 
Esrâr Dede’nin bu eseri, gerek sadece Mevlevi şairleri içine alan tek zümre 

tezkiresi gerekse ele aldığı şahısların birçoğu için tek kaynak olması bakımlarından 
edebiyat tarihinde önemli bir yere sahiptir. Tezkirenin taslağı Şeyh Gâlib tarafından 
hazırlanmıştır. Esrâr Dede, tezkiresinin mukaddimesinde buna temas ederek şeyhinin 
Mevlevi şairlere ait seçtiği şiirleri el yazısıyla bir mecmuada toplayıp bazıları hakkında 
kısa bilgiler verdiğini, fakat notlarını irşad makamının gereği meşguliyetleri sebebiyle 
kitap hâline getiremediğini, bunu gerçekleştirmesi için de kendisine emir verdiğini 
söyler.1  

Şeyh Gâlib’in hazırladığı mecmua, Yenikapı Mevlevihanesi Kütüphanesi, 108 
numarada kayıtlı iken yanmıştır. Fakat Veled Çelebi’nin yanmadan önce 10 Muharrem 
1313 / 3 Temmuz 1895’de istinsah ettiği bir nüshası S. Nüzhet Ergun tarafından şiirler 
kısmı çıkartılarak yayımlanmıştır.2 Gâlib’in, mecmuada şairlerin bir kısmının sadece 
isimlerini, bazılarının da doğum yeri, yılı, ölüm tarihi ve görevi hakkında bir iki satırlık 
bilgi verip kaynaklara işaret ettiği görülmektedir. Gâlib’in taslağında 207 şair olmasına 
karşılık, Esrâr’ın hazırladığı tezkirede 217 şair vardır. Esrâr Dede, herhâlde yeterli bilgi 
bulamaması sebebiyle ondaki bazı şairleri almamış, buna karşılık Gâlib’de bulunmayan 
yeni isimleri de ilave etmiştir.  

                                                           
1 Esrâr Dede. Tezkire-i şu’arâ-yı Mevleviyye. Süleymaniye Kütüphanesi, Hâlet Efendi Mülhakı. No.109. vr. 1b-
2a; İlhan Genç (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 4-6. 
2 Ergun, S. N. (1932b). “Şeyh Gâlib’in Şu’arâ Tezkiresi”. Atsız Mecmua 16: 91-94.  
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Esrâr Dede, şeyhinin emri üzerine Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye’yi öldüğü yıl (H. 
1211/M.1796) iki ay gibi kısa bir sürede tamamlamıştır. Bunu tezkiresinin sonunda şöyle 
anlatır: 

Bin iki yüz on birinde sâlin 
Buldu bu kitâbımız kemâlin 

Oldu iki mâh içinde tekmîl 
Matlûbunu tab’ım etdi tahsil1  

Esrâr Dede, Garîbî Ebû Bekir Çelebi’nin hayatından bahsederken şeyhinin diğer 
ciltlerde de Sâkıb Dede’nin Sefîne’sinden sonraki halife, şeyh ve dervişlerin de hâl 
tercümelerini yazmasını emrettiğini söyler.2 Fakat onun ömrü diğer ciltleri yazmaya 
kâfi gelmemiştir.  

Esrâr Dede, tezkiresini yazarken başta Sâkıb Dede’nin Sefîne’si olmak üzere sınırlı 
sayıda kaynağa bakmakla yetinmiş ve yararlandığı kaynakları da tenkit etme gereğini 
duymamıştır. Bu sebeple tarihlerde bazı hataları düşmüş, bazen de tarikat gayretiyle 
Dükakinzâde Ahmed Bey, Bağdatlı Rûhî, Arşî gibi şairleri Mevlevi göstermiştir.3 Bu 
sebeple eserden yararlanırken tarihî bir tenkide tabi tutmak gerekmektedir. Bu 
eksikliklerine karşılık, eserde Mevlevi şairler hakkında oldukça ayrıntılı bilgi 
verilmiştir. Şiirlerinde sade bir dil kullanan Esrâr Dede, tezkiresini ise ağır, sanatkârane 
bir üslupla kaleme almıştır.  

Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye’nin bilinen on iki yazma nüshası vardır. Ayrıca eser, 
Ali Enver tarafından kısaltılarak Semâ-hâne-i Edeb adıyla eski harflerle bastırılmıştır 
(1309). Tezkire üzerinde lisansüstü seviyede iki tez yapılmıştır.4 Tezkirenin yazma 
nüshaları şunlardır: Süleymaniye Kütüphanesi, Hâlet Efendi Mülhakı. No: 109; İstanbul 
Üniversitesi Kütüphanesi. No: 3894, 9620, 89, 1247; Millet Kütüphanesi, Ali Emirî Efendi. 
No:756; Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi, A. Sırrı Levend Kitapları. Nr. 542. Viyana 

                                                           
1 Esrâr Dede. Tezkire-i şu’arâ-yı Mevleviyye. Süleymaniye Kütüphanesi, Hâlet Efendi Mülhakı. No.109. vr. 
120b; İlhan Genç (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 536.  
2 Esrâr Dede. Tezkire-i şu’arâ-yı Mevleviyye. Süleymaniye Kütüphanesi, Hâlet Efendi Mülhakı. No.109. vr. 
83b; İlhan Genç (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 372.  
3 Sadettin Nüzhet Ergun (1945). “Esrâr Dede”. Türk Şairleri. C. 3. İstanbul: Ülkü Bas. 1347-1348; Abdülbaki 
Gölpınarlı (1983). Mevlâna’dan Sonra Mevlevîlik. İstanbul: İnkılâp ve Aka Yay. 16. 
4 Namık Kemal Aras (1986). Esrar Dede’nin Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyyesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: 
Ankara Üniversitesi; İlhan Genç (1986). Esrar Dede Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Doktora Tezi. Erzurum: 
Atatürk Üniversitesi.  
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Kütüphanesi1, Paris Bibliotheque Nationale. Turc. Suppl. 10902; Mevlana Müzesi 
Kütüphanesi. No: 1502; Kahire3; Ahmed Remzi Efendi, şahsi kütüphanesi.4  

 

3. Mübârek-nâme-i Esrâr 
Mübârek-nâme, Mevlevi mukabelesindeki (belirli günlerde semahanede yapılan 

ayin) semanın mahiyetini anlamak amacıyla kaleme alınan 145 beyitlik küçük bir 
mesnevidir. Remel bahrinin “fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün” kalıbıyla yazılan mesnevi, 
Süleymaniye Kütüphanesi, Hâlet Efendi, No: 694 (vr. 115a-119a) ve Hacı Mahmud 
Efendi, No: 3741’deki (vr. 141b-146b) Esrâr Dede Dîvânlarıyla matbu Dîvân’ın5 sonunda 
bulunmaktadır. 

Mevlevilikte bu konudaki eserlerin en eskisi, Afyonkarahisar Mevlevihanesi 
şeyhi Dîvâne Mehmed Çelebi’ye ait olan ve XV. yüzyılın sonu ile XVI. yüzyılın başlarında 
kaleme alınan biri manzum, biri mensur iki küçük risaledir. Bundan sonra, bu risaleler 
örnek alınarak çeşitli eserler kaleme alınmıştır.6 Esrâr Dede’nin bu eseri de bunların 
sıradan bir örneğidir. Onun bu konuda kaynağı, Şeyh Gâlib’in Kösec Ahmed Dede’nin 
(ö.1777) eserine yazdığı Arapça şerhi olan E’s-Sohbetü’s-Safiyye’si7 ile Rusûhî’nin (ö.1631) 
Minhâcu’l-Fukarâ’sı vasıtasıyla Dîvâne Mehmed Çelebi’nin mesnevi tarzındaki şiiridir.8  

Mübârek-nâme’nin başında, önce Mevlânâ övülmüş sonra da asıl konuya 
geçilerek semanın mahiyeti sübjektif hayallerle anlatılmıştır. Şairin bu eseri, benzerleri 
arasında sıradan bir örnek olmakla birlikte onun kısa süren Mevlevilik hayatında bu 
tarikatla bütünleşmesindeki başarıyı göstermesi bakımından dikkati çekmektedir.  

 

4. Fütüvvet-nâme-i Esrâr 
Fütüvvet-nâme, Esrâr Dede’nin 176 beyitlik küçük bir mesnevisidir. Bu eser, 

Süleymaniye Kütüphanesi, Hâlet Efendi, No: 694 (vr.119b-123b) ve Süleymaniye 
                                                           
1 Gustaw Flügel (1865). Die Arabischen, Persichen und Turkischen Handschriften Kaiserlic-Königlichen 
Hofbibliothek. Vol. II. F. 412. 
2 E. Blochet (1928). Cataloqueder Manuscripts Persian de la Bibliotheque Nationale. Vol. 1. Paris. 61. 
3 Fihrisü’l-Mahtûtâti’t-Türkiyyetü’l-Osmâniyye (1987). C. I. Kahire. 154. 
4 R. Baykara (1939-1940). 18’inci asır şairlerinden Mehmet Esrar Dede’nin Hayatı, Tasavvufî, Edebî Şahsiyeti ve 
Eserleri. Mezuniyet Travayı. İstanbul: İstanbul Üniversitesi. 3-4.  
5 Esrâr Dede (1257/1841). Dîvân-ı Belâgat-unvân-ı Esrâr Dede Efendi. İstanbul: Takvim-i Vekayi. 148-155. 
6 Abdülbaki Gölpınarlı (1983). Mevlâna’dan sonra Mevlevîlik. İstanbul: İnkılâp ve Aka Yay. 189-193. 
7 İbrahim Kutluk (1948). “Şeyh Gâlib ve As-Sohbetü’s-Safiyye”. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi III (1/2): 21-47.  
8 Abdülbaki Gölpınarlı (1983). Mevlâna’dan sonra Mevlevîlik. İstanbul: İnkılâp ve Aka Yay. 195. 
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Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi, No: 3741 (vr.146b-152b)’deki yazma divan nüshaları 
ile matbu nüshanın1 sonunda bulunmaktadır. Bunların yanında Süleymaniye 
Kütüphanesi, Tâhir Ağa, No: 334/6’daki yazmanın 98b-100b yaprakları arasında 
Fütüvvet-nâme müstakil olarak vardır. Esrâr’ın bu mesnevisi yayımlanmıştır.2 

Fütüvvet-nâme, aruzun “fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün” kalıbıyla yazılmıştır. Eserin 
yazılış tarihinin verildiği sondaki üç beytin vezni ise “fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün 
fâ’ilün”dür. Esrâr Dede, bu mesnevisini de öldüğü yıl yani H. 1211/M. 1796’da 
tamamlamıştır. Şair eserinin sonunda yazılış tarihini verir: 

Bin iki yüz on bir içre eyledim tekmîl-i kâr 
Yâ İlâhî bezm-i uşşâk içre bulsun intişâr3 

Fütüvvet-nâmeler, Ahîliğin esasları, ahlaki ve ticari ilkelerini anlatan 
nizamnamelere verilen addır. Bu teşkilata girecek olan kimse, öncelikle bu eserlerde 
belirtilen dinî-ahlaki emirlere uymak zorundadır.4 

Fütüvvet-nâme’de, önce Allah, Peygamber ve diğer din büyüklerinden 
bahsedilmiş, daha sonra da eserin “yarana” hediye edilmek için yazıldığı belirtilerek 
Ahîliğin ahlaki ilkeleri üzerinde durulmuştur. 

 

5. Lügat-i Talyân 
Esrâr Dede’nin bu lügati, Ali Emîrî tarafından bulunmuş ve Hasan Sait Çelebi 

tarafından tanıtılarak mukaddime kısmı yayımlanmıştır (Peyâm-ı Sabah, Edebî Nüsha, 
1336, sayı: 32).5 İhsan Mahvî de, Mevlevî Şairler adlı eserinde lügati gördüğünü söyleyerek 
Hasan Sait Çelebi gibi dibace kısmını vermiştir.6 Ergun ise, lügati görmediğini 
söyleyerek Mahvî’nin eserindeki bilgileri aynen aktarmıştır.7 Esrâr Dede’nin, Millet 
Kütüphanesi, Ali Emirî Kitapları arasındaki Şeyh Gâlib’in el yazısıyla yazdığı bir 

                                                           
1 Esrâr Dede (1257/1841). Dîvân-ı Belâgat-unvân-ı Esrâr Dede Efendi. İstanbul: Takvim-i Vekayi. 153-159. 
2 Hasan Ali Kasır (1983). “Türk Edebiyatında Fütüvvetnameler ve Esrar Dede’nin Fütüvvetnamesi”. 
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, H. İpekten Armağanı. 107-130.  
3 Esrâr Dede (1257/1841). Dîvân-ı Belâgat-unvân-ı Esrâr Dede Efendi. İstanbul: Takvim-i Vekayi. 159. 
4 bk. Ziya Kazıcı (1988). “Ahîlik”. İslâm Ansiklopedisi. C. 1. İstanbul: TDV Yay. 540-542.  
5 Aktaran Rusuhi Baykara (1939-1940). 18’inci Asır Şairlerinden Mehmet Esrar Dede’nin Hayatı, Tasavvufî, Edebî 
Şahsiyeti ve Eserleri. Mezuniyet Travayı. İstanbul: İstanbul Üniversitesi. 5-6, 51. 
6 Aktaran Sadettin Nüzhet Ergun (1945). “Esrâr Dede”. Türk Şairleri. C. 3. İstanbul: Ülkü Bas. 1346.  
7 Sadettin Nüzhet Ergun (1945). “Esrâr Dede”. Türk Şairleri. C. 3. İstanbul: Ülkü Bas. 1346.  
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mecmua içinde olduğu bilinen lügat, tarafımızca Lügat-i bulunarak (Mecmua-i Eş’âr. 
Millet Kütüphanesi, Ali Emîrî, Manzum 766, vr. 53b-58b) ilim dünyasına tanıtılmıştır. 1  

S. Nüzhet Ergun’un verdiği mukaddimeye göre,2 Esrâr Dede ilim tahsili sırasında 
bir miktar İtalyan ve Latin dillerine de vâkıf olduğunu, derviş arkadaşlarından birinin 
bu dilleri bilmenin faydasına temas edip bir İtalyan lügatini tercüme etmesinin yerinde 
olacağını söylemesi üzerine bu eserini yazdığını söyler. Sonra da, Şeyh Gâlib’le birlikte 
İtalyanca-Rumca olarak hazırlanmış bir lügat kitabının Türkçeye tercüme edilmesini 
yer yer de Latincelerinin yazılmasını kararlaştırdıklarını belirtir ve eserinin 
muhtevasını verir. Buna göre lügat dört bölümden meydana gelmektedir. Eserin 
girişinde, İtalyanca ve Latincenin bazı gramer kurallarından bahsedilir. Sonra da, I. 
Bölümde birden on bine kadar sayıların tercümesi, 2. Bölümde İtalyanca ve Latincenin 
“sûret-i erkâmı”nın tercümesi, 3. Bölümde İtalyanca ay, gün ve hafta isimlerinin 
tercümesi, 4. Bölümde de alfabetik sırayla lügat kısmının çevirisi verilir. Bunları takip 
eden on fasıllık zeyl kısmında ise ağaç, silah, yıldız türleriyle çeşitli “anâsır” ve 
“ibârât”tan bahsedilir. 

Esrâr Dede’nin bu eseri, bir lügat olarak öneminden ziyade onun Arapça ve 
Farsçanın yanında Latin, İtalyan ve Rum dillerini bildiğini göstermesi bakımından 
dikkati çekmektedir. 

 

C. Sanatı 
18. asır, mahallî üslubun yüzeyselliği ve Sebk-i Hindî’nin aşırı zihnîliğine karşı, 

birçok şairin yeniden klasik üsluba dönmeyi tercih ettiği bir dönemdir. Pertev’in “tarz-
ı hasen” (güzel tarz) olarak isimlendirdiği, anlamdan ziyade sese önem veren, açık, tabii, 
zarif bir söyleyişe dayanan klasik üslup, bu yüzyılda hikemî, bedii (Sebk-i Hindî) ve 
mahallî söylemden beslenerek daha renkli, eklektik bir görünüm kazanmıştır. Bu 
üslubun 18. asırdaki en önemli temsilcileri Kâmî ve Nahîfî’dir. Esrâr Dede de, İsmail 
Belîğ, Nevres-i Kadîm, Hoca Neş’et ve Vak’anüvis Pertev’le birlikte üstat şairler arasına 
girememekle birlikte, yaşadığı dönemde bazı yönleriyle kendisini tanıtmayı başarmış 
bir şairdir.  

Şiirlerinden ziyade Mevlevi şairlerle ilgili tezkiresiyle tanınan Esrâr Dede’nin 
kişiliğinin şekillenmesinde, Mevlânâ ve Mesnevî’sinin rolü büyüktür. Bunu da 

                                                           
1Osman Horata (2000). “Esrar Dede’nin Lügat-i Talyân Tercümesi”. Türkbilig, Türkoloji Araştırmaları 1: 73-
80. 
2 Sadettin Nüzhet Ergun (1945). “Esrâr Dede”. Türk Şairleri. C. 3. İstanbul: Ülkü Bas. 1346.  
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eserlerinde sık sık vurgular. Esrâr’ın, derbeder bir şekilde boş yere geçen yıllardan 
sonra, şiir, inşa, musiki ve irfan sohbetlerinin yapıldığı Galata Mevlevihanesinde 
Gâlib’le karşılaşması, onun gerek fikrî gerekse edebî hayatında bir dönüm noktası 
oluşturmuştur. Bu sebeple o, aynı zamanda şeyhi olan Gâlib Dede’nin yolunda eserler 
vermeye çalışmış; fakat mizacının farklılığı sebebiyle Sebk-i Hindî tarzı şiirlerden 
ziyade lirik ve külfetsiz bir dille yazdığı gazelleriyle kendisini gösterme fırsatı 
bulabilmiştir.  

Esrâr Dede, “Mürşid-i tab’ım oldı bu hüsn-i edâsı Gâlib’in” (M. 9/VII) diyerek, 
şairliğinin de mürşidi olarak gördüğü Gâlib için bir kaside yazmış (K. 13), bir gazelini 
tahmis (M. 9) ve birçok şiirini de tanzir etmiştir:  

Gâlib:  
Gönülde aşk-ı bî-pervâ mekân ister mi ister yâ  
Hümâ-yı evc-i himmet âşiyân ister mi ister yâ1  

Esrâr Dede:  
Gönül da’vâsına elbet nişân ister mi ister yâ  
Bu kârzâra çeşm-i hûn-feşân ister mi ister yâ (G. 10) 

Gâlib: 
Âteş-i hüsnü gönüllerde kodu cilve-i aşk  
Sâgara şu’le-i hall-gerde kodu cilve-i aşk2  

Esrâr Dede:  
Şîve-i hüsnünü dil-berde kodu cilve-i aşk  
Âşıkı cevr ü cefâlarda kodu cilve-i ‘aşk (G.141) 

Gâlib:  
Zîver-i bâzâr- ı  güstâhî menem 

Hem yine bîzâr-ı güstâhî menem3  

Esrâr Dede: 
Âşık-ı gam-hâr-ı güstâhî menem  
Hâ’if-i etvâr-ı güstâhî menem (G.185) 

                                                           
1 Şeyh Gâlib (1252). Dîvân-ı Şeyh Gâlib. Kahire: Bulak Matb. 3. 
2 Şeyh Gâlib (1252). Dîvân-ı Şeyh Gâlib, Kahire: Bulak Matb. 67. 
3 Şeyh Gâlib (1252). Dîvân-ı Şeyh Gâlib. Kahire: Bulak Matb. 85. 
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Gâlib: 
Ruh degil pertev-i envâr-ı tebessümdür bu  
Leb degil gevher-i nâ-yâb-ı tekellümdür bu1  

Esrâr Dede:  
Ruh degil şu’le-i hûn-ı dil-i bülbüldür bu  
Leb degil katre-i reng-i şerer-i güldür bu (G. 206) 

vb. 

Esrâr Dede, kişilik itibariyle de kendisine benzeyen 17. asır divan şairlerinden 
Fasîh Dede için bir kaside yazmış (K. 14) ve birkaç gazelini de tanzir etmiştir:  

Fasîh Dede:  
Sâkî ki aks-i rûyunu sâgarda gösterir  
Ateşle âbı hâsılı bir yerde gösterir 

Esrâr Dede:  
Tâb-ı ruhun ki aksini sâgarda gösterir 
Mevc-i şarâbı şu’le-i hall-gerde gösterir (G. 54) 

Mevlevi şairler arasında, birbirlerine karşılıklı nazireler yazma ve şiirlerini 
tahmis etme oldukça yaygındır. Esrâr da bu geleneğe uyarak, Gavsî, Dânişî Ali, Enîs, 
Gâlib ve Mûnis Dedelerle Hüseyin Çelebi’ye tahmisler; Arzî, Hulûs, Neyyir için de 
nazireler yazmıştır. Bunlarda, gazellerin onlara cevap (nazire) olduğu nükteli bir 
şekilde ifade edilmiştir: 

Esrâr nutk-ı Arzî’ye kâbil mi pey-revi 
Bir rind-i nüktedândır o dünyâya bir gelir (G. 74) 

Cevabımdır Hulûs’a bu gazel kim söylemiş Esrâr 
Gam-ı hattıñla şimdi fitne-i âhir-zamân aglar (G. 87) 

Pey-rey olurdu Neyyir’e ammâ ki eyledi  
Hüsn ü edâsı hâtır-ı Esrâr’ı târmâr (G. 101) 

Bu cevâb-ı Mûnisâ’dır kim demiş 
Tende ey aşk cân senin cânân senin (G.154) 

G. 173 de Mûnis Dede’ye naziredir. Esrâr Dede de, Şeyh Gâlib gibi Nâ’ilî’nin  
“Hevâ-yı aşka uyup kûy-ı yâre dek gideriz” mısrasıyla başlayan meşhur gazelini tanzir 

                                                           
1 Şeyh Gâlib (1252). Dîvân-ı Şeyh Gâlib. Kahire: Bulak Matb. 104. 



DÎVÂN   28 
 

etmiştir: 

Tarîk-i Eymen ile ile kûhsâre dek gideriz 
Hayâl-i yâr ile dîdâr-ı yâre dek gideriz (G. 108) 

Esrâr Dede, Mevlevi ayinlerinden biri olan Hüseynî ayininde okunan ve 
bestekârı bilinmeyen Mevlânâ’nın bir rubaisinin aşağıdaki iki mısrasını tazmin 
etmiştir: 

Âh mine’l-aşkı ve hâlâtihi  
Ahraka kalbi bi-harârâtihî 

Bunlardan ayrı olarak, Esrâr’ın âşıkane şiirlerinde Fuzûlî’nin, kasidelerinde 
Nâbî’nin, az da olsa divanında yer verdiği beşerî aşkı anlattığı gazellerinde ise 
Nedîm’in etkisi görülmektedir. Fuzûlî gibi aşkı daha çok acı yönüyle ele alan şair, Leylâ 
ve Mecnûn’undan bir gazelinin matla beytini tazmin etmiştir (M. 6). 

Görüldüğü gibi, Esrâr Dede’nin sanat hayatında, Mevlânâ başta olmak üzere, 
Mevlevi şairlerin özellikle Şeyh Gâlib’in büyük rolü olmuştur.   

Tezkirelerde ve edebiyat tarihlerinde, genellikle Esrâr Dede’nin sade, zarif 
diliyle içten bir Mevlevi dervişi oluşu üzerinde durulmuştur.  Muallim Naci, Esrâr’ın 
dilinin inceliğine temas ettikten sonra ondaki “sürûr” ve “hüznün” uyumunu 
vurgular.1 B. Mehmet Tahir de, şiirlerinin “arifane” olmakla birlikte zarif (rikkat-âmiz) 
olduğunu söyler.2 Fatîn ise,3 onun Mesnevî sırlarına vâkıf bir şair olduğunu belirterek, 
şiirlerindeki sadelik ve yakıcılığa (sûznâk) dikkati çeker.  

Gibb, şairin iki gazel ve iki rubaisinin İngilizceye çevirisini vererek, onun 
mutasavvıf bir derviş olmasına karşılık daha çok beşerî aşkı işlediğini söyler ve bazı 
tasavvufi şiirlerindeki anlaşılması güç beyitlere temas eder. Ona göre Esrâr Dede, 
kendisini dış dünyadan uzak tutup gönlünün acılarını ve sevinçlerini dile get iren bir 
şairdir. Şiirlerinde sade bir dil kullanmış hatta bazı arkaik Türkçe kelimelere de yer 
vermiştir. Onun rubaileri de Hâletî ile kıyaslanması mümkün olmamakla birlikte 
önemlidir.4 

S. N. Ergun, V. Mahir Kocatürk ve A. Gölpınarlı gibi edebiyat tarihçileri5, Esrâr 
                                                           
1 Muallam Naci. (1308). Esâmî. İstanbul: Mahmut Bey Matb. 56.  
2 B. Mehmet Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. 2. İstanbul. 80. 
3 Fatîn (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul. 10. 
4 E. J. W. Gibb (1967). A History of Ottoman Poetry. Vol. 4. London. 207-211. 
5 Ayrıca bk. Osman Horata (2015). Has Bahçede Hazan Vakti XVIII. Yüzyıl: Son Klasik DönemTürk Edebiyatı. 2. 
bs. Ankara: Akçağ Yay. 146-149. 



29  ESRÂR DEDE 
 

Dede hakkında son derece yerinde tespitlerde bulunmuşlardır. Sadettin Nüzhet, onun  
“ehl-i beyt” sevgisine bağlı samimi bir Mevlevi dervişi olduğunu belirterek şöyle der:  

 “Esrâr Dede, bilhassa tasannusuz manzumeleriyle şöhret kazanmıştır. Hayali Şeyh 
Gâlib kadar kuvvetli değildir. Fakat ifadesi ondan sadedir. Şeyh Gâlib’e peyrevlik 
suretiyle yazdığı şiirlerde, bu büyük şaire yetişememiştir. O, ancak tasannusuz ve 
samimî aşk şiirleriyle kudret gösterebilmiş bir şahsiyettir.”1 

Vasfi Mahir de benzer yargılara varır: 

 “Şahsında ve şiirinde Mevlânâ tesiri görülen, hayatında saf ve nezih ruhlu, temiz 
ahlâklı bir derviş olan Esrâr Dede, şiirinde esaslı bir sanat gayesi gütmemiş, divan 
edebiyatının malum çerçevesi içinde ilmî, dinî ve tasavvufî olan samimi 
duygularım, saf ve sade bir dille ifade etmiştir. Nazım dili, açık, duygulu ve kuvvetli 
olmakla birlikte, eski büyük klasiklerin teknik ve estetiğine uygun değildir. Lafız 
sanatlarına hiç yer vermemektedir. Divan şiirinin büyük sanatkârları arasında yer 
almayan Esrâr Dede, devrinde iyi bir şair, sahasında saf ve samimi, hususi bir 
şahsiyettir.”2 

Abdülbaki Gölpmarh ise onu Gâlib’le karşılaştırarak: 

“Esrâr, şiirinde Şeyh Gâlib yolunu tutmuş ve bu yolda başarı da göstermiştir. Ancak 
o Gâlib kadar tekellüfe düşmemiştir. Esrâr’da lirizm, Şeyh Gâlib’e nispetle daha 
fazladır ve şiirlerinde hemen hemen asli unsur lirizmdir. Bu bakımdan Şeyh 
Gâlib'in ustalığına sahip olmamakla birlikte, birçok şiirleri gerçekten de pek içlidir, 
pek güzeldir.”3 

Bunlardan sonra yazılan, edebiyat tarihleri ve ansiklopedilerde de benzer 
görüşler tekrar edilmiştir.  

Esrâr Dede, çok verimli bir çağında ölmesine karşılık, Mevleviliğe girişinden 
ölümüne kadar geçen üç yıllık süreye, Dîvân, Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye, Fütüvvet-
nâme, Mübârek-nâme, Lügat-i Talyân gibi birçok eser sığdırmayı başarmış bir şairdir. 
Onun, sanat hayatı bakımından en önemli eseri Dîvân’ıdır. Tezkiresi ise, gerek sadece 
Mevlevi şairleri içine alan tek zümre tezkiresi olması gerekse ele aldığı şahısların 
birçoğu için tek kaynak olması bakımından Türk edebiyatı tarihinde önemli bir yere 
sahiptir. Diğer eserleri ise türünün basit örneklerindendir.  

Esrâr Dede, yaklaşık dört bin beyit beyit civarındaki Dîvân’ında, nazım 
şekillerinden pekçoğuyla şiirler söylemesine karşılık; tevhit, münacat gibi türlerde 
                                                           
1 Sadettin N. Ergun (1945). “Esrâr Dede”. Türk Şairleri. C. 3. İstanbul: Ülkü Bas. 1348.  
2 V. Mahir Kocatürk (1964). Büyük Türk Edebiyatı Tarihi. Ankara. 519. 
3 Abdülbaki Gölpınarlı (1955). Dîvan Şiiri XVIII. Yüzyıl. İstanbul. 7. 
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şiir yazmamıştır. Kasideler, onun Dîvân’ında fazla bir yer tutmamaktadır. Bunların 
hepsi de, din ve Mevlevilik çerçevesinde yazılmıştır. O, devrinin ne padişahına ne de 
bir devlet büyüğüne kaside sunmuştur. Kasideleri arasında, sadece Gâlib için yazılan 
ve nesip bölümünde bir ramazan akşamı ilkbaharın gelişiyle birlikte başlayan eğlence 
hayatının tasvir edildiği, yer yer devrin sosyal hayatını yansıtan realist çizgilerle dolu 
kaside dikkati çekmektedir. Esrâr, kasidelerinde Nâbî yolunu takip etmiştir. Bu 
sebeple onlarda “hayal”den ziyade “fikir” ön plandadır. 

Esrâr Dede, her şeyden önce bir gazel şairidir. Dîvân’ındaki 264 gazel, divan şiiri 
ortalamasına göre düşük bir sayı değildir. Gazellerin çoğu âşıkanedir. Bunu tasavvufi 
gazeller takip eder. Rindane olan ve tabiat tasvirlerini içeren gazellerin sayısı ise fazla 
bir yer tutmamaktadır. Gazeller arasında, hicran ve hasretin anlatıldığı şiirler onun 
en başarılı olduğu yerlerdir. Şiirin sefasının âşıkane bir gazel olduğunu söyleyen 
Esrâr, kendisine aşktan başka ne amel ne de mezhepten sorulmasını ister.  Fazla 
olmamakla birlikte Nedîm’i hatırlatan gazelleri de vardır. Dîvân’da, gazellerden 
sonraki en güzel şiirleri musammatlarıdır. Bunlarda, onun sanat kudretini gösteren 
lirik, güzel söyleyişlere rastlanmaktadır. Musammatların da çoğu âşıkanedir. Şairin 
tarihleri de hep Mevlevi muhitinden kimseler için yazılmıştır. Bunlar arasında 
Manastırlı Hâfız Dede için yazılan tarih oldukça başarılıdır. İçlerinde yer yer güçlü 
söyleyişlerin bulunduğu 148 rubai de, Esrâr’ı Türk edebiyatında çok rubai söyleyen 
şairler arasına sokmuştur. 

“Dış”a değil “iç”e dönük bir şair olan Esrâr Dede’de, şiirin ses örgüsünü 
zenginleştiren teknikler fazla bir yer tutmamaktadır. O, ses ve şekil mükemmelliği  
yerine, şiirini, duygularının emrine veren bir şair olarak karşımıza çıkmaktadır. Onun 
şiirleri, lirizm bakımından güçlü olmakla birlikte, hayâl derinliği ve anlam zenginliği 
bakımlarından zayıf kalmaktadır. Esrar Dede’nin şiir lügati, genellikle aşk, tasavvuf 
hususiyle Mevlevilik etrafında odaklaşmaktadır. Bu sebeple, acı, dert, ıstırap, hasret, 
yalnızlık etrafındaki kelimeler şiirinde önemli bir yekûn tutmaktadır. Sevgilisinin 
ardından döktüğü gözyaşlarını ve aşk yolunda çektiği cefaları anlattığı şiirler 
divanının en güzel kısımlarını oluşturmaktadır. Bazı şiirlerinde aşk beşerîden İlahîye 
doğru geçmektedir.  

Onun dilinde, Türkçe hatta arkaik kelimelerin fazlalığı dikkati çeker. Şairin 
kasidelerinde, kuru, didaktik tarafı ağır basan bir üslup hâkim olmasına karşılık 
bilhassa âşıkane gazellerinde, içten, canlı, külfetsiz bir söyleyiş vardır. Tasavvufi aşkın 
ve rindane duyguların dile getirildiği gazellerde de genellikle canlı, coşkun bir 
söyleyiş görülür. Onun üslubunda, edebî sanatlar da fazla bir yer tutmaz. O, 
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duygularını genellikle sade ve külfetsiz bir dille ifade etmeyi tercih etmiş, mazmun 
peşinde koşarak “tasannu”ya düşmemiştir. Onun asıl başarılı olduğu kısımlar, sanat 
kaygısına düşmeden kalemini tamamıyla duygularının emrine verdiği lirik 
söyleyişlerdir. Konuşma diline yaklaşan bu canlı nazım sentaksı, bilhassa hüznün 
hâkim olduğu şiirlerde daha da incelik ve zarafet kazanmıştır . “Sanma yanımdan 
uzakdın bu gece”, “Başıma telleri takdın bu gece”, “Kime derdim diyemem ey Esrâr”, 
“Beni çok yollara bakdırma efendim tez gel”, “Sen de güzelim ettiğin ikrarı unutma” 
gibi söyleyişler, hâlis şiirin başarılı örnekleri arasına girebilecek güzelliktedirler. O, 
zaman zaman Sebk-i Hindî etkisiyle yazdığı şiirlerde ise, kendisini kolay ele vermeyen, 
anlaşılması güç bir şair olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Esrâr, duygularını dile getirirken, bütün içtenliğiyle, konuşma dili 
havasında, canlı, külfetsiz bir söyleyişe ulaşır. Sanki o sevgilisiyle karşılıklı 
konuşur, onun ardından yalvarıp yakarır: 

Senin de bildiğin şeydir mahabbet 
Ne hoş âlem olur fikr-i visâl et 

Geceler subha dek kan agladırsın 
N’olur bir kerre gel hâlim su’âl et (G. 33/3,4) 

Gitdin ammâ âmân ey şâh-levendim tîz gel 
Beni çok yollara bakdırma efendim tîz gel 

Seni görmeyeli bu dîde-i hûn-efşânım 
O kadar agladı kim ben de begendim tîz gel (G. 160/1,3) 

Nûş eyledigiñ demler efendim mey-i gül-reng 
Bu mest-i zehir-nûş-ı elem-hârı unutma 

Kâküllerini şâneye çekdikçe seherler 
Yâdına getir kalb-i giriftârı unutma (G. 220/4, 5) 

Beni yâd etmez imiş bâd-ı sabâ verdi haber  
Zülfüne ahd ü âmân bagladığım bilmez mi (G. 239/3, 4) 

Esrâr’ın şiirlerinde yirmi dört çeşit vezin kullanılmıştır. Bir musammat ve üç 
gazelde, rubai vezinleri tercih edilmiştir. Bu vezin çeşitliliğine karşılık, şiirlerinde 
vezin hataları ve kafiye kusurları gibi nazım tekniğiyle ilgili hatalara sık sık 
rastlanmaktadır. O, genellikle redifli yazmayı tercih etmiştir. Dîvân’da Türkçe 
kelimelerden yapılan kafiyelerin fazlalığı, onun bu konuda özel bir gayret içinde 
olduğunu göstermektedir; öyle ki bu çaba, bazen ahenkten ziyade ahenksizliğe yol 



DÎVÂN   32 
 

açmaktadır. O da, bu asırda yenilik adına şairlerin sık sık başvurdukları kelime 
oyunlarına birkaç gazelinde de olsa yer vermekten kendisini alamamış ve şiirinin en 
önemli özelliği olan, incelikle hiç de bağdaşmayan “tâk tâk urur”, “çakmak urur”, 
“kaltak urur” gibi kafiyelerle örülü gazeller söylemiştir.  

Mevlevi muhitinde yetişen bir şair olan Esrâr Dede’nin eserlerinde, kişiliğinde 
olduğu gibi Mevlânâ ve Mevleviliğin rolü büyüktür. Ondaki, Kalenderîlik, Melamilik, 
Hurufilik gibi tarikatların izlerini de Mevlevilik içinde hâllolmuş unsurlar olarak 
görmek gerekir. O da, diğer Mevlevi şairler gibi sanatını halkı irşat etmek için bir araç 
olarak kullanmamıştır. Bu sebeple onu, mutasavvıf şairlerle aynı kategoride 
değerlendirmek mümkün değildir. Bir ayağı daima Galata Mevlevihanesi’nde olan 
Esrâr Dede de, şiirlerinde zaman zaman rintçesine coşar, zaman zaman maddi aşk 
vadilerinde dolaşır, zaman zaman da Mevleviliğe bağlılığını ve tasavvuf neşvesini 
coşkun bir üslupla dile getirir. Esrâr, “harâb”, “meczûb” bir hâlde geldiği Mevlânâ 
dergâhında feleklerin bile habersiz olduğu bir nükte bulduğunu;  “hüzün kulübesi” 
gibi olan gönlünün burada “safâ bahçesi”ne döndüğünü söyler. Çünkü o dergâh bir 
mutluluk hanesidir: 

Dergâh-ı Mevlevîye denir hâne-i neşât 
Her gûşe-i harâbesi kâşâne-i neşât (G. 130/1) 

Esrâr’ın, Mevlânâ ile ilgili değerlendirmelerinde, ona karşı beslediği aşırı 
sevgiden ve diğer dinlerle uğraşmış olmasından kaynaklanan farklı görüşlere 
rastlanmaktadır. Ayrıca şiirlerinde diğer dinlerle bilhassa Hristiyanlıkla ilgili 
unsurların fazlalığı da dikkati çekmektedir. Dîvânı’ndaki 11. gazel, onun İncil’in 
yanında Tevrat’ı da okuduğunu göstermektedir. On dokuz beyitlik bu gazelde, diğer 
peygamberler ve onlarla ilgili kıssalara, bilhassa Hz. İsa ve İncil’e temas edildikten 
sonra; Hz, Muhammed’in herşeyi değiştirdiği, İncil şarihi Luka’nın elinde kalemiyle 
şaşırıp kaldığı, her yerin baştan sona nurla dolduğu vs. anlatılır. Bu gazel, onun bu 
dinlerle ilgili bilgilerinin sıradan bir şairden oldukça fazla olduğunu göstermektedir.  

Esrâr Dede herşeyden önce lirik bir şairdir. Bu, onun tasavvufi şiirlerine bile 
bir çoşkunluk, bir akıcılık kazandırmıştır. Şiirin safası âşıkane bir gazeldir, diyen Esrâr 
Dede; kendisine aşkdan başka ne amel ne de mezhepten sorulmasını ister: 

Tefhîm-i sırr-ı dehr içün Esrâr telâşı ko  
Şi’rin safâsı bir gazel-i âşıkânedir (G. 75/9) 

Zâhid Esrâr perîşân-ı muhabbetdir ana  
Aşkdan gayrı ne a’mâl u ne mezhebden sor (G. 53/7)  
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Esrâr Dede, aşkı Fuzûlî gibi genellikle acı ve hüzün yönüyle ele almıştır. Onun, 
sevgilinin ardından döktüğü gözyaşlarını, yalnızlığını, aşk yolunda çektiği cefaları 
anlattığı beyitler, Dîvân’ındaki en güzel kısımları oluşturur. Bu tarz söyleyişin şairin 
mizacına daha uygun düştüğü anlaşılmaktadır. Kendisini aşk ülkesinde sitem 
çekenlerin şahı olarak niteleyen Esrâr’a göre aşkın safası gamdadır; çünkü züht 
ehlinin namaz ve orucu gibi âşığa da gam vaciptir: 

Gamsız gönül kalır ise bir an helâk olur  
Ben anlamam safâ dil-i mesrûrdan mıdır (G. 78/4) 

Ehl-i zühdün salât u savmı gibi 
Âşıka âh âh vâcibdir (G. 76/3) 

Esrâr ise, gam ve dert konusunda oldukça şanslıdır. Allah tarafından ne zaman 
bir dert hâsıl olsa, onun hüzün dolu gönlüne meyleder. O, ta Elest Meclisi’nde bir 
elinde kadeh bir elinde şarapla haşrolmuş, beşikte bile sevgilinin aşkı ona huzur 
vermemiş, mektepte iken gam defterini ezberlemiş, gençlikte ise aşk derdi belini 
bükmüş, Yakup gibi gözyaşları döktürmüştür (G. 193). Esrâr, bu hâliyle âşıklar 
defterinin baş süsü olmuştur. Buna karşılık Esrâr, Fuzûli gibi çektiği dertlerden zevk 
alır. Hatta gam ve elemle o derece kaynaşır ki vuslatı bile unutur: 

Şâdım ki gam u elemle yâr oldum men  
Hûn-ı cigerimle bâde-hâr oldum men  
Hicrân ile ol rütbede me’lûfum kim  
Müstagnî-i vuslat-ı nigâr oldum men (R. 116) 

Fakat şair, zaman zaman sevgilinin vefasızlığı, bitmek tükenmek bilmeyen 
cefaları karşısında isyan eder: 

Bilmem bu ıztırâb nedendir neden neden 
Gönlüm neden harâb nedendir neden neden 

Kat’-ı alâka mı ya tegâfül mü maksadın  
Hem işve hem itâb nedendir neden neden (G. 201/1,6) 

Bazen bu isyan şairin ölümü istemesine kadar gider. Çünkü onun harab 
vücudunun, ne gam kabul edecek ne de derdini söylemeye yetecek gücü kalmıştır.  Bu 
duygularıyla Fuzûlî’yi hatırlatan Esrâr’ın aşkı onunki gibi Platonik değildir. O, 
Fuzûlî’den farklı olarak acıdan zevk almasını, aşk yolunun inişli çıkışlı yolunu aşmanın 
bir gereği olarak görür. Onun bütün arzusu bu engelleri aşıp sevgilisine kavuşmaktır.  

Esrâr Dede, klasik şiirin soyut güzelliğini Nedîm’de olduğu gibi bazen 
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somutlaştırarak dile getirir. 47. gazelinde o, güle benzettiği sevgilisinin başını, 
ayaklarını, elbiselerini açtırarak âşıklarına “gül-bûse”ler verdirir:  

Yâr atdı libâsını açdı ser ü pâsını 
Çâk etdi kabâsını açıldı gül-i ümmîd 

Öpdüm bu gice ben de ol gonceyi gülşende  
Tâ gül-bün-i gerdende açıldı gül-i ümmîd (G. 47/4, 5) 

Bir gazelinde de, Nedîmane bir tarzda sevgilisinden aldığı buseleri anlatır:  

Girdim ki şebistânına yatmış o siyeh-mest  
Aklım dagılıp zülf-i perîşânını öpdüm 

Mestâne nigâh etdi dedi kim nedir âşık  
İhsân dedim gûşe-i dâmânını öpdüm 

İzn oldu henüz bûseye bâ-hatt-ı hümâyûn  
Sultân-ı cemâlin hat-ı farmânını öpdüm (G. 180/2-4)  

Esrâr da, gelenekte olduğu gibi maddi aştan İlahî aşka ulaşır. Dîvân’ındaki 
tamamıyla maddi aşkın işlendiği şiirlerin yanında, tasavvufi aşkın anlatıldığı beyitler 
de önemli bir yer tutar. 

Hayata daha çok Mevlevihane penceresinden bakan ve içe dönük bir şair olan 
Esrâr Dede, diğer divan şairleri gibi din-tasavvuf, aşk konularından fırsat buldukça 
meyhane, şarap, bezm gibi konulara yönelerek rindane duygularını dile getirir. Fakat 
içe dönük bir şair olması sebebiyle, onun şiirlerinde eğlence meclislerinin coşkulu 
havasından ziyade, şarap, bezm gibi kavramlar subjektif şekilde tasvir edilmekle 
yetinilmiştir. 

Esrâr Dede’nin Dîvân’ında tabiatla ilgili unsurlar, birkaç bahar, gece, gül ve 
şafak tasvirinden öteye geçmez. Bunların da çoğu, klişeleşmiş, subjektif tasvirler 
olmakla birlikte, aralarında “psikolojik” olarak nitelendirebilecekler dikkati çeker. 
Birkaç da, devrinin sosyal hayatına ışık tutabilecek orijinal tasvire rastlanmaktadır. 
Bir gazelde, temmuz ayında yanıp kavrulan tabiat bir tablo hâlinde gözümüzün 
önünde canlandırılır (G. 25).  

Sonuç olarak, divan şiirinin kendisini tekrara başladığı bir dönemde eser veren 
Esrâr Dede; yazdığı lirik, içten şiirleriyle klasik Türk edebiyatında kendisine yer 
edinebilmiş bir şairdir. O, oldukça geç bir yaşta Mevleviliğe intisap ederek eser 
vermeye başlaması ve üç yıl gibi kısa bir sürede kalıcı eserler ortaya koyabilmesi, Şeyh 
Gâlib’le olan yakın dostluğu, lirik şiirleri ve Mevlevi şairler için önemli bir kaynak olan 
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tezkiresiyle, devrinin üstat şairleri arasına girememekle birlikte yaşadığı asırda 
kendisini tanıtmayı başarmış bir şairdir.  
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1* 
DI  ̇̄VĀN-I ESRĀR-I MEVLEVI  ̇̄ ** 
NA‘T-I NEBI  ̇̄*** 
 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Ey kitāb-ı ‘ilminiñ bir harfi dı  ̇̄vān-ı ḥikem  
‘Aḳl-ı küll ‘indinde1 ṭıfl-ı nev-sebaḳ-ḫˇān-ı ḥikem 
 
On sekiz bin ‘ālemiñ ümmü’l- kitābından seniñ2  
Gūyiyā bir deste evrāḳ-ı perı  ̇̄şān-ı ḥikem 
 
Rūḥ-ı ‘ulyāya kemāl-i ma‘rifet taḥṣı  ̇̄line 
Āsmān-ı nüh-ḳıbāb oldu debistān-ı ḥikem 
 
Çār aẓdād-ı muṭalsamdan edip fażlın ‘ayān  
Rütbe-i ḥadd-i3 kemāle erdi erkān-ı ḥikem 
 
Şāddır ol kāleb-i bākı  ̇̄-nümā fānı  ̇̄-edā  
Kim edip ifnā-yı ṣūret oldu insān-ı ḥikem 
 
Noḳta-i ḥarf-i vefādır4 ẕāt-ı aṣḥāb-ı vefā  
Nüsḫa-i maṭlūbdur eṭvār-ı rindān-ı5 ḥikem 
 
Noḳtadır ammā özü mecmū‘a-i taḥḳı  ̇̄ḳdir  
Ẕātıdır ser-levḥa-i tevḥı  ̇̄de ‘unvān-ı ḥikem 
 
Noḳta kim sırr-ı derūn-ı ārif-i āgāhdır  
Hep anıñ tefsı  ̇̄ridir düşvār u6 āsān-ı ḥikem 
 

                                                           
* 1 S1 1b, S2 1b, S3 1b, İ 2b 
** S3; Dı  ̇̄vān-ı Esrār-ı Mevlevı  ̇̄ Ḳuddise Sırrahu S1; Dı  ̇̄vān-ı Belāġat-‘Unvān-ı Mevlevı  ̇̄ Esrār Dede Ḳaddesa’llāhü Te‘alā 
Esrārahu S2; -İ 
*** S3; -İ; Na‘tu’n-Nebı  ̇̄ ‘Aleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-Selām S1; Na‘t-ı Ḥażret-i Faḥr-i ‘Ālem Ṣalla’lāhü ‘Aleyhi ve-Sellem S2; Na‘t-
ı Nebı  ̇̄ ‘Aleyhi’ṣ-Ṣalātü ve’s-Selām İ 
1 ‘indinde: ‘indine S1 
2 Seniñ: Saña S1 
3 ḥadd-i: ḥadd ü S1 
4 Vefa: ṣafā S1  
5 eṭvār-ı rindān-ı: eṭvārından S1 
6 u: - S2, S3, İ 
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“Kenz-i lā-yefnā”1 dil-i ‘ārifdedir kim aşḳdır  
‘Aşḳ ism-i ẕāt-ı ẕāt esrār-ı irfān-ı ḥikem 
 
Defter-i ẕātıñdan2 ancaḳ evvelı  ̇̄n ü āḫirı  ̇̄n  
Noḳta-i vāḥid görüp eylerler i‘lān-ı ḥikem 
 
Ma‘rifet ol rāzda ḥayretle ḳaldı mu‘terif3 
‘Aḳl-ı kül taḥḳı  ̇̄ḳ edince oldu ḥayrān-ı ḥikem 
 
Ẕerre-i mihr-i cemāliñdir ‘uḳūl-i enbiyā 
Ḳatre-i baḥr-i kemāliñdir bu ‘ummān-ı ḥikem 
 
Bir ṣadef çıḳdı o deryādan ki dildir ‘ālemi  
Ḥāliyā etmekde ġarḳ-ı dürr ü4 mercān-ı ḥikem 
 
‘Aḳl ol deryā kenārında ḫaẕef-pāre yatur  
Mevcāsā ḫıyre-ser-fehm-i perı  ̇̄şān-ı ḥikem 
 
‘Aḳlını bir şey ṣanıp idrākine ṣarf eyleyip  
Oldu bı  ̇̄-çāre ḥakı  ̇̄m ol rehde nādān-ı ḥikem 
 
Ba‘żısı ġark-ı ḍalāl ba'żı necāta erdiler  
Çün hücūm etdi cihān-ı dı  ̇̄ne ṭūfān-ı ḥikem 
 
Keştı  ̇̄si kalb-i selı  ̇̄m ü nāḫudāsı Nūh-ı cān 
Olmalı kim kat‘ ola bu bahr-i cūşān-ı ḥikem 
 
‘Aşḳdır her rāh-ı5 nūruñ müntehā-yı menzili 
‘Aşḳdır maṭlūb-ı ḥāl ü6 ḳāl-i ‘irfān-ı ḥikem 
 
‘Aşḳsız rūşen degil ma‘nā-yı ḥikmet ey ḥakı  ̇̄m  
Şu‘le-i dil-sūzdur şem‘-i şebistān-ı ḥikem 
 

                                                           
1 “Kenz-i lā-yefnā”: “Kanaat tükenmez bir hazinedir.” (Hadis-i Şerif) 
2 ẕātıñdan: ẕātıñdır S2 
3 mu‘terif: ma‘rifet S2 
4 dürr ü: dürdür S1 
5 Rāh-ı: reh-i S1, S2  
6 ḥāl ü: ḥāl-i S1, S3, S2, İ 
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‘Aşḳdan bı  ̇̄-behreler ‘allāme-i1 devrān iken  
Oldular görmez misin meftūn-ı ṭuġyān-ı ḥikem 
 
Olmasa mihr-i ḥaḳı  ̇̄ḳat leyle-i ẓulmānidir  
Āftāb-ı fażl dolsa ḫāveristān-ı ḥikem 
 
‘Aşḳ ‘aşḳ ammā ḥuṣūlü ol şehiñ destindedir  
Kim derinde çāker-i ‘irfān Süleymān-ı ḥikem 
 
Olmayanlar müntesib dergāhına me’yūsdur  
Ehl-i cem‘ ü neşre hep andandır iḥsān-ı ḥikem 
 
Ṭālib-i işrāḳ-ı mihr-i2 ma‘rifet olduñ ise 
Eyle mişkāt-ı nübüvvetden fürūzān-ı ḥikem 
 
Eyle nı  ̇̄sān-ı sirişki ‘aşḳ-ı Ahmed’le nisār 
Tā ki deryā-yı dil olsun gevher-efşān-ı ḥikem 
 
Öyle Aḥmed kim lisān-ı ṣıdḳ-ı cümle enbiyā  
Öyle Aḥmed kim me’āl-i nuṭḳ-ı pı  ̇̄rān-ı ḥikem 
 
Feyżiniñ dil-zindesi Ḥıżr u Mesı  ̇̄ḥ-i cāvidān  
Teşne-i cām-ı peyāmı āb-ı ḥayvān-ı ḥikem 
 
Fażl fażlıñdan3 kemāl aldı edip tekmı  ̇̄l-i nefs  
Ma‘rifet bābında şākird4 idi Luḳmān-ı ḥikem 
 
Ḥükmün Eflāṭūn ḳabūl etmezse bi’llāh ‘adl5 olur  
Bir ġabiyyü’ẕ-ẕihn küll-i6 nābe-sāmān-ı ḥikem 
 
Nutḳunuñ her nüktesi mecmū‘a-i cümle ‘ülūm 
Dürr-i yektā-yı ḥadı  ̇̄si̠ ḥāṣıl-ı kān-ı ḥikem 
 

                                                           
1 ‘allāme-i: ‘ulemā-i S1 
2 mihr-i: mihr ü S1 
3 fażlından: fażlıñdan S1 
4 şākird: şākirdi S1 
5 ‘adl: ‘add S1, S2, S3  
6 küll-i: kevn-i S1 



DÎVÂN   44 
 

Çār mecmū‘a kitāb-ı na‘tına beytü’l-ḳaṣı  ̇̄d  
Çār unṣur bir rubā‘ı  ̇̄ medḥ-i sulṭān-ı ḥikem 
 
Naẓra-i iḥsānına merbūṭ şühūd-ı ma‘rifet  
Cünbiş-i ebrūsuna merḫūn bürhān-ı ḥikem 
 
Çāker-i dil-ḫˇāhı ḥall-i ‘aḳd-i esrār-ı ‘ülūm  
Ġamzesiniñ bende-i fermānı fermān-ı ḥikem 
 
Ḫalḳa-i gı  ̇̄sūsuna ma‘ṭūf illā hūy-ı ‘aşḳ  
Ebruvānı medd-i bi’smi’llāh-ı furḳān-ı ḥikem 
 
La‘liniñ İlyās bir bı  ̇̄mār-ı iḥyā-kerdesi  
Çeşmine maḥkūmdur ‘I  ̇̄sı  ̇̄-i devrān-ı ḥikem 
 
Sāḥa-i tevḥı  ̇̄dde el-ḥaḳ ẕebān-ı enṭaḳı 
Dest-i Ḥaḳ’da seyf-i meslūl-i diraḫşān-ı ḥikem 
 
Sāye-i bı  ̇̄-sāye-i ẕāt-ı ḫudāvend-i ḥakı  ̇̄m  
Maẓhar-ı ḫāṣṣ-ı vücūd-ı Ḫāliḳ-i1 cān-ı ḥikem 
 
Olsa daḫı sāyesi hep ḳudsiyān yaġmalayıp  
Eyler idi zülfüne ‘ıṭr-ı gül-efşān-ı ḥikem 
 
Ẓıll-i envārı ‘uyūn-ı ġaybiyāna sürmedir  
Şaḫs-ı ḳudsı  ̇̄ sāyesi mir’āt-ı çeşmān-ı ḥikem 
 
‘Aşḳınıñ āşüftesi aṣḥāb-ı temkı  ̇̄n-i kemāl  
Ḥüsnünüñ dı  ̇̄vānesi ‘aḳl-ı cihānbān-ı ḥikem 
 
Ey şehenşāh-ı rusül-‘asker ḫıdı  ̇̄v-i lā-mekān  
Ẕāt-ı pākiñ zı  ̇̄b-i taḫt u tāc-ı dı  ̇̄vān-ı ḥikem 
 
Süllem-i mi‘rācınıñ yek-pāresi2 taḫṣı  ̇̄ṣ-i ẓāt  
Defter-i i‘cāzınıñ her ḥarfi Ḳur’ān-ı ḥikem 
 

                                                           
1 Ḫāliḳ-i: Ḫāliḳ ü S1 
2 yek-pāresi: yek-pāyesi S1, S3 
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Ṭȏb-ı teşri‘ ile çevgān-ı ḥikem1 maḥkūm sañā  
Evvel ü2 āḫir seniñdür ṣaḥn-ı meydan-ı ḥikem 
 
Ḥüsnünüñ Dāvūd olup bir na‘t-ḫˇān-ı muḫlisi  
Şu‘be-gı  ̇̄r-i vaṣfıñ idi ol dem elḥān-ı ḥikem 
 
Bunca sāl aḳdem ‘idād-ı3 āsafānından idi  
Enbiyā vü evliyā4 nükte-şümārān-ı ḥikem 
 
Maṭlebim iḥsāndır yoḫsa degil ḫaddim benim  
Vaṣfını ḥālā ederken her5 süḫan-dān-ı ḥikem 
 
Ḫāme-i Mecnūn-edā bir bü’l-‘aceb dı  ̇̄vānedir6 
Hem siyeh-mest-i muḥabbet hem ġazel-ḫˇān-ı ḥikem 
 
Dürr ü7 gevher-pāş olur dökdükçe eşk-i çeşmini  
Aġlamaḳdandır aña feyż-i firāvān-ı ḥikem 
 
‘Ācizim ḫāmem gibi güftāra yoḳdur ḳudretim  
Lākin oldum dest-i iḥsānında gūyān-ı ḥikem 
 
Pes hezārān ‘acz ile Esrār-ı işkeste8-ḳalem  
Etdi bu na‘tı o9 şāḥu’ṣ-ṣadr-ı dı  ̇̄vān-ı ḥikem 
 
 

                                                           
1 ḥikem: aḥkem S1  
2 Evvel ü: Evvel-i S1 
3 ‘idād-ı: ‘idād u S3, S2, İ  
4 Enbiyā vü evliyā: Evliyā vü enbiyā S1 
5 her: bir S1 
6 dı  ̇̄vānedir: dı  ̇̄vāndır S1 
7 ü: -S1, S3, İ 
8 işkeste: şikeste S1 
9 o: vü S1, S3, İ 
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2* 
NA‘TU’N-NEBI  ̇̄ ‘ALEYHİ’Ṣ-ṢALĀTÜ VE’S-SELĀM**  
 
mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ı  ̇̄lü fā‘ilün 
Sākı  ̇̄ ḳaçan ḳarābesini mey-nisā̠r eder  
Bezmi1 ‘uḳūs-ı neş’esi naḳş u2 nigār eder 
 
Ol meclis içre mihr ḳadeḥ-der-beġal gezer  
Zühre nevā-yı çengini āhenge ‘ār eder 
 
Bir cām esı  ̇̄ridir göñül ol bezmde velı  ̇̄  
‘Aşḳıñ ḥavādisi̠ baña ‘arż-ı ḫumār eder 
 
Dil bir siyeh ġulāmı olup pı  ̇̄r-i bādeniñ 
Her şeb emelle encüm-i ḥasret-şümār eder 
 
Deşt-i ṭalebde Ḳa‘be-i maḳṣūddur deyü  
Rūyun tehı  ̇̄ce ġarḳa-i gird-i3 ġubār eder 
 
Gördüm bu ḥālini dil-i4 şeydā-yı pür-ġamıñ  
Sordum bu nā-tüvān niçün āh u5 zār eder 
 
Feryād edip dedi ki maḥabbet esı  ̇̄riyim  
Gitdikçe cevr-i yār beni nālekār eder 
 
Bilmem me’āl-i ‘aşḳ nedir lı  ̇̄k neyleyim  
Bir ıżṭırābı var beni ol bı  ̇̄-ḳarār eder 
 
Oldum hevā-yı zülf ile ser-geşte serserı  ̇̄  
Āḫir beni bu ṭūl-i emel şermsār eder 
 

                                                           
* 2 S1 2b, S2 3a, S3 1b, İ 3b 
** S1, S3; Na‘t-ı Şerı  ̇̄f-i Dı  ̇̄ger Ṣalla’lāhü S2; Dı  ̇̄ger Na‘tu’n-Nebı  ̇̄ ‘Aleyhi Efḍalu’ṣ -Ṣalavāti ve’s-Selām İ 
1 Bezmi: Bezm S1  
2 u: -S2, S3 
3 Gird-i: girdi S1 
4 Dil-i: dil ü S1 
5 u: -S3, İ 
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Ey dil1 bıraḳ telāşı rıżā-dāde ol hemān  
Neylerse ‘āşıḳa yine ālemde yār eder 
 
Var āstāne-i şeh-i “levlāk”e2 ‘acz ile  
Çoḳ nā-murādı luṭfu anıñ kāmkār eder 
 
Bı  ̇̄-çāre-perver oldu cenāb-ı ‘ināyeti  
Nā-çār u nā-tüvānlara3 i‘tibār eder 
 
“Levlāk”-i4 şem‘-i ḥüsnü anıñ baḫş edince nūr  
Eflāke nüh ḳıbābını pervanevār eder 
 
Hükm-i celāl-i ḫāṣṣı şu denlü ki ḫāk ile  
İdbār-ı pı  ̇̄şegānı bütün ḫāksār eder 
 
Lākin cemāli ‘āmmeye şöyle şümūlü var  
Dehre şefā‘at etse bütün iḳtidār eder 
 
Merdūd-i semt-i raḥmet iken dı  ̇̄v-i güm-rehi  
Hālā şefā'ati yine ümmı  ̇̄dvār eder 
 
Ol Ḥażret-i Celı  ̇̄l ki ḳahr-ı5 celāl ile 
Ḫusrev dedikleri saña dünyāyı dar eder 
 
Ol Ḥażret-i Cemı  ̇̄l6 ki nūr-ı cemāl ile  
Küfrü nigāh-ı raḥmeti ı  ̇̄mānvār eder 
 
Fehm eyledikçe menzile-i maẓhariyyetiñ  
Mūsā ġulāmı olmasını iḫtiyār eder 
 
Ol sırr-ı “men-re’āni”7 ile cilveger iken  
‘I  ̇̄sā ‘ubūdiyetle aña iftiḳār eder 
 

                                                           
1 dil: -S1 
2 “levlāk”: Hadis-i kudsi. “Sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım.” 
3 nā-tüvānlara: nā-tüvāneye S1 
4 “levlāk”: Hadis-i kudsi. “Sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım.” 
5 ḳahr: ḳadr S2 
6 Ḥażret-i Cemı  ̇̄l: Āyet-i Cemı  ̇̄l S2, S3, İ; Āyet-i Celı  ̇̄l S1 
7 “men-re’ānı  ̇̄”: Hadis-i şerif. “Beni rüyasında gören aslımı görmüş gibidir.” 
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Beyne’r-rusül Cenāb-ı Ḫuda ism-i pākini  
Yād etse kendi nāmı ile hem-ḳarār eder 
 
Ḥarf-i lebi me’āline maḥv olsa bir goñül  
Ser-çeşme-i ḥayātı maḥall-i ḳarār eder 
 
Yüz gösterince ḥażret-i maḳṣūd ‘āşıḳān1 
Elbet anıñ cemālini āyı  ̇̄ne-dār eder 
 
Subḥ-ı bahār-ı baḫtı gülistān-ı ḫandedir  
Her kim ki derd-i ‘aşḳı ile āh u2 zār eder 
 
Bir kı  ̇̄myā-naẓardır o ḫurşı  ̇̄d-i feyż kim  
Ḫāke nigāh eder zer-i kāmil ‘ayār eder 
 
Ey dāverı  ̇̄-i mülk-i “arefnāk”e3 müsṭaḳil  
Ḫāmem egerçi gevher-i na‘tıñ nisā̠r eder 
 
Lākin kemāl-i vaṣfına ‘aczi bedı  ̇̄d olup  
Bı  ̇̄-çāreñi de kendi gibi eşk-bār eder 
 
Ey maẓhar-ı taḥıyyet-i kül v’ey ḫudā-pesend  
Vaṣfında herkes ‘aczi ile i’tiẕār eder 
 
Hejdeh hezār ‘āleme faḫrin ‘aceb midir  
Evvel seniñle Ḥażret-i Ḥaḳḳ iftiḫār eder 
 
Pek tı  ̇̄relendi ḳāleb ü ḳalb-i4 elem-zede  
Hicrān u ġam ikisini de5 dāg-dār eder 
 
Ṣad el-amān ẕātına düşdü kerem bugün  
Ancaḳ dil-i füsürdeye6 luṭfuñ medār eder 
 

                                                           
1 ‘āşıḳān: ‘āşıḳāne S1 
2 u: -S3, İ 
3 “arefnāk”: Hadis-i şerif. “Ya Rab! Seni zatına yakışır şekilde bilmedik.” 
4 ḳalb-i: ḳalem-i S2 
5 ikisini de: ikisi de S1 
6 füsürdeye: mürdeye S1 



49  ESRÂR DEDE 
 

Eyle1 naẓar ki bir nigeh etseñ eger dile  
Cem’iyyet-i sivā o ṭarafdan firār2 eder 
 
Esrār-ı Mevlevı  ̇̄-i perı  ̇̄şān-ı zāra bak  
Gelmiş ḳapuñda luṭf u kerem ḫˇāstgār eder 
 
Ey ḳāleb-i ḫarāb u eyā ḳalb-i ḫāksār  
Elbet sizi de luṭfu3 anıñ baḫtyār eder 
 
 
3* 
DER-NA‘T-I ŞĀH-I VELĀYET ‘ALI  ̇̄ KERREMA’LLĀHÜ VECHEH**  
 
mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 
Vücūd-ı cāmi‘-i vaḥdet ‘Alı  ̇̄ Veliyyu’llāh 
Ḥaḳı  ̇̄ḳati şeref-i “lā-İlāhe illā’llāh”4 
 
Veliyy-i vālı  ̇̄ vü ūlā ẓuhūr-ı ẕāt-ı Ḫudā  
Kitāb-ı na'tını tefsı  ̇̄re geldi “bi’smi’llāh”5  
 
‘Aceb vücūd-ı muḳaddes ‘acı  ̇̄b ẕāt-ı kerı  ̇̄m 
Ki Ḥaḳḳ anıñla olur dā’imü’z-zamān hem-rāh 
 
Resı  ̇̄m-i ṭarż-ı ḥaḳı  ̇̄ḳat ḳadem-nih-i tecrı  ̇̄d  
Tebettü’l-āver-i tefrı  ̇̄d ehl-i beytu’llāh 
 
‘Alı  ̇̄ ki ḳısmet-i ‘ālem anıñ elinden6 olur  
‘Alı  ̇̄ ki dest-i żarūret anıñladır kūtāh 
 
‘Alı  ̇̄ ki nūr-ı ḳıdemdir ‘Alı  ̇̄ ki ‘ayn-ı kerem  
‘Alı  ̇̄ ki bedr-i etemdir ‘Alı  ̇̄ ki mihr-i İlāh 

                                                           
1 Eyle: Öyle S2 
2 firār: ḳarār S1 
3 luṭfu: luṭf-ı S1 
* 3 S1 3b, S2 4a, S3 4a, İ 4b 
** S1, S3; Na‘t-ı Şāh-ı Velāyet Ḥażret-i ‘Alı  ̇̄ Kerrema’llāhü Vecheh S2; Der-Na‘t-ı Şāh-ı Velāyet ‘Alı  ̇̄ Kerrema’llāhü 
Vechehu ve Rażıya Anh İ 
4 “lā-İlāhe illā’llāh”: Kelime-i Tevhit. “Allah’tan başka İlah yoktur.” 
5 “bi’smi’llāh”: Kur’ân-ı Kerîm, Fatiha Suresi, ayet:1. “Allah’ın adıyla...” 
6 elinden: elinde S1 



DÎVÂN   50 
 

 
‘Alı  ̇̄ ki ‘āşıḳ1 u ma‘şūḳdur ‘Alı  ̇̄ aşḳdır  
‘Alı  ̇̄ ki ‘aşḳına ‘āşıḳdır ismine agāh 
 
‘Alı  ̇̄ ki şāh-ı müẓāhir sipāh-ı2 vaḥdet-i mülk3  
‘Alı  ̇̄ ki şanıña eşyā çaġırdı4 “ṭale beḳāh”5 
 
‘Alı  ̇̄ maḳām-ı nihāyetde evvel etdi ẓuhūr  
Bidāyet oldu aña intihā-yı menzilgāh 
 
‘Alı  ̇̄ ki ‘āleme maḥz-ı maḥabbet olmuşdur 
‘Alı  ̇̄ ki6 şu‘le-i dildir ‘Alı  ̇̄ ki ḥüsn-i7 nigāh 
 
Ṣafā-yı ḥālet-i ḫūbāndır ‘Alı  ̇̄ her dem  
Nigāh-ı ‘āşıḳ-ı ḫayrāndır ‘Alı  ̇̄ her gāh 
 
‘Alı  ̇̄ bu ‘āleme göstermeyeydi dı  ̇̄dārıñ 
Cihāna doġmaz idi hı  ̇̄ç āfitāb ile māh 
 
O fā’iżü’l-keremiñ medḥini eder eşyāʼ 
Se̠nāsına açılır her zebān u her efvāh 
 
O şevket-i melekūtu nişān u maẓhar-ı mülk  
İki cihānda şeh-i ‘izz ü devlet-i fürū-cāh 
 
Cihān ġulāmıñ8 olursa ‘aceb midir çünki  
Yazıldı şānına menşūr-ı “men enā Mevlāh”9 
 
Veliyy-i vālı  ̇̄ vü ūlā sipihr-i mihr-i kemāl  
‘Aliyy ü ‘ālı  ̇̄ vü10 a‘lā veliyy-i tāc u külāh 

                                                           
1 u: -S1 
2 sipāh-ı: sipāh u S2, S3, İ  
3 mülk: mekân S1 
4 çaġırdı: çıḳardı S1, İ  
5 “ṭale beḳāh”: Arapça bir söz. “Allah ömrünü uzun etsin.”  
6 Ki: -S1 
7 ḥüsn-i: ḥüsn ü İ 
8 ġulāmıñ: ġulāmın S2,S3 
9 “men enā Mevlāh”: Hadis. “Ben kimin velisiysem, bu Ali de onun velisidir.” 
10 vü: -S2 
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O nūr-ı çeşm-i Muḥammed o çeşm-i nūr-ı rüsül  
O berḳ-i Ṭūr-ı tecellı  ̇̄ o şu‘le-i ser-i rāh 
 
O nūr-ı evvel1 ü āḫir o bāṭın u ẓahir  
Mine’l-ebed ile’l-ābād ol ḥaḳı  ̇̄ḳate2 şāh 
 
‘Alı  ̇̄’dir ekber ü kübrā ‘Alı  ̇̄ ‘aliyyü’l-‘aẓı  ̇̄m  
‘Alı  ̇̄ mu‘ı  ̇̄n-i se̠vāb u ‘Alı  ̇̄ şefı  ̇̄‘-i günāh 
 
Zebān-güşā-yı senāsıdır ol şehiñ dā’im  
Faḳı  ̇̄r-i Mevlevı  ̇̄-i Esrār-ı zār-ı bı  ̇̄-geh ü gāh 
 
Ġulām-ı mürşid-i Rūm ‘abd-i ḫānedān-ı kerem  
Fütāde-i3 reh-i evlād u āl-i Ḥażret-i Şāh 
 
Be-ḥaḳḳ-ı nūr-ı cemāl-i e’imme-i4 evlād 
Be-ḥaḳḳ-ı pertev-i bedreyn-i āsumān-penāh 
 
Be-ḥaḳḳ-ı mu‘tekifān-ı ḥużūr-ı ehlü’l-beyt  
Be-fażl-ı müntesibān-ı maḥabbet-i dergāh 
 
Celālet-i naẓarıñ dūr ḳılma üstümden  
Kerāmet-i kerem et yā ‘Alı  ̇̄ veliyyu’llāh 
 
 
4* 
NA‘T-I ŞĀH-I Dı  ̇̄GER** 
 
mefā‘ilün fe‘lātün mefā‘ilün fe‘ilün 
Doġunca nūr-ı tecellı  ̇̄-i zü’l-celāl-i ‘Alı  ̇̄  
Żiyā vü çeşme-i şühūddur5 düşer cemāl-i ‘Alı  ̇̄ 
 

                                                           
1 evvel: evveli S1 
2 ḥaḳı  ̇̄ḳate: ḥaḳı  ̇̄ḳat-i S1 
3 Fütāde-i: Üftāde-i S1 
4 e’imme-i: şemse-i S2 
* 4 S1 4a, S2 5a, S3 4b, İ 5a 
** S2, S3; Na‘t-ı ‘Alı  ̇̄ ‘Aleyhi’t-Taḥıyyeti ve’t-Teslı  ̇̄m S1; Dı  ̇̄ger Na‘t-ı ‘Alı  ̇̄ Rażıya’llāhü ‘Anhü ve Kerrema’llāhü Vecheh İ 
5 şühūddur: şühūd S2 
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Ḫudā Ḫudā diyerek sı  ̇̄neden fiġān ḳopar  
Edince çeşm-i dili cilvegeh ḫayāl-i ‘Alı  ̇̄ 
 
Hezār vāṣıl-ı1 dergāh-ı ḳurb olan ẕātıñ  
Me’āl-i maṭlebidir rūz u2 şeb viṣāl-i ‘Alı  ̇̄ 
 
Ne kevkebe3 ne celālet ne ma'rifetdir bu  
Cihāna gelmedi gelmez bile misā̠l-i ‘Alı  ̇̄ 
 
Vücūd-ı pāk-i Muḥammed’le4 hem-ḥaḳı  ̇̄ḳatdir  
O sırra cümleden aḳrebdir ittiṣāl-i ‘Alı  ̇̄ 
 
Olunca “rūḥike rūḥı”5cenāb-ı ‘ünvānı  
Kemāl-i Aḥmed-i muḫtārdır kemāl-i ‘Alı  ̇̄ 
 
Çekince ṭabl u ‘alem lā-mekāna bir kerre  
Feżā-yı arşı tutar6 ġulġul-i düvāl-i ‘Ali 
 
Siyeh ġulāmı şehenşāh-ı cümle ‘ālemdir  
Cihān u cān olup bende-i Bilāl-i ‘Alı  ̇̄ 
 
‘Aceb mi bendelik ile ederse faḥr Esrār  
Ezelden oldu ne devlet ġulām-ı āl-i ‘Alı  ̇̄ 
 
Göñül kim Mevlevı  ̇̄-i Rūm’a7 Şems bendesidir  
Başında sāye-i taḥḳı  ̇̄k-i perr ü bāl-i ‘Alı  ̇̄8 
 
Beyān olur mu o sırr-ı Ḫudā ki söyleyeyim  
Ṣıġar mı mıṣra‘-ı taḳrı  ̇̄re şerḥ-i ḥāl-i ‘Alı  ̇̄ 
 
Me’āl-i vaṣfını tefsı  ̇̄re ‘ālem ‘ācizdir  
Kelām-ı Haḳḳ ile hem-nüktedir maḳāl-i ‘Alı  ̇̄ 

                                                           
1 vāṣıl-ı: vāṣıl u S1, S3  
2 u: -S1, S2, İ 
3 Kevekebe: kevkeb İ  
4 Muḥammed’le: Muḥammed’de S1 
5 “rūḥike rūḥı”: Arapça bir söz. “Senin ruhun benim ruhumdur.” 
6 tutar: utar İ, S3 
7 Rūm’a: Rūm S2 
8 ‘Alı  ̇̄: -S1 
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5* 
NA‘T-I PI  ̇̄R-İ DEST-GI  ̇̄R ‘ALEYHİ’T-TESLI  ̇̄M** 
 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
‘Aşıḳa bitmez belādır iştiyaḳ  
Derddir maḥżā devādır iştiyāḳ 
 
Tā ezelden ‘āşıḳ-ı nā-kāmdan1  
Ṣanma bir laḥẓā cüdādır iştiyāḳ 
 
Vaṣl u faṣl ile tükenmez neş’esi  
Bir nihāyetsiz ṣafādır iştiyāḳ 
 
İbtidānıñ intihāsı andadır  
Hem vücūda ibtidādır iştiyāḳ 
 
Ma‘nı  ̇̄sinden ma‘nı  ̇̄-i āḫer çıḳar  
Ma‘ni-i ma‘nı  ̇̄-nümādır iştiyāḳ 
 
Ṭūṭiyādır dı  ̇̄de-i bı  ̇̄nālara  
Miss-i ḳalbe kı  ̇̄myādır iştiyāḳ 
 
Nūr-ı çeşm-i ‘İbn-i ‘Ümrānı  ̇̄dir ol  
Ṭūr’da nūr-ı hüdādır iştiyāḳ 
 
Ehl-i ‘aşḳıñ nāzenı  ̇̄n-i ḥüsn ile  
Etdigi ‘ahde vefādır iştiyāḳ 
 
Şimdilik ser-rütbe-i iḳrārda  
‘Ālem-i ḥaşr-i fenādır iştiyāḳ 
 
Ṣūret-i tekmı  ̇̄le gelmez söylesem  
Bir tükenmez mā-cerādır iştiyāḳ 
 

                                                           
* 5 S1 4b, S2 5b, S3 5b, İ 5b 
** S3, İ; Na‘t-ı Pı  ̇̄r-i Dest-gı  ̇̄r ‘Aleyhi’t-Taḥıyyet S2; Na‘t-ı Dest-gı  ̇̄r Ḥazret ‘Aleyhi’s-Selām S1  
1 nā-kāmdan: nā-kāmda S1 
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Bende-i Monlā-yı Rūm Esrār ile  
Tā ezelden āşnādır iştiyāḳ 
 
Şems-i ‘ālem-tāb Mevlānā1 Celāl  
Kim ḳapusunda gedādır iştiyāḳ 
 
Āftāb-ı2 bı  ̇̄-zevāl-i ma‘rifet  
Ẕerresinden hod-nümādır iştiyāḳ 
 
Sāye-i ‘izzet-me’ābında anıñ 
Faḳr-ı devlet-intimādır iştiyāḳ 
 
Ẕātına ‘uşşāḳ ile ‘āşıḳ olup  
Sālik-i ḥayret-fezādır iştiyāḳ 
 
Āteş-i ‘aşḳ ile ṣūret kesb edip  
Bir büt-i la‘lı  ̇̄n ḳabādır iştiyāḳ 
 
Sürḫ ḳaftān ile ḫūn-ı eşkden  
Bir ḥayāl-i dil-rübādır iştiyāḳ 
 
Ḥüsn ü3 ‘aşḳıñ beynini faṣl etmege  
Bir nigāhından yañadır iştiyāḳ 
 
Ḳadrini gevher-şinās-ı4 cān bilir  
Bir dür-i ‘ālem-bahādır iştiyāḳ 
 
Her ṭalebde māye-i taḥṣı  ̇̄ldir  
Her ḫayırda mübtedādır iştiyāḳ 
 
Mevlevı  ̇̄ye irs ̠ile mevrūs ̠olan  
Nūr-ı ẕevḳ-i Muṣṭafā’dır5 iştiyāḳ 
 
Ẕāt-ı Monlā’dan erer ‘āşıḳlara  
Sırr-ı şāh-ı evliyādır iştiyāḳ 
                                                           
1 Mevlānā: Mevlā S1 
2 Āftāb-ı: Āftābı S1 
3 ü: -S1, S2 
4 şinās-ı: şināsın S1 
5 Muṣṭafā’dır: Muṣaffā’dır S1 
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Rāh-ı Ṣıddı  ̇̄kıyyede ser-māyedir  
Ẕevk-i iẓhār-ı rıżādır iştiyāḳ 
 
Kākül-i ḫam-der-ḫam-ı dildārdan  
Cilve-i “şemsü’ḍ-ḍuḫā”dır1 iştiyāḳ 
 
Cānımı mevṣūl-i feyż eyle amān2  
Cān u dilde hep sañadır iştiyāḳ 
 
 
6* 
NA‘T-I CELĀLŪ’L-ḤAḲḲI VE’D-DI  ̇̄N** 
 
müfte‘ilün müfte‘ilün fā‘ilün 
‘Aşḳ ki3 odur ḫilkat-i Monlā-yı Rūm 
Dil ki odur himmet-i Monlā-yı Rūm 
 
Ẕāt u ṣıfāt ‘ālem-i emr ü ẓuhūr 
Ḥażret-i hū Ḥażret-i Monlā-yı Rūm 
 
Ẕātı4 ẓuhūr eylemeden ‘ālemi  
Tutmuş idi şöhret-i Monlā-yı Rūm 
 
Hecde hezār ‘āleme müstevlı  ̇̄dir  
Velvele-i heybet-i Monlā-yı Rūm 
 
Rūm u5 ‘Acem Hind ü ‘Arab ser-te-ser  
Doldu bütün şevket-i Monlā-yı Rūm 
 
Aṭlas-ı çerḫe ġalebe eyledi  
Salṭanat-ı devlet-i Monlā-yı Rūm 
 

                                                           
1 “şemsü’ḍ-ḍuḫā”: Kur’ân-ı Kerîm, Duhâ Suresi, Ayet:1. “And olsun güneşe ve onun aydınlığına.” 
2 amān: hemān İ 
* 6 S1 5a, S2 6b, S3 6a, İ 6a 
** S2; Na‘t-ı Cenāb-ı Celālū’l-Ḥaḳḳı ve’d-Dı  ̇̄n Celle Celālühü ve İfāża ‘Aleynā S1, S3, İ 
3 ki: -S1 
4 Ẕātı: Ẕātını S1 
5 u: -S2 
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Ermez idi maṭlebine āşıḳān  
Olmasa ger raḥmet-i Monlā-yı Rūm 
 
Ḥaḳḳ anı peyġam-ber-i ‘aşḳ eyledi  
Mesn̠evı  ̇̄’dir āyet-i Monlā-yı Rūm 
 
Ma‘nı  ̇̄-i Ḳur’ān’a olur āşnā  
Gūş-zen-i ṣoḥbeṭ-i Monlā-yı Rūm 
 
Nüh felege şevḳ ü ṭarab baḫş eder  
Şenşene-i ‘ādet-i Monlā-yı Rūm 
 
Etdi neyi1 hem-nefes-i Cebre’ı  ̇̄l  
Bir nigeh-i2 raġbet-i Monlā-yı Rūm 
 
Mülket-i Rūm’uñ şehi Manṣūr’dur  
Tā3 çalınır nevbet-i Monlā-yı Rūm 
 
İsteyen āzādelik4 etsin özün 
Vaḳf-ı reh-i ḫidmet-i Monlā-yı Rūm 
 
Mā’ide-i ‘I  ̇̄si’ye etmez dimāġ 
Ṭabla-ḫor-ı ni‘met-i Monlā-yı Rūm 
 
Eyledi müstaġni-i Ḫıżr-ı ḥayāt  
Sālikini şerbet-i Monlā-yı Rūm 
 
Maḥv u5 beḳāyı iki cām eylemiş  
Sermedı  ̇̄-i6 ‘işret-i Monlā-yı Rūm 
 
Sāḥa-i ḥalvetkede-i ‘aşḳdır  
Dergeh-i cem‘iyyet-i Monlā-yı Rūm 
 

                                                           
1 Neyi: beni S2 
2 Bir nigeh-i: Menzilgeh-i S1 
3 Tā: Ne S1 
4 āzādelik: āzādlıḳ S1 
5 u: -S1, S2 
6 Sermedı  ̇̄-i: Sermede S1 
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Luṭfuña muḥtācdır Esrār-ı zār  
El-meded ey Ḥażret-i Monlā-yı Rūm 
 
 
7* 
NA‘T-I DI  ̇̄GER** 
 
fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 
‘Aşḳ kim maẓhar-ı Mevlānā’dır 
Hānedān-perver-i Mevlānā’dır 
 
“Ez-ezel tābe-ebed” ehlu’llāh  
Cümlesi çāker-i Mevlānā’dır 
 
Şeref-i ṭāli‘-i ‘ālı  ̇̄sine baḳ 
Şems-i dı  ̇̄n aḫter-i Mevlānā’dır 
 
Āyet-i çār-sebak ser-tā-ser 
Ma‘ni-i defter-i Mevlānā’dır 
 
‘Arş-ı Raḥmān deyü meşhūr olan  
Ḳubbe-i aḥżar-ı1 Mevlānā’dır 
 
Āhlar var ki derūnumda benim  
Yādgār-ı der-i2 Mevlānā’dır 
 
Çerḫe Esrār n’olur nāz etse  
Sā’il-i ber-der-i Mevlānā’dır 
 
 

                                                           
* 7 S1 5b, S2 7a, S3 6b, İ 6b 
** S1, S3; Na‘t-ı Dı  ̇̄ger-i Ḥażret-i Pı  ̇̄r S2; Der-Na‘t-ı Dı  ̇̄ger-i Ḥażret-i Pı  ̇̄r İ 
1 aḥżar-ı: ḥażret-i S1 
2 der-i: -S1 
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8* 
NA‘T-I DI  ̇̄GER-İ PI  ̇̄R-İ MEVLEVI  ̇̄ CELLE CELĀLÜHU VE ḲUDDİSE SİRRAHU** 
 
mefā'ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā'ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün 
Bu mülküñ kār-fermāsı Celālü’d-dı  ̇̄n-i Rūmı  ̇̄’dir  
Bu devriñ feyż-baḫşāsı Celālü’d-dı  ̇̄n-i Rūmı  ̇̄’dir 
 
Bu ‘ālı  ̇̄ ümmetiñ millet-i pür-ferr ü iḳbāliñ 
Cemāl-i dı  ̇̄n ü dünyāsı1 Celālü’d-dı  ̇̄n-i Rūmı  ̇̄’dir 
 
Ḫuṣūṣā merz-būm-ı Rūm’uñ ʻarż-ı mülk-i Yūnān’ıñ 
Müsellemdir ki dārāsı Celālü’d-dı  ̇̄n-i Rūmı  ̇̄’dir 
 
“Hüve’l-evvel” velāyātı “hüve’l-āḫir”2 kerāmātı  
Sözün ūlāsı uḫrāsı Celālü’d-dı  ̇̄n-i Rūmı  ̇̄’dir 
 
Olup ismi Celāl ism-i Celāl’in maẓharı oldu 
Her esmānıñ müsemmāsı Celālü’d-dı  ̇̄n-i Rūmı  ̇̄’dir 
 
Vücūdu berzaḫ-ı3 ‘uẓmā ẓuhūru maḥşer-i4 esmā  
Ḫudānıñ sırr-ı kübrāsı Celālü’d-dı  ̇̄n-i Rūmı  ̇̄’dir 
 
‘Ulūm-ı ḫāṣṣ-ı mi‘rāc-ı viṣāl-i Aḥmed’iniñ hep  
Verāse̠t ile yek-tāsı Celālü’d-dı  ̇̄n-i Rūmı  ̇̄’dir 
 
Maḳām-ı Aḥmedı  ̇̄de ḫātemiyyetle mü’eyyeddir  
Sebaḳdāş-ı “ev ednā”sı5 Celālü’d-dı  ̇̄n-i Rūmı  ̇̄’dir 
 
Muḥammed bir ledün āyı  ̇̄nesidir lā-mekān içre  
Anıñ ṭūṭı  ̇̄-i gūyāsı Celālü’d-dı  ̇̄n-i Rūmı  ̇̄’dir 
 

                                                           
* 8 S1 6a, S2 7b, S3 7a, İ 6b 
** S1, S3; Na‘t-ı Dı  ̇̄ger-i Ḥażret-i Pı  ̇̄r ü Dest-gı  ̇̄r S2; Dı  ̇̄ger-i Mevlevı  ̇̄ Celle Celālü’d-dı  ̇̄n Ḳuddise Sirrahu İ 
1 dı  ̇̄n ü dünyası: dı  ̇̄n-i ebnāsı S2 
2 “Hüve’l-evvel”, “hüve’l-āḫir”: Kur’ân-ı Kerîm, Hadîd Suresi, Ayet: 3. “O, Allah ilktir ve sondur.” 
3 berzaḫ-ı: pür-rūḥ S1 
4 maḥşer-i: maẓḥar-ı S1 
5 “ev ednā”: Kur’ân-ı Kerîm, Necm Suresi, Ayet: 3. “Bu suretle o, (peygambere) iki yay kadar yahut daha yakın oldu 
da.” 
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Mübeşşer oldu İncı  ̇̄l içre āyı  ̇̄n-i1 semāʻından  
Mesı  ̇̄hin remz ü2 ı  ̇̄māsı Celālü’d-dı  ̇̄n-i Rūmı  ̇̄’dir 
 
İşitsinler düşenler derd-i ‘aşḳa müjdeler olsun  
Zamānıñ Ḫıżr u3 ‘I  ̇̄sā’sı Celālü’d-dı  ̇̄n-i Rūmı  ̇̄’dir 
 
Bütün ġark etdi deryā-yı ḥayāta dehri nutḳuyla  
Cihānıñ ‘ayn-ı iḥyāsı Celālü’d-dı  ̇̄n-i Rūmı  ̇̄’dir 
 
Nedir ma‘nā-yı “bi-ş’nev” istimā‘ et sırr-ı Ḳur’ān’ı  
O lafẓıñ noḳta-i bāsı Celālü’d-dı  ̇̄n-i Rūmı  ̇̄’dir 
 
Ḫudā’nıñ ‘āleme ḫurşı  ̇̄d-i feyż ü luṭfunuñ gūyā  
Dem-i ṣubḥ-ı tecallāsı Celālü’d-dı  ̇̄n-i Rūmı  ̇̄’dir 
 
Anuñçün raḳṣ eder dervı  ̇̄ş-i Mevlāyı  ̇̄ gibi eflāk  
Sirāc-ı ‘arş-ı a‘lāsı Celālü’d-dı  ̇̄n-i Rūmı  ̇̄’dir 
 
Cemı  ̇̄‘-i evliyānıñ “ez-ezel tābe-ebed”4 ḥālā  
Ale’t-taḥḳı  ̇̄ḳ mevlāsı Celālü’d-dı  ̇̄n-i Rūmı  ̇̄’dir 
 
Ṣaḳın Manṣūr’u feyż-i Mevlevı  ̇̄’den bı  ̇̄-ḫaber ṣanma  
“Ene’l-Ḥaḳḳ”ıñ5 da ma‘nāsı Celālü’d-dı  ̇̄n-i Rūmı  ̇̄’dir 
 
İki ‘ālemden el çekmiş ġarı  ̇̄b ü bı  ̇̄-nevā Esrār  
Hemān dā’im temennāsı Celālü’d-dı  ̇̄n-i Rūmı  ̇̄’dir 
 
 

                                                           
1 āyı  ̇̄n-i: āyı  ̇̄ne vü S1; āyı  ̇̄n ü S3, İ 
2 ü: -S2 
3 u: -S1 
4 “ez-ezel tābe-ebed”: Farsça söz. “Ezelden ebede kadar.” 
5 “Ene’l-Ḥaḳḳ”: Hallâc-ı Mansûr. “Ben Hakk’ım.” 
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9* 
ḲAṢI  ̇̄DE DER-NA‘T-I ḤAŻRET-İ PI  ̇̄R CELLE CELĀLÜHÜ**  
 
mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe’ilün 
Ḫudā’dan oldu hüveydā Celāl celle celāl  
Göründü ‘āleme Monlā1 Celāl celle celāl2 
 
Vücūdu ism-i3 müsemmāya sıġmaz ‘ālem-i ẕāt  
Ḥaḳı  ̇̄ḳat-i dil-i4 dānā Celāl celle celāl 
 
Ẓuhūr etmese ‘ālemler etmez idi ẓuhūr  
Heme ‘avālime5 iḥyā Celāl celle celāl 
 
Defı  ̇̄ne-i güher-i ḫāṣṣ-ı vaḥdet-i esmā’ 
Künūz-ı ẕāt-ı müsemmā Celāl celle celāl 
 
Ne cem‘ ü farḳ6 ne rümūz-i künūz ne ‘ālem  
Beyān olunmadı7 a‘lā Celāl celle celāl 
 
Eger ki ṣūrete girseydi ẕāt-ı ġaybu’I-ġayb  
Görürdü dı ̇̄de-i bı  ̇̄nā Celāl celle celāl 
 
Mekānı ġayb-ı hüviyyet maḳāmı ḳurb-ı viṣāl  
Şühūd-ı ḳāfına ‘anḳā Celāl celle celāl 
 
Ġalaṭdır ey dil anı vāṣıl ittiḫāẕ etmek8  
Kime viṣāl eder āyā Celāl celle celāl 
 
Odur odur heme maḳṣūd-ı evvel ü āhir  
Cihāna maṭleb-i aḳṣā Celāl celle celāl 

                                                           
* 9 S1 6b, S2 8a, S3 7b, i 7a 
** S1,S3, İ; Na‘t-ı Dı  ̇̄ger-i Ḥażret-i Pı  ̇̄r S2 
1 Monlā: Monlā-yı S1 
2 celle celāl: celle celālühü S2 
3 İsm-i: İsm ü S2, S3 
4 dil-i: dil ü S1 
5 ‘avālime: ‘āleme S1 
6 cem‘ ü farḳ: cem‘-i zevḳ S1 
7 olunmadı: olunmadan S1, S3, İ 
8 etmek: etdin S1 
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Müdı  ̇̄r-i dā’ire-i noḳṭa “ḳāf u1 nūn”2-fermā  
Ḳadı  ̇̄r-i ḳudret-i eşyā Celāl celle celāl 
 
Der idim ādem-i taḥḳı  ̇̄ḳdir bu ekvāna  
Gireydi ṣūrete ḥāşā Celāl celle celāl 
 
Saġı  ̇̄r işitdi semā‘ından ibtidā İdrı  ̇̄s  
İşāret etdi “refa‘nā”3 Celāl celle celāl 
 
Ġarı  ̇̄ḳ-i ḳulzüm-i ḳahr etdi Nūḥ aġzından  
Edince dehre ser-ā-pā Celāl celle celāl 
 
O nūru ṭaşır idi4 cebhesinde İbrāhı  ̇̄m  
Görürdü āl-i Yehūdā5 Celāl celle celāl 
 
Cemāli nūr-ı hüdā oldu ibn-i ‘İmrān’a  
Şu‘ā-ı Ṭūr-ı tecellā Celāl celle celāl 
 
Muḥaḳḳaḳ oldu ki Sı  ̇̄nā’da gāh gāh gelip  
Olurdu hem-dem-i Mūsā Celāl celle celāl 
 
Celālet ile gelip ẓāhir etdi Fir‘avn’a  
‘Aṣāyile yed-i beyżā Celāl celle celāl 
 
Simā‘-ı naġme-i Sālmūs etdi kim Dāvūd  
Görünür idi ol esn̠ā Celāl celle celāl 
 
Anıñla muḥyı ̇̄-i mevtā olur idi ‘I  ̇̄sā  
Cinān-ı cān-ı Mesı  ̇̄ḥā Celāl celle celāl 
 
Hezār sāl muḳaddem ẓuhūr-ı devletini  
Mesı  ̇̄ḥ eyledi ı  ̇̄mā Celāl celle celāl 
 
                                                           
1 u: -S1 
2 “ḳāf u nūn”: Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Suresi, Ayet: 117. “O bir şeye hükmetti mi ancak ol der ve o da oluverir.” 
3 “refa‘nā”: Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Suresi, Ayet: 63, 93 vd. “Tur’u da (tepenize inicek bir durumda) üstünüze 
kaldırmıştık.” 
4 ṭaşır idi: ṭaşırdı S2 
5 Yehūdā: Yehūd S1 
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Ḥaḳı  ̇̄ḳatidir1 anıñ maḳṣad2 āferı  ̇̄nişden  
Me’āl-i dürre-i beyżā Celāl celle celāl 
 
Anıñla kimseler olmadı hem-dem ü3 hem-pā  
Maḳām-ı ḳurbda yek-tā Celāl celle celal 
 
Cenāb-ı Aḥmed-i muḫtārı kim bilirse4 bilir  
Verir bu nükteye ma‘nā Celāl celle celāl 
 
Ṣıfāt u5 ẕāt ile ārāste ḥakı  ̇̄m-i celı  ̇̄l  
Ḳadı  ̇̄r ü ḳādir ü dānā Celāl celle celāl 
 
‘Acı  ̇̄b6 ḳudret-i yek-tā ġarı  ̇̄b ḳuvve-i7 maḥż 
Metı  ̇̄n neş’e-i peydā Celāl celle celāl 
 
Ḥakı  ̇̄m-i dehrı  ̇̄ye isb̠āt-ı ḳudret etmek içün  
Göründü ḳuvve-i Mevlā Celāl celle celāl 
 
Ne ẕāt-ı pāk idi8 “leyse̠ ke-misl̠ihi şey’ün”9  
Beyān olunmadı aṣlā Celāl celle celāl 
 
Ḳıyāṣ etme saḳın ẓāhir oldu ekvāna  
Cihāna gelmedi ḥālā Celāl celle celāl 
 
Bir ‘aks idi10 görünen pertev-i cemālinden  
Derūn-ı Şems’de gūyā Celāl celle celāl 
 
Doġunca mefḫar-i11 āfāk-ı Şems-i Tebrı  ̇̄zı  ̇̄  
Anıñla oldu hüveydā Celāl celle celāl 
                                                           
1 Ḥaḳı  ̇̄ḳatidir: Ḥaḳı  ̇̄ḳatdir S1 
2 maḳṣad: maḳṣadı S2, S3 
3 Hem-dem ü: hem-dem-i S2 
4 Bilirse: bilir S2 
5 Ṣıfāt u: Ṣafā-yı S2 
6 ‘Acı  ̇̄b: ‘Aceb S1 
7 ḳuvve-i: ḳuvvet-i S2 
8 Ne ẕāt-ı pāk idi: Ne ẕāt ne pāk ider S1 
9 “leyse̠ ke-misl̠ihi şey’ün”: Kur’ân-ı Kerîm, Şûrâ Suresi, Ayet: 43. “Onun (benzeri olmak şöyle dursun) benzeri gibisi 
dahi yoktur.”  
10 İdi: eder S1 
11 mefḫar-i: mu‘ciz-i S2 
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Ne añlaşıldı1 bu ‘ālemde ne o ‘ālemde  
Bu lafẓ kaldı hemānā2 Celāl celle celāl 
 
Misā̠l-i nāy derūnum dolup bir3 āteşle  
Zebānım eyledi gūyā Celāl celle celāl 
 
Sözü o söyledi dervı  ̇̄ş-i Mevlevı  ̇̄ yoḳdur  
Kelām-ı āşıḳ-ı şeydā Celāl celle celāl 
 
Şükür ki devletimiz şāmil oldu bu devre  
Kerāmet etdi tamāmen Celāl celle celāl 
 
Mecāl ḳalmadı inkāra bir münāfıḳda  
Celāl eyledi zı  ̇̄rā Celāl celle celāl 
 
Bir4 ‘āli-cāh ḫudāvende bendeyiz Esrār  
Ki oldu nāmına5 tuġrā Celāl celle celal 
 
 
10* 
ḲAṢI  ̇̄DE DER-NA‘T-I ŞEMS-İ TEBRI  ̇̄ZI  ̇̄** 
 
mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ilün mefā‘ilün 
Şafaḳ geydirdi al tennūre ḫurşı  ̇̄d-i şeker-rı  ̇̄ze 
Felek girdi ḥalāvetle6 semā‘-ı tı  ̇̄z-der-tı  ̇̄ze 
 
Nümāyān oldu Gül-gūn-ı şafaḳla mihr-i şı  ̇̄rı  ̇̄ni  
Binince ḫusrev-i māh-ı ṣabāḥat7 esb-i Şeb-dı  ̇̄ze 
 

                                                           
1 añlaşıldı: anlamıştı S1 
2 hemānā: hemān S1 
3 bir: -S2 
4 Bir: Bu s2 
5 nāmına: nāmını S1 
* 10 S1 7b, S2 9b, S3 8a, İ 8a 
** S1, S2, S3; Ḳaṣı  ̇̄de-i Na‘t-ı Ḥażret-i Şems-i Tebrı  ̇̄zı  ̇̄ İ 
6 ḥalāvetle: celādetle S2 
7 ṣabāḥat: ṣāḥib S1, İ 
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Dikip göz sūzen-i müjgān geçdi sı  ̇̄ne-i çerḫe 
Ḳumāş-ı mihri1 muḥtāc etmedim2 ta‘kı  ̇̄d ü tı  ̇̄rı  ̇̄ze 
 
Yapışdı tār-ı mihre pençe-i ḫūnı  ̇̄n-i ibri’l-ḥaḳ 
Felek bı  ̇̄-dād içün aldı eline şuʻleden nı  ̇̄ze 
 
Degil çeşm-i sefı  ̇̄d-i zār şehr-āyı  ̇̄n-i derd oldu  
Aṣıldı ebrū-yı ṭāḳ-ı nigāha gevher āvı  ̇̄ze 
 
Ṣabāḥu’l-ʻaşḳ ḫurşı  ̇̄d-i ṣabāhat māh-ı ḥayretdir 
Sefı  ̇̄d-i dı  ̇̄de Şems’i ṣormadan meh-tāb-ı Tebrı  ̇̄z’e 
 
Bütün ẕerrāt-ı ḥayret ṣubḥ-ı dı  ̇̄dār-ı tecallādan  
Olurlar ter-cevāb şu‘le-i çeşme-i ḥālet-engı  ̇̄ze3 
 
Ki ey dı  ̇̄de yeter bu āteş-i seyyāle-i cūşı ̇̄ş 
Meded şemşı  ̇̄r verdiñ pençe-i ḫūnı  ̇̄n-i Cengı  ̇̄z’e 
 
Felekde pençe-i ḫūnı  ̇̄n-i ẓerrı  ̇̄n-ḫāme-i Ḳudret  
Çeker her ṣubḥ tuġrā ism-i4 nūr-ı Şems-i Tebrı  ̇̄z’e 
 
Ne şems ol lem‘a-i envārdır ṣubḥ-ı şeb-i feyże  
Ne şeb nūr-ı siyāh ism-i Celālı  ̇̄-i seḥer-ḫˇı  ̇̄ze 
 
Ne Şems ol nūr-ı ġaybu’l-ġayb eflāk-i hüviyyet kim  
Şühūd-ı ẕāt olur her dı  ̇̄de-i ḫayrān-ı gül-ḫı  ̇̄ze 
 
Desem Şems āfitāb-ı dı  ̇̄de-i ẕerrātına ḥaḳdır 
Ẓuhūru maẓhar oldu ḫāne-i çeşm-i dil-āvı  ̇̄ze 
 
Cihānda perde-i şeb-gūn-ı kesr̠et ḳat ḳat olmuşdu5 
Ṭaḳıp tı ̇̄ġ-i hidāyet ile etdi rı  ̇̄ze-ber-rı  ̇̄ze6 
 

                                                           
1 Mihri: mihr S1 
2 Etmedim: etmedi S2 
3 ḥālet-engı  ̇̄ze: celālet-engı  ̇̄ze S1; celālet şūr-engı  ̇̄ze 
4 ism: resm S1 
5 olmuşdu: olmuşdur S1, S2 
6 rı  ̇̄ze-ber-rı  ̇̄ze: rı  ̇̄ze rı  ̇̄ze İ 
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‘Uluvv-i şevketinden bir ‘alemdir mehçe-i ḫurşı  ̇̄d  
Dikildi ṣubḥ-ı iḳbālinde farḳ-ı ḳubbe-i tı  ̇̄ze 
 
Başında devlet-i ı  ̇̄mān olurdu nūr-ı cūdundan  
Kemı  ̇̄ne ẕerresi gevher olaydı tāc-ı Pervı  ̇̄z’e 
 
Düşeydi lem’a-i germ-i viṣāli Ḳays-ı hicrāna  
Çekerdi dūzaḫ-ı ‘aşḳ āh-ı serd-i1 ġıbṭa pāyı  ̇̄ze 
 
Devām-ı ġonce-i ārāyişi görmezdi bād-ı tünd2 
Eger reng-i nigāh-ı feyż verse faṣl-ı ber-rı  ̇̄ze 
 
Gül-i eş‘ār-ı mihre3 şekker-i kām oldu4 na‘tıñla 
Dolup şemsiyye-i gül ḥoḳḳa-i çerḫ-i ḫoş-āmı  ̇̄ze 
 
Ḥayā-i vaṣfıñ ile ġarḳa-i nūr-ı ‘araḳ oldum 
Dönüp mestāne fikrim ẕerre-i kem-kadr-i nā-çı  ̇̄ze 
 
Efendim maṭlebi dervı  ̇̄ş-i aşḳıñ cūd u5 iḥsāndır 
Ḥuṣūṣā çākeriñ Esrār-ı şeydā-yı belā-ḫı  ̇̄ze 
 
Gül-i ḳurṣ-ı cemāliñ ḥaḳḳı içün merḥamet eyle 
Seḥer nūr-ı nigāhın dūş olursa çeşm-i gül-bı  ̇̄ze 
 
Gözüm nūrunla rūşen eyle zı  ̇̄rā semt-i maṭlūbu 
Dü çeşmim tı  ̇̄relendi ḳudretim yoḳ farḳ u6 temyı  ̇̄ze 
 
Meded şāhım meded oldum zebūn-ı pençe-i ẓālim  
Derūnum çāk çāk etmek diler nefs-i7 pür-istı  ̇̄ze 
 
Be- ḥaḳḳ -ı ism-i Mevlānā beni maḥrūm-ı feyż etme  
Nitekim ḥürmet eyler Pı  ̇̄r ism-i Şems-i Tebrı  ̇̄z’e 
 

                                                           
1 serd-i: sırra S1 
2 tünd: tünde S1, tı  ̇̄ze S2 
3 mihre: mihr S1 
4 oldu: olaydı S1 
5 u: -S1, S2, İ 
6 u: -S1, S2 
7 nefs-i: naḳş-ı S1 
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11* 
NEŞI  ̇̄DE-İ MEVLEVİYĀNE** 
 
fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 
Elif elfı  ̇̄ nemeddir ey reh-vār  
Ḳuşanan doġru eylesin iḳrār 
 
Be bu biñ bir güne işāretdir  
Ki olur ḫiẕmetinde leyl ü nehār 
 
Te tamāmı  ̇̄ o ḫidmetiñ teslı  ̇̄m  
‘Adedi deh rıżādır eyle şümār 
 
Se̠ Se̠vāḳıb Menāḳıbı oḳusun  
Nev-niyāz-ı ṭarı  ̇̄ḳa-i Ḫünkār 
 
Cim celāl eyleme1 celāl edene  
Tā görüne saña cemāl-i nigār 
 
Ḥa ḥelāl olmaḳ ister iseñ nān  
Ḫiẕmet et kendin eyleme bı  ̇̄-kār 
 
Ḫı ḫilāfet nihāyet-i ḫiẕmet  
Ḫora geçse2 ẓuhūr eder ey yār 
 
Dal def ü3 nāy ile semā‘ eyle  
Sı  ̇̄ne-gūyān u4 zār ol devvār 
 
Ẕāl ẕevḳ-i ṭarı  ̇̄ḳat ey dervı  ̇̄ş  
Ṣoḥbet-i pı  ̇̄r ile olur her bār 
 
Re rüsūma ri‘āyet eyleyeñ  
Ẓāhir ü bāṭını olur muḫtār 
 
                                                           
* 11 S1 8a, S2 10b, S3 10a, İ 8b 
** S1, S2, S3, İ 
1 eyleme: eyle İ 
2 geçse: geçdi S1 
3 ü: -S2 
4 u: -S2 
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Ze zamānı geçirme sa‘y eyle  
Olma ehl-i kemālden bı  ̇̄zār 
 
Sin semā‘ın ‘ayān olur sırrı  
Maḥv u1 fānı  ̇̄ olursañ ey huşyār 
 
Şın şikāyet edip cefālardan  
Deme şunda şu var bunda bu var 
 
Ṣad ṣabır ile kim ḥicāb açılıp2  
Görüne yār3 maḥv ola aġyār 
 
Ḍat ḍalāletdir ehl-i tevḥı  ̇̄de  
İkilige bu yolda olma dǖçār 
 
Ṭı ṭaleb ḳıl kemāl erbābın4  
Ḳulu ol ḫidmetinden5 eyleme ‘ār 
 
Ẓı ẓulümdür me‘āsiniñ aṣlı 
Kendüye ġayra eyleme āzār6 
 
‘Ayn ‘ilm-i ledünnı  ̇̄den7 ders al  
Ya‘nı  ̇̄ var Mesn̠evı  ̇̄ oḳu hem-vār 
 
Ġayn Ġālib Dedem8 olup ḥaḳḳā  
Dersi ben andan almışım Esrār 
 
Fe fenāya verip bütün varım  
Oldum ol āstānda bir seg-i ḫār9 
 

                                                           
1 u: -S1, S2 
2 açılıp: açılır S2 
3 yār: yār u S3 
4 Erbabın: erbābıñ İ 
5 ḫidmetinden: ḫidmetinde S1, S2 
6 āzār: zār S1 
7 ledünnı  ̇̄den: ledünnı  ̇̄dir S1, İ 
8 Dedem: dı  ̇̄dem S1 
9 ḫˇār: ḫavāṭır S1 
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Ḳaf ḳudūmun ṣadāsını diñle  
Ki eder Ḥaḳḳ’a ẕikr ü1 istiġfār 
 
Kef külāh-ı nemed ne aʻlādır  
Ki anıñ ṣāḥibi olur ḫünkār 
 
Lām lāf urmazam ḥaḳı  ̇̄ḳatdir 
Mevlevı  ̇̄ baḫşıdır bu dār u2 diyār 
 
Mim Monlā-yı Rūm’dur pı  ̇̄rim  
Mesn̠evı  ̇̄si gibi kerāmeti var 
 
Nūn nāya ḳulaḳ urup3 diñle  
Ne imiş sırr-ı Ḥayder-i Kerrār 
 
Vāv varlıḳ4 ḳadar günāh olmaz  
Ġaflet etme birāder ol bı  ̇̄dār 
 
He hüve o heves yolunu urur  
Maṭlebiñ ġayr olmasın zinhār 
 
Lām-elif “lā”yı maḥv eder5 “illā”  
“Leyse fi’d-dārı ġayrihi deyyār”6 
 
Ye yazıp ḫāme-i şikeste-raḳam  
Bu da iḫvāna oldu bir āsā̠r 
 
 

                                                           
1 ü: -S1 
2 u: -S2 
3 urup: verip S1 
4 varlıḳ: varını S1 
5 eder: edip S2 
6 “Leyse fi’d-dārı ġayrihi deyyār”: Cüneyd-i Bağdâdî’ye isnat edilen bir söz. “Evde (kâinatta) ev sahibinden (Allah’tan) 
başkası yoktur.” 
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12* 
KAṢI  ̇̄DE** 
 
mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ı  ̇̄lü fā‘ilün 
Dervı  ̇̄ş olunca ‘ālem-i kübrā-yı istivā  
Elf-i vücūdudur saña ma‘nā-yı istivā 
 
Ser-tābe-pāy maẓhar-ı nūr-ı siyāh olan  
Gerdūn-ı devr-i ẕāta olur cāy-ı istivā 
 
Maḳṣūd olan vücūd-ı ḥaḳı  ̇̄ḳı  ̇̄dir ‘ārife  
İsb̠āt etdi rişte-i “illā”-yı1 istivā 
 
‘Āşıḳ ki nūr-ı Şems’de maḥv-ı vücūd ede  
Şāyestedir külāhına peydā-yı istivā 
 
Yazmış kenār-ı ḫırḳaya ādāb-ı faḳrı hep  
Ḫaṭṭ-ı sebizle maṭla‘-ı ġarrā-yı istivā 
 
Tennūrelerde ṣūret-i “lā”da ‘ayāndır  
Sı  ̇̄ne-i2 ġayrı nefy ede tā “lā”-yı3 istivā 
 
‘Ālem vücūdu sikkesi ‘arş-ı berı  ̇̄ndir  
Baḳ sāye ṣalmış üstüne Ṭūbā-yı istivā 
 
Çerḫ-i hidāyet üzre meh-i nev ṭulū‘ eder 
Ṣıdḳ ile sālik etse temennā-yı istivā 
 
Kendinde4 maḥv eder yine ẓıll-i vücūdunu 
Ṣubḥ-ı viṣāl-i leyle-i isrā-yı istivā 
 

                                                           
* 12 S1 8b, S2 11b, S3 10b, İ 9a 
** S1, S2, S3, İ 
1 “illā”: İspat sözü. Kelime-i tevhiddeki, “nefy” sözü “lâ” ile Allah’tan başka ilahın olmadığına, ispat sözü “illâ” ile 
ancak Allah’ın varlığına işaret edilir. 
Kelime-i tevhidin ilk sözüne işarettir. 
2 Sı  ̇̄ne-i: Sı  ̇̄nede S1 
3 “lā”: Nefy sözü.  
4 Kendinde: Kendiñde S1 
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Ḳāf-ı fenāda Mevlevı  ̇̄ pervāz eylesin 
Var ḫırḳasında şeh-per-i ‘ankā-yı istivā 
 
Ser-rişte-i ḥaḳiḳat-i ihdi's-sebı  ̇̄ldir 
Ādem yüzünde “alleme’l-esmā”1yı istivā 
 
Devletlü başı var o faḳı  ̇̄riñ ki ẕātdan  
Üstüne indi āyet-i “Ṭāhā”-yı2 istivā 
 
Ol nūr-ı sebze bı  ̇̄-ser ü bı  ̇̄-pā olan erer3  
Bı  ̇̄-hūde alma başına sevdā-yı istiva 
 
Verseñ 4 cihānı ḥāṣıl olur mu tefekkür et  
Feyż olmayınca devlet-i vālā-yı istivā 
 
Bir başına cihānı bütün ḳabżına alır  
Dervı  ̇̄ş olsa ger ‘alem-efzā-yı istivā 
 
Seyr et ‘ulüvv-i5 şānını kim her zamān olur  
Ḫurşı  ̇̄d-i āsumān-ı cebı  ̇̄n-sāy-ı6 istivā 
 
Mūsı  ̇̄-i cāna nükte-i “innı  ̇̄ enā”7 oḳur  
Naḫl-i sır üzre nūr-ı tecellā-yı istivā 
 
Bir ḫaṭdır ammā noḳṭa-i ẕātıñ me’ālidir  
Si vü dü ḥarfe aṣl olur ı  ̇̄mā-yı istivā 
 
Bir elfdir ki cem‘-i şü’ūna ẓuhūr eder 
Cem‘iyyet ile eyle temāşā-yı istivā 
 
Mevlā ḥurūf-ı āliyeyi ḳıldı āşikār 
Evvel-i emrde eyledi imlā-yı istivā 
 

                                                           
1 “alleme’l-esmā”: Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Suresi, Ayet: 31. “Adem’e isimlerinin tümünü öğretti.” 
2 “Ṭāhā”: Kur’ân-ı Kerîm, Tâhâ Suresi, Ayet: 31. Allah’ın veya Peygamber’in isimlerinden biri. 
3 erer: eder S1 
4 Verseñ: Versen S2, S3 
5 ‘ulüvv-i: ‘alā S1 
6 cebı  ̇̄n-sāy-ı: cebı  ̇̄n-āsā İ 
7 “innı  ̇̄ enā”: Kur’ân-ı Kerîm, Kasas Suresi, Ayet: 30. “Ya Musa âlemlerin Rabbi olan Allah benim ben.” 
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Ādem dem-i “nefaḫtü’’ elif “isteveytühü”1 
Yaʻnı  ̇̄ ẓuhūr-ı ḳāmet-i bālā-yı istivā 

 
Sırr-ı “nefaḫtü fı  ̇̄hi” dem-i Mevlevı  ̇̄-i Rūm  
Feyżiyle ādem oldu dem-i nāy-ı istivā 
 
Dervı  ̇̄ş-i Mevlevı  ̇̄ desem eflāke şübhe yoḳ 
Etmiş cenāb-ı Şems aña i‘ṭā-yı istivā 
 
Mekr ü2 füsūn-ı dı  ̇̄v-i nefesden3 emı  ̇̄n olur  
Her kimde olsa nüsḫa-i kübrā-yı istivā 
 
Dervı  ̇̄ş-i ‘aşḳ şeh-per-i Cibrı  ̇̄l’i eyledi  
Tesbı  ̇̄ḥ-i nūr-ı Rabbene’l-a‘lā-yı istivā 
 
Nūr ḫaṭṭ-ı sebz-peyker-i āl-i celāldir  
Envār-ı ḥüsne berḳ-i hüveydā-yı istivā 
 
Rūḥu’l-emı  ̇̄n sidre-i farḳ-ı külāhıdır  
Bir dil olursa Cennet-i me’vā-yı istiva 
 
Ṣāhib-ḳırān-ı kevn olur çekse her kimiñ 
Sulṭān-ı ‘aşḳ nāmına ṭuġrā-yı istivā 
 
Bizden girer memālik-i emmāre ḥükmüne  
Geçse eline tı  ̇̄ġ-i mücellā-yı istivā 
 
Tā Ẕü’l-fiḳār-ı Ḥayder ile hem-ġılāfdır  
Bir seyfdir ki tār-ı muṭaffā-yı4 istivā 
 
Maḥv-ı fenā-yı5 tāmdır anıñ netı  ̇̄cesi  
Erbābı etmese n’ola ifşā-yı6 istivā 

                                                           
1 “nefaḫtü …isteveytühü”: Kur’ân-ı Kerîm, Hicr Suresi, Ayet: 29; Sad Suresi, Ayet: 72. “Onu yapıp ruhumdan 
üflediğimde ona secdeye kapanın, demişti.” 
2 ü: -S1, S2, S3 
3 Nefesden: nefesinden S2 
4 muṭaffā-yı: Muṣṭafā-yı S1 
5 fenā-yı: fenāyı S2 
6 ifşā-yı: ifnā-yı S2 
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Bir Mevlevı  ̇̄ ki rāstı  ̇̄-i āl-i Resūl ola  
Mevrūsu̠dur ‘alāmet-i ḫażrā-yı istivā 
 
“Ḫayrü’l-ümūrı evsaṭuhā”dır1 ḫilāfete2  
Beyne’s-sülūk meslek-i vālā-yı istivā 
 
Bir bı  ̇̄-nevāyı mülk-i Süleymān’a3 şāh eder  
Olsa külāhı tāc-ı mu‘allā-yı istivā 
 
Nāḳıṣlarıñ gözünde ‘ayān olmasa bulur  
El-ān ẓāhir ehline ma‘nā-yı istivā 
 
Dest-i keremle Ḥażret-i Monlā Celāl-i dı  ̇̄n  
Esrār eder bu deftere imżā-yı istivā 
 
 
13* 
NEŞI  ̇̄DE-İ MEVLEVİYĀNE DER-VAṢF-I ĠĀLİB DEDE** 
 
mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 
O māh-pāre edip māh-tāb4 ‘ālem-i āb 
Olurdu sāyesi bir serv-i sı  ̇̄m-i deryā-tāb 
 
Sipihr-i ser-keş-i bed-rāmı eyledi der-zı  ̇̄n  
Olunca evc-i sitiġnāya ‘azme pā-be-rikāb 
 
Bezimde mest olup kendiden5 geçip dildār  
Piyāle sāḳı  ̇̄ye sāḳı  ̇̄ şarāba etdi ‘itāb 
 

                                                           
1 “Ḫayrü’l-ümūrı evsaṭuhā”: Hadis. “İşlerin hayırlısı ortasıdır.”  
2 ḫilāfete: ḫilāfetine S1 
3 Süleymān’a: Süleymān S1 
* 13 S1 9b, S2 12b, S3 11b, İ 10a 
** S1, S3; Neşı  ̇̄de-i Mevleviyāne Der-Vaṣf-ı Ġālib Dede Efendi S2; Neşı  ̇̄de-i Mevleviyāne Der-Vaṣf-ı Ġālib Dede Efendi 
Ḥażretleri İ 
4 māh-tāb: meh-tāb S1  
5 kendiden: kendinden S1 
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Geçince kendiden1 oldu şarāb-ı pes-mānde2 
Habābdan görünüp gūşe gūşe ḥavż-ı serāb 
 
Ruḫ-ı laṭı  ̇̄fine ‘aks etdi reng-i neş’e-i mey  
Göründü āyine-i ‘işveden cemāl-i şarāb 
 
Alınca destine etdi o verd-i ḫandānıñ 
Piyāle-i ‘araḳı ‘aks-i rūyu3 baḥr-i gül-āb 
 
Meger bu nūş-ı meye nev-bahār imiş bāʼis ̠
Anūñçün olmuş o āfet bu denlü mest-i ḫarāb 
 
Ne nev-bahār4 ki teşrı  ̇̄fi ‘ı  ̇̄d-i fıṭra düşüp 
Sezādır eylese ifṭārı mey ile aḥbāb 
 
Peyām-ı ‘ı  ̇̄d verip nev-bahāra bülbüller 
Nevāsı oldu hem-āheng-i nāy ü çeng ü5 rebāb 
 
Ṣalā-yı sāḳı  ̇̄-i meclisle zümre-i rindān  
Ederler elde ḳadeḥ semt-i gülsitāne şitāb 
 
Menār-ı serve olup şu‘le-i fiġān-ı hezār  
Ṣabāḥ-ı ‘ı  ̇̄dde6 gūyā ḳabā-yı ḳandı  ̇̄l-tāb 
 
Çemende lāle vü sünbül güşād olup etdi  
Feżā-yı gülşeni ḳandı  ̇̄llerle7 revnaḳ-yāb 
 
Leb-i kenār-ı felekde ḥilāl-i nev ṣanma  
Bu cünbüşe olur engūşt-ḫāy-ı istiġrāb 
 
Veliyy-i8 ni‘metine herkes etmede tebrı  ̇̄k  
Varıp efendisine ḳullar olmuş ‘izzet-yāb 

                                                           
1 Kendiden: kendinden S1 
2 şarāb-ı pes-mānde: bes şarāb-mānde S1 
3 rūyu: rūy-ı S2 
4 nev-bahār: nev-bahāra S1 
5 nāy ü çeng ü: nāy çeng S1, S2, İ 
6 ‘ı  ̇̄dde: ‘ı  ̇̄ddir S1 
7 ḳandı  ̇̄llerle: ḳandı  ̇̄ller ile S2 
8 Veliyy-i: Veliyyü’n- S2 
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Dem-i viṣāldir ey dil o ḥażrete sen de  
Ḳaṣı  ̇̄de ‘arż edip elṭāfın eyle isticlāb 
 
Cenāb-ı Ḥażret-i Gālib Efendi-i zı  ̇̄-şān  
Ki ẕāt-ı enveridir āfitāb-ı ‘ālem-tāb 
 
Beyān olunsa eger vaṣf-ı ḫulḳ u1 ma‘rifeti  
Ḳaṣı  ̇̄delerle dolardı hezār cild kitāb 
 
Ḥakı  ̇̄m2-nişı  ̇̄nı  ̇̄-i kürsı  ̇̄-i Mesn̠evı  ̇̄ edicek  
Ḳılır füyūż -ı nefes ṭarf-ı ‘arşı istı  ̇̄’āb 
 
Olur o āyineden cilveger kerāmet-i pı  ̇̄r  
Anıñ lebinden eder sālikāne ‘aṭf-ı ḫitāb 
 
Şeb-i fırāḳda ey ḳıble-cū olan ‘āşıḳ 
Gel işte ḳa‘be-i taḥḳı  ̇̄ḳa bundadır miḥrāb 
 
Melek-ḫiṣāl olur bir nigāh ile Mirrı  ̇̄ḫ 
Ederse bezmine ol tünd ü tı  ̇̄zi istiṣḥāb 
 
Ḥaṣūd aġız açayım derse ḥaḳḳına ol dem  
Hücūm eder cigerinden dehānına3 ḫūn-āb 
 
Var ise mihr-i cemālinden aldı feyżini4 māh  
Çerāġıyım deyü zı  ̇̄rā yemı  ̇̄n eder meh-tāb 
 
Bahā-i ẕātını5 vaṣf eylemek ne ḥācetdir  
Güher-şināslara ma'lūm o gevher-i nā-yāb 
 
Kitāb-ı mekrümetiñ şerḥe muḳtedir olamaz  
Ne rütbe eylese Esrār6 ḳaṣı  ̇̄desin ‘ıṭnāb 
 
                                                           
1 u: -S1, S2, S3 
2 Ḥakı  ̇̄m: Ḥikem S1, S2, S3 
3 dehānına: dehānından S2 
4 feyżini: feyżi S1 
5 ẕātını: vaṣfını S1 
6 Esrār: şerār S1 
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Efendim eylemesin sāyeñi başımdan dūr  
Be-ḥaḳḳ -ı Mevlevı  ̇̄-i Şems-i Ḥażret-i1 vehhāb 
 
Gül-i ṣafā vere naḫl-i vücūduñ ‘ālemde  
Bahār u2 ‘ı  ̇̄d olup feyżiñ ile zı  ̇̄net-yāb3 
 
 
14* 
DER-VAṢF-I FAṢI  ̇̄H-İ MEVLEVI  ̇̄** 
 
mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 
Eyā4 şehenşeh-i her dü serā Cenāb-ı Faṣı  ̇̄ḥ 
Ser-ā-ser āyı  ̇̄ne-i Ḥaḳ-nümā Cenāb-ı Faṣı  ̇̄ḥ 
 
Cemāl-i5 ‘ayn-ı tecellı  ̇̄-i mürşid-i Rūmı  ̇̄  
Kemāl-i pertev-i şems-i Ḫudā Cenāb-ı Faṣı  ̇̄ḥ 
 
Fenā-yı ẕātını yazmaḳ beḳāyı müşʻirdir  
Beḳādadır naẓarıñda fenā Cenāb-ı Faṣı  ̇̄ḥ 
 
Sözüñde ḫāliḳ-i ẕātü’l-belāġa bı  ̇̄-şübhe  
Olursa maḫlas-ı pākiñ sezā Cenāb-ı Faṣı  ̇̄ḥ 
 
Zebān-dirāzı  ̇̄-i medḥiñ benim ne ḥaddim lı  ̇̄k  
Kemāl-i ‘afvınadır ittikā Cenāb-ı Faṣı  ̇̄ḥ 
 
Dilimde āteş-i firḳat elimde bād-ı hevā  
Yanıp yaḳılmaġa geldim saña Cenāb-ı Faṣı  ̇̄ḥ 
 
Kerem siziñdir iki ‘ālem içre luṭf eyle6  
Fütādelerde ḥuṣūṣā baña Cenāb-ı Faṣı  ̇̄ḥ 
 

                                                           
1 Ḥażret-i: Ḥażret ü S2 
2 u: -S1 
3 zı  ̇̄net-yāb: zevḳ-yāb S2 
* 14 S1 10b, S2 13b, S3 12a, İ 10b 
** S1, S3; Der-Vaṣf-ı Faṣı  ̇̄h Dede El-Mevlevı  ̇̄ S2; Der-Vaṣf-ı Faṣı  ̇̄h Dede Efendi İ 
4 Eyā: Yā S2 
5 Cemāl-i: Cenāb-ı S1 
6 eyle: eylen S1; eylediñ İ 
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Yeterdi dünye vü ‘uḳbāda ẕevḳ ü1 şevḳ eger  
Naẓar edeyidi dilden yaña Cenāb-ı Faṣı  ̇̄ḥ  
 
Ġulām-ı kem-teriñ2 Esrār-ı bı  ̇̄-nevā gelmiş 
Kapuñda eyleme me’yūs eyā Cenāb-ı Faṣı  ̇̄ḥ 
  

                                                           
1 ü: -S2 
2 kem-teriñ: kem-terin S1; kem-teriñdir S2 
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MUSAMMATLAR 
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1* 
MÜSEDDES DER-VAṢF-I ḤAŻRET-İ ŞĀRİH** 
 
mef‘ūlü mefā‘ı  ̇̄lü mefā‘ı  ̇̄lü fe‘ūlün 
I 
Ey şeyḫ-i şüyūḫ sırr-ı mine’llāh içün olsun 
Şānıñda olan himmet-i her gāh içün olsun 
Ḥākim-naẓar et Pı  ̇̄r-i felek-cāh içün olsun 
Maḥrūm ḳoma maḥrem et ol şāh içün olsun 
Yā Ḥażret-i Şāriḥ meded Allāh içün olsun 
Şerḥ1 eyle benim ṣadrımı bir āh içün olsun 
 
II 
Sen şāriḥ-i Ḳur’ān-ı ḥaḳı  ̇̄ḳatsin efendim 
Sen fātih-i genc-i eḥadiyyetsin efendim  
Sen vāris-̠i sulṭān-ı risāletsin efendim 
Sen sırr-ı “e-lem-neşraḥ”a2 āyetsin efendim3 
Yā Ḥażret-i Şāriḥ meded Allāh içün olsun 
Şerḥ eyle benim ṣadrımı bir āh içün olsun 
 
III 
Taḥḳı  ̇̄ḳine ḥayrān bütün kümmel-i ervāḥ 
Levḥa asılır yazdıġıñ āsā̠r olup elvāḥ 
Miftāḫ-ı beyānıñla açılır der-i Fettāḥ 
Maʻnāda bütün senden alır dersini şurrāḥ 
Yā Ḥażret-i Şāriḥ meded Allāh içün olsun 
Şerḥ eyle benim ṣadrımı bir āh içün olsun 
 

                                                           
* 1 S1 10b, S2 14a, S3 12b, İ 11a 
** S2, S3; Müseddes Der-Ḥażret-i Şārih S1; Müseddes Der-Vaṣf-ı Ḥażret-i Şārih Dede Efendi İ 
1 Şerḥ: Şāriḥ S1 
2 “e-lem-neşraḥ”: Kurân-ı Kerîm, İnşirah Suresi, Ayet: 1. “(Habibim) göğsünü senin (faiden) için (açıp da) 
genişletmedik mi?” 
3 S1’de bu mısradan sonrası 61 a’dadır. 
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IV 
İsmā‘il olup ism-i şerı  ̇̄fiñ çeh-i1 zemzem 
Ḫāmeñden aḳar şerḥ olucak beyt-i mükerrem  
Ey ḳıble-i ‘ālem saña muḥtācdır ādem 
Kim bile nedir “ʻalleme’l-esmā” 2 ḳıdem ü3 dem  
Yā Ḥażret-i Şāriḥ meded Allāh içün olsun 
Şerḥ eyle benim ṣadrımı bir āh içün olsun 
 
V 
Geldi saña Esrār velı  ̇̄ ḥāli4 diger-gūn 
Aldatdı anı nefs ü5 hevā eyledi meftūn  
Maḥcūb gözü6 göñlü eli boş ṭalebi dūn  
Cibrı  ̇̄l gibi şerḥ-i ṣadır-ı destine merḫūn  
Yā Ḥażret-i Şāriḥ meded Allāh içün olsun  
Şerḥ eyle benim ṣadrımı bir āh içün olsun 
 
 
2* 
TERKI  ̇̄B-BEND7 
 
fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 
I 
Ey mürüvvet ne demek bilmeyen āşüfte güzel 
Sa‘y-i vaṣlıñla göñül olmış idi kāḫ-ı emel 
 
Erdi bünyādına seyl-āb-ı sirişkimle ḫalel 
Olmadan ḫışt-ı laḥid gerd-i reh-i8 semt-i ecel 
 
Berḳ-i tı  ̇̄ġ-i9 nigehiñ maḥv ede bāri evvel  
Eyleyem10 gūşe-i mülk-i ‘ademi cāna maḥal 
                                                           
1 çeh-i: çü S1 
2 “ʻalleme’l-esmā”: Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Suresi, Ayet: 31. “Adem’e isimlerinin tümünü öğretti.” 
3 ü: -S2 
4 ḥāli: ḥāl-i S1 
5 ü: -S2 
6 gözü: göz S2 
* 2 S1 61b, S2 15a, S3 13b, İ 11b 
7 S3, İ; Tercı  ̇̒̄ -bend S1, S2 
8 gerd-i reh-i: kerde S1 
9 tı  ̇̄ġ-i: tı  ̇̄r-i S2 
10 Eyleyem: Eyleyeyim S1 
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Añladım cevriñe pāyān u nihāyet yoḳdur  
Bende de ẕerre ḳadar ṣabra liyāḳat yoḳdur 
 
II 
Kıldıġın gün nigehiñ āfet-i dı  ̇̄n ü ı  ̇̄mān  
Kākülüñ eyledi kālā-yı şuʻūrum tālān  
 
Ḥālime ṣoñra cihān ḫalḳını etdiñ ḫandān 
Ne o fitne ne bu bı  ̇̄-gāne teġafül el-ān 
 
Bu tecāhüllere hep şimdi nedir bā’is ̠olan 
Bir gün ġarażıñ ḳatlim ise ḳıl fermān 
 
Niçe bir ‘āşık-ı nā-çāra bu kec-ṭavr u1 edā 
Merḥamet ḳanda be-hey ḫusrev-i iḳlı  ̇̄m-i cefā 
 
III 
Ġam-ı ‘aşḳıñla beni ‘āleme rüsvā2 etdiñ 
‘Aḳl u3 nāmūsumu temkı  ̇̄nimi yaġma etdiñ 
 
Aşḳ nāmında bir āşüfteye hem-pā etdiñ 
Reh-i kūyuñ şaşırıp bādiye-peymā etdiñ 
 
Sūziş-i cānı dönüp nār-ı tecallā etdiñ  
Ṣubḥ-ı vaṣlı şeb-i hicrānda ı  ̇̄mā etdiñ 
 
“Len-terānı  ̇̄”yle4 edip ṣoñra yine ‘atf-ı ḫitāb  
Eylediñ ‘āşıḳı biñ nāz ile zār u bı  ̇̄-tāb 
 
IV 
Öyle mest-i elem oldum ki şu‘ūrum yoḳdur  
Neylesem ẕerre ḳadar şevḳ ü sürūrum yoḳdur 
 

                                                           
1 ṭavr u: ṭavr-ı S3, İ  
2 rüsva: rüsvāy S1 
3 u: -S1 
4 “Len-terānı  ̇̄”: Kur’ân-ı Kerîm, A’raf Suresi, Ayet: 143. “Beni katiyen göremezsin.” 
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Zülf-i dildār hevāsıyle ḫużūrum yoḳdur  
Baña1 luṭf eyle deyü ḳudret-i zūrum yoḳdur 
 
Gerçi icrā-yı şikāyetde ḳuṣūrum yoḳdur  
Cevriñi çekmede bi‘llāh fütūrum yoḳdur 
 
Sen de bir kerre tefekkür edip inṣāf eyle  
Ḳanġı ‘āşıḳ dayanır böyle cefāya söyle 
 
V 
Çeşm-i mestiñden alıp neş’e-i zehr-āb-ı ġazāb  
Şimdi nūş etdigimiz ḫūn-ı cigerdir her şeb 
 
Ne belā-yı siyehe uġradı göñlüm yā Rab 
Baḫtdan mı bu siyeh-rūzluġum yoḫsa ‘aceb 
 
Dūd-ı āhım ile mi tı  ̇̄relenir bu kevkeb  
Hele bildim ne ḳadar olsa da nā-ḥadd-i edeb 
 
Ne bu iş nāle vü āhıñ ne de baḫt-ı siyehiñ  
Ancaḳ Esrār’ı perı  ̇̄şāne eden yek nigehiñ 
 
 
3* 
 
fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 
I 
Beni hicrān ile dil-ḫaste vü zār u giryān  
Bıraġıp gitdi o bı  ̇̄-raḥm u2 mürüvvet el-ān 
 
Āteş-i ḳahr ediyor cism-i niżārım sūzān  
Lebime geldi mülākāt ümı  ̇̄di ile cān 
 
Bir ṭarafdan elem-i cism ü ża‘ı  ̇̄f ü ḥayrān  
Bir ṭarafdan da hücūm etmede ża‘f-ı3 hicrān 

                                                           
1 Baña: Yā baña S2 
* 3 S1 62b, S2 16a, S3 14a, İ 12a 
2 u: -S1 
3 ża‘f-ı: ża‘f u S2 
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Bāri yā Rab ten-i efsürdemi bı  ̇̄-cān eyle  
Beni ḫāk eyle raḳı  ̇̄bānımı ḫandān eyle 
 
II1 
Aġla ey2 dı  ̇̄de hemān ġayrı ne kārıñ vardır  
Giryeden ġayrı bu ‘ālemde ne vārıñ vardır 
 
Aġla kim elde hemān nāle vü zārıñ vardır  
Aġla aġla ki o zālim gibi yāriñ vardır 
 
Mest ol ḫūn-ı ciger iç ki ḫumārıñ vardır  
Ṣanma bı  ̇̄-çāre seniñ yār u ararıñ3 vardır 
 
Künc-i ḥasretde enı  ̇̄siñ kederiñdir ancaḳ  
Saña hem-derd olan eşk-i teriñdir ancaḳ 
 
III 
Düşdügüm dem reh-i hicrāna perı  ̇̄şān gezerim  
Kendi kendimden o demden beri yoḳdur ḫaberim  
 
Bend edeli ser-i gı  ̇̄sūsuna tār-ı naẓarım 
Ejder-i aşḳ urup pāreledi tā cigerim 
 
Ṣanma ḳandır bu gözümden dökülen eşk-i terim  
Dı  ̇̄deden geldi derūnumdaki zehr-i kederim 
 
Hānmān-ı dilimi yaḳdı ḫarāb etdi firāḳ 
Ṭutuşup cismimi yek-pāre kebāb etdi firāḳ 
 
IV 
Çünkim ol āfet i cān dil-ber-i fettān gitdi 
Gūyiyā ḳāleb-i zārı bıraġıp cān gitdi 
 

                                                           
1 -S1 
2 ey: hey S2 
3 yār u ararıñ: yār-i vefādārıñ S2 
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Zülfünü görmeyeli ‘aḳl-ı perı  ̇̄şan gitdi  
Yüzüne baḳmayalı1 dı  ̇̄de-i giryān gitdi 
 
Ṭāḳatim ṭāḳ olup ṣabr ile sāmān gitdi  
Şeb-i ġam geldi yine mihr-i diraḫşān gitdi 
 
Sā‘at-i leyle-i ġam bı  ̇̄-‘aded efgān efġān  
Bilemem neyleyeyim el-meded efġān efġān 
 
V 
‘Acabā sende biraz luṭf u mürüvvet yoḳ mu  
Bu cefākārlıġa semt-i nihāyet yoḳ mu 
 
Saña ‘āşıḳ olana naẓra-i raḥmet yoḳ mu  
Yoḫsa benden daḫı ümmı  ̇̄d-i2 ṣadāḳat yoḳ mu 
 
Ey cefā-pı  ̇̄şe ‘aceb fikr-i ḳıyāmet yoḳ mu  
Ḫaste-i ‘aşḳa bu ḥālinde de şefḳat yoḳ mu  
 
Bir ramaḳ ḳaldı ki Esrār-ı perişān gidecek 
Bir nefes ḳaldı hemān cānını teslı  ̇̄m edecek 
 
 
4* 
TERKI  ̇̄B- BEND** 
 
fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün  
I 
Āh bilsem nedir erbāb-ı dile böyle ‘ikāb  
Sitem ü miḥnet ü3 āmı  ̇̄ziş4 ü envā‘-ı ‘aẕāb 
 
Anlayıp mā-ḥaṣal-ı ḥikmet-i mechūleyi hep  
Çekmesem ḫarḫışe-i şübhe-i5 bı  ̇̄-hūde şitāb 

                                                           
1 baḳmayalı: baḳmaya S1 
2 benden daḫı ümmı  ̇̄d-i: benden de saña hı  ̇̄ç İ 
* 4 S1 63a, S2 17a, S3 15a, 1 12b 
** S1; Tercı  ̇̒̄ -Bend-i Kebı  ̇̄r S2, S3, İ 
3 ü: -S2 
4 āmı  ̇̄ziş: āmı  ̇̄zişi S2 
5 şübhe-i: şübhe vü S2 
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Tab‘-ı ‘ademde olup ḥavṣala-i isti'dād  
Olmasa ma‘nı  ̇̄-i “lā-yüs’el”1 ile redd-i cevāb 
 
O zamān rütbe-i taḥḳı  ̇̄ḳde āyā ne idi2  
Tesliyet-baḫş-ı dil olmaġa sezā ḳavl-i ṣavāb 
 
Geh tecellı  ̇̄-i celāl ile göñül lā-ya‘ḳıl  
Gāh3 ṣad luṭf u cemāl ile bulur ‘izz ü ḫiṭāb  
 
Ḳaldırır mı bir ayāġ ile bizi4 sāḳı  ̇̄ vü yā  
Künc-i miḫnetde bıraġır mı ‘aceb mest ü5 ḫarāb 
 
Vāḳıf olsañdı hele ḫāne-i esrārımdan  
Bana ṭa‘n etmez idiñ ḥāl-i dil-i zārımdan 
 
II 
Bir zamān ‘ālem-i ervāhda şevḳ-āver idim  
Cāmi‘-i ġaybda ḳandı  ̇̄l-i żiyā-perver idim 
 
Pertev-i nūr-ı dilim ‘arşa olurdu vāṣıl  
Müntehā-yı şeref ü reşk-i6 meh-i enver idim 
 
O hevāda baña bir ṣāḥib-i fermān var idi  
Yoḳ demezdim ne ki7 söylerse ḳabūl eyler idim 
 
İstedim seyr edeyim cümle-i mevcūdātı  
Nice devr etdigin eşyāyı bilem mużṭar idim 
 
Vardım ol şāh-ı ‘aṭā mālik-i8 fermān-berime  
Çünki her emrde destūr-ı mükerrem-ser idim  
 

                                                           
1 “lā-yüs’el”: Kur’ân-ı Kerîm, Enbiya Suresi, Ayet: 23. “(Allah) yaptığından sorumlu olmaz.” 
2 idi: dedi S2 
3 Gāh: Geh S2, S3 
4 bizi: -S2 
5 ü: - S1, S2, S3, İ 
6 reşk-i: reng-i S2 
7 ki: -S2 
8 şāh-ı ‘aṭā mālik-i: şāh-ı ‘iẓām bende-i S1 
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Eyledim zübde-i ḥācātımı bir bir taḳrı  ̇̄r 
Şarṭ-ı ādāb-ı mülükāne ile söyler idim1 
 
Ḳudsiyān cümle bu ṭarzımda pesend etdi beni  
Bir perı  ̇̄-rūy u2 süḫan-fehm melek-peyker idim 
 
Ruḫsat-ı kāmı  ̇̄le verdi baña ol ṣāḥib-i cūd  
Başlayam eylemege ṭayy-ı beyābān-ı vücūd 
 
III 
Dedi dur söyleyeyim saña bu rāzı ammā  
Etmesin tā ki ʻabes ̠kāle-i ṣabrın yaġmā 
 
Unudursañ bu sözü ṣoñra ziyān eylersin  
Ḳatı çoḳ merḥale ḳaṭ‘ eyleyeceksin zı  ̇̄rā 
 
Her ne vādı  ̇̄de3 iseñ hep ben olam4 maḳṣūduñ5  
Bulmasın ḳalbine yol reh-zen-i ġaflet aṣlā 
 
Gūl-i dünyā-yı denı  ̇̄ ile ṣaḳın aldanma  
Gerçi çoḳ mehlikeler var görünür cümle saña 
 
Hı  ̇̄ç birin eyleme ṭaḥṣı  ̇̄l-i kemāle māniʻ 
Ḳılma hem noḳṭa-i sehv ile kitābın imlā  
 
Vardıġında oraya tā bulasın maṭlūbun 
Evvelā hādı  ̇̄-i tevfı  ̇̄kimi et rāh-nümā 
 
Baʻdehu bir dil-i6 dānāyı bulup teslı  ̇̄m ol 
Her ne emr eyler ise cümle “neʻam” de deme “lā” 
 
O vaḳit kendimi erbāb-ı vefā ṣandım ben  
El-amān ġā’ile-i nefsime aldandım ben 
 
                                                           
1 beyit: -S2. Bu beytin ilk mısrası ile sonraki beytin ikinci mısrası bir beyit yapılmıştır. 
2 u: -S2, İ 
3 vādı  ̇̄de: var dı  ̇̄de S2 
4 olam: olup S1 
5 maḳṣūduñ: maṭlūbuñ S2 
6 dil-i: dil ü S1 
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IV 
Dedim ey şāh-ı kerem hı  ̇̄ç ne1 mümkin ki seni  
Ben ferāmūş edeyim bulamayam bende beni 
 
Ṭavḳ-ı fermānıñ bulmuş iken zı  ̇̄net ü2 zı  ̇̄b  
Ṭaḳamaz gerdenime dı  ̇̄v ü3 melā’ik reseni 
 
Ḥidmet-i dā’ire-i cūduña4 baġlanmış iken  
Beni döndürmege ḳādir mi olur çerḫ-i denı  ̇̄ 
 
‘Akla gelmez seni5 bu denlü bir ādem bile de  
Ṣoñra terk eyleye dı  ̇̄vāne6 gibi bildireni  
 
Remlsitān-ı fenā içre7 ġarı  ̇̄b olmaz mı  
Kişi ġurbetde ḳala añmaya ḫāk-i vaṭanı 
 
Aġlayıp bulmaya mātemkede-i ‘ālemde  
Semt-i şādı  ̇̄ye çeker8 bir dil-i ṣāhib-faṭanı 
 
Etmeye kendin aña cān u göñülden bende  
Unuda tā o ḳadar etdigi ‘ahd-i küheni 
 
Degil ol ḳā’ide-i ṣıdḳa9 muvāfıḳ eṭvār  
Ni‘metiñ ṣaḥibini añlayıp etmek inkâr 
 
V 
Şeş cihetden ḳapanıp başıma bir özge ḳafes  
Dört yanın10 baġladı hem murġ-ı diliñ dām-ı heves 
 

                                                           
1 hı  ̇̄ç ne: nice S2 
2 ü: -S1 
3 dı  ̇̄v ü: deme S1 
4 cūduña: cūduna S2 
5 Seni: hele S1 
6 dı  ̇̄vāne: dı  ̇̄vār S1 
7 Remlsitān-ı fenā içre: Remlsitān içre S3; Remlsitān içre şol ki S2 
8 çeker: geçer S1 
9 ṣıdḳa: ṣıdḳ-ı S1 
10 yanıñ: yanın S3 
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Ḳaldı ol yerde biraz būm u ġurāb ile düçār  
Ya‘ni tertı  ̇̄b-i ‘anāṣırdan alıp feyż-i nefes 
 
Āteş ü āb u türāb ile çehār-mı  ̇̄hḫāsā 
Oldu cellād-ı hevā cismime1 çok miḥnet-res 
 
Ötmedi2 murġ-ı ṭaleb3 ḳāfıle-i ḥayretde  
Ṭıḳdı4 ot çāñına5 gūş-ı diliñ āvāz-ı ceres  
 
Çoḳ sitem çekdi daḫı varṭa-i ūlāda6 goñül7  
‘Ahd-i mesbūḳu unutdurmaġa bu vāhiye bes 
 
Ḫˇāb-ı ġafletde ḳala8 tā ki derūn bı  ̇̄-işġāl  
Dolaşır dı  ̇̄v ü ded9 etrāfımı mānend-i ‘ases 
 
Ḳomaġa vādı  ̇̄-i10 ḥayretde beni ser-gerdān  
Yapışır gūşe-i dāmānıma hep ḫār ile ḫas 
 
Anı geçdim yine bir başḳa yere düşdü yolum  
Gerçi farḳ eylemez idim daḫı ben sāġ u ṣolum 
 
VI 
Ṭab‘-ı ma‘denle nebātātla hem-ḥāl oldum  
Eriyip pūte-i ḳudretde ‘aceb ḳāl oldum 
 
Mı  ̇̄ve-i ḫuşk u tere cilve-nümā olmuş iken  
Ḫayli ārāyiş-i dükkānçe-i baḳḳāl oldum 
 
Hikmet-i Ḥaḳḳ’ı her eşyāda beyān eyleyerek  
Ṣūret-i ṭūṭı  ̇̄-i zenbūre girip lāl oldum 

                                                           
1 cismime: cismimi S1; çeşmime S2 
2 Ötmedi: Olmadı S2, Oldu S1 
3 ṭaleb: ṭaleb-i hūş S2; ṭabaḳ-ı heves S1 
4 Ṭıḳdı: Ṭaḳdı S1 
5 çāñına: ḫāke S1 
6 varṭa-i ūlāda: orṭa-i ūlā S1 
7 göñül: daḫı S2 
8 ḳala: -S2 
9 ded: dād İ; dört S2 
10 vādı  ̇̄-i: vādin S1 
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Gülşen içre edicek gülle hezārān ʻişret  
Boyanıp rengi ile āteş-i seyyāl oldum 
 
Bu mese̠ldir ki denir şimdi çenārı vü kedū  
Serve taḳlı  ̇̄d ile ser-keşlige meyyāl oldum 
 
Ṣarṣar-ı bād-ı hevā esdi ḳopardı gökden  
Ḥāṣılı nā’il-i āzādi-i yek-sāl oldum 
  
Rūzgārıñ göricek böyle muḫālif kārın 
Yatırıp kend’özümü başḳa bir ahvāl oldum 
 
Eyledim ḫayli zamān böyle enı  ̇̄n ü1 efġān 
Merḥamet eyleyip inṣāfa gele tā devrān 
 
VII 
Sebebi2 n’oldu ki ey çerḫ-i felāket-muʻtād  
Gül-i baḫtım daḫı açılmadan etdiñ ber-bād 
 
Ṭutmam artıḳ beni ebr-i kereme boġsan da  
Olamaz mı  ̇̄ve-i āmāl ile ṭabʻım dil-şād 
 
Vermediñ3 berg-i ṣafādan baña bir dāne ki sen  
Yiyeyim4 seng-i sitemden anı başım āzād 
 
Zı  ̇̄ver-i şişe-i taḥsı  ̇̄ne sezā ve’l-ḥāṣıl 
Olmadı5 gül-bün-i āmālde bir ġonçe küşād 
 
Ḳol budaḳ ṣaldı edānı  ̇̄ çemen-i luṭfunda  
Esmedi devḥa-i iḳbālime hı  ̇̄ç bād-ı murād 
 
Mā-ḥaṣal her ne ise cümle ṣavuldu dilden  
Rūzgār eylemeyip ḳaṣdıma bir dem imdād6 
                                                           
1 ü: -S2 
2 Sebebi: Sebeb S1 
3 Vermediñ: Vermedin S2, S3 
4 Yiyeyim: Yiyem S2 
5 Olmadı: Olmadan S1 
6 S1, S2 ve S3’te sonraki beyitle sıraları değişiktir. 
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Bitdi gitdi ne ḳadar toḫm-ı niyāz ekdimse  
Uġradı ḫırmen-i1 ümmı  ̇̄dime2 ṣan ḫayli3 cerād 
 
Berḳ-i ġam bāġçe-i ḫˇāhı  ̇̄şi çün etdi tebāh  
Doldurursa n’ola evc-i felegi āteş-i āh 
 
VIII 
Ben bu zu‘m ile daḫı çerḫ ile ġavġāda iken  
Muḥżır-ı ‘aḳla uyup ḫalḳ ile da‘vāda iken 
 
Żıdd-ı kāmı  ̇̄l ṣanıban4 ‘ayn-ı müsemmāyı ‘ayān  
Ẓann-ı fāsidde idim maẓhar-ı esmāda iken 
 
Ḳābiliyyet ne gezer idi çü5 Mecnūn bende  
‘Aşḳ-ı Mevlā’yı6 koyup ḫˇāhiş-i Leylā’da iken 

 
El uzatmışdı aña taḥt-ı se̠rādan7 ṭab‘ım  
Pertev-i nūr-ı tecellı  ̇̄si sü̠reyyāda iken 
 
Bu ‘aceb kim yine ẓannımda kemāl ehli8 idim  
Bu ḳadar nā-ḥalef ü seng-dil-i9 sāde10 iken  
 
Çoḳ şükür Ḥaḳḳ’a hele11 daġdaġadan ḳurtardı  
Ne denı  ̇̄yim bilirim kendimi dünyāda iken 
 
Nuṭḳ-ı Ṣā’ib bana taḳdı  ̇̄r ile etdi tefhı  ̇̄m  
Rūḥuna ḥüsn-i teveccühle temennāda iken 
 

                                                           
1 ḫırmen-i: ḫarmanı S1 
2 ümmı  ̇̄dime: ümmı  ̇̄dine S1 
3 ḫayli: ḫayl-i S2 
4 ṣanıban: ṣandın S1 
5 Çü: çün S2 
6 Mevlā’yı: Mevlānā’yı S1 
7 serādan: serı  ̇̄den S1, S3 
8 ehli: ehl S2 
9 dil-i: dil ü S2, S3 
10 sāde: şāda S2 
11 hele: hele ol S1, S2, S3 
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“Gūy-ı çevgān-ı ḳażā der-ḥareket mecbūr-est  
Şekve ez-gerdiş-i gerdūn zi-baṣı  ̇̄ret dūrest”1 
 
IX 
Güzer etdim ḳatı şiddet ile bu meydānı  
Oldu ārāmgehim mertebe-i ḥayvānı  ̇̄ 
 
Seferimde şütür ü esbe süvār oldum ben  
Menzilim tā ki ola bārgeh-i cānānı  ̇̄ 
 
Yine ıṭlāḳda ki rāh-ı taḳayyüdde2 gezip  
Belledim3 ‘āḳıbetü’l-emr yolu erkânı 
 
Hem-ḳaṭār olduġum esn̠āda Hicāzı  ̇̄ler ile  
Ṭarab u4 şevḳ ederdim neġam-ı ‘urbānı 
 
Ḳat’ edip çoḳ ‘aḳabe ḫayli te’abler çekdim  
Getirince yerine būy-ı meh-i Ken'ān’ı 
 
Ḫˇāb u ḫor leẕẕetini ẕevḳ-i riyāsetle ḳatıp  

Ṣāḥib-i himmet-i merdāne dedim arslānı 
 
Ḫoş geçirdik yine biz devrimizi nisbetle  
Dolaşırlardı daḫı anda ḳodum aḳrānı 
 
Hele cān semt-i ḫalāsa oradan yol buldu  
‘Avn-i Bāri’yle alıp gitdik ucuz ḳurtuldu 
 
X 
Ṭaḳınıp iki ḳanat5 eyledim andan pervāz  
Ederek cānib-i ‘ulvı  ̇̄ye çıḳam deyü niyāz6 
 

                                                           
1 Beyit Sâ’ib-i Tebrîzî’ye aittir: “Kaza cevgânının topu hareket etmeye mecburdur. Talihten şikâyet basiretlilik 
değildir.”  
2 taḳayyüdde: taḳayyüdden S1 
3 Belledim: Bellemedim S1 
4 u: -S2 
5 ḳanat: ḳanad S1 
6 niyāz: nāz S1 
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Dest-i süflı  ̇̄den açıldım çözülüp bend-i hevā  
Rūstāyı  ̇̄ eline olmadı şāyeste çü bāz 
 
‘Āmeliyle ḳalıp ol çekdi1 te’essüf ṣoñra  
Bilmedi ḳıymetini her ne olursa aña az 
 
İşte buldum yerimi şimdi ferāḫ u ḫurrem  
Bı  ̇̄-meşaḳḳat ederim gülşen-i dehri tek ü2 tāz 
 
Bu hevālarda beni avlıyamaz ġafletde  
Söyle ṣayyāda ṣaḳın eylemesin ṭūl ü3 dirāz 
 
Ḳatı yüksekden uçup ṭā’ir-i da‘vı  ̇̄ vü4 ġurūr  
Etdi bu naġme ile ẕevḳ-i sürūda āġāz 
 
Var mıdır sāḥa-i ıṭlāḳda bir ehl-i süḫan  
Ki bu ṣoḥbetde benimle ola ṭab‘ı dem-sāz 
 
Başımı ḳayda düşürdü yine kibr ü hestı  ̇̄5  
Baġladı her ṭarafım dā‘iye-i ser-bestı  ̇̄ 
 
XI 
Görücek böyle telāş ile beni ser-gerdān 
Ṭutdu bir dām-ı ḥıyel6 ḳurdu hemān-dem devrān 
 
İki ṭūṭı  ̇̄-i süḫan-fehm ile ṣayd etdi beni  
Peder ü māder ile ya‘nı  ̇̄ baña verdi nişān 
 
Çünki hem-cins ile ülfetde olurdum mecbūr  
O ḳapānçeyle dili avladı çerḫ-i gerdān7 
 
Raḥm-ı māderden edince güzerān n’olduġunu  
Söylesem söz uzanır ḳıṣṣa olur bı  ̇̄-pāyān 

                                                           
1 ol çekdi: çekdim S1 
2 ü: -S2 
3 ü: -S2 
4 vü: -S2 
5 hestı  ̇̄: hüner S1 
6 ḥıyel: ecel S1 
7 gerdān: gerdūn S1 
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Vaṭan etmişdi bir eyyām çün ol mevḳi‘de  
Çıḳmaġa istemeyip ḫayli dem oldu giryān 
 
Hem daḫı bunca ‘alāyıḳ görününce gözüne  
Bildi encāmın1 olup başına dünyā zindān  
 
‘Ahd-i mesbūḳu yine eyledi tekrār dürüst  
Lı  ̇̄k ibḳāsı içün çekdi derūnu fermān 
 
Kesb-i ‘irfāna olur mu ‘acabā dil nā’il2 
Ḳalmayıp mezra‘a-i cehd ü ṭaleb bı  ̇̄-ḥāṣıl 
 
XII 
Girdi bir şehre ḳatı girye vü zār eyleyerek  
Bu ḳadar cāy-ı hevilnākı güzār eyleyerek 
 
Aldı āġūşa görüp māder-i eyyām anı  
Yüz verip besledi ‘in‘ām-ı hezār eyleyerek 
 
Etdi āmı  ̇̄ḫte-i şekker-i ġaflet şı  ̇̄ri 
Ḳodu mehd-i kesele naḳş u3 nigār eyleyerek 
 
Meşrebiñ4 buldu soyunca varıraḳ āḫir-kār  
Çare-cūluḳlar edip būs-i ‘izār eyleyerek 
 
‘Uḳde-i mihri aña ‘ıkd-i sü̠reyyā deyüben  
Aldadı mühre-i taḫdı  ̇̄‘i nisā̠r eyleyerek 
 
‘Āḳıbet eyledi merbūṭ-ı ḳımāṭ-ı ārām  
Perveriş-baḫşı  ̇̄-i āġūş u5 kenār eyleyerek 
  
Ya‘nı  ̇̄ efsāne-i evhām ile ṭıfl-ı ṭab‘ı6  
Eyledi ṣoñra firı  ̇̄bende-i ṭavr u vaż‘ı 
                                                           
1 Bildi encāmın: Bilmedi encāmını S1; Bildi encāmdan S2 
2 dil nā’il: dil ḥā’il İ; ol ḳābil S2 
3 u: -S1,-S2 
4 Meşrebiñ: Meşrebi S1 
5 u: -S1 
6 vaż‘ı: vaṣfı İ  
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… 
…1 
 
XIII 
Tā gelince ḳuve-i2 nāṭıḳaya tāb-ı kelām 
Ḳābiliyyetle verince süḫana ḥüsn-i3 nizām 
 
Ṣaḳladı ḫāne-i ḫāṭırda bir eyyām öyle 
Vermeyip hı  ̇̄ç eline rı  ̇̄şte-i taḳrı  ̇̄r-i merām 
 
Ḫāk-bāz-ı ṭarab-ı kūçe-i lā-ḳaydı  ̇̄ iken 
Yapışıp destine bir şaḫṣ hemān bi-hengām 
 
Dedi gel gūşe-i mektebde hele seyr eyle 
Ne kebūter-meniş āhū-reviş ü kebk-4ḫırām 
 
Eylemiş kāġıd-ı5 sipāresini bāl-i edā 
Olmaġa ṭāʼir-i ḫoş-lehçe-i evc-i ilhām 
 
Cümlesi reşk-fezā-yı ṣaf-ı ra‘nā-yı küleng 
Gitmede menzil-i maḳṣūda şühūr u a‘vām 
 
Sen ne lāyıḳ ki ḳalıp gerd-i ‘abes-̠kārı  ̇̄de 
Edesin kendüyi ālūde-i ḫāk-i evhām 
 
Bu gürūh-ı hünere hem-sebaḳ-ı iẕ‘ān ol 
Kerem et peyrev-i pı  ̇̄rān-ı reh-i ‘irfān ol 
 
XIV 
Sa‘y ile eyleyiben noḳta-i ‘ilmi teksı̠  ̇̄r  
Eyledim bir nice dem ders-i fenāyı tekrı  ̇̄r 
 

                                                           
1 beyit: -S1, S2, S3, İ 
2 ḳuve-i: ḳuvvet-i S2 
3 ḥüsn-i: ḥüsn ü S2 
4 kebk-: kekb ü S1 
5 kāġıd-ı: kâġıda S1 
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Ebced-i ‘aşḳ-ı Hicāz’a varıcaḳ1 mebḥasi̠miz2 
Varaḳ-ı dilde maḥabbet olununca3 taḥrı  ̇̄r 
 
Sāde levḥān ile hem-celı  ̇̄s-i4 ünsiyyet idim  
Silmı  ̇̄de eylemeyip naḳş-ı sivāyı taḳṣı  ̇̄r 
 
Ḫaṭṭ-ı buṭlān çekilip soñra kitāb-ı emele5  
Eyledi ḥükm-i ḳażā emr-i mażāyı taġyı  ̇̄r6 
 
Oldu bir āfet-i yaġmāgere ‘aḳl āşüfte  
Tesliyet-baḫş-ı cünūn olmadı ḥırz-ı tedbı  ̇̄r 
 
Ḥarf-i Ḳur’ān gibi ma‘nāda cüdā olmaz idik  
Rū-be-rū ṣafha-i ‘izzetde olunduḳ tasṭı  ̇̄r 
 
Vaṣf-ı tı  ̇̄r-i müjesin rūz u7 şeb ezberledigim  
Ṣaydıġım olmasa ger bir bir ederdim taḳrı  ̇̄r  
 
‘İlm-i ma‘nāyı duyup sırra olursam āgāh  
Anı bir ḫoşça beyān eylerim “inşā’allāh”8 
 
XV  
Bu ḳadar çekdigimiz meşġale-i renc ü te‘ab  
Oldu ‘ahd-i eẕelı  ̇̄ cümle ferāmūşa sebeb 
 
Unuduldu dem-i sābıḳda geçen şarṭ-ı vefā  
Ḳalmadı ẕerre-i nā-çı  ̇̄zi hebā oldu heb 
 
Ḳanı ol ḫˇāhiş-i dı  ̇̄rı  ̇̄ne-i taḥṣı  ̇̄l-i kemāl  
Ḳanı ol ṭarz-ı heveskārı  ̇̄-i tekmı  ̇̄l-i edeb 
 

                                                           
1 varıcaḳ: var ancaḳ S2 
2 mebḥasi̠miz: maḥabbetimiz S1, S2 
3 olununca: olunca İ 
4 hem-celı  ̇̄s-i: meclis-i S1 
5 emele: ile S1 
6 taġyı  ̇̄r: ta‘bı  ̇̄r S1 
7 u: -S1, S2 
8 “inşā’allāh”: Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Suresi, Ayet: 70. “Allah dilerse.” 
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Şimdi ser-māye-i ı  ̇̄rās-̠ı fütūr olmuşdur  
‘Ālem-i dilde olan ma‘reke-i şevḳ ü1 ṭarab 
 
Bulmayıp seyrimiz aḳṣā-yı merāma ġāyet  
Bizi güm-rāh-ı viṣāl eyledi devr-i kevkeb 
 
Ya‘ni vādı  ̇̄-i taḥayyürde ḳalıp ser-gerdān  
Reh-nümā olmadı maḳṣūdumuza Ḥıżr-ı ṭaleb 
 
Getirir yine2 żalāle daḫı ġūl-i evhām  
Vaṭan-ı aṣla çeker rişte-i peyvend-i neseb  
 
Oldum artıḳ3 ġam-ı hicrān ile me’yūs-ı ḫalāṣ 
Gelmez oldu dile bu daġdaġadan fikr-i menāṣ 
 
XVI 
Her ne etdiyse baña nefs-i bed-āyı  ̇̄n etdi  
Tab‘a küfrān-ı ni‘am ṭavrını telḳı  ̇̄n etdi 
 
Mest edip şı  ̇̄re-i da‘vı  ̇̄ vü ġurūr ile beni 
Ḫˇāb-ı ḫargūş ile ol neşveyi teskı  ̇̄n etdi 
 
Bir belā cümleye sārı  ̇̄ olucaḳ ḫoşça gelir  
O sebebden hele ḥāsid bize çoḳ kı  ̇̄n etdi 
 
Lı  ̇̄k mümkin ki bula semt-i necātı bu ḫabı  ̇̄s ̠
Dūzaḫ-ı cehli neden kendüye taḥsı  ̇̄n etdi 
 
Ẓulm-i bı  ̇̄-pāye4 edip hem ḳomadı aġlamaġa  
Dı  ̇̄demi girye-i ḥasret ile ḫūnı  ̇̄n etdi 
 
Ḳatı çoḳ cevr edip ‘irfān-ı Ḫuda’dan āḫir  
Mūm iken ḳalb-i siyehkārımı5 sengı  ̇̄n etdi 
 

                                                           
1 ü: -İ 
2 Getirir yine: Getirirse S2 
3 artıḳ: āḫir S2 
4 bı  ̇̄-pāye: nā-pāye S1, S2 
5 siyehkārımı: hünkârımı S1 
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Yaḳdı yandırdı beni āteş-i ḳahr u1 siteme2  
Başıma tūde-i nār-ı ġamı bālı  ̇̄n etdi 
 
Ḥayf vā-ḥayf eger3 bulmaz isem rāh-ı necāt  
Mutaṣavver mi olur bir daḫı ḥaḳḳımda ḥayāt4 
 
XVII 
 
Bir dem olmaz ki ġam-ı hecr ile āh eylemeyem 
Sı  ̇̄nemi āteş-i ḥasretde tebāh eylemeyem 
 
Olmaya ḫāne-i ḫātırda ġubār-ı teşvı  ̇̄ş 
Ya‘ni ḫavf-ı sitem-i baḫt-ı siyāh eylemeyem 
 
Berzaḫ-ı ḫavf u5 recādan beni yā Rab ḳurtar 
Ẕevḳ ü6 ġam Dūzaḫ u Firdevs’e nigāh eylemeyem 
 
Ẕerrece tāb-ı tecellāya olup şāyeste 
Gāh edem kendimi güm-geşte vü gāh eylemeyem 
 
Gönlüm ol ‘izzet-i7 cāvı  ̇̄d ile eyle bende  
Bir daḫı meyl-i hevā-yı beg ü şāh eylemeyem 
 
Düşmeye nā’ire-i buġż u ḥased8 iḫvāna 
Yūsuf-ı himmeti üftāde-i çāh eylemeyem 
 
Dil-i Esrār’a urup pertev-i mihr-i ‘izzet 
Sāye-i re’fet-i dü nāne penāh eylemeyem 
 
Ḳavl-i taḳlı  ̇̄dimi taḥḳı  ̇̄ḳ ede ehl-i taḥḳı  ̇̄ḳ  
Meslek-i ‘aşḳda9 hem-rāh ola Ḫıżr-ı tevfı  ̇̄ḳ 

                                                           
1 u: -S1, S2 
2 Siteme: sitemi S1; sitem İ 
3 eger: -S1 
4 ḥayāt: necāt S2  
5 u: -S1 
6 ü: -S2 
7 ‘izzet-i: -S1 
8 buġż u ḥased: buġż-ı Ḫuda’ya S1 
9 ‘aşḳda: ‘aşḳında S1 
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5* 
MÜSEBBA** 
 
fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 
I 
Yandı pervāne gibi hep per ü bālim bu gice 
Doldu endı  ̇̄şe-i ye’s ile ḫayālim bu gice  
Nı  ̇̄l-gūn eyledi āfāḳı melālim bu gice 
Devr-i zülfünde geçen gerdiş-i sālim bu gice  
Āsiyā-yı1 ġama döndürdü o ẓālim bu gice 
Neye müncerr ola2 āya ki me’ālim bu gice  
Pek yamāndır sitem-i çerḫ ile ḥālim bu gice 
 
II 
Bir yaña ġā’ile-i āteş-i şevḳ-i aḥbāb 
Bir yaña nā’ire-i cevr-i felek sı  ̇̄ne-kebāb  
Dūzaḫ’a cān atarım gerçi olunmaz reh-yāb 
Ne içündür bilemem bendeye biñ dürlü ‘aẕāb3 
Oldu fikr eyleyerek ḫāne-i ten ḫāne-ḫarāb 
Neye müncerr ola āyā ki me’ālim bu gice 
Pek yamāndır sitem-i çerḫ ile ḥālim bu gice 
 
III 
Hele çoḳdan berü vāz gelmiş idim cānımdan  
‘Aḳıbet aldım o meḥ-rūyu daḫı yanımdan  
Beni dūr edicek4 ol serv-i ḫırāmānımdan  
Titredi arż u semā nāle vü efgānımdan  
Āteş-i encüm uyandı dil-i sūzānımdan  
Neye müncerr ola āyā ki me’ālim bu gice 
Pek yamāndır sitem-i çerḫ ile ḥālim bu gice 
 

                                                           
* S1 67a, S2 22a, S3 18a, İ 15b 
** S1; Tercı  ̇̄‘-bend İ, S3; Tercı  ̇̄‘-bend-i Dı  ̇̄ger S2 
1 Āsiyā-yı: Āsiyāyı S2 
2 ola: olacaḳ S1 
3 ‘aẕāb: ‘itāb S1 
4 Beni dūr edicek: Dūr edicek beni S1; Beni dūr eyleyecek S2 
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IV 
Gerçi erbāb-ı dile cevr-i felek ‘ādetdir  
Hāṣıl-ı bāġ-ı ṣafāsı1 elem ü2 miḥnetdir 
Ẕevḳ anıñdur ki perı  ̇̄şānlıġı cem‘iyyetdir  
Ḫaylidendir bilirim düşmen-i celiyyetdir 
Ẓāhiren añlaşılan3 ṭālib-i cinsiyyetdir 
Neye müncerr ola4 āyā kim me’ālim bu gice  
Pek yamāndır sitem-i çerḫ ile ḥālim bu gice 
 
V 
Beni üftāde-i çāh-ı sitem etmekde ne var 
Cüz’ı  ̇̄ ‘irfānım ile müttehem etmekde ne var 
Ṣafha-i sı  ̇̄nemi pür-jeng-i ġam etmekde ne var 
Ṭabʻı bı  ̇̄zār vücūdu ‘adem etmekde ne var 
Āh edip hedmini ḳaṣd eylesem etmekde ne var 
Neye müncerr ola āyā kim me’ālim bu gice  
Pek yamāndır sitem-i çerḫ ile ḥālim bu gice 
 
VI 
Ma'rifet haḳḳ -ı ṣarı  ̇̄ḥim iken inkār etdi 
Nev-nihāl-i dem-i taḥṣı  ̇̄limi bı  ̇̄-bār etdi  
Dāne-i ‘ömrümü hep ḫırmen-i ekdār etdi 
Ṭāḳatim ḳalmadı artıḳ cānıma kār etdi 
Başıma ḫāṣılı Esrār giceyi dar etdi 
Neye müncerr ola āyā kim me’ālim bu gice  
Pek yamāndır sitem-i çerḫ ile ḥālim bu gice 
 

                                                           
1 ṣafāsı: ṣafā-yı S1 
2 elem ü: elem derd S1; elemver S3 
3 Anlaşılan: anlayışını S1 
4 ola: olur S1, S3 
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6* 
[MÜSE̠MMEN]** 
 
fe‘ilātün fe‘ilātün fe’lātün fe‘ilün 
I 
Āh kim ḳıydı yine tı  ̇̄ġ-i sitem cānımıza 
Ḳondu ġam leşkeri şehr-i dil-i vı  ̇̄rānımıza 
Baḳmadıñ luṭf ile bu dı  ̇̄de-i giryānımıza  
Āteş-i derd urup ḫırmen-i dermānımıza 
Dūd-ı efġān yıġıldı ser ü sāmānımıza 
Ḳara gün doġdu yine külbe-i aḫzānımıza 
“Küfr-i zülfüñ ṣalalı raḫneler ı  ̇̄mānımıza 
Kāfir aġlar bizim aḥvāl-i perı  ̇̄şānımıza” 
 
II 
Çille-i saḫt-ı firāḳıñla ḫarāb oldu göñül 
Nāle vü āh ile bı  ̇̄-ṭāḳat u1 tāb oldu göñül 
Ḳadd-i ḫam-geştemi çeng etdi rebāb oldu göñül  
Sı  ̇̄ḫ-ı tı  ̇̄r-i2 ġamına3 yandı kebāb oldu göñül  
Düşdü sevdālara gitdikçe yebāb4 oldu göñül  
Hayf bı  ̇̄-gāne-i bı  ̇̄dāri vü ḫˇāb5 oldu gönül 
“Küfr-i zülfüñ ṣalalı raḫneler ı  ̇̄mānımıza 
Kāfir aġlar bizim aḥvāl-i perı  ̇̄şānımıza” 
 

                                                           
* 6 S1 67b, S2 23a, S3 18b, İ 16b 
** Müseddes S1; Tercı  ̇̒̄ -bend S3;Tercı  ̇̒̄ -bend-i Dı  ̇̄ger S2; -İ 
1 u: -S2 
2 tı  ̇̄r-i: tı  ̇̄r ü S1, S2 
3 ġamına: ġama S1 
4 yebāb: māt S1 
5 bı  ̇̄dāri vü ḫˇāb: bı  ̇̄dāri ḫˇāb S2; bı  ̇̄dāri ḫarāb S1 
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III 
Cāndan eyledi bı  ̇̄zār beni hicrān1 elemi 
Cān atardım bulabilsem idi rāh-ı ‘ademi  
Sanma şekvā ederim çekmege derd ü2 ġamı 
Kim çeker lı  ̇̄k bu rütbe elem-i dem-be-demi 
Ṣaçınıñ3 şimdi bize etdigi cevr ü4 sitemi 
Gör esı  ̇̄rine bile kāfir-i bı  ̇̄-dı  ̇̄n ede mi5 
“Küfr-i zülfüñ ṣalalı raḫneler ı  ̇̄mānımıza 
Kāfir aġlar bizim aḥvāl-i perı  ̇̄şānımıza” 
 
IV 
‘Aḳlım aldıñ beni şı  ̇̄vende6 ḳodun ey ẓālim 
Fikr-i zülfüñle perākende ḳodun ey ẓālim 
Böyle sevdāyile efgende ḳodun ey ẓālim 
Ża‘afımla bizi ġurbetde7 ḳodun ey ẓālim 
Nā-ümı  ̇̄d-i kerem-i ḫande ḳodun ey ẓālim 
Dı  ̇̄n ü8 zülfüñ ‘aceb ḳande ḳodun ey ẓālim  
“Küfr-i zülfüñ ṣalalı raḫneler ı  ̇̄mānımıza 
Kāfir aġlar bizim aḥvāl-i perı  ̇̄şānımıza” 
 
V 
Beni aglatmamaġa va‘de-i peymān etdiñ 
Unudup der-‘aḳeb Esrār’ı perişān etdiñ  
Ḥayf üftādeñi9 ġāyet ile10 vı  ̇̄rān etdiñ 
Hātırım yıḳdın efendim beni nālān etdiñ  
Ḫānmān-ı dilimi ḫāk ile yeksān etdiñ 
Beni giryān raḳı  ̇̄bānımı ḫandān etdiñ  
“Küfr-i zülfüñ ṣalalı raḫneler ı  ̇̄mānımıza 
Kāfir aġlar bizim aḥvāl-i perı  ̇̄şānımıza” 
 

                                                           
1 hicrān: hecr-i S1, S2, S3 
2 ü: -S2 
3 Ṣaçınıñ: Ṣaçıñ S1 
4 ü: -S1, S2, İ  
5 ede mi: etdi mi S1, İ 
6 şı  ̇̄vende: şūrı  ̇̄de S1 
7 bizi ġurbetde: bıraġır bende S2, S3, İ 
8 ü: -S1, S2 
9 üftādeñi: üftādeni S2 
10 ġāyet ile: ġāyetle S1 



101  ESRÂR DEDE 
 

7* 
MÜSEDDES1 
 
fā‘ilātün fā’ilātün fā‘ilātün fā’ilün 
I 
Perde-i nāza çekilmişken o şūḫ-ı dil-rübā2 
Ḳılmış iken āfitāb-ı ḥüsnünü ebr-i3 cefā  
Nā-ümı  ̇̄d etmiş iken4 dı  ̇̄dārdan ol bı  ̇̄-vefā 
Ḳūy-ı ḥüsnünde esip gāhı  ̇̄ce ey bād-ı ṣabā 
Ḳaldırırsın revzeniniñ perdesin benden yaña 
Gösterirsin ol cemāli5 āfitābımı baña 
 
II 
Men şeb-i hasretde ḳalmışken perı  ̇̄şān-ı sitem 
Başıma üşmüş iken biñ dürlü derd ü6 ḳahr u7 ġam  
Ey ṣabā bilmem ne devletdir benimçün bu kerem 
Ḳaṣrına doġru esip ol ẓālimiñ her ṣubḥ-dem  
Ḳaldırırsın revzeniniñ perdesin benden yana 
Gösterirsin ol cemāli8 āfitābımı baña 
 
III 
Bir nefes ḳalır gehı  ̇̄ cānım çıkıp ṭayrān ede 
Derd-i hicrān ḳāleb-i9 meftūnumu vı  ̇̄rān ede 
Çün beni firḳat bu rütbe vālih ü ḥayrān ede 
Raḥm edip dersin birāz dildārını seyrān ede 
Ḳaldırırsın revzeniniñ perdesin benden yana 
Gösterirsin ol cemāli āfitābımı baña 
 

                                                           
* 7 S1 61a, S2 14b, S3 13a, İ 17a 
1 S1; Tercı  ̇̒̄ -bend İ; Müseddes Tercı  ̇̒̄ -bend S2, S3 
2 şūḫ-ı dil-rübā: şūḫ-ı bı  ̇̄-vefā dil-rübā S2, S3 
3 ebr-i: ebr ü S2 
4 iken: -S2 
5 cemāli: cemāl-i S2 
6 ü: -S1, S2 
7 u: -S1, S2, İ 
8 cemāli: cemāl-i S2 
9 ḳāleb-i: ḳālebi S2 
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IV 
Her gice hicrānı1 ol şūhuñ beni dil-ḫūn eder 
Çeşm-i ümmı  ̇̄dim yolunda ṣubḥa dek ḳanlar döker 
Men neler çekmekdeyim ḥālimi bilmez kimseler  
Merḥamet senden olur gāhı  ̇̄ce ey bād-ı2 seḥer 
Ḳaldırırsın revzeniniñ perdesin benden yaña 
Gösterirsin ol cemāli āfitābımı baña 
 
V 
Ol cefā-cū yüz çevirmezken baña iḥsān içün 
Zülfü ile rūyunu örtmüş iken hicrān içün 
Her seḥer varıp esersin ‘āşıḳ-ı nālān içün 
Çok ‘inayetler edip Esrār-ı ser-gerdān içün 
Ḳaldırırsın revzeniniñ perdesin benden yana 
Gösterirsin ol cemāli āfitābımı3 baña 
 

8* 
TAḪMI  ̇̄SĀT TAḪMI  ̇̄S-İ ENI  ̇̄S DEDE** 
 
mef‘ūlü mefā‘ı  ̇̄lü mefā‘ı  ̇̄lü fe‘ūlün 
I 
Ey rāh-ı emel içre olan hem-reh-i Ḳārūn 
‘Ālāyiş-i dünyā ile olma hele memnūn 
Mülk ister iseñ4 baş verip al ‘aşḳını ṣatun 
“İksı  ̇̄r-i maḥabbetle eden ẕātını altun 
Ḍarb ile eder cevheriniñ ḳadrini efzūn” 
 

                                                           
1 hicrānı: hicrān S1 
2 bād-ı: bādı S1 
3 ol cemāli āfitābımı: ol cemāl-i āfitābımı S2; rūyunu ol āfitābımıñ S3, İ 
* 8 S1 68a, S2 23b, S3 19b, İ 17a 
** S3; Taḫmı  ̇̄s S1; Taḫmı  ̇̄s Der- Ġazel-i Enı  ̇̄s Dede S2; Taḫmı  ̇̄s-i Ġazel-i Enı  ̇̄s Dede Efendi İ 
4 iseñ: isen S2 
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II 
Ey çille-keş-i ‘aşḳ olup nefs ile çengiñ 
Zencı  ̇̄re çekip eyle esı  ̇̄r nefs-i Fireng’iñ 
Maḥv eyle derūnuñda olan kesr̠et-i jengiñ 
“Bı  ̇̄-reng olur1 reng-i maḥabbet ile rengiñ 
Gerçi görünür ẓāhir-i aḥvāli diger-gūn” 
 
III 
Cān vermelidir bilmege esrārını ‘aşḳıñ 
Mansūr ile ḳaldırmadılar dārını ‘aşḳıñ 
Başlar satılur gör hele bāzārını2 ‘aşḳıñ  
“Seyretmedi dı  ̇̄de-i ḫūn-ḫˇārını ‘aşḳıñ 
Oldu bu ḳadar ‘āşıḳ-ı nā-kām ciger-ḫūn” 
 
IV 
Ṣūfı  ̇̄ reh-i dilde geçinir ‘ārif-i dānā 
Zāhid ṣanır olmuş naẓar-ı ‘aşḳ ile yek-tā  
‘Aḳl u ḥikem ü zühd ü riyāzetle ṣanır vā3 
“Bir kerre mey-i ‘aşḳ ile mest olmadı ḥayfā 
Hüşyār geçirdi bu ḳadar ‘ömrü Felāṭūn” 
 
V 
İmdi bu sözüm eyle dilā4 cān ile ısġā 
Bildiñse bu rāzı5 ele al ‘aşḳ ile ṣaḥbā 
Esrār saña gizli gerek şāhid-i ma‘nā 
“Mevlā’ya vüṣūl ister iseñ dilde Enı  ̇̄sā  
Leylā’yı serā-perde-i ḫalḳ eyle çü6 Mecnūn 
 

                                                           
1 olur: olup S1 
2 bāzārını: yārānını S1 
3 vā: o S1 
4 eyle dilā: eyleye S2; eyle dil ü S1 
5 Bildiñse bu rāzı: Bildiñ bu sözi S1 
6 -S1 
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9* 
TAḪMI  ̇̄S-İ ĠAZEL-İ ĠĀLİB DEDE EFENDİ** 
 
müfte‘ilün mefā‘ilün müfte‘ilün mefā‘ilün 
I 
Uġramaz oldu ol perı  ̇̄ ḳūy-ı vefāya1 neyleyim 
Naḫvetini füzūn2 eder pāye-be-pāye neyleyim 
Ḳurtulamam bu rāhdan semt-i rehāya neyleyim 
“Başıma ol hümā benim ṣalmadı sāye neyleyim 
Bilmedi ḳadr-i zülfünü verdi hevāya neyleyim” 
 
II 
Tār-ı nigāhı3 beste ḳıldım idi zülfü4 dāmına 
Sāz-ı vefāsı göñlümüñ verdi ḫalel nizāmına 
Şimdi ṭufeyl naġmeveş pey-rev olur ḫırāmına 
“Şedd-i miyānı5 cilveden etdi beli6 makāmına  
Maṣraf-ı āha7 sı  ̇̄nede ḳalmadı māye neyleyim” 
 
III 
Ḳana boyandı cān u dil ruḫların andıġım gibi 
Dūzaḫ-ı hecre yanamaz cevrine yandıġım gibi8 
Sı  ̇̄r-i vefāsı olmadım ḳahrına ḳandıġım gibi 
“Nat‘-ı9 emelde ḳurduġum çıkmadı sandıġım gibi 
Raḫt u bisāṭım10 ol şehe gitdi fedāya11 neyleyim” 
 

                                                           
* 9 S1 69a, S2 24b, S3 20a, İ 17b 
** S2; Taḫmı  ̇̄s S1; Dede Efendimiziñ Ġazel-i Tezyı  ̇̄nlerine Taḫmı  ̇̄sdir S3; Taḫmı  ̇̄s-i Ġazel-i Ġālib Dede Efendi Ḥażretleri 
İ 
1 vefāya: fenāyı S1 
2 Naḫvetini füzūn: Naḫvetin efzūn S2 
3 Tār-ı nigāhı: Tārıñı S1 
4 zülfü: zülfünü S1; zülf-i S2 
5 miyānı: miyān S1 
6 beli: hevā S2  
7 āha: āh S1 
8 S1’de sonraki mısra ile sıraları değişiktir. 
9 Nat‘-ı: Ḳaṭ‘-ı S1 
10 bisāṭım: bisāṭ İ, S2 
11 fedāya: fenāya S1 
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IV 
Kendide münderic iken ḥükm-i baḳıyye-i vücūd 
Eylemek iddi’ā hemān ḫadd-i viṣālden çi sūd  
Maḥv-ı vücūd etmeli ṭālib-i ‘ālem-i şühūd 
“Etse de şeyḫ-i ḫoş-beyān da‘vı  ̇̄-i vaḥdet-i vücūd 
Uġramamış güzergehi rāh-ı fenāya neyleyim” 
 
V 
Bı  ̇̄-hude vermez ‘āşıḳa naḳd-i viṣāli1 pı  ̇̄r-i mey 
Bir ḳadeh ile ṣavdı ‘āşıḳı ol ḫuceste-pey2 
Sı  ̇̄ne-be-sı  ̇̄ne olmadıñ3 etme tehı  ̇̄ce hāy4 hey  
“Ṭut ki nesı  ̇̄m-i rūḥ imiş bezm-i ṣafāda būy-ı mey 
Vermeyecek güşād5 o meh6 bend-i ḥabāya7 neyleyim 
 
VI 
Şöhreti var maḥabbetiñ bir ulu dāstān gibi 
Lı  ̇̄k şühūd-i ma’rifet ġayet ile nihān gibi 
Ehl-i diliñ buyurduġu nükte bunu beyān gibi 
“Ḳaldı göñülde gizlice rāz-ı nühüfte cān gibi 
Gelmedi ḥarf-i maṭlebim lafẓ u edāya neyleyim” 
 
VII 
Olsa ġulāmı çoḳ mu Esrār gedāsı Ġālib’iñ 
Mürşid-i ṭab‘ım oldu bu ḥüsn-i edāsı Ġālib’iñ  
Ḫaste-i ‘aşḳa bes bu iḥsān-ı8 devāsı Ġālib’iñ  
“Ḥażret-i Mesn̠evı  ̇̄’dedir şerḥ ü şifāsı9 Ġālib’iñ  
Ṣarf-ı nigāh edip ‘abes ̠şerḥ-i şifāya neyleyim” 
 

                                                           
1 ‘āşıḳa naḳd-i viṣāli: ‘āşıḳāndır viṣāl-i S2 
2 ḫuceste-pey: ḫasteyi S1 
3 Olmadıñ: olmadın S2 
4 hāy: hey S1 
5 güşād: güşāde S1 
6 o meh: ādeme S2 
7 ḥabāya: fenāya S1 
8 iḥsān-ı: iḥsān u S2 
9 şifāsı: şifāyı S1 
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10* 
TAḪMI  ̇̄S-İ ĠAZEL-İ ḤÜSEYİN ÇELEBİ EFENDİ** 
 
mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün 
I 
Zebān-ı1 ṭūṭi-i kilkim beyān ister mi ister yā  
Velı  ̇̄2 āyı  ̇̄ne-i āteş-feşān ister mi ister yā  
O murġ-i nev-heves bir hem-zebān ister mi ister yā  
“Göñül vaṣlıñı Hünkār’ım hemān ister mi ister yā  
Ṣafā-yāb olmaġa senden3 zamān ister mi ister yā 
 
II 
Dili mest-i4 maḥabbet ḳılmadan peymāne-i cūdu  
Beni rüsvāy-ı devrān5 etmedir ‘ālemde maḳṣūdu 
Nişān olsun deyü giydirdi bu delḳ-i mey-ālūdu 
“Kemāl-i ‘aşḳ ile6 dilde yanar ‘āteş çıḳar dūdu 
‘Ayān etmek içün7 şimdi nişān ister mi ister yā” 
 
III 
Sülūk-i rāh-ı ‘aşḳa ey göñül olduñ ise sālik 
Fedā etmekde bāş u cānıñı olmaḳ gerek çāpük 
Meded hicrān ile olmazdan evvel ‘āşıḳān hālik 
“Neşāṭ-ı bezm-i ‘irfānda8 gelince nāz ile nāzük 
O şūḫuñ rāhına cānı revān ister mi ister yā” 
 

                                                           
* 10 S1 69b, S2 25a, S3 20b, İ 18a 
** İ; -S1; Sülāle-i Tāhire-i Mevlānā Ḥüseyin Çelebi Ḥażretleriniñ Ġazellerini Taḫmı  ̇̄sdir; Ḳonya’da Post-nişı  ̇̄n-i İrşād 
Çelebi Efendimiziñ Mahdūm-ı Mükerremleri Ḥüseyin Çelebi Ḥażretleriniñ Ġazellerini Taḫmı  ̇̄sdir S3 
1 Zebān-ı: -S1 
2 Velı  ̇̄: Dil S1, S2 
3 senden: sende S1 
4 Dili mest-i: Dil ü mest ü S1; Dili mest ü S2 
5 devrān: -S1 
6 ‘aşḳ ile: ‘aşḳa S1 
7 içün: -İ 
8 ‘irfānda: ‘irfāna S1, S2 
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IV 
Cefāya ḳıl taḥammül ol bütüñ tesḫı  ̇̄rin isterseñ 
Şehā sen de cefā et ḥüsnüñüñ te’si̠rin isterseñ 
Naẓar ḳıl da helāk et ‘āşıḳ-ı dil-gı  ̇̄rin isterseñ 
“Ḳulūb-i ‘āşıḳān-ı zārınıñ ta‘mı  ̇̄rin isterseñ 
Nigāh u ġamzeden tı  ̇̄r ü1 kemān ister mi ister yā 
 
V 
‘Aceb mi ben niyāz etdikçe yārim mest-i nāz etsem 
Ḥaḳı  ̇̄kat-pı  ̇̄şelikle ṭab‘ı rüsvāy-ı mecāz etsem  
N’ola her dil-rübāya rūy ber-ḫāk-i niyāz etsem  
“Taḥammül mülkü hedm oldu ‘abes ̠mi keşf-i rāz etsem  
Bugün i‘lān içün ḫalḳa figān ister mi ister yā” 
 
VI 
Bütün āvāz-ı yā Rab yā Rab şeb-tā-seḥergāhım2 
Bütün ez-ṣubḥ3 tā-şām etdigim efgān-ı cān-kāhım 
Budur ve’l-ḥāṣıl ancaḳ bā‘is-̠i eyvāh eyvāhım 
‘“Adū desti dirāz olsa4 seniñ dāmānıña şāhım 
Anı redd etmege bizde tevān ister mi ister yā” 
 
VII 
Göñül verdim ise ol ġamze-i fettān ü ḳattāle 
Nedir ol tı  ̇̄ġ-i ‘āteş-tāb5 göstermek bu meyyāle 
Hemān Esrār mı ‘āşıḳ olan zülf ü ḫaṭ u ḫāle 
“Giriftār oldu dil Rif’at bugün ḥüsnüñdeki6 ḫāle 
Taḳarrür7 etmege āyā8 amān ister mi ister yā” 
 

                                                           
1 tı  ̇̄r ü: tı  ̇̄re İ 
2 Mısra vezne uymuyor / şeb-tā-seḥergāhım: şeb-tābe-seḥergāhım S2 
3 ez-ṣubḥ: ez-ṣubḥ u S1 
4 olsa: ola S1 
5 ‘āteş-tāb: ‘āteşnāk S2; ‘āteş-yāb İ 
6 ḥüsnüñdeki: ḥüsnündeki S1 
7 Taḳarrür: Taḳrı  ̇̄r S1;  
8 āyā: ol yār S2 
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VIII 
Şükür kim āl-i Mevlānā’ya luṭf-ı Ḥaḳḳ olup bāhir 
Bu gūne1 bir şerı  ̇̄f2 ibnü’ş-şerı  ̇̄fi eyledi ẓāhir 
Görüp āsā̠r-ı pür-şevḳiñ ṣafālar eylediñ vāfir 
“Bu mıṣra oldu hep vird-i zebān-ı ġā’ib ü ḥāżır 
Cihān-ı ‘aşḳ3 böyle nüktedān ister mi ister yā” 
 
 
11* 
TAḪMI  ̇̄S-İ MUṬARRAF ĠAZEL-İ MŪNİSÜ’L MEVLEVI  ̇̄** 
 
mefā‘ı  ̇̄lün mefa‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün 
I 
“Derūnum yaḳdı maḥv etdi4 āmān bu āteş-i ḥasret” 
Baña aġyāra ḳarşu kec-nigāh etdikçe ol āfet 
Tüketdi ṭāḳat-ı5 ṣabrım tükenmez vādı  ̇̄-i ḥayret 
Yaḳıp başdan başa cism-i nizārım āteş-i6 ġayret 
“Daġıtdı sū-be-sū ḥākisterim bād-ı ġam-ı firḳat” 
 
II 
“Yeter etdiñ perı  ̇̄şān göñlüm ey āfet yeter etdiñ” 
Derūnum beyt-i ma‘mūr idi hep zı  ̇̄r ü zeber etdiñ  
Beni aġlatdıñ aġyār ile vardıñ ḫandeler etdiñ 
Göñül bünyādına ey seyl-i eşk-i derd ese̠r etdiñ  
“Ḫarāb-ābādımızda ḳalmadı āsā̠r-ı cem‘iyyet” 
 

                                                           
1 Bu gūne: Bugün S1, S2 
2 bir şerı  ̇̄f: zātü’ş-şerı  ̇̄f S2 
3 ‘aşḳ: ‘aşḳa S1 
* 11 S1 70a, S2 26a, S3 21a; İ 18b 
** S1, S2, S3, İ 
4 maḥv etdi: yandırdı İ 
5 ṭāḳat-ı: ṭāḳat u S1 
6 āteş-i: āteş ü S1 
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III 
“Nice1 def‘-i ġam olsun bu fenā bezminde kim ey dil”  
Teraşşuḥ eyledikçe sāġarı ḫūn-āb olur ḥāṣıl 
Olan ser-mest-i cām-ı2 neş’esi ḥayretle lā-ya‘ḳıl 
Bu bezmiñ ādeti ḫūn-ı cigerle olmadır ḳānzil 
“Ṣunar zehr-āblar sāḳı  ̇̄ görüldükçe mey-i ‘işret” 
 
IV 
“Hezār pāre edip lāle-ṣıfat baġrım hezār pāre” 
Beni dil-ḫūn edip āḫir düşürdüñ deşt-i kūhsāre 
Ġamınla eylediñ bir sı  ̇̄ne-çāk abdāl-ı āvāre 
Döküldü çeşm-i terden rūyuma3 laḫt-ı ciger-pāre 
“Gülistān-ı ġamı dāġ ile tezyı  ̇̄n etdiñ ey miḥnet4” 
 
V 
“Ṭuṭalım ki cihānda sen enı  ̇̄s ü hem-dem olmuşsun” 
Perı  ̇̄-meşrebligi terk eylemişsin ādem olmuşsun 
Geçip cevr ü cefādan şöhre-yāb-ı ‘ālem olmuşsun 
Ṣaḳın Esrār’a ṣanma ġam-güsār u maḥrem olmuşsun 
“Gerekmez Mūnis’e şimden girü kimseyle ünsiyyet” 
 
VI 
“Hezārān āferı  ̇̄n ey ‘āşıḳ-ı bı  ̇̄-mā vü men taḥsı  ̇̄n” 
Ne bālā ṭab‘-ı āteşnākdır ne güfte-i rengı  ̇̄n 
Eder her mıṣra’ı Esrār ‘aşḳı ‘āşıḳa telḳı  ̇̄n 
Ede feyż-i cenāb-ı Pı  ̇̄r her dem nuṭḳunu tezyı  ̇̄n 
“Erenler Mūnisā’yı eylesinler maẓhar-ı himmet” 
 

                                                           
1 Nice: Beni S1 
2 cām-ı: cānım S1 
3 rūyuma: rūyum S1 
4 ey miḥnet: -S1 
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12* 
MUḪAMMES-İ DI  ̇̄GER** 
 
fe’ilātün fe’ilātün fe’ilātün fe’ilün 
I 
Nedir ey şūḫ-ı cefā-cū bu ferāġat sende 
Ya1 ne lāzım bu ḳadar vaḥşet ü2 naḫvet sende 
Ne olur olsa biraz ‘āşıḳa şefḳat sende 
Doġrusun söyle nedir ḥaḳḳıma niyyet sende 
Yoḳ mu āġāz-ı viṣāl etmege raġbet sende 
 
II 
Ediyor bu dil-i maḥzūnumu yaġmā her-gāh 
Geliyor ḫāṭır-ı şūrı  ̇̄deye sevdā her-gāh 
Eşkden dāġ oluyor bu dil-i rüsvā her-gāh 
Günde biñ3 fitne4 olur ‘āleme peydā5 her-gāh 
Ol siyeh zülflere6 var iken ‘izzet sende 
 
III 
Niçün ‘azm eylemediñ meclis-i ‘uşşāḳıña7 āh 
Eyledik cānımızı āteş-ı ḥasretle tebāh 
Dūd-ı āh eyleye lāyıḳ mı ruḫ-ı ṣubḥu8 siyāh 
Yoḫsa bu jāleden ol mihre fürū-beste9 mi rāh  
Hı  ̇̄ç olmaz mı ‘aceb vaṣlıña10 furṣat sende 
 

                                                           
* 12 S1 70b, S2 26b, S3 21b, İ 19a 
** S3; Taḫmı  ̇̄s-i Dı  ̇̄ger S2, İ; Taḫmı  ̇̄s S1 
1 Ya: Bu S1 
2 vaḥşet ü: vaḥşet-i S1 
3 biñ: müdām S1;  
4 fitne: -İ 
5 peydā: bı  ̇̄dār S1 
6 Zülflere: zülfler S1 
7 ‘uşşāḳıña: ‘uşşāḳına S2, S3 
8 ṣubḥu: ṣubḥ İ 
9 ol mihre fürū-beste: ol mihr-i mezellete S1 
10 vaṣlıña: vuṣlata S1 
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IV1 
Ġarḳ-ı zehr-ābe-i firḳatde ḳoduñ nā-kāmıñ 
Bunca dem ḳulzüm-i ḥasretde ḳoduñ nā-kāmıñ  
Baḥr-i pür-şūr-ı felāketde ḳoduñ nā-kāmıñ 
Nemek-ālūde cerāḥatde ḳoduñ nā-kāmıñ 
Merḥamet yoḳ mudur ey kān-ı melāḥat sende 
 
V 
Eyle şekvā o mehiñ cevr ü sitiġnāsından 
Belki nādim ola bu vaḥşet-i bı  ̇̄-cāsından  
Geçmez Esrār gibi ‘āşıḳ-ı şeydāsından  
Söyle ol ḫaste-diliñ hāme-i gūyāsından  
Varken2 ey kilk-i ḥakı  ̇̄mā bu belāġat sende 
 
 
13* 
TAḪMI  ̇̄S-İ ĠAZEL-İ DĀNİŞI  ̇̄ ‘ALİ DEDE** 
 
mef‘ūlü mefā‘ilün fe‘ūlün 
I 
Bu sı  ̇̄ne-i zār3 Şems evidir  
Zaḫmım4 ḳadeh-i meh-i5 nevidir 
Ol bezmde6 ‘aşḳ münzevı  ̇̄dir 
“Can tekye-i ġamda Mevlevı  ̇̄’dir 
Dil levḥi7 kitāb-ı Mesn̠evı  ̇̄’dir” 
 

                                                           
1 S1’de bu ve sonraki bent 11a’dadır. 
2 Varken: Var iken S1, S2 
* 13 S1 11a, S2 27a, S3 22b, İ 19b 
** S2, S3, İ; Taḫmı  ̇̄s S1 
3 sı  ̇̄ne-i zār: sı  ̇̄ne āzār S1 
4 Zaḫmım: Zaḫm S1 
5 meh-i: māh-ı S2 
6 bezmde: bezmden S1 
7 levḥi: levḥ-i S1, S2 
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II 
Âsā̠r-ı maḥabbet oldu ẓāhir 
Dört kūşe maḥabbete müẓāhir 
Ḥak’dān görünüp Ḥaḳ oldu ẓāhir 
“Bu gördügün ‘ālem-i anāṣır 
Bir ẕerrece ‘aşḳ pertevidir” 1 
 
III 
Oldum yine kām-yāb-ı ḥikmet 
Açıldı derūna bāb-ı ḥikmet 
Cān eyledi intisāb-ı ḥikmet 
“Dil ṭıflı oḳur kitāb-ı ḥikmet 
Gūya ki ḥakı  ̇̄m-i Ġaznevı  ̇̄’dir” 
 
IV 
Baḳ ṭurfa ḳıyāfetine şeyḫiñ 
Diḳḳat ḳıl ‘alāmetine2 şeyḫiñ 
Varlıḳla rezāletine3 şeyḫiñ 
“Dil oldu ḥamāḳatine şeyḫiñ 
Başındaki tacı ḳullevı  ̇̄dir” 
 
V 
Sırra ereyim der iseñ ey cān 
Baḳ ḥażret-i Mesn̠evı  ̇̄’ye her ān 
Olsun saña her sülūḳuñ āsān 
“Erbāb-ı dile kemāl-i ‘irfān 
Gencı  ̇̄ne-i sırr-ı ma’nevı  ̇̄dir” 
 
VI 
Göñlüm evini o māh yıḳmaz 
Ġam verdi edip tebāh yıḳmaz 
Esrār’ı o pādişāh yıḳmaz 
“Ey Dānişi top-ı āh yıḳmaz 
Ḥaḳḳā ki ḥisār-ı ġam ḳavı  ̇̄dir” 
 

                                                           
1 S1’de 3 ve 4. mısralar yoktur. 
2 ‘alāmetine: ‘alāmātına S2 
3 rezāletine: rezālātına S2 
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14* 
TAḪMI  ̇̄S-İ ĠAZEL-İ ĠAVSI  ̇̄ DEDE** 
 
fā’ilātün fā’ilātün fā’ilātün fā’ilün 
I  
Āsmān-ı lā-ta‘ayyündür penāh-ı Mevlevı  ̇̄ 
Şemsdir ol āsumānda berḳ-i āh-ı Mevlevı  ̇̄ 
Oldu kı  ̇̄myā ol1 şemsden2 rūy-ı māh-ı Mevlevı  ̇̄3 
“Kūre-i4 ‘aşḳ-ı Ḫudā’dır ḫānkāh-ı Mevlevı  ̇̄ 
Pūte-i iksı  ̇̄r-i ḥikmetdir külāh-ı Mevlevı  ̇̄” 
 
II5 
Mevlevı  ̇̄ rūhu’l-ḳudüsdür lā-mekānı6 seyr eder 
Dil gibi bir ānda nüh āsumānı seyr eder 
Dı  ̇̄de-i ġayb-ı ser-ā-pādır nı  ̇̄hanı  ̇̄ seyr eder 
“Çeşm-i zāhirini ḳullanmaz me‘ānı  ̇̄ seyr eder 
Dı  ̇̄de-i dilden ẓuhūr eyler nigāh-ı Mevlevı  ̇̄ 
 
III 
Ḥażret-i Ḫünkār-ı ekber ‘āşıḳānıñ serveri 
Var mı bir rāhıñ bu gūne pı  ̇̄r-i mürşid-perveri7 
Sāliki8 bir devrde tekmı  ̇̄l eder menzilleri 
“Tūşesi iḫlāṣdır tecrı  ̇̄d-i dildir reh-beri 
Dergeh-i maḳṣūda9 eyler şāh-rāh-ı Mevlevı  ̇̄” 
 

                                                           
* 14 S1 11b, S2 27b, S3 22b, İ 19b 
** S2, S3, İ; -S1 
1 ol: o S2 
2 şemsden: şemsdir S1 
3 Mısra vezne uymuyor. 
4 Kūre-i: Kūze-i S1 
5 S1’de bu bendin mısralarının sıralanışı 1, 4, 3, 2, 5 şeklindedir. 
6 lā-mekānı: lā-mekān S1 
7 bir rāhıñ bu gūne pı  ̇̄r-i mürşid-perveri: bu rāhıñ mürşid bu güne-perveri S1 
8 Sāliki: Sālike S1; Sālikānı S2 
9 maḳṣūda: maḳṣūd S1 
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IV 
Geç ‘alāyıḳdan muḳayyed olma hı  ̇̄ç bı  ̇̄ş ü keme 
Şāh-bāz-ı ‘aşḳ inmez lāşegāh-ı ‘āleme 
Ṣayma māl ü mülkü mālik ol1 mücerred bir deme 
“Mālı ta‘dād etmeden meyl eylemez māl ādeme 
Ḥāṣılı ta‘dād-ı eşyādır günāh-ı Mevlevı  ̇̄” 
 
V 
Ger maḳāmāt-ı sülūka olduñ ise āşnā 
Seyr et āyı  ̇̄n-i Ḫamūşān-ı fenāveş bı  ̇̄-ṣadā 
Kı  ̇̄l ü ḳāli terkdir Esrār ḥāl-i evliyā 
“Güft-gūy-ı dehri2 Ġavsı̠  ̇̄ göñlüne ḳoyma saña 
Rāsti nefy-i nişāndır perçgāh-ı Mevlevı  ̇̄” 
 
 
15* 
MUḪAMMES** 
 
mef‘ūlü mefā‘ı  ̇̄lü mefā‘ı  ̇̄lü fe‘ul 
I 
Zaḫm-ı elemiñ tutdu ser-ā-pāy dilim 
Āteşlere yandı yine ey vāy dilim 
Ortada gezer bı  ̇̄-ser ü bı  ̇̄-pāy3 dilim 
Olmuş bütüñ ‘ālemlere rüsvāy dilim 
Ey vāy dilim vāy dilim vāy dilim 
 
II 
Düşdü düşeli ol büt-i ‘āyyāra dilim 
Seng-i sitemi4 eyledi ṣad pāre dilim 
Bir ‘āşıḳ-ı üftāde-i āvāre-dilim 
Derd oldu benim başıma bı  ̇̄-çāre dilim 
Ey vāy dilim vāy dilim vāy dilim 
 

                                                           
1 ol: -S1 
2 dehri: dehr S1 
* 15 S1 12a, S2 28a, S3 24a, İ 20a 
** S3, İ; Taḫmı  ̇̄s S2; -S1 
3 bı  ̇̄-ser ü bı  ̇̄-pāy: bı  ̇̄-ser pāy pāy S1 
4 sitemi: sitem S1 



115  ESRÂR DEDE 
 

III 
Dil olduġu günden berü giryān dilim 
Durmaz gece gündüz eder efgān dilim 
Hecr1 āteşine olmada sūzān dilim 
Dil olduġuna oldu peşı  ̇̄mān dilim 
Ey vāy dilim vāy dilim vāy dilim 
 
IV 
Men cevr ü cefāñ ile safāmend dilim 
Ḳan aġlamadır şimdi şeker-ḫand dilim 
Laḫt-ı cigerimdir baña gül-ḳand dilim 
Tercı  ̇̄‘-i fiġānım gibi ser-bend dilim 
Ey vāy dilim vāy dilim vāy dilim 
 
V 
Vaṣf etsem eger ḥāl-i diger-gūn dilim  
Ḫāmemle zebānımdan aḳar ḫūn dilim 
Esrār ben ol ‘āşıḳ-ı meftūn dilim  
Kim oldu bu mıṣra baña mażmūn dilim 
Ey vāy dilim vāy dilim vāy dilim 
 
 
16* 
MUḪAMMES** 
 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
I 
Şu‘lelenip derd ü2 ġam u3 ıżṭırāb 
Etdi göñül mülkünü yek-ser ḫarab 
Āteş-i hecr eyledi baġrım kebāb 
“Āh mine‘l-‘aşḳı ve ḥālātihı  ̇̄ 
Aḥraḳa ḳalbi bi-ḥarārātihı  ̇̄”4 
 

                                                           
1 Hecr: Her S2 
* 16 S1 12a, S2 28b, S3 24b, İ 20b 
** S3, İ; Taḫmı  ̇̄s S1, S2 
2 ü: -S1, S2 
3 u: -S1 
4 “Āh mine‘l-‘aşḳı ve ḥālātihı  ̇̄ / Aḥraḳa ḳalbi bi-ḥarārātihı  ̇̄.” Hüseynî makamında okunan bu mısralar Mevlana’nın bir 
rubaisinden alınmıştır. “Âh, aşktan, aşkın hâllerinden! Gönlümü hasretiyle yaktı yandırdı.” 
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II 
Başladı bı  ̇̄-dāda o şāh āh āh 
Ḥālimi pek etdi tebāh āh āh 
Ḳaldı hemān dilde bir āh āh āh 
“Āh mine‘l-‘aşḳı ve ḥālātihı  ̇̄ 
Aḥraḳa ḳalbi bi-ḥarārātihı  ̇̄” 
 
III 
‘Aşḳ ṣalıp başımı ġavġālara 
Verdi yine ‘aḳlımı yaġmālara 
Ḥayf düşürdü beni sevdālara 
“Āh mine‘l-‘aşḳı ve ḥālātihı  ̇̄ 
Aḥraḳa ḳalbi bi-ḥarārātihı  ̇̄” 
 
IV 
Gördüm idi bir gün o meh-peykeri 
N’olduġumu bilmem o günden beri 
Āteşe düşdüm gezerim serseri 
“Āh mine‘l-‘aşḳı ve ḥālātihı  ̇̄ 
Aḥraḳa ḳalbi bi-ḥarārātihı  ̇̄” 
 
V 
Maṭlebiñ ey sāḳi-i mehveş nedir 
Mey yerine verdigiñ āteş nedir 
‘Aşḳ mı bu şu‘le-i ser-keş nedir 
“Āh mine‘l-‘aşḳı ve ḥālātihı  ̇̄ 
Aḥraḳa ḳalbi bi-ḥarārātihı  ̇̄” 
 
VI 
Gün-be-gün Esrār’a bir efsūn eder 
Baġrını ḫūn eşkini ceyḫūn eder 
Ḥālini gitdikçe diger-gūn eder 
“Āh mine‘l-‘aşḳı ve ḥālātihı  ̇̄ 
Aḥraḳa ḳalbi bi-ḥarārātihı  ̇̄” 
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17* 
MÜSEDDES** 
 
mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 
I 
‘Aceb mi baḫt-ı siyāhım-çün āh u1 vāh ederim 
Anıñ şikāyetini yāre dād-ḫˇāh ederim 
Hücūm-ı ḥasreti gör bense gāh gāh2 ederim 
Gehı  ̇̄ ġarı  ̇̄ḳ-i taḥayyür gehı  ̇̄ şināh ederim 
“Gören ṣanır ki ṣafādan semā‘-ı rāh ederim 
Döner döner baḳarım kūy-ı yāre3 āh ederim” 
 
II 
Benim firāḳıñ ile4 dil-şikest olan ‘āşıḳ 
Ḥāyal-i ḥüsnüñ ile büt-perest olan ‘āşıḳ  
Misā̠l-i secde düşüp ḫāke pest olan ‘āşıḳ 
Fenā-yı ‘aşḳ ile bı  ̇̄-pā vü dest olan ‘āşıḳ 
“Gören ṣanır ki ṣafādan semā‘-ı rāh ederim 
Döner döner baḳarım kūy-ı yāre5 āh ederim” 
 
III 
Firāz-ı ‘arşa çıḳar āh vāhımız her şeb 
Nedir bu ‘ālem-i firḳatde çekdigim yā Rab 
Bu muydu ḫilḳatimizden bizim ‘aceb maṭleb 
Göñül gezer ser-i kūyunda muẓṭarib kāleb 
“Gören ṣanır ki ṣafādan semā‘-ı rāh ederim 
Döner döner baḳarım kūy-ı yāre6 āh ederim” 
 

                                                           
* 17 S1 15b, S2 29b, S3 25a, İ 21a 
** S1, S2, S3, İ; Karşılaştırmaya alınmayan K nüshasında, “Āteşcibaşı İsmā‘il Ḫulûs Dede’nin Maṭla‘-ı Ġarrāsına Olan 
Müseddesdir” başlığı vardır. 
1 u: -S3, İ 
2 bense gāh gāh: ben saña gāh İ; bin segāh S2 
3 baḳarım kūy-ı yâre: kūy-ı yāre baḳar S2 
4 firāḳıñ ile: firāḳ-ı yār ile A2 
5 baḳarım kūy-ı yâre: kūy-ı yāre baḳar S2 
6 baḳarım kūy-ı yâre: kūy-ı yāre baḳar S2 
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IV 
Firāḳı cānıma geçdi o şūḫ-ı gül-bedeniñ 
Fiġānım ile pür oldu derūnu meykedeniñ 
Ḳarārı ḳalmadı ḥayfā dil-i elem-zedeniñ 
Ne özge çillesi var [hecr]1 semtine gidenin 
“Gören ṣanır ki ṣafādan semā‘-ı rāh ederim 
Döner döner baḳarım kūy-ı yāre āh ederim” 
 
V 
Ġarı  ̇̄b-i kūyuñ olup ġayri mültecā bilmem 
Yem-i firāḳa düşüp luṭf-ı nāḫudā bilmem 
Neler çeker bu göñül söylesem edā bilmem 
Ne ḥāle uġradı Esrār-ı bı  ̇̄-nevā bilmem 
“Gören ṣanır ki ṣafādan semā‘-ı rāh ederim 
Döner döner baḳarım kūy-ı yāre āh ederim” 
 
 
18* 
MURABBA‘ĀT** 
 
mef‘ūlü mefā‘ı  ̇̄lü mefā‘ı  ̇̄lü fe‘ūlün 
I 
Biz velvele-i ‘aşḳa düşen Mevlevı  ̇̄yānız 
Peymāne-keş-i mest-i2 müdām-ı dü cihānız 
Ġulġul-figen-i dā’ire-i devr-i zamānız 
Bu şöhretimizle yine ġāyetde nihānız 
 
II 
Bir rütbede mest etdi ki peymāne-i vaḥdet 
Oldu iki mestāne mecāz ile ḥaḳı  ̇̄ḳat 
Bı  ̇̄rūn u3 derūna4 eder ol neş’e sirāyet 
Ol vech ilr biz5 ẓāhir ü bāṭında ‘ayānız 
 

                                                           
1 hecr: hicrân S1, S2, S3, İ 
* 18 S1 12b, S2 30a, S3 25b, İ 21b 
** S2, S3; -S1, İ 
2 mest-i: mest ü S2 
3 u: -S1, S2 
4 derūna: derūn S2 
5 biz: bizi S1 
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III 
Dil-ber felek-i cānda çıḳıp devr-i ẓuhūra 
Bu hecde hezār ‘ālemi ġarḳ eyledi nūra 
Mevlāyi olup āyı  ̇̄neden açdı tenūre 
Ol devr ile biz maẓhar-ı devr-i deverānız 
 
IV1 
Tā āḫir-i devrānda ‘aceb genc göründü 
Naḳdı  ̇̄ne-i kām sikke-i Monlā’yı urundu 
Şāhenşeh-i ‘aşḳ ḫırḳa-i peşmı  ̇̄ne büründü 
Bu naḳş-ı semā‘ ile aña reng-i nişānız 
 
V 
Esrār bizimle nesi var zāhid-ı şūmuñ 
Varsın anıñ olsun şerefi fażl-ı ‘ülūmuñ 
El-ḥamd ki çākerleriyiz mürşid-i Rūm’uñ 
Beyne’l-fuḳarā nām veren Mevlevı  ̇̄yānız 
 
 
19* 
MURABBA‘-I DI  ̇̄GER** 
 
mef’ūlü mefā‘ı  ̇̄lü mefā‘ı  ̇̄lü fe‘ūlün 
I 
Dildār gelip nāz ile meydān-ı semā‘a 
Peymāneler ‘arż eyledi rindān-ı semā‘a 
Ḫurşı  ̇̄d gibi başladı cevlān-ı semā‘a  
Vuṣlat demidir ‘āşıḳ-ı hayrān-ı semā‘a 
 
II 
Ol ḳaddi niḥāl-i ṭaraf-ı “vādı  ̇̄-i Eymen”2 
Çün şu‘le-i cevvāle eder meclisi rūşen 
Şem‘-i ruḫuna baḳ şeb-i3 deycūr ḫaṭından 
Pervānelik et şem‘-i şebistān-ı semā‘a 
 
                                                           
1 IV: -S2 
* 19 S1 13a, S2 30b, S3 25b, İ 21b 
** S2,S3; Murabba‘ S1, İ 
2 “vādi-i Eymen”: Kur’ân-ı Kerîm, Kasas Suresi, Ayet: 30. “Hz. Musa’ya Tur dağında sağ taraftan seslendik…” 
3 şeb-i: -S1 
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III 
Her sı  ̇̄nede ṣad āteş-i dı  ̇̄dar ‘alāmet 
Her gūşede biñ mihr-i tecellā-yı hüviyyet 
Yā hū oḳur ol sūzişe ḫurşı  ̇̄d-i ḳıyāmet 
Reşk eyleyerek germı  ̇̄-i meydān-ı semā‘a 
 
IV 
Dil ceẕbe-i dı  ̇̄dar ile dı  ̇̄vāneye döndü 
Çeşmim dolu ḳan yaş ile1 peymāneye döndü2 
Bu cism-i nizārım yine pervāneye döndü 
Cān atsa n’olur şu‘le-i gerdān-ı3 semā‘a 
 
V 
Ḳur’ān-ı ḥaḳāyıḳ oḳuyup muṭrib-i ḫoş-gū 
“İnnı  ̇̄ ene”4 taḥḳı  ̇̄ḳiñ eder nāle-i her sū 
Peymānesine aṭf olunur neydeki hū hū 
Esrār budur ders-i sebaḳ-ḫˇān-ı semā‘a 

 
 
20* 
MURABBA‘-DI  ̇̄GER** 
 
mef‘ūlü mefā‘ilün fe‘ūlün 
I 
Ẓann etme tehı  ̇̄ bu hāy hūyu 
Boş ṣanma piyāleyi sebūyu 
‘Aksinde görüp o māh-rūyu 
Cūş etdi döküldü āb-rūyu 
 

                                                           
1 ḳan yaş ile: ḳan ile yaş S1 
2 S1’de sonraki mısra ile sıraları değişiktir. 
3 gerdān-ı: giryān-ı S1 
4 “İnnı  ̇̄ ene”: Kur’ân-ı Kerîm, Kasas Suresi, Ayet: 30. “Ya Musa âlemlerin Rabbi olan Allah benim ben.” 
* 20 S1 13b, S2 31a, S3 26a, İ 22a 
** S2, S3; -S1; Murabba‘ İ 
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II 
Ey şı  ̇̄veger-i hezār-‘işve  
Āḫir ederek hezār ‘işve  
Olduḳsa da kāmkār-‘işve 
Şāyeste midir bu yāve-gūyı  ̇̄ 
 
III 
Lāzım bize dil-beriñ rıżāsı 
Rū-zerdligin budur ṣafāsı 
Her ‘āşıḳa başḳadır edāsı 
Manṣūr’a yaḳışdı sürḫ rūyu 
 
IV 
Gör şevketini cenāb-ı ‘aşḳıñ 
Bil ḳadrini intisāb-ı ‘aşḳıñ 
Kem zerre(s)i āfitāb-ı ‘aşḳıñ 
Ḫurşı  ̇̄d-i felek gedā-yı kūyu 
 
V 
Zülfüñden erişdi cāna bir bād1 
Oldum o hevālar ile ber-bād2 
Çıḳdıḳça nevā-yı āh u3 feryād 
Sūzān eder ney-i gelūyu 
 
VI 
Göñlüm ki4 hevā-yı vaṣla düşdü 
Zenbūr-ı belā başına üşdü 
Ta şāhid-i ḥayrete ḳavuşdu 
Bı  ̇̄-çāre unutdu ārzūyu 
 
VII 
Esrār egerçi bı  ̇̄-nevādır 
Lākin dili menba‘-ı fenādır  
Āgāh-ı ḫamūşı  ̇̄-i ṣafādır 
Setr eyledi bāb-ı güft-gūyu 

                                                           
1 cāna bir bād: cān bir bāddır S1 
2 ber-bād: ber-bāddır S2 
3 u: -S1 
4 Göñlüm ki: Göñlüme S1 
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21* 
MURABBA‘-I DI  ̇̄GER** 
 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
I 
Nev-bahār-ı ‘işvede bir ġonce-i ḫandānsıñ 
Sāye-i zülfünde gizli çeşme-i ḥayvānsıñ 
Şimdi sen şāhā teveccüh-kerde-i devrānsıñ 
Ḫod-be-ḫod fermān-ber-i1 iḳlı  ̇̄m-i ḥüsn ü ānsıñ 
 
II2 
Etdigim günden berü ‘aşḳıñla terk-i iḫtiyār 
Dil gibi oldum hevā-yı zülf-ber-ser bı  ̇̄-ḳarār 
Rūy-ı vaṣlıñı edersin bir gün elbet āşḳār 
Ḫod-be-ḫod fermān-ber-i3 iḳlı  ̇̄m-i ḥüsn ü ānsıñ 
 
III 
Eylemek ı  ̇̄mā-yı vuṣlat gerçi müşkildir saña 
Lı  ̇̄k me’mūlüm budur kim4 ey şeh-i mülk-i vefā 
Ṭāḳat-i güftāra yer bulmaz raḳı  ̇̄b-i nābe-cā 
Ḫod-be-ḫod fermān-ber-i5 iḳlı  ̇̄m-i ḥüsn ü ānsıñ 
 
IV6 
Bir gül-i bı  ̇̄-ḫārsın ey nāzenı  ̇̄n-i gül-‘iẕār 
Arż-ı ḥāl-i ‘āşıḳı luṭfuñla eyle der-kenār 
İltifāt etseñ n’olur aġyārdan ḫavfıñ mı var  
Ḫod-be-ḫod fermān-ber-i7 iḳlı  ̇̄m-i ḥüsn ü ānsıñ 
 

                                                           
* 21 S1 14a, S2 31a, S3 26b, İ 22b 
** S2; -S1; Murabba‘ S3, İ 
1 fermān-ber-i: fermānı S1 
2 II: -S2 
3 fermān-ber-i: fermānı S1 
4 kim: ki S2, İ 
5 fermān-ber-i: fermānı S1 
6 IV: -S2 
7 fermān-ber-i: fermānı S1 
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V 
Āsmāndan seyr ederken rūy-ı tābānıñ seniñ 
Düşdü mihr-i ḥüsnüñe1 Esrār-ı nālānıñ senin 
Neylesin der-dest olunmaz ṭarf-ı dāmānıñ seniñ  
Ḫod-be-ḫod fermān-ber-i2 iḳlı  ̇̄m-i ḥüsn ü ānsıñ 
 
 
22* 
MURABBA‘-I DI  ̇̄GER3 
 
mef‘ūlü mefā‘ilün fe‘ūlün 
I 
Bir dil-ber-i bı  ̇̄-vefāya düşdüm 
Dürlü sitem ü cefāya düşdüm 
Ġavġā uzayıp belāya düşdüm 
Eyvāh ki4 ibtilāya düşdüm 
 
II 
Āsūde idim ġam u sitemden 
Rāḥatda idim heme5 elemden 
Şimdi olamam ḫalāṣ ġamdan 
Sevdim seni pek ḫaṭāya düşdüm 
 
III 
Üftādeligim o rütbedir kim 
Bilmem ne ṭavırda kendi kendim 
Ebrūsuna secde idi ḳaṣdım 
Geh6 dāmına gāh7 pāya düşdüm 
 

                                                           
1 ḥüsnüñe: ḥüsnüñ seniñ 
2 fermān-ber-i: fermānı S1 
* 22 S1 14b, S2 31b, S3 27a, İ 23a 
3 S2, S3; Murabba‘ S1, İ 
4 ki: -S2 
5 heme: hele S1 
6 Geh: Gāh S2 
7 gāh: geh S2 
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IV 
Āyı  ̇̄ne miyim ya ‘aks-i cānān 
Mir’āt-ı ṣafā mıyım ya ḥayrān 
Teşḫı  ̇̄ṣ edemem bu ṣırrı el-ān 
Āyine-i ḫod-nümāya düşdüm 
 
V 
Her bir nigehi belā-yı devrān 
Her ġamzesi biñ ḳażā-yı fermān 
Nādı  ̇̄de edā-nümāyı her ān 
Bir āfet-i cān-fezāya düşdüm 
 
VI 
Zülfüñ1 göreli olup dı  ̇̄ger-gūn 
Feyżimde göründü sırr-ı Mecnūn 
Gitdikçe cünūnum oldu efzūn 
Yā Rab ne siyeh belāya düşdüm 
 
VII 
Esrār ġarib-i pür-melālim 
Zülfünde esı  ̇̄r-i bı  ̇̄-mecālim 
Bir murġ-ı şikeste-perr ü bālim 
Kim pençe-i ejdehāya düşdüm 
 
 
23* 
MURABBA‘-I DI  ̇̄GER2 
 
mef‘ūlü mefā‘ı  ̇̄lü mefā‘ı  ̇̄lü fe‘ūlün 
I 
Bir dil-bere bir de dil-i zāra3 naẓar etdim 
Bı  ̇̄-çāre büyük fikrete4 düşmüş ḥaẕer etdim 
Endı  ̇̄şesine gerçi biraz ḫandeler etdim 
Ḳan doldu yine dı  ̇̄de-i giryān ne çāre 
 
                                                           
1 Zülfüñ: Zülfüñü S1 
* 23 S1 15a, S2 32a, S3 27b, İ 23b 
2 S2; -S1, S3; Murabba‘ İ 
3 dil-i zāra: dildāra S2 
4 fikrete: fikre S1 
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II 
Ol rütbede āşüfte ki sāḳı  ̇̄-i ḫod-ārā1 
Her mey ki verir destime2 eyler beni rüsvā 
İbrāmı3 ile mest ü4 ḫarāb eyledi ḥayfā5 
Ne bende ṣabır ḳoydu ne sāmān ne çāre 
 
III 
Göñlüm ne ‘aceb dil-ber-i cevr-ülfete düşmüş 
Herkes heves-i ‘aşḳ ile ġayrete düşmüş 
Ḥarf-i lebini gūş edeli ḥayrete düşmüş 
‘I  ̇̄sā bile dil-ḫastedir el-ān ne çāre 
 
IV 
Gördükçe ser-i6 zülfünü cūş etdi7 cünūnum 
Baḳdım ruḫuna āteş ile doldu derūnum 
Açdı gül-i gül-būsesini gerçi derūnum 
Fāş oldu velı  ̇̄ nükte-i pinhān ne çāre 
  

                                                           
1 ḫod-ārā: ḫod-rā S2 
2 destime: dostuma S1 
3 İbrāmı: İbrām S1 
4 ü: -S2 
5 ḥayfā: ḥālā S2 
6 ser-i: beni S2 
7 etdi: etdim S1 
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ĠAZELİYYĀT ḤARFÜ’L- ELİF* 

1** 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
‘Aşḳ kim ser-nükte-i mażmūn-ı vaḥdetdir baña  
Feyż-i enfās-ı Mesı  ̇̄ḥı  ̇̄ maẓhariyyetdir baña 
 
Perde-i zı  ̇̄bā-yı reng-āmı  ̇̄z āsā̠r-ı mecāz  
Levḥa-i evrāḳ-ı dı  ̇̄vān ḥaḳı  ̇̄ḳatdir baña 
 
Perdedārān-ı tesettür reşk eder tecrı  ̇̄dime  
Şu‘le-i reng-i fenā miḥrāb-ı ṣūretdir baña 
 
‘Aḳl bir ṭıfl-ı sebaḳ-ḫˇān-ı ġabiyyü’z-zihnveş  
Gördügü yerde1 ‘araḳ-rı  ̇̄z-i ḥacāletdir baña 
 
Şevḳ bir nūr-ı mücerreddir ki feyż-i neş’eden  
Yed-be-yed der-dest olunmuş bir vedı  ̇̄‘atdir baña  
 
Ṣūret-i idrākdan selḫ-i tefekkür eyledim  
Ṭavr-ı bālā-yı tecāhül maḥremiyyetdir baña 
 
Fehm edip bu nükteyi geçdim vücūd u2 maḥvdan  
Fikr terk-i ḳaydda bir ḳayd-ı külfetdir baña 
 
‘Āleme bı  ̇̄-gānelikden āşnālıḳ ṣūreti 
Nā-aşinālıḳ yüzünden ‘ayn-ı3 diḳḳatdir baña 
 
Şu’le-i nı  ̇̄lūfer-i dāġım olup ṭūṭı  ̇̄-i reng 
Tāb-ı derd-i rūy u4 ḫaṭ mir’āt-ı ṣoḥbetdir5 baña 
 

                                                           
* İ; Ser-Levḥa-i Ġazeliyyāt S1, S3; İbtidā-i Ġazeliyyāt Fı  ̇̄-Ḥarfi’l- Elif S2 
** 1 S1 16a, S2 32b, S3 28b, İ 24b 
1 yerde: perde-i S1 
2 u: -S1 
3 ‘ayn-ı: ‘aynı S1 
4 rūy u: rūyu S2 
5 ṣoḥbetdir: ṣıḥḥatdir İ 
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İntiẓārım1 dūrı  ̇̄-i dildārdan2 ẓann etme kim  
Dı  ̇̄de-i ispı  ̇̄d beyāż-ı ṣubḥ-ı vuṣlatdır baña 
 
‘I  ̇̄sı  ̇̄-i zinde sürūş-ı mergdir gūyā baña  
Saḳm-ı istiġnā olursam da selāmetdir baña 
 
Mürşid-i ‘allāme-i ḫoş-sı  ̇̄ret-i Tūr-ı fenā 
Hādi-i vādı  ̇̄-i istiġnā ki vaḥşetdir baña 
 
Bu nemed-pāre külāh-ı “faḳru faḫri”m3 sāyesi  
Efser-i4 efsürdegı  ̇̄-i mülk ü devletdir baña  
 
Sālik-i meczūb-ı rāh-ı Mevlevı ̇̄’yim ‘ārifim 
Ḫāliyā ‘aḳl u cünūn nā-cins-i ṣoḥbetdir baña 
 
Secdegāhımdır cemāl-i5 mürşid-i dānā-yı ‘aşḳ 
Ẓılli seccāde özü miḥrāb-ı vaḥdetdir baña 
 
Eyleyen taḫṣı  ̇̄ṣ-i ‘aşḳ-ı dilber ile terk-i ġayr  
Çün Berehmen olsa da ehl-i sa‘ādetdir baña 
 
‘Aşḳdır heftād u dü millet żuhūrundan ġaraż  
Cümleden maṭlūb olan fehm-i maḥabbetdir baña 
 
Ol sebebden tekye-i6 ‘aşḳıñda abdāl olmuşum  
Küfr ü ı  ̇̄mān7 ‘aşḳ u8 ḥüsnüñden ‘ibāretdir baña 
 
Ḫırḳa-i ṣad-pāre-i Esrār pūş-ı nı  ̇̄stı  ̇̄  
Nūrdan bir ḫil‘at-i tekrı  ̇̄m-i ‘izzetdir baña  
 
Sāye-i ḫünkār-ı ekberde olan cem‘iyyetim  
Ġıbṭa-i aṣḥāb-ı cem‘u’l-cem‘-i ḥayretdir baña 

                                                           
1 İntiẓārım: İntiẓār S2 
2 dildārdan: dildār ise S1 
3 “faḳru faḫri”: Hadis-i şerif. “Fakirlik benim övüncümdür.” 
4 Efser-i: -S1, S3, İ; Efsürde tācgı  ̇̄-i S2; Aslı matbu nüshadan alınmıştır. 
5 cemāl-i: hemı  ̇̄şe S2 
6 tekye-i: nükte-i S1, S3 
7 Küfr ü ı  ̇̄mān: Küfr-i dāʼim S1 
8 u: -S1, S2 



129  ESRÂR DEDE 
 

 
2* 
 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
Yüz ṭutup dergāh-ı dilberden bu şeb devlet baña 
Cilve-i nūr-ı naẓardan verdiler ḫil‘at baña 
 
Ey dil-i dı  ̇̄vāne fikr eyle hele bir kez ‘aceb 
Ḳangı isti‘dād ile erdi dem-i vuṣlat baña 
 
Yār der-i iḥsān der-i luṭf u keremdir ser-te-ser 
Vuṣlat u1 raḥmet ‘inayet himmet ü rif‘at baña 
 
Baḫş-ı isti‘dād eden erbāb-ı vaṣla dostdur  
Yoḫsa cān-ı müsta‘id ‘acz ü ferāġatdir baña 
 
Sāye-i ‘aşḳıñda çok iḥsāna maẓḥar olmuşum  
Sı  ̇̄nede deryālanan ḳanımda bir ni‘met2 baña 
 
Ṣanma bı  ̇̄-dād eyledi çevrin füzūn etdikçe yār 
Ol cefālardan daḫı maḳṣūdu hep şefḳat baña 
 
Secde-fermā-yı sürūş olmuş iken oldum ẓalūm 
Yār-i hicrāndan ẓuhūr etdi bu kec-ḥālet baña 
 
Rabb olan ismim benim feyż-i belı  ̇̄dir evvelā  
Verdi te’sı̠  ̇̄r-i Rubūbiyyet ‘ubūdiyyet baña 
 
Cür‘asından mest iken da‘vāya ḳāni‘ olmadım  
Sāḳiyā luṭf eyle bir rıṭl-ı girān yüklet baña  
 
Mest-i rüsvāy-ı maḥabbet olmadır kārım benim  
Hem yine şāyestedir ṭa‘n-ı heme3 millet baña 
 

                                                           
* 2 S1 16b, S2 33a, S3 29a, İ 25a 
1 u: -S2 
2 ni‘met: ni‘metdir S1 
3 heme: gelip S2 
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Leẕẕet-i cāna maḥaldir bı  ̇̄-nemek efsāneler 
Nāṣıḥ Allāh ‘aşḳına verme meded sı̠ḳlet baña 
 
Var yürü ey ẕillet-i devlet-nümā1 bı  ̇̄-māyesi  
Devlet-i ‘ālem saña faḳr-ı güher-ḳıymet baña 
 
Ey yüzü ḫurşı  ̇̄d-i ṣubḥ-ı devletim şimden girü  
Senden özge yār ile gösterme ünsiyyet baña 
 
Dāḫil-i dārü’l-amān-ı dergehiñ oldum şehā  
Cevriñ iḥsān u kerem ḳahrıñ büyük himmet baña 
 
Ḥarf-i vāhid söylemek ḥaddim degil Esrār lı  ̇̄k  
Feyż-i Mevlānā’dan ermişdir bu cem‘iyyet baña 
 
3* 
 
fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 
Yār peymāne be-kef mest bu şeb geldi baña  
Nev-be-nev velvele-i şevḳ ü ṭarab geldi baña  
 
Zülf-i āşüftesi dı  ̇̄vāneye döndürdü beni  
Çeşm-i ḫāmūşunu gördükçe edeb geldi baña 
 
Gitdi ı  ̇̄mān u2 küfür ġamze-i yaġmāgerine  
Ḥāṣılı ġāret-i bāzār-ı ṭaleb geldi baña 
 
Ben gedā ol ise şeh ülfete şāyān degiliz  
Bilmem āyā ‘acabā3 n’oldu sebeb geldi baña 
 
Ḫande-i zı  ̇̄r-i lebi şa‘şa‘a-i ṣubḥ-ı ümı  ̇̄d  
Çeşm-i ḫˇābı  ̇̄desi şūr-efgen-i şeb geldi baña 

 
Kām-yāb olmaġı da eyledim iḳrar ammā  
Heves-i dil daḫı ġāyetle ‘aceb geldi baña 

                                                           
1 devlet-nümā: devlet-nümā-yı S1 
* 3 S1 17a, S2 33b, S3 29b, İ 25a 
2 u: -S2 
3 ‘acabā: ‘aceb S1 
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Nefes-i serdini gūş etdim imām-ı1 şehriñ 
Getir ol bādeyi çün āteş-i2 teb geldi baña 
 
Yürü ey ḫˇāce-i3 ‘allāme melāmet eyle  
Mey-i şeb-ḫor u pūşı  ̇̄de yine seb4 geldi baña 
 
Etme ta‘yı  ̇̄b ki5 Esrār-ı elem-me’lūfü  
Ḫˇāce bi’llāh cihān ẓevḳi6 ta‘ab geldi baña 
 
4* 
 
mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 
Rıżā-yı Ḥażret-i Ṣıddı  ̇̄ḳ’dır semā‘-ı ṣafā7 
Fedā-yı ‘aleme teşvı  ̇̄ḳdir semā‘-ı ṣafā 
 
Ṣafāsı ḥāṣılını ‘āşıḳıñ ‘ayān eyler  
Mihekk-i gevher-i tevfı  ̇̄ḳdir semā‘-ı ṣafā 
 
Hezār şevḳ ile semt-i maḥabbete her dem  
Muḥibb ü8 münkiri tesvı  ̇̄ḳdir9 semā‘-ı ṣafā 
 
Ne denlü ġarḳı10 hücūm etse artar ‘irfānı  
Fenā-yı11 ṣaḥv ile tedḳı  ̇̄ḳdir semā‘-ı ṣafā 
 
Hem etdi ketm-i ḥaḳı  ̇̄ḳat hem etdi vaḥdet ‘ayān 
Bir özge ma‘nevı  ̇̄ tevfı  ̇̄ḳdir semā‘-ı ṣafā 
 

                                                           
1 imām-ı: ammā S1, S2 
2 āteş-i: āteşi S1, S3, İ 
3 ḫˇāce-i: ḫoca-i S1 
4 seb: hep İ 
5 ki: -S1 
6 ẓevḳi: ẓevḳ ü S1 
* 4 S1 17a, S2 34a, S3 29b, İ 25b 
7 semā‘-ı ṣafā: semā‘ u ṣafā S1, S2, S3; (S2’de gazelin hepsinde) 
8 ü: -S1 
9 tesvı  ̇̄ḳdir: teşvı  ̇̄ḳdir S1, S2 
10 ġarḳı: ġarḳ-ı S2 
11 Fenā-yı: Fenāyı S2, S3 
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Ṣadā olunduġu dem ‘ālem-i vefāya1 varır  
Elestiñ ‘ahdinı  ̇̄ taṣdı  ̇̄ḳdir semā‘-ı ṣafā  
 
Egerçi ma‘nı  ̇̄-i tevḥı  ̇̄d ḳāle gelmez ise 
Lisān-ı ḥāl ile taḥḳı  ̇̄ḳdir semā‘-ı ṣafā 
 
Ṭaraf ṭaraf açar şükūfehā-yı rūḥānı  ̇̄  
Feżā-yı sı  ̇̄neyi taḥdı  ̇̄ḳdir2 semā‘-ı ṣafā 
 
‘Aceb mi olsam eger mest-i bı  ̇̄-şu‘ūr Esrār  
Başımda neş’e-i taḥḳı  ̇̄ḳdir semā‘-ı ṣafā 
 
Ẓuhūr-ı müjde-i teşrı  ̇̄f ẕāt-ı Monlā’dan  
Ṣafā-yı ḫātır-ı Ṣıddı  ̇̄ḳ’dır semā‘-ı ṣafā 
 
5* 
 
mütefā‘ilün fe‘ūlün mütefā‘ilün fe‘ūlün 
 
Yine kātib-i tecellı  ̇̄ ruḫ-ı yāre çekdi tuġrā 
Yine ḫaṭṭ-ı ‘anberı  ̇̄ni yed-i ḳudret etdi imlā 
 
Yine zülf-i kāfiristān dil ü cānı ḳıldı ġāret  
Yine ġamze-i Hülāgū urup etdi dı  ̇̄ni yaġmā 
 
Yine āh āh-ı mestān eder āsumānı nālān  
Bu ṣadāya kevn ḥayrān bu edāya ‘aḳl rüsvā3 
 
Ne siyeh belāyimiş bu sitem ü4 cefāyimiş bu  
Nereden dolaşdı göñlüm yine5 gı  ̇̄sūvāna āyā 
 
Naẓarıñ vefā ṣanırdım dile āşnā ṣanırdım  
Meger ol nigāh-ı ḫūnı  ̇̄ baña ḳahr imiş tamāmā 
 
                                                           
1 vefāya: fenāya S2 
2 taḥdı  ̇̄ḳdir: taḥrı  ̇̄ḳdir S1 
* 5 S1 17b, S2 34a, S3 30a, İ 25b 
3 S1’de sonraki beyitle sıraları değişiktir. 
4 ü: -S1 
5 yine: ser-i S1 
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Baña ol nigeh ne söyler ġażab u mürüvvet eyler 
Hele çāk çāk olsam edemem o rāzı ifşā1 
 
Ne bu ṭavr-ı nāzikāne ne bu ‘işve-i yagāne  
Bu ẓuḥūr-ı nev-edāyı saña verdi anca Mevlā 
 
O fiten-pesend-i fettān urup etdi bezmi tālān  
Bizi ḳıldı pek perı  ̇̄şān bu edā-yı bı  ̇̄-muḥābā 
 
O nigāh-ı pür-celāli yanar āteş oldu eyvāh  
Leb-i Zü’l-fiḳār-ı Ḥayder ser-i cāmı öpdü ḥālā 
 
Görünür kemı  ̇̄ne cür‘a o ḳadehde mihr-i eflāk  
Baña her şu‘ā-ı mevci olur āteş-i tecellā 
 
Ne ‘acāyib ‘aşḳmış bu ne fenā-yı maḥżmış bu  
Ki birer piyālesidir dem ü ‘aşḳ u2 zühd ü taḳvā  
 
Saña ‘aşıḳ oldu Esrār eder āh u nāle vü zār  
Pek uzun fütādelikdir ola dest-gı  ̇̄ri3 Monlā 
 
6* 
 
fā’ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
Nāzenı  ̇̄n-i ‘aşḳa mı dūş olduñ āyā ey ṣabā 
Būy-ı dil-ber var seniñ nefḥañde zı  ̇̄rā ey ṣabā 
 
Kākül-i ḫam-der-ḫam-ı dildārı etdiñ tārmār 
Eylediñ ‘uşşāḳı der-zencı  ̇̄r-i sevdā ey ṣabā 
 
Fetḥi der-ḳayd-ı nesı  ̇̄miñdir seniñ bi’l-ittifāḳ 
Gizlemiş ġonce dilinde4 bir mu‘ammā ey ṣabā 
 

                                                           
1 o rāzı ifşā: bu rāzı ifşā S2; o zārını inşā S1 
2 dem ü ‘aşḳ u: dem-i ‘işve vü S2 
3 dest-gı  ̇̄ri: dest-gı  ̇̄r-i S1, S2, İ 
* 6 S1 17b, S2 34b, S3 30a, İ 26a 
4 dilinde: zülfünde S2 
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Gülistān-ı ḳudsden almış gelir gül-bergdir1 
Feyż-i enfās aḫẕ edip senden Mesı  ̇̄ḥā ey ṣabā  
 
Ḥāk-i pāy-ı Ḥażret-i Monlā’ya mı düşdü yoluñ 
Eyledin Esrār’ı bir nefḫayla2 ihyā ey ṣabā 
 
7* 
mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün fe‘ūlün 
 
Beni ‘aşḳ eyledi ḥayrān dirı  ̇̄ġā 
Ḳanı ṣabr u3 ḳanı sāmān dirı  ̇̄ġā  
 
Beni ‘aşḳ eyledi dil-ḫaste ey dil  
Sen ümmı  ̇̄d eyleme dermān dirı  ̇̄ġā 
 
Beni ‘aşḳ eyledi āşüfte-güftār  
Desinler küfr ile ı  ̇̄mān dirı  ̇̄ġā 
 
Beni ‘aşḳ eyledi rüsvāy-ı ‘ālem  
Vaḳārım eyledi tālān dirı  ̇̄ġā 
 
Ḥarābāt-ı maḥabbetde yıḳıldım4  
Elimde ḳaldı5 bir6 ḫüsrān dirı  ̇̄ġā 
 
Başımda şu‘lelendi āteş-i ‘aşḳ 
Şu‘ūrum eyledi sūzān dirı  ̇̄ġā 
 
Maḥabbet neş’esinden feyżi yoḳsa7 
Desin Sa‘dı  ̇̄-i Taftāzān dirı  ̇̄ġā 
 
Şu‘ā-ı rūyunu görseydi Seyyid  
Ururdu sa‘yine çendān dirı  ̇̄ġā 

                                                           
1 gül-bergdir: gül-bergde S2 
2 nefḫayla: nefḫa ile S2 
* 7 S1 18a, S2 35a, S3 30b, İ 26a 
3 u: -S2 
4 yıḳıldım: bıraḳdım S2 
5 ḳaldı: ḳalmadı S2 
6 bir: -S1 
7 yoḳsa: yoḫsa İ 
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Arar evrāk-ı ‘aḳl-ı İbn-i Sı  ̇̄nā  
Bulamaz derdine dermān dirı  ̇̄ġā  
 
Dem-ā-dem ḫākiyāna1 nāz eder yār2 
Felekler çaġrışır el-ān dirı  ̇̄ġā 
 
Ḫavāssım tārmār etdi maḥabbet 
Bozuldu3 ‘ālem-i noḳṣān dirı  ̇̄ġā 
 
Perişān ḥālimi seyr eyledikçe 
Baña ol büt olur ḫandān dirı  ̇̄ġā 
 
Yine zünnār-bend-i zülf-i yārim 
Dirı  ̇̄ġā ey Müselmānān dirı  ̇̄ġā 
 
O şūḫūñ eyledi ḫaṭṭ-ı siyāhı 
Cihānı başıma zindān dirı  ̇̄ġā 
 
Göñül bir pāre āteşdir elimde4  
Gözüm nālān5 zebān-gūyān6 dirı  ̇̄ġā 
 
Ġamıñla şu‘lelendi āteş-i eşk  
Göl oldu dı  ̇̄de-i giryān dirı  ̇̄ġā 
 
Gül-i çeşmim semūm-ı eşk yaḳdı 
Ḳanı ol ġonce-i ḫandān dirı  ̇̄ġā 
 
Bir āteş-ḫˇı  ̇̄z deryādır dü7 çeşmim  
Bulunmaz ḥaddine pāyān dirı  ̇̄ġā  
 

                                                           
1 ḫākiyāna: ḫāk-i pāyine S1 
2 yār: timez S1 
3 Bozuldu: Bu zārı S1 
4 elimde: dirı  ̇̄ġā S1 
5 nālān: giryān S2 
6 zebān-gūyān: zebān-gūyā S1 
7 āteş-hˇı  ̇̄z deryādır dü: āteş-ḫˇı  ̇̄zdir ki S1; āteş-ḫˇı  ̇̄z deryādır İ 
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Gözümden1 maṣraf-ı eşkim dükendi 
Döküldü ḳatre ḳatre ḳan dirı ̇̄ġā 
 
Bu bı  ̇̄-dilden nedir maḳṣūduñ āyā  
Mürüvvet ey2 ġam-ı hicrān dirı  ̇̄ġā 
 
Ġamıñ mādām ki hem-demdir benimle  
Baña ẕevḳ ü3 elem yeksān dirı  ̇̄ġā 
 
Vefāñı4 görmedi görmez mi5 aṣla  
Seniñ Esrār-ı ser-gerdān dirı  ̇̄ġā 
 
Ḳapuña geldim ey ṣulṭān-ı Tebrı  ̇̄z  
Elimde rük‘a-i noḳṣān dirı  ̇̄ġā 
 
8* 
 
müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün  
Ey ‘aşḳ-ı ‘aşḳ-ı ‘aşḳ-ı ‘aşḳ ey vaḥdet-i bı  ̇̄-intihā  
Ey vaḥdet-i lā-yenḳaṭi‘ ey vuṣlat-ı bı  ̇̄-intihā 
 
Ey ḥüsn-i hüsn-i ḥüsn-i ḥüsn ey nūr-ı çeşm-i çeşm-i [çeşm]  
Ey āfitāb-ı bı  ̇̄-zevāl ey ṭāl‘at-ı bı  ̇̄-intihā  
 
Ey ‘aḳl-ı ‘aḳl-ı ‘aḳl-ı ‘aḳl ey aṣl-ı aṣl-ı aṣl-ı naḳl  
Ey mı  ̇̄v-vāye-i bi-ḫātime ey āyet-i bı  ̇̄-intihā6 
 
Dil sürḫunuñ bir noḳṭası cān teniniñ bir fetḥası  
Taḥḳı  ̇̄ḳiniñ bir reşḥası bu ḥikmet-i bı  ̇̄-intihā7 
 
Ey āyet-i ‘irfān-ı dil ey ma‘nı  ̇̄-i Ḳur’ān-ı dil  
Sensin dil-i cān cān-ı dil ünsiyyet-i bı  ̇̄-intihā 

                                                           
1 Gözümden: Gözünden S1 
2 ey: -S1 
3 ü: -S2 
4 Vefānı: Vefāyı S2 
5 mi: -S1 
* 8 S1 18b; -S2, S3, İ 
6 Mısra vezne uymuyor. 
7 Mısra vezne uymuyor. 
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Ey bā’is-̠i ṣad āh āh ey maḳṣad-ı ehl-i kelām  
Ey eyleyen dervı  ̇̄şi şāh ey devlet-i bı  ̇̄-intihā 
 
Ey żabt edip vicdānımız yaġmalayıp ‘irfānımız  
Baḫş eyleyen sulṭānımız cem‘iyyet-i bı  ̇̄-intihā 
 
Maṭlūb-ı ‘ilm-i evvelı  ̇̄n maḳṣūd-ı fażl-ı āḫirı  ̇̄n  
Ma‘lūm-ı cümle ‘ālemı  ̇̄n ü şöhret-i bı  ̇̄-intihā 
 
Ẓahir velākin bı  ̇̄-ḫafā bāṭın u bı  ̇̄ bı  ̇̄-intihā  
Gizlemez olmaz rū-nümā maḥfiyyet-i bı  ̇̄-intihā 
 
Bir kerre zāhir ‘āleme biñ kerre nāẓır ādeme  
Biñ kerre yüz biñ bu deme ver nefḫat-i bı  ̇̄-intihā 
 
Ey ‘ārifiñ feyż ü demi çün sen degilsen hem-demi 
Kimdir eden yā ādemi v’ey ḳudret-i bı  ̇̄-intihā 
 
‘Āşıḳın olduñ evvelā ‘āşıḳlıġa ediñ ṣalā  
Buldu bu cān-ı mübtelā muḫannet-i bı  ̇̄-intihā 
 
Gāhı ̇̄ muvaḥḥid oldu dil gāhı  ̇̄ müşebbih oldu dil  
Maṭlūb ikide degil ḳurbiyyet-i bı  ̇̄-intihā 
 
9* 
 
mef‘ūlü mefā‘ı  ̇̄lün mef‘ūlü mefā‘ı  ̇̄lün 
Kākül degil ol kāfir şeh-bāz-ı hümā-peymā 
Göñlüm gibi anḳāyı ṣayd eyledi bı  ̇̄-pervā 
 
Ol ġamze-i yaġmāger müjgānın1 edip leşker  
Urdu dil-i2 nālānı ḳopdu yine vā-veylā 
 
Yā Rab ne bu ḥāletler ḳopmakda ḳıyāmetler  
Her sı  ̇̄nede ṣad ṣūriş her gūşede ṣad ġavġā 

                                                           
* 9 S1 19a, S2 35b, S3 31a, İ 26b 
1 müjgânın: müjgānıñ İ 
2 dil-i: dil ü S1, S2 



DÎVÂN   138 
 

 
Her ‘āşıḳı bir yüzden dil-beste edip zülfüñ 
Her dilde birer pı  ̇̄çı  ̇̄ş her serde birer sevdā 
 
Yā zülfünü żabt eyle yā ġamze-i cellādıñ 
Ḫalḳ elbet olur āşıḳ bitsin mi maḥabbet yā 
 
Ol dil-ber-i ‘āşıḳ-küş ḳan dökmege mā’ildir  
Devrān ḫarāb olmuş ḳaydında degil aṣlā 
 
Ḥayrānlıġım ol yāre ol mertebelerdir kim  
Her gördügüme oldum āyı  ̇̄ne gibi rüsvā 
 
Ben gizlice ol şūḫuñ luṭfuna bugün erdim  
Ġavġāsını çeksinler her dil-şüde-i ferdā 
 
Sāḳı  ̇̄ saña n’oldu yā çeşmiñ gibi mest olduñ 
Bilmem hele ben gitdim ‘aḳlım olalı yaġmā 
 
Ey muṭrib-i cān-efzā ey ṭūṭı  ̇̄-i şekker-ḫā  
Luṭf eyle nevā-sāz ol yetmez mi bu istiġnā 
 
Ey kilk-i ġazel-perdāz āḫir ederek nāle  
Derd-i dil-i Esrār’ı etdiñ mi yine ifşā 
 
Gevher ṭaleb eylersen1 var dergehine yüz sür  
Kı  ̇̄myā-yı sa’ādetdir ḫāk-i reh-i Mevlānā 
 
10* 
 
mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün 
Göñül da‘vāsına elbet nişān ister mi ister yā  
Bu kār u zāra çeşm-i ḫūn-feşān ister mi ister yā 
 
Gelip ṣaḥn-ı ṭalebde ‘arż-ı kālā-yı vücūd etsin  
Yolunda müdde‘ı  ̇̄ler imtiḥān ister mi ister yā 
 

                                                           
1 eylerseñ: eylersen İ 
* 10 S1 19a, S2 36a, S3 31a, İ 27a 
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Saña bir dil gerek kim ḳābil-i süknā-yı ‘aşḳ olsun  
O anḳā-yı İlāhı  ̇̄ ‘āşiyān ister mi ister yā 
 
Niyāz etmekden özge ‘āşıḳa1 semt-i ḫalāṣ olmaz  
O ḫūn-rı  ̇̄ziñ celālinden āmān ister mi ister yā 
 
Heyūlā ḫod ḳarı  ̇̄n-i ma‘nā2 olmuş bir de ġāfildir  
Mesı  ̇̄ḥ-ülfet olan abdāla cān ister mi ister yā 
 
Güşād-ı ġonce-i rū-pūş-ı istiġnā içün Esrār 
Çemende bülbüle her dem fiġān ister mi ister yā 
 
11* 
 
mef‘ūlü mefā‘ı  ̇̄lün mef‘ūlü mefā‘ı  ̇̄lün 
Ey mūġ-beçe-i zı  ̇̄bā ey cān-ı dil-i I  ̇̄sā 
Ṣubḥ oldu güneş doġdu geldi3 dem-i eklisā4 
 
Zı  ̇̄r-i beġal Engelyon destinde çelı  ̇̄pāsı 
Tā künbed-i gerdūndan geldi bu gece Yūnā 
 
Ey ümmet-i nā-bı  ̇̄nā bir ṣı  ̇̄t gelir5 çölden 
Ben gerçi Mesı  ̇̄ḥā’yım taʻmı  ̇̄d6 gerek Yaḥyā 
 
Āb-ı ruḫumuz vardır ol şerḥ-i7 ṣudūr eyler 
Biñ kerre dalıp çıḳsın nekbet ṣuyuna Pāpā 
 
Ey ümmet-i bı  ̇̄-me’men İncil ü ḫaber benden 
“Nomen8 ayoş Aḥmedoş9 aposto purofitā”10 
 
                                                           
1 ‘āşıḳa: -S1 
2 ma‘nā: ma‘nevı  ̇̄ S1 
* 11 S1 19b, S2 36b, S3 31b, İ 27a 
3 geldi: geldim S1 
4 dem-i eklisā: dem-i kilisā S1 
5 gelir: -S1 
6 taʻmı  ̇̄d: taʻmı  ̇̄di S1 
7 şerḥ-i: şūḫ-ı S2 
8 Nomen: Nomun S1 
9 Aḥmedoş: Aḥmedeş S1, İ 
10 Mısra Rumcadır. “(İncil’de) geçen aziz peygamberin ismi Ahmed’dir.” 
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Büt-ḥāne-i ḥüsnüñde ḥaṭ zülfü1 eder tefsı  ̇̄r  
İncı  ̇̄l yazar künc-i ḳamāmede Yoḥannā 
 
Bir kerre o büt gelse baṣṣa ḳadem-i pākin 
Ka‘be’yle2 olur hem-ser beytü’ṣ-ṣanem-i Rūmā 
 
Nāmūs-ı cedı  ̇̄d oldu Allāh3 bedı  ̇̄d oldu  
Gülzār-ı tecellı  ̇̄dir re’s-i Cebel-i Fārā 
 
Rūḥ-ı Peder-i a‘zam oldu Püser’e hem-dem  
Āyı  ̇̄ne-i ḳudretdir ser-levḥa-i Maṭıṭyā 
 
Maḥv etdi ekānimi nūr-ı naẓar-ı vaḥdet  
Destinde ḳalem ḳaldı ‘aḳlın4 şaşırıp Luḳā 
 
Rindān-ı benı  ̇̄-Ya‘ḳūb bir cām ile mest oldu  
Peymāne-i rāz oldu tı  ̇̄z yine dem-i Mūsā 
 
Çıḳdı ‘alem-i Aḥmed ḥaşr oldu cihān tekrār  
Zünnārını işkest et ey ‘ābid-i Rūmanyā 
 
Bir nūr dolar yek-ser bir baḥr olur her yer  
Ne mülk-i5 Ameriḳā ne mülk-i Aferiḳā  
 
Biñ sāl muḳaddemden dı  ̇̄vānçe-i Salmūsı  ̇̄  
Vaṣfında edip inşā cān-ı püser-i I  ̇̄şā 
 
Tesbı  ̇̄ḥiñi eylerdi ‘ubbād heyākilde  
Bā-naġme-i Dāvūdı  ̇̄ bā-ergun u ḳıtārā 
 
‘Aşḳ-ı Zekeriyyā’dan bir şu‘le ẓuhūr etdi  
Na‘t ile dolup gitdi cān u ciger-i Ḥannā 
 

                                                           
1 zülfü: zülf S2, İ 
2 Ka‘be’yle: Ka‘be ile S2 
3 Allāh: ümmet S1, İ 
4 ‘aḳlın: ‘aḳl S1, İ 
5 mülk-i: mülket-i S3 
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Zencı  ̇̄r şikest oldu1 kāküllerini yoldu 
Mekke ġam ile doldu feryād edip ‘Uzzā 
 
Sırr-ı eḥada Aḥmed tevḥı  ̇̄d-i Ḳureyş oldu  
İbrahim’iñ evlādı faḥr etse ‘aceb mi yā 
 
Esrār-ı faḳı  ̇̄rü’l-bāl iḥsānıña muḥtācdır 
Yā Ahmed ü yā Mahmūd yā Seyyid ü2 Mevlānā 
 
12* 
 
müfte‘ilün müfte‘ilün fā‘ilün 
 
Lāzım olan luṭf-ı Ḫudā’dır Ḫudā  
Sa‘y ü ṭaleb cümle hebādır hebā 
 
Cehd ü ‘amel bir pula degmez hemān 
İş bitiren3 feyż-i4 ‘aṭādır ‘aṭā  
 
Ehl-i tene ḫavf u recā ḫoş gelir  
Ehl-i dile terk-i ṣafādır ṣafā 
 
Bı  ̇̄m-i ümı  ̇̄d ālet-i melḥūẓdur5  
Zehr-i ẓuhūr şehd-i şifādır şifā 
 
Rūy-ı beḳādan getiren perdeyi 
Nefḫ-i nesı  ̇̄māt-ı fenādır fenā 
 
Rü’yet-i ferdāyı ḳo dildāra baḳ 
Ol ṣanem-i māh-liḳādır liḳā 
 
Zülfüne meftūn olan bı  ̇̄-diliñ 
Varı yoġu cümle fedādır fedā6 

                                                           
1 oldu: ol S1 
2 ü: -S2 
* 12 S1 20a, S2 37a, S3 32a, İ 27b 
3 bitiren: bütün S1, S2, İ 
4 feyż-i: feyż ü S2 
5 melḥūẓdur: melḥūẓadır İ; melḥūẓ durur S2 
6 fedādır fedā: hebādır hebā İ 
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‘Aşḳ u1 melāmet baña oldu libās  
N’eyler iseñ eyle ṣalādır ṣalā 
 
Cevr ü sitem ‘ayn-ı keremdir kerem  
Derd ü belā maḥż-ı devādır devā 
 
Bende-i Monlā olan Esrār-veş 
‘Āleme nāz etse sezādır sezā 
 
Mevlevı  ̇̄’nin ṭarż-ı semā‘ı bütün 
Eyledigi ‘ahde vefādır vefā 
 
13* 
 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
 
Āstı  ̇̄n-efşān-ı luṭf olmaz mı ol ẓālim baña  
Tiġ-i gevher-tāb göstermez mi ‘iḳbālim baña 
 
Merḥamet ḥarfin2 işitmez gūşuna girmez fiġān  
Derd-baḫş-ı bı  ̇̄-devādır böyle bir ẓālim baña 
 
Her ne dem ḥāl-i perı  ̇̄şānım tefe’’ül eylesem  
Ḫande eyler gūyiya mecmū‘a-i fālım baña 
 
Maḥşer-i ‘aşḳında etsem arż-ı ḥāl ol şāha ger  
Cümle dest-i redd3 olur elvāh-ı a‘mālim baña 
 
Mevc-i eşkimden mürekkebdir benim Esrār çün  
Maḥv-ı ṣūret gösterir mir’āt-ı aḥvālim baña 
 

                                                           
1 u: -S2 
* 13 S1 20b, S2 37b, S3 32a, İ 28a 
2 ḥarfin: ḥarfiñ S2, İ 
3 dest-i red: deste red S1; der-dest S2 
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14* 
 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
Ṣakladıḳça kendüsin ol meh-likā 
Her ṭarafdan oldu biñ sır rū-nümā 
  
Sırrını ketm eylemek ḳaṣd eyledi 
Ol sebebden ṭutdu dehri mā-cerā 
 
Hem-dem oldu bir nefes zülfü ile  
‘Ālemi mest-i viṣāl etdi ṣabā 
 
Bir1 ḫaber yoḳdur dedim dildārdan 
Her ṭarafdan geldi biñ dürlü ṣadā 
 
Ẕerreler ‘arż-ı şehādet eyledi  
Ḳuldur ol2 ḫurşı  ̇̄de bu ‘arż u semā 
 
Gāh biñ yār olsa bir aġyār arar  
Gāh biñ aġyāra bir yār-āşnā 
 
Ġayretinden zülfüne eyler celāl  
Eylese ruḫsāresin ẓāhir baña 
 
Ḫande etse ḫışm eder ‘uşşāḳına  
Kim niçün eyler ṣafāsından baña3 
 
Bir nigāha cān veren maḥrūmken  
Ṣūret-i dı  ̇̄vāra eyler merḥabā 
 
‘Āşıḳa ḳahrı celāl-ender-celāl  
‘Arife nāzı edā-ender-edā 
 
Ḫurde-gı  ̇̄r-i nāz olursa el-ḥaẕer 
Ḥażretinde ‘ayn-ı da‘vādır fenā 

                                                           
* 14 S1 20b, S2 37b, S3 32a, İ 28a 
1 Bir: Bu S2 
2 ol: o S1, İ 
3 Beyit: -S1, S3 
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‘Arż-ı kāle eyleme ey hest ü nı  ̇̄st  
Hesti vü maḥva urur ṣad püşt-pā 
 
Añlasañ ma‘nı  ̇̄-i Allāh’ı1 eger 
Bir ṭarafdan küfr olur “illā” vü “lā” 
 
Bir uzun efsānedir ma‘nā-yı ‘aşḳ  
Ger taḥammül eylese lafẓ u edā 
 
Zülfüne dā’im ġazel söyler idim  
Sāye ṣalsa bu zemı  ̇̄ne ol hümā 
 
Çeşmini ifşā2 ederdim herkese  
Verse ruḫṣat ol nigāh-ı fitne-zā 
 
La‘lini yoḳ bildi ‘ālem vardır  
Söyler idim añlasañ ‘āşıḳ saña 
 
Söyler isem bezm-i cānda söylerim  
Bāde ver Esrār’a luṭf et sāḳiyā  
 
15* 
 
mef‘ūlü mefā‘ilün fe‘ūlün 
Düşdüm yine ıżṭırāba ḥayfā  
Dil başladı pı  ̇̄ç-tāba ḥayfā 
 
Başıma çöküp seḥāb-ı hicrān 
Baḳdırmaz3 o āfitāba ḥayfā 
 
Deycūr-ı sitemde ḳaldım eyvāh 
Ermedim o4 māh-tāba ḥayfā 
 

                                                           
1 Allāh’ı: İlāhı  ̇̄ İ 
2 İfşā: inşā S1 
* 15 S1 20a, S2 38a, S3 32b, İ 28a 
3 Baḳdırmaz: Baḳdır S2 
4 o: ol S2, İ 
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Ma‘mūr idi dil yıḳıldı āḫir  
Yapılmadı şu ḫarābe ḥayfā 
 
Sevdā beni etdi gitdi maġlūb 
Kādir degilim cevāba ḥayfā 
 
Derd-i dili söyler idim Esrār1 
Taḥrı  ̇̄r olamaz kitāba ḥayfā 
 
16* 
 
fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 
Nigehiñ girdi ḳana bı  ̇̄-pervā  
‘Āḳibet ḳıydı cāna bı  ̇̄-pervā 
 
Ġamze2 beytü’l-ḥarām-ı rūyunda  
Mey içer ḳana ḳana bı  ̇̄-pervā 
 
Günde biñ bı  ̇̄-günāhı ol ẓālim  
Ḳatl eder bı  ̇̄-baḥāne bı  ̇̄-pervā 
 
El-vedā‘ etdirir fütādelerin3  
Kākülü din ü cāna bı  ̇̄-pervā 
 
Ḳıydı miḥrāb içinde kāfir-çeşm 
Bir niçe Müslümāna bı  ̇̄-pervā 
 
Men ser-i mū şemı  ̇̄mden4 maḥrūm 
Ṭaḳılır zülfe şāne bı  ̇̄-pervā 
 
Ne cesūr oldu bu göñül yā Rab  
Secde eyler bütāna bı  ̇̄-pervā 
 
Sūz-ı hecr ile çekdigim yāre  
Söyledim yana yana bı  ̇̄-pervā 
                                                           
1 Esrār: ammā S1, S3, İ 
* 16 S1 21a, S2 38b, S3 33a, İ 28b 
2 Ġamze: Ġamze-i İ 
3 fütādelerin: fütādeleriñ İ 
4 şemı  ̇̄mden: şemı  ̇̄minden S2 
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Dedi Esrār ḫoş ġazel olmuş 
Ne güzel nāzikāne bı  ̇̄-pervā 
 
17* 
ḤARFÜ’L-BĀ’** 
 
müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün  
Ey āsumān-ı ḫıyre-ser olmuşsan ‘aşḳa münteseb 
Bir āfitābıñ şevḳine sen de gezersin rūz u şeb 
 
Bu giryeye bā’is ̠nedir ey ebr-i ḫūnı  ̇̄n-i şafaḳ 
Dil-ḫūn eden varsa yine sen de benim gibi bu şeb 
 
Ey çerḫ ben oldum bugün1 bir āfetiñ ser-geştesi  
Benden beter ser-geştesin āyā saña n’oldu ‘aceb 
 
Dil-ḫastedir ‘arż u semā ‘aşḳıñ elinden ḥāliyā  
Ḫayretdedir derd ü2 devā ḫurşı  ̇̄di3 tutmuş tāb u4 teb 
 
Devrāna5 bir kāfir-naẓar fitne bıraḳmış ser-te-ser 
Meftūn-ı tār-ı kākülü Hind ü ‘Acem Rūm u ‘Arab 
 
Bir dil-bere āşüfteyim kim mā-cerāmı söylesem  
Aḥvālimi gūş eyleyip taḥsı  ̇̄n eder ‘aḳl u edeb 
 
‘Aşḳıñ ‘ināyātın6 görüp ehl-i ḫarābāta7 bugün  
Ṣad tevbe vü ‘öẓr eyledi da‘vāsına sa‘y u ṭaleb 
 

                                                           
* 17 S1 11b, S2 29a, S3 33a, İ 28b 
** İ; Fı  ̇̄- Ḥarfi’l-Bāʼ S1, S3; Ġazeliyyāt Fı  ̇̄- Ḥarfi’l-Bāʼ S2 
1 bugün: hele S1; -İ  
2 ü: -S1, S2 
3 ḫurşı  ̇̄di: ḫurşı  ̇̄d S2 
4 u: -S1, S3 
5 Devrāna: Dün āyı  ̇̄neye S2 
6 ‘ināyātın: ‘ināyetin S1 
7 ḫarābāta: ḫarābāt İ 
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Muṭrib bu ney mi sūr mu sāḳı  ̇̄ bu mey mi ḫūn1 mu 
Farḳ olmadı gitdi hele maḥşer mi yā bezm-i ṭarab 
 
Durmaz edersin āh āh feryāda açdıñ şāh-rāh 
Ey ney bu meclisde yine ġavġāya hep sensin sebeb 
 
Ey mey yeter etdiñ ḫurūş olduḳ saña hep çeşm ü2 gūş  
Bed-mestlik etme ol ḫamūş ehl-i dile verme taʻab 
 
Sāḳı ̇̄ ḫarāb etdiñ beni mest eyleyip gitdiñ beni 
Bilmem yine n’etdiñ beni āhım hevāya gitdi heb 
 
Ey ḳāleb-i aġyār-bı  ̇̄n senden eyü aġyār mı var  
Sensin yine perde saña olmaz ḥicāba muḥteceb 
 
Esrār söz kı  ̇̄myāyadır ṣanma naẓar daʻvāyadır  
Fehm eylemez derd-i dili lafẓ u3 edā vü ḥarf ü leb 
 
“Kün”4 sırrını fehm etmege āyı  ̇̄n-i Mevlānā’ya baḳ 
Gūş et ṣadā-yı nāydan neymiş ẓuhūr-ı münteḫab  
 
18* 
 
fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 
Dök dök ey dı  ̇̄delerim eşk-i firāvānı bu şeb 
Çekdi5 āgūşa raḳı  ̇̄b ol meh-i tābānı bu şeb 
 
Bir siyeh-çerde siyeh-cāme meh-i6 kāfı  ̇̄r-kı  ̇̄ş 
Baġladı kākülüne ‘aḳl-ı perı  ̇̄şānı bu şeb 
 
Dil-i7 dı  ̇̄vāne yine bir şerer-i nāle ile  
Āteşe yaḳdı bütün külbe-i aḥzānı bu şeb 

                                                           
1 ḫūn: çün S2 
2 ü: S1, S2, İ 
3 u: -S2 
4 “Kün”: Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Suresi, Ayet: 117. “O bir şeye hükmetti mi ancak ol der ve o da oluverir.” 
* 18 S1 22a, S2 39b, S3 34a, İ 29a 
5 Çekdi: Çeke S1 
6 siyeh-cāme meh-i: siyeh cāmeli S2 
7 Dil-i: Dil ü S1, S2 
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Ra‘d-ı āhım felege velvele-endāz olup  
Ḳatdı birbirine nüh1 ḳubbe-i gerdānı bu şeb 
 
Baña cevr etmege ‘ahd u yemı  ̇̄n etmiş idi 
Ol cefā-pı  ̇̄şe unutdu yine peymānı bu şeb 
 
Siḥr ile sāḳı  ̇̄-i meclis mey-i gül-reng deyü  
Ḳoydu peymāneye ḫurşı  ̇̄d-i diraḫşānı bu şeb 
 
Oldu rindān-ı ḫarābāt ile mest-i2 rüsvā  
Ḫˇāce yaġmāya verip kāle-i dükkānı bu şeb 
 
Şafaḳ-ı dı  ̇̄de-i ümmı  ̇̄d aġardı gitdi  
Yapmadı ol meh-i nāzım dil-i vı  ̇̄rānı bu şeb 
 
Kūyuña ‘arż-ı3 niyāz etmege geldi göñlüm  
Yıḳma lāyıḳ mı begim ḥātır-ı mihmānı bu şeb 
 
Gör siyeh-rūzi-i4 cūyende-i vaṣlıñ ḥālin  
Unudur Ḫıżr reh-i çeşme-i ḥayvānı bu şeb 
 
Zühre raḳṣ eyledi ser-germ-i semā‘ oldu felek  
Gūş edip nāle-i Esrār-ı ġazel-ḫˇānı bu şeb 
 
19* 
 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
Dergeh-i dildāra etdim intisāb  
Nerd-bānımdır sipihr-i nüh-ḳıbāb 
 
Bir felek-neş’e verirler her biri  
Zāhir olduḳça şarābımda ḥabāb 
 

                                                           
1 nüh: -S1 
2 mest-i: mest ü S1, S2 
3 ‘arż-ı: ‘arż u S1, S2 
4 siyeh-rūzı  ̇̄-i: siyeh-rūy-ı İ 
* 19 S1 22a, S2 39b, S3 34b, İ 29a 
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Muṭrib-i meclis o rütbe mest kim  
Naġmesinde mevc urur reng-i şarāb 
 
‘Aşḳ ile ben ḥüsn-ülfet eyledim  
Zehr teklı  ̇̄f etdi oldum neş’e-yāb 
 
Ṭāʼirān-ı ḳudsi tesḫı  ̇̄r eyledim  
Ben sipihr-i ser-keşe verdim cevāb 
 
Ol ṣanem geldi derūn-ı sı  ̇̄neye  
Şimdi ma‘mūr oldu bu deyr-i ḫarāb 
 
Mülkünü1 ‘arż eylese ḫāḳān-ı Çı  ̇̄n 
Zülfüñüñ2 ḥaḳḳıçün etmem irtiḳāb 
 
Cān-ı3 ṣāfı  ̇̄-ṭıynetān Ḥaḳḳānı  ̇̄dir 
Reng vermez ṣūret-i mevhūma4 āb 
 
Çeşme-i āteş-feşān oldu yine  
Şu‘le-i āvāze-i çeng ü rebāb 
 
Mevc urup bezm-i semā‘-ı Mevlevı  ̇̄ 
Etdi deryā-yı tecellı  ̇̄ler şitāb 
 
Dil nesı  ̇̄m-i ‘aşḳ ile cūş eyledi 
Cevher-efşān oldu mevc-i ıżṭırāb 
 
Kā’ināt-ı ‘aşḳı defter etdiler  
Ḳaldı ‘alem noḳṭa-i ṣıfr-ı ḥesāb 
 
Pür-ḫayāl eyler dil-i5 bı  ̇̄dārımı  
Baġlamaz dı  ̇̄vāneyi zencı  ̇̄r-i ḫˇāb 
 
Revnaḳ-ı teşrı  ̇̄fine maẓhar olup  
Dem-be-dem çerḫe zemı  ̇̄n eyler ḫitāb 
                                                           
1 Mülkünü: Mülkü S1 
2 Zülfüñüñ: Zülfünüñ S1 
3 Cān-ı: Cām-ı S2 
4 Mevhūma: mevhūm S2 
5 eyler dil-i: eylerdi S1, İ 
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Ādem-i ḫākı  ̇̄ye bürhānım bugün  
Çün pederdir1 baña sırr-ı Bū-türāb 
 
Ādem-i ekber medārımdır benim  
Rāh-ı tekrārımdan etmem ictināb 
 
‘ Aşḳdır ṣultān-ı Gālib ‘āleme  
İşte al benden peyām bā-ṣavāb 
 
Sāye-i Monlā’da ey Esrār ben  
Kā’ināta eylerim ‘arż-ı cenāb 
 
Bende-i Şemsü’l-Ḥaḳ-ı Tebrı  ̇̄zı  ̇̄’yim 
Çākerimdir māh-tāb u āfitāb 
 
20* 
 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
Reng-i bı  ̇̄-rengi verip mir’āt-ı hūşe la‘l-i leb 
Şu‘le-i idrākdir maḥv-ı nuḳūşa la‘l-i leb 
 
Gösterir mevc-i tebessümden dür-i nā-yāblar 
Başlasa keyf-i nesı  ̇̄m-i meyle cūşa la‘l-i leb 
 
Sebz-pūşān-ı saf-ı ḫaṭṭıñ2 olup nezzāreñe 
Cennet-i yāḳūtdur gūyā sürūşa la‘l-i leb 
 
Bā‘ is-̠i te’sı̠  ̇̄r olur ḥarf-i teġāfül ġamzeye 
Rūḥdur taṣvı  ̇̄r-i ‘ I  ̇̄sı  ̇̄-i ḫamūşa la‘l-i leb 
 
Mevc-i ḫaṭdan ceẕb eder çeşmiñ şarāb-ı ‘işveye 
Kāse-i sı  ̇̄r-āb3 olup ol mey-fürūşa la‘l-i leb 
 

                                                           
1 pederdir: peder S1 
* 20 S1 22b, S2 40b, S3 35a, İ 29b 
2 ḫaṭṭıñ: ḫaṭṭa S2; ḫaṭ S1 
3 sı  ̇̄r-āb: sebz-āb İ 
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Şu‘le-i āvāz-ı ḳulḳulden alıp rengi-i sükūt 
Başladı Esrār feyż-i Şems’i gūşa la‘l-i leb 
 
21* 
 
mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün 
Cihānıñ cünbişi ol ḥüsn-i ‘ālem-gı  ̇̄r içündür hep 
Meʼāl-i güft-gū ẕātında bir ta‘bı  ̇̄r içündür hep 

 
Menār-ı dārdan Manṣūr’a bang-ı1 ‘aşḳ urdurmaḳ 
Heveskārāne ḥāl-i ‘āşıḳı teşhı  ̇̄r içündür hep 
 
Ḳabūl-i derde mecbūr olduġun2 ‘ālem tehı  ̇̄ ṣanma 
Bu ġavġālar maḥabbet n’olduġun3 tefsı  ̇̄r içündür hep 
 
Rümūz-ı ma‘rifetden mā-ḥaṣal miḥrāb vechinde 
Namāz-ı pençgāne nükte-i tekbı  ̇̄r içündür hep 
 
O şūḫ aġyār u yāriñ ṣıdk u kiẕbiñ añlamaz ammā 
Raḳı  ̇̄be iltifātı ‘āşıḳı tekdı  ̇̄r içündür hep 
 
Bütün sa‘y ü ṭalebden maḳṣad-ı ehl-i niyāz Esrār 
Hemān ḥüsn-i tecellı  ̇̄-i cenāb-ı Pı  ̇̄r içündür hep 
 
22* 
 
mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün fe‘ūlün 
Görünce ġamzesin4 mestāne-meşreb  
Mesı  ̇̄ḥalar olur rindāne-meşreb 
 
Cünūn nā-müsta‘idd-i5 ṣohbetimdir 
Egerçi ḫilḳatim dı  ̇̄vāne-meşreb 

                                                           
* 21 S1 23a, S2 40b, S3 35a, İ 30a 
1 bang-ı: -S1 
2 olduġun: olduġuñ İ 
3 n’olduġun: n’olduġuñ İ 
* 22 S1 23a, S241a, S3 35b, İ 30a 
4 ġamzesin: ġamzesiñ S1 
5 nā-müsta‘idd-i: müsta‘idd-i S1 
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Şu‘ā-ı şem‘-i ruhsār iki perrim  
Ser-ā-ser şu‘leyem pervāne-meşreb 
 
Edip herkesle bir ṭarz āşnālıḳ1 
Baña gelse olur bı  ̇̄-gāne-meşreb 
 
Görenler deyr-i ḥüsnüñde2 ‘izārıñ 
Olur şināsı  ̇̄-i büt-ḫāne-meşreb 
 
Sitiġnā sāyesinde oldum Esrār 
Felekle nāz edip şāhāne-meşreb 
 
Yanınca şem‘-i rūy-ı3 Şems-i Tebrı  ̇̄z4 
Olur mihr-i felek pervāne-meşreb 
 
23* 
 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
‘Āşıḳım aḥvālime baḳmaz ḥabı  ̇̄b  
Ḫasteyim derdim su’āl etmez ṭabı  ̇̄b 
 
Cevriñe5 baḳmam ẓuhūra tābi‘im  
Luṭfuñ ümmı  ̇̄d eyler isem yā naṣı  ̇̄b 
 
Dil degil nūr-ı rıżā var6 sı  ̇̄nede  
Mevṭını ḥadd-i edeb7 ni‘me’l-münı  ̇̄b 
 
Mekteb-i Monlā cünūndur sanki dil8  
Ḥüsn ü ‘aşḳ anda iki ṭıfl-ı edı  ̇̄b 
 

                                                           
1 āşnālıḳ: āşnāyı  ̇̄ İ 
2 ḥüsnüñde: ḥüsnünde S2 
3 rūy-ı: rūyu S2 
4 Tebrı  ̇̄z: Tebrı  ̇̄z’i S1 
* 23 S1 23a, S2 41b, S3 36a, İ 30a 
5 Cevriñe: Cevrine S2 
6 var: -S1 
7 edeb: ‘adem S2 
8 dil: ol İ 



153  ESRÂR DEDE 
 

Sırr-ı “bi-ş’nev”le1 ḳulaġın2 delmiş  
Çāker-i ḫalḳa-be-gūşumdur şekı  ̇̄b 
 
Kūçek-i terbiyye-kerdimdir cünūn 
Ḫiẕmetimden feyż alır ‘aḳl-ı lebı  ̇̄b 
 
Beyne’l-iḫvān iftiḫārımdır benim  
Sevdigim ‘ālı  ̇̄-neseb yār-i ḥası  ̇̄b 
 
Mevc urur ruḫsāresinde dā’imā  
Nūr-ı ser-sebzānı  ̇̄-i āl-i ḥabı  ̇̄b 
 
Sı  ̇̄nesi3 ṭūfān-ı envār-ı ṣafā 
Gerdeni mir’āt-ı Esrār-ı ġarı  ̇̄b 
 
Şems-i Tebrı  ̇̄zı  ̇̄ dem-ā-dem baḫş eder  
Āl-i Mevlānā’ya biñ sırr-ı ‘acı  ̇̄b 
 
Fehm ḳıl ḳandan gelir bu silsile  
Yād eder ecdādını merd-i nesı  ̇̄b 
 
Aṣlıñız nūr oldu ey Mevlāyı  ̇̄ler  
Nūru nūra rāci‘ eyle ‘an-ḳarı  ̇̄b 
 
Çerḫde4 Şemsü’I -Ḥaḳḳ -ı Tebrı  ̇̄zı  ̇̄’yi5 gör 
Ẕerre-i nā-çı  ̇̄ze olma dil-firı  ̇̄b 
 
Pāy-māçān-ı niyāza dur hemān  
Ḫoş ḳabūl eyler seni Pı  ̇̄r-i mücı  ̇̄b 
 

                                                           
1 “bi-ş’nev”: Mevlana’nın Mesnevi’sinin ilk kelimesi. “Dinle!” 
2 ḳulaġın: ḳulaġıñ İ 
3 Sı  ̇̄nesi: Sı  ̇̄ne S1 
4 Çerḫde: Çerḫe İ 
5 Tebrı  ̇̄zı  ̇̄’yi: Tebrı  ̇̄zı  ̇̄ İ 
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24* 
 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
Neş’e-i la‘liñden1 āteş-pāre bir ben bir ḥabāb 
Reng-i2 mevc ol şu‘le-i dı  ̇̄dāra3 bir ben bir ḥabāb 
 
Ḳadd-i sāġardır nihāl-i neş’e-i bāġ-ı ṣafā 
Āb u tāb ol4 naḫl-i āteş-pāre bir ben bir ḥabāb 
 
Gördügü dem ‘aksini meyde olur fānı  ̇̄-i maḥż 
Nāẓır olmaz devre-i teḳrāra bir ben bir ḥabāb 
 
Şem‘-i gül-pūş-ı cemāle bülbül-i pervāneyiz  
Cān atdıḳ şu‘le-i ruḫsāra bir ben bir ḥabāb 
 
Ol sebük-rūḥum ki dūş-ı mevcde bār olmazam  
Münceẕib tā ḳulzüm-i envāra bir ben bir ḥabāb 
 
Yā şarāb eyler yā berḳ-i girye rūyun5 pür-‘araḳ  
Feyż-baḫş ol gevher-i şehvāra bir ben bir ḥabāb 
 
Dı  ̇̄de-dūz-ı intiẓārım ḫalḳa-i sāġar gibi  
La‘line sāġar ki iki pāre bir ben bir ḥabāb 
 
Gerdiş-i peymāne çoḳ sürmez ḫarāb eyler beni 
Bir ḳadeḥde maḥv olan mey-ḫˇāre bir ben bir ḥabāb 

 
Nev-be-nev her cāmda mest-i6 ḫarāb-ı şevḳ olup  
Ḫānmān-ı neş’eden āvāre bir ben bir ḥabāb 
 
‘Ālem-i maʻnāya ol peyk-i sebük-reftār kim  
Göz ḳıpınca seyr7 eder ser-kāra bir ben bir ḥabāb 
                                                           
* 24 S1 23b, S2 41b, S3 36a, İ 30b 
1 la‘liñden: la‘linden S2 
2 Reng-i: Reng ü S3 
3 dı  ̇̄dāra: dāra S1 
4 ol: -S1 
5 rūyun: rūyuñ S1, İ 
6 mest-i: mest ü S1 
7 seyr: ser İ 
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Cisminden edip semā‘- ı ḳulḳul ile insilāḫ  
Etdi mi‘rāc ‘ālem-i esrāra bir ben bir ḥabāb 
 
Mest-i cām-ı ‘aşḳıñız Esrār’veş ey pı  ̇̄r-i mey  
Baş açup geldik saña iḳrāra bir ben bir ḥabāb 
 
Şems-ḫāne gūşesinde Mevlevı  ̇̄ dervı  ̇̄şidir 
Pāy-kūbān raḳṣ eder hem-vāre bir ben bir ḥabāb 
 
25* 
 
mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ı  lün fe‘ilün 
O rütbe tāb-ı temūz etdi ‘ālemi bı  ̇̄-tāb1 
Çekildi gevher-i yāḳūt içinde ḳalmadı āb 
 
Çıḳıp ḥarāret ile āsumāna deryālar  
Hevāda ḥalḳa-i dūd oldu ḥalḳa-i gird-āb 
 
Yapıştı ḫāke çü taṣvı  ̇̄r-i kāse-i Çı  ̇̄nı  ̇̄ 
Ḳonup2 kenārına ḥavż-ı tehı  ̇̄leriñ murġ-āb 
 
Sirāyet eyledi mülk-i ḫayāle bu ḫuşkı  ̇̄  
Görünmez oldu Cem āyı  ̇̄nesinde ‘ālem-i āb 
 
Zemı  ̇̄ne nāzil olur3 yoḳ ġubārdan ġayrı  
Serābdan mı olur yoḫsa şimdi feyż-i4 seḥāb 
 
‘Aceb ki baḥre5 yübūset mi etdi cūş u6 ḫurūş 
Cihānı ġarḳa-i ṭūfān mı etdi yoḫsa serāb 
 

                                                           
* 25 S1 24a, S2 42a, S3 36a, İ 31a 
1 bı  ̇̄-tāb: tāb S1 
2 Ḳonup: Ṭutup İ 
3 olur: alur S1 
4 feyż-i: feyżi S3, İ 
5 ‘Aceb ki baḥre: ‘Aceble mi cūy-ı S1 
6 u: -İ 
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‘Aceb ʻaceb ki ʻaraḳ-rı  ̇̄z olup o meh-pāre  

Vücūduñ eyledi endūh külçe-i sı  ̇̄m-āb 
 
O rütbe āteş-i germā ki olmaz istiġrāb  
Hevā yüzünde kebūter dönerken olsa kebāb 
 
Misā̠l-i ẕerre giyersin de mevc-i deryāyı  
Ḥarāret-āver olur misl̠-i1 ferve-i sincāb 
 
Seçilmez ʻāşıḳ ile2 şimdi zāhid-i bārid 
Gözünde ḫalḳ-ı cihanıñ ne eşk ḳaldı ne ḫˇāb 

 
Çekildi çāh-ı Cehennem gibi su çehlerden 
Hemān cefā-yı3 ʻaṭaşdan figān eder dūlāb 
 
Cebelde dāne-i bārūta4 döndü dāne-i berf 
Hevā-yı ḫuşk erimezken muḳaddem etdi türāb 
 
Cihāna çeşme-i envār-ı Şems-i dı  ̇̄n Esrār 
Dökülmese yaḳar idi cihānı bu teb-i tāb 
 
26* 
 
fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 
Şāhid-i şūḫ u şeng ya‘nı  ̇̄ şarāb 
Raḳṣ eder bı  ̇̄-direng5 ya‘nı ̇̄ şarāb 
 
Ṣāf mir’āt ya‘ni sı  ̇̄ne-i rind  
Güher-i bı  ̇̄-direng ya‘ni şarāb 
 
Ol semender-sirişt ya‘ni ḥabāb 
Ḳulzüm-i şu‘le-reng ya‘nı  ̇̄ şarāb 
 

                                                           
1 misl̠-i: mis ̠ā̠l S2 
2 ʻāşıḳ ile: ʻāşıḳla S2 
3 cefā-yı: ḫafā-yı S1 
4 bārūta: bārūda S1 
* 26 S1 24b, S2 42a, S3 36a, İ 31a 
5 bı  ̇̄-direng: bı  ̇̄-reng S1 



157  ESRÂR DEDE 
 

Künc-i muġ-beçe ya‘ni Mesı  ̇̄ḥāne  
Bāc-ı mülk-i Fireng ya‘nı  ̇̄ şarāb 
 
Kārbān-ı piyāle ya‘ni keyf  
Maḥmil-i neş’e-reng1 ya‘nı  ̇̄ şarāb 
 
Şu‘le-i āh-ı nāy ya‘ni ‘araḳ 
Eşk-i çeşmān-çeng ya‘nı  ̇̄ şarāb 
 
Mevc-i ḳalyon-şikest ya‘ni ‘araḳ 
Düşmen-i cān-ı2 beng ya‘nı  ̇̄ şarāb 
 
Sırr-ı ṣahbāsı pür-ḥabāb Esrār 
Şah-ı gevher-çeleng ya‘nı  ̇̄ şarāb 
 
 
ḤARFÜ’T-TĀ’*  
27** 
 
mef ‘ūlü mefā‘ı  ̇̄lü mefā‘ı  ̇̄lü fe‘ūlün 
Feyyāż olalı ‘aşḳıma rindān-ı ḫarābāt  
Oldum hele ṣad şükr süḫan-dān-ı ḫarābāt 
 
Ser-tābe-ḳadem dil gibi işkeste gerekdir 
Olmaḳ dileyen maẓhar-ı ihsān-ı ḫarābāt 
 
Yapam yapalım ḳaydını ḳo3 ṣūfı  ̇̄-i aḥmaḳ 
Var ol hele bir kerre de vı  ̇̄rān-ı ḫarābāt 
 
Görsem n’ola cān cünbişini bāde-fürūşda 
Çün muġ-beçedir mey-ḫora cānān-ı ḫarābāt 
 
Dā’im dem eder rind olan tekye-i dilde  
Her dem sürülür şevḳ ile devrān-ı ḫarābāt  
 
                                                           
1 neş’e-reng: neş’e-direng S1 
2 cān-ı: cān u S2 
* İ; Fı  ̇̄-Ḥarfi’t-Tā’ S1, S3; Ġazeliyyāt Fı  ̇̄-Ḥarfi’t-Tā’ S2 
** 27 S1 24b, S2 43a, S3 37a, İ 31b 
3 ḳo: tutmuş S2 
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Şābāş şemı  ̇̄m-i mey-i tevḥı  ̇̄di duyarsan 
Kimyā-yı sa‘ādet saña ḫüsrān-ı ḫarābāt 
 
Hep sa‘y ü ṭaleb bir ḳadeḥiñ ẕeyline maṣrūf 
Ol cāme müsellem yine pāyān-ı ḫarābāt 
 
Deryā-yı ḥaḳı  ̇̄ḳat olur ol ḳatre-i dil kim  
Pervāsız1 ede ġavṭa-i ‘ummān-ı ḫarābāt 
 
Dı  ̇̄vānelere māni‘ imiş ḳayd-ı tevessül  
Ey dil saña lāzım olan ı  ̇̄mān-ı ḫarābāt 
 
Esrār füyūż-ı kerem-i Şems’e ḳarı  ̇̄nim  
Feyyāż olalı ‘aşḳıma rindān-ı ḫarābāt 
 
Hep bezmimize ḥāżır ola himmeti el-ḥaḳ 
Hı  ̇̄ç var mı Faṣı  ̇̄ḥā gibi sulṭān-ı ḫarābāt 
 
28* 
 
mef‘ūlü mefā‘ilün fe‘ūlün 
Bir kerre o gül-‘iẕārı seyr et  
Ḥāl-i dil içün hezārı seyr et 
 
Çeşmimde ḫayāli rū-nümādır  
Āyı  ̇̄ne-i intiẓārı seyr et 
 
Neş’e bulamaz ġamından2 özge 
‘Āşıḳdaki iḫtiyārı seyr et 
 
Ḫaṭṭ-ı ruḫuna teveccüh eyle 
Cennetde olan bahārı seyr et 
 
Ne ġāyeti ne ‘imāreti var  
Gir sı  ̇̄neme bu diyārı seyr et 
 

                                                           
1 Pervāsız: Pervāzsız S1 
* 28 S1 25a, S2 43b, S3 37a, İ 31b 
2 ġamından: ġamdan S1, İ 
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Her ṭurresi maḥşer-i belādır 
Ol1 kākül-i tārmārı seyr et 
 
Gel nı  ̇̄m-şebān kūy-ı yāre 
Tā ṣubḥa dek āh u2 zārı seyr et 
 
Ṣūfı  ̇̄ ġam-ı ‘aşḳa düş de sen de  
Bı  ̇̄dārı  ̇̄-i ḫārḫārı seyr et 
 
Esrār gibi ḫarāb-ı3 ‘aşḳ ol  
İḥsān-ı cenāb-ı yāri seyr et 
 
Ḫünkār-ı kebı  ̇̄re bende ol da  
Bu devlet-i pāy-dārı seyr et 
 
29* 
 
mef‘ūlü fā‘ilātün mef‘ūlü fā‘ilātün 
Ey ‘āḳil-i süḫan-dān “dı  ̇̄vāne-rā ḳalem nı  ̇̄st”4 
Ma‘ẕūrum etme bühtān “dı  ̇̄vāne-rā ḳalem nı  ̇̄st” 
 
İlhām-ı vāridim yoḳ ḥükm-i ‘uṭāridim yoḳ  
Ḳavlimde cāḥidim yoḳ “dı  ̇̄vāne-rā ḳalem nı  ̇̄st” 
 
Ey kātibān-ı ‘isyān baḳmaz günāha Ġufrān  
Bı  ̇̄-hūde yazma dı  ̇̄vān “dı  ̇̄vāne-rā ḳalem nı  ̇̄st” 
 
Ṣūfı  ̇̄ yazıp risāle ṭa‘n eyler elıl-i ḥāle  
Etmiş tehı  ̇̄ maḳāle “dı  ̇̄vāne-rā ḳalem nı  ̇̄st” 
 
Ol fāżıl-ı süḫanver bilmem baña ne söyler  
Bilmez mi kim demişler “dı  ̇̄vāne-rā ḳalem nı  ̇̄st” 
 
Şeyḫā ‘ināyet eyle naḳṣım var ise söyle 
Ben görmedim risāle “dı  ̇̄vāne-rā ḳalem nı  ̇̄st” 
                                                           
1 ol: o S2 
2 u: -S2, S3 
3 ḫarāb-ı: ḫarābāt-ı İ 
* 29 S1 25a, S2 43b, S3 37b, İ 32a 
4 “dı  ̇̄vāne-rā ḳalem nı  ̇̄st”: Farsça bir söz. “Delinin kalemi yoktur.” 
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Ey ‘ālem-i rüsūmı  ̇̄ etme baña hücūmu 
Ben bilmem o1 ‘ülūmu “dı  ̇̄vāne-rā ḳalem nı  ̇̄st” 
 
Ṣarf u2 naḥiv me‘ānı  ̇̄ bilmez reh-i nihānı  ̇̄  
Etme baña beyānı “dı  ̇̄vāne-rā ḳalem nı  ̇̄st” 
 
Meftūn-ı3 zülf-i yārim bir rind-i bı  ̇̄-ḳarārım  
Ḫoşdur4 benimle yārim “dı  ̇̄vāne-rā5 ḳalem nı  ̇̄st” 
 
Ey ṣūfı  ̇̄-i mürāyı  ̇̄ terk eyle bu hevāyı  
Fehm eyle mā-cerāyı “dı  ̇̄vāne-rā ḳalem nı  ̇̄st” 
 
Ḳaḍı vü şeyhü’l-islām ‘aşḳından6 almadı kām  
Fetvāya yazdı encām “dı  ̇̄vāne-rā ḳalem nı  ̇̄st” 
 
Ḫaṭṭ-ı7 cemāl-i dil-ber Ḳur’ān’dır ser-ā-ser 
Kāġıd baña ne söyler “dı  ̇̄vāne-rā ḳalem nı  ̇̄st” 
 
Bir noḳṭa oldu Ḳur‘ān ḫāl-i ruḫunda el-ān  
Da‘vāma pes bu bürhān “dı  ̇̄vāne-rā ḳalem nı  ̇̄st” 
 
Esrār ne8 bu aḥvāl bitmez mi tūl-i āmāl9  
Ol çār-ḍarb abdāl “dı  ̇̄vāne-rā ḳalem nı  ̇̄st” 
 
30* 
 
fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 
Ḥażret-i ‘aşḳ baña etdi nigāh-ı ‘izzet  
Ẓulmet-i ẕilleti10 maḥv etdi o māh-ı ‘izzet 
                                                           
1 o: ol İ 
2 u: -S1 
3 Meftūn-ı: Meftūnu İ 
4 Ḫoşdur: Ḫurşı  ̇̄d S1, İ 
5 dı  ̇̄vāne-rā: dı  ̇̄vāne S2 
6 ‘aşḳından: ‘āşıḳdan S1, S2, S3, İ (Asıl kelime matbu nüshadan alınmıştır.)  
7 Ḫaṭṭ-ı: Cümle İ 
8 ne: nedir S2 
9 āmāl: ā‘māl S1 
* 30 S1 25b, S2 44a, S3 37b, İ 32a 
10 Ẓulmet-i ẕilleti: Ẓulmetde ẕilleti S1 
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Baña üstāde-i devlet gibidir dāġ-ı derūn  
Mihr-i iḳbālim olur şu‘le-i āh-ı ‘izzet 
 
Şāh-ı ‘aşḳım1 ki ġam u derd ü elem ḳahr u sitem  
Hep baña memleket-i dilde sipāh-ı ‘izzet 
 
Ḥāṣıl-ı rütbe-i vālā-yı kemāl etmek içün 
Çoḳ2 belā-keş3 gerek āmāde-i rāh-ı ‘izzet 
 
Ṭālib-i devlet-i efzūn mu olurdum ġayrı  
Ḥāṣıl olsa nigeh-i4 gāh-be-gāh-ı ‘izzet 
 
Ḫalḳ her ṣubḥ u mesā ṭālib-i mülk ü devlet  
Men hemān [vuṣlaṭıña]5 mertebe-ḫˇāh-ı ‘izzet 
 
Men melāmet-zede-i ẕillet6 olursam ne ziyān  
Yār ḥaḳḳında cihān cümle güvāh-ı ‘izzet 
 
Eyledi bir ṣaneme bende beni kim devrān  
Ḥüsn mıṣrının ‘azı ̇̄zidir o şāh-ı ‘izzet 
 
Baḫş eder çerḫe cenābıyla ‘ulüvv-i pāye  
Mihr eder ḳulzüm-i baḫtında şināh-ı ‘izzet 
 
Māyesi gevher-i iḳbāl-i behā7 ol māhıñ 
Nev-be-nev şı  ̇̄ve-i maḥṣūṣu8 güvāh-ı ‘izzet 
 
Sāye-i dā’ire-i devlet-i Ḫünkār Esrār  
Eyledi başıma iḥsān külāh-ı ‘izzet 
 

                                                           
1 ‘aşḳım: ‘aşḳımla S1,S2, S3 
2 Çoḳ: Çün S1 
3 belā-keş: belā-keşleriñ S1 
4 nigeh-i: nükte-i S1 
5 vuṣlaṭıña: vuṣlaṭıñ ile S1, S2, S3; vaṣlıña İ (Metne esas kelime matbu nüshadan alınmıştır.) 
6 ẕillet: devlet İ 
7 behā: bahār S2 
8 maḥṣūṣu: maḥṣūṣ S1 
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Ṭālib-i şevḳet-i cāvı  ̇̄d olan bilsin kim 
Der-i Ḫünkār’dır el-ān penāh-ı ‘izzet 
 
31* 
 
mef‘ūlü mefā‘ı  ̇̄lü mefā‘ı  ̇̄lün fa‘ ** 
Kendiñi hemān mest-i1 mey-i gül-nār et 
Ol şu‘leyi2 var zı  ̇̄b-i gül-i ruḫsār et 
 
Sıġmazsan eger dehre sıġarsın ḳabre  
Var göñlünü ister geniş ister dar et 
 
Degmez ġamına ẕevḳi olursa da ger3  
Yoḳdur bu cihān ẕevḳi yürü sen4 var et 
 
Dūzaḥ ocaġıdır gül-i ümmı  ̇̄d saña  
Hı  ̇̄ç durma hemān dı  ̇̄deni āteş-bār et 
 
Sen ‘aşḳ ile rüsvāy-ı cihānsın Esrār  
Bir pāre de eṭvārını gel5 hüşyār et 
 
32* 
 
fā‘ilātün fā ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
Bir siyeh-zülf ü6 siyeh-cāme büt-i ‘İsā-perest 
Eyledi reng-i ḫayāliyle beni sevdā-perest  
 
Mevceler ṣaff-ı cemā‘at ṣübḥalar ṣaff-ı ḥabāb  
Meclise āvāz-ı ḳulḳul vā’iẓ-i ṣaḥbā-perest 
 

                                                           
* 31 S1 26a, S2 44b, S3 38a, İ 32b 
** Gazel rubai vezniyle yazılmıştır. 
1 mest-i: mest ü S1 
2 şu‘leyi: şu‘lemi S1 
3 ger: eger İ 
4 yürü sen: sen yürü S1, İ 
5 eṭvārını gel: gel eṭvārını S2 
* 32 S1 26a, S2 45a, S3 38a, İ 32b 
6 ü: -S1, S2, İ 
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Cāmi‘-i ‘aşḳa olur muydu imām-ı muḳtedā  
Olmasa Ḳays-ı belā-perver ‘aceb Leylā-perest 
 
Ḥayret istilā edip dı  ̇̄dārına etmem nigāh  
Bı  ̇̄-niyāz etdi beni āḫir o istiġnā-perest 
 
Żıdd-ı cinsiyyet görür āyı  ̇̄nesinde neylesin  
Ehl-i terke ta‘ne başlar merdüm-i dünyā-perest 
 
Ḳıble-i maḳṣūdudur ẕevḳ-i Behişt Allāh bilir  
Ceẕbe-i dı  ̇̄dārı bilmez ṣūfı  ̇̄-i ḥavrā-perest 
 
Ḳurb-ı “vescüd ve’ḳterib”dir1 menzili Esrār eger  
Ḳıblesin buldu ise dervı  ̇̄ş-i Mevlānā-perest 
 
33* 
 
mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün fe‘ūlün 
Yeter ey bı  ̇̄-vefā terk-i celāl et  
Yeter bir kerre de ‘arż-ı2 cemāl et 
 
Nasıl ḥayrānıñ3 olmayam efendim  
Ele āyine al ḥüsnüñ ḫayāl et 
 
Seniñ de bildigin şeydir maḥabbet  
Ne ḫoş ‘ālem olur fikr-i viṣāl et 
 
Geceler ṣubḥa dek ḳan aġladırsın  
N’olur bir kerre gel ḥālim su’āl et 
 
Misā̠lim4 lafẓ-ı dil-berde bulunsun  
Ḫudāyā ḳāmetim ‘aşḳ ile dāl et 
 
Egerçi nāḳıṣım yek-pāre yā Rab  
Ġulām-ı himmet-i ehl-i kemāl et 
                                                           
1 “vescüd ve’ḳterib”: Kur’ân-ı Kerîm, El-Alâk Suresi, Ayet: 19. “… sen de secde et, Rabbi’ne yaklaş.” 
* 33 S1 26a, S2 45a, S3 38b, İ 32b 
2 ‘arż-ı: ‘arż u S2 
3 ḥayrānıñ: ḥayrān S1 
4 Misā̠lim: Misā̠l S1 
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Harı  ̇̄m-i ṣūreti mesdūd eyle  
Ḳārı  ̇̄n-i sı  ̇̄ret-i aṣhāb-ı ḥāl et 
 
Özümde ṣūret ü1 ma‘nā bir olsun  
Melālim ḥāl ḳıl ḥālim melāl et 
 
İki ‘ālemde şāhım faḫr edersin  
Vücūdun ḳāni‘-i yek-pāre şāl et 
 
Olur her olduġuñ yer ṣadr-ı ‘ālı  ̇̄ 
Özüñ şayeste-i ṣaff-ı2 ni‘al et 
 
Budur reftār-ı ḫāmūş-ı süḫan-gū  
Zebānıñ ḫāme-i ter gibi lāl et 
 
O ẓālim merḥamet etmezse Esrār  
Cenāb-ı pı  ̇̄r-i ‘aşḳa ‘arż-ı ḥāl et 
 
34* 
 
mef‘ūlü mefā‘ı  ̇̄lü mefā‘ı  ̇̄lün fa‘ ** 
‘Ālemde hemān cām-ı mey-i gül-nār ṭut  
Bir3 sāḳı  ̇̄-i gül-lehçe degil ruḫsār ṭut 
 
Sıġmazsan eger dehre sıġarsın ḳabre  
Sen göñlünü ister geniş4 ister dar ṭut 
 
Degmez ġamına ẕevḳi olursa da ger5  
Yoḳdur bu cihān ẕevḳi ṭuṭalım var ṭut 
 

                                                           
1 ü: -S2, İ 
2 ṣaff-ı: ṣaff u S2 
* 34 S1 26b, S2 45b, S3 38b, İ 33a 
** Gazel, rubai vezniyle yazılmıştır. 
3 Bir: -S1 
4 geniş: güneş S1 
5 ger: eger S2,S3, İ 
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Bir yāre yaraşır1 ‘ameliñ yoḳ ey dil2  
Hı  ̇̄ç yoġ ise bir dı  ̇̄de-i āteş-bār ṭut 
 
Ṭut ḫalḳa-i bābıñ o şehiñ efgān et  
Ḳoyverme elinden dün ü gün yalvar ṭut 
 
Sen ‘aşḳ ile rüsvāy-ı cihān olmuşsun  
Bir pāre de eṭvārını gel huşyār ṭut 
 
Esrār ṣaḳın elden ḳoma cām-ı ‘aşḳı  
Zemzem de gelirse eline nā-çār ṭut 
 
 
ḤARFÜ’S-̠SĀ̠’ * 
35** 
 
mef‘ūlü mefā‘ı  ̇̄lü mefā‘ı  ̇̄lü fe‘ūlün 
Sensin hele bu āh u figān olmaġa bā’is ̠
Kimdir saña yā āfet-i cān olmaġa bā’is ̠
 
Ol çeşm-i süḫan-gū süḫan-ı ‘aşḳı eder fāş  
Tekrār olur ġamzesi ḳan olmaġa bā’is ̠
 
‘Anḳā-menişān elsine-i ehl-i ġarażda  
Şöhretleridir böyle nihān olmaġa bā’is ̠
 
Fehm eyledigimdir “irci‘ı  ̇̄”niñ3 remzini āḫir  
Efsürde tenim ḫāk ile yeksān olmaġa bā’is4̠ 
 
Vaṣf-ı leb-i cān-baḫşıdır ol dil-beriñ Esrār  
Her bir ġazelim maḥrem-i cān olmaġa bā’is ̠
 

                                                           
1 yaraşır: yāra ger S1 
2 dil: dil ü dı  ̇̄de S2 
* İ; Fı  ̇̄-Ḥarfi’s-̠Sā̠’ S1, S3; Ġazeliyyāt Fı  ̇̄-Ḥarfi’s-̠Sā̠’ S2 
** 35 S1 27a, S2 46a, S3 39a, İ 33a 
3 irci‘ı  ̇̄”: Kur’ân-ı Kerîm, Fecr Suresi, Ayet: 27. “Rabb’ine dön!”  
4 Beyit vezne uymuyor. 
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ḤARFÜ’L-CI  ̇̄M* 
36** 
 
mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ı  ̇̄lü fā‘ilün 
Ḳulḳul terāne künc-i hezāra verip revāc 
Cūş etdi selsebı  ̇̄l-i ṣurāḥı  ̇̄-i1 gül-mizāc  
 
Mey-ḫānelerde na‘ra-i gül-bāng-ı pı  ̇̄r-i ‘aşḳ 
Verdi şarāb derinde hezārān2 ibtihāc 
 
Germiyyet-i mey ile geçirdik niyāzımız  
Zāhid du‘ā-yı bāridine yoḳdur iḥtiyāc 
 
Tersā-yı mey-fürūş-ı ṣanem-ḫˇān-ı ‘işveye  
Rūm’uñ mülükü verse sezādır ḫarāc u3 bāc 
 
Mey-ḫānemizden alsa eger bir ḳırıḳ sifāl 
Cemşı  ̇̄d ederdi başıña biñ ‘izzet ile tāc 
 
Bāde bu bāde muġ-beçe bu muġ-beçe yine 
Taḥḳı  ̇̄ḳ-i mey-fürūşa ne ḥācetdir iḥticāc 
 
Esrār feyż-i bādeye zāhid demiş ki dün  
Ḳandı  ̇̄l-i neş’eyi eden etsin yine sirāc 
 
Peymāne-nūş-ı Mesn̠evı  ̇̄ ol ‘aşḳ-ı Pı  ̇̄r ile  
Şı  ̇̄r ü şekerle ḳıl araḳ-ı şevḳi4 imtizāc 

 
37* 
 
mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ı  ̇̄lü fā‘ilün 
Bir pādşeh seniñ gibi bı  ̇̄-dād eder mi hı  ̇̄ç 
Tekrār şehı  ̇̄d-i ġamzeyi cellād eder mi hı  ̇̄ç 

                                                           
* İ; Fı  ̇̄-Ḥarfi’l-Cı  ̇̄m S1, S3; Ġazeliyyāt Fı  ̇̄-Ḥarfi’l-Cı  ̇̄m S2  
** 36 S1 27a, S2 46a, S3 39b, İ 33b 
1 selsebı  ̇̄l-i ṣurāḥı  ̇̄-i: ṣurāḥı  ̇̄-i selsebı  ̇̄l-i S2 
2 hezārān: hezār İ 
3 u: -S1, S2 
4 araḳ-ı şevḳi: şevḳ-i meyi S2 
* 37 S1 27a, S2 46b, S3 39b, İ 33b 
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Peyk-i ṣabā ne ḥāldedir nāzenı  ̇̄nimiz 
Ol bı  ̇̄-vefā güzel bizi de yād eder mi hı  ̇̄ç 
 
Ben münkirim vefāsını dil-berleriñ1 hele  
Ma‘şūḳ olanlar ‘āşıḳına dād eder mi hı  ̇̄ç 
 
Yek-ser elinden almadan ı  ̇̄mānı2 ḳalesin  
Ol büt esı  ̇̄r-i zülfünü āzād eder mi hı  ̇̄ç 
 
Ḳayd etme yapmaga dil-i Esrār-ı zārı sen3  
Seyl-i sirişk ḫānemi ābād eder mi hı  ̇̄ç 
 
 
ḤARFÜ’L-ḤĀ* 
38** 
 
mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 
Görürdü dil dem-i rindānesin ḳadeḥ-be-ḳadeḥ  
Ṣunardı sāḳı  ̇̄ye peymānesin ḳadeḥ-be-ḳadeḥ 
 
Beyān eder bize lākin fesāne-i neş’e4 
Cem’in ḫarāb-ı şems-ḫānesin ḳadeḥ-be-ḳadeḥ5 
 
Şarāb-ı cūşişini6 ḳat-be-ḳat füzūn etdi  
Görünce ġamze-i mestānesin ḳadeḥ-be-ḳadeḥ 
 
Zihı  ̇̄ kerāmet-i mey kim fürūġ-ı cilve eder 
Çerāġ eder dil-i peymānesin ḳadeḥ-be-ḳadeḥ 
 
‘Aceb mi muṭrib-i meclis okursa Esrār’ıñ 
Bu şi‘r-i dil-keş-i rindānesin ḳadeḥ-be-ḳadeḥ 

                                                           
1 dil-berleriñ: dil-beriñ S1, İ 
2 ı  ̇̄mānı: ı  ̇̄mān S2 
3 Esrār-ı zārı sen: Esrārı sen S1; Esrār-ı zārisin S2 
* İ; Fı  ̇̄-Ḥarfi’l-Ḥāʼ S1, S3; Ġazeliyyāt Fı  ̇̄-Ḥarfi’l-Ḥāʼ S2 
** 38 S1 27b, S2 46b, S3 40a, İ 33b 
4 neş’e: neş’eyi S2  
5 Mısra vezne uymuyor. 
6 cūşişini: cūşunu S2 
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39* 
 
fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 
Şafaḳ-ı dı  ̇̄de ḳızıl ḳana boyandı bu ṣabāḥ  
Gül-i ḫurşı  ̇̄d yine1 şeb-neme ḳandı bu ṣabāḥ 
 
Zülf ḫˇāb içre meh-i leyı  ̇̄-i maṭlūbu görüp  
Dı  ̇̄de ḳan çaġladı Mecnūn uyandı bu ṣabāḥ 
 
Ḫayli murġān fiġānım başına üşdü yine  
Ser-i dı  ̇̄vāne-i ḫurşı  ̇̄d yuvalandı bu ṣabāḥ 
 
Ṣaçmadı pāyımıza2 çerḫ nücūm-ı gevher  
Şu‘le-i çeşmimi ḫurşı  ̇̄d mi ṣandı bu ṣabāḥ 
 
Boşanıp seyl-i sirişkim reg-i feryādımdan  
Ṭab‘-ı nā-şād felek ḫayli bulandı bu ṣabāḥ  
 
Doġup ol mihr-i ṣabāḥat ufuḳ-ı sı  ̇̄nemden  
İbtidā tı  ̇̄ġi3 ciger ḳanına ḳandı bu ṣabāḥ 
 
Görücek ḥayretimi velvele-i ‘aşḳımdan  
Şāhidim zühre olup çerḫ uyandı bu ṣabāḥ 
 
Dehr dükkānçe-i mihri açıp Esrār gibi  
Cümle naḳdı  ̇̄ne-i4 ḫavf5 aldı ḳazandı bu ṣabāḥ 
 
Görücek kevkebe-i nūr-ı celāl-i Şems’i  
Āftāb doġduġuna ḫayli utandı bu ṣabāḥ 
 

                                                           
* 39 S1 27b, S2 47a, S3 40a, İ 34a 
1 Yine: ne S1 
2 pāyımıza: pāyımıza meh S1, S3; pāyımızda meh S2 
3 tı  ̇̄ġi: tı  ̇̄ġ S2 
4 naḳdı  ̇̄ne-i: naḳdı  ni S2  
5 ḫavf: ḫayf S1, S2, S3 
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40* 
 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
Kim ederse pı  ̇̄şesin zühd ü ṣalāḥ  
Her dü ‘ālemde bulur feyż ü felāḥ 
 
Ẓāhir ü bāṭın cenāheyn-i sülūk  
Uçulur anlarla uçmaz yek-cenāḥ 
 
Bil “izā sellemtü bi’l-ma‘rūf”u1 kim  
Ola şānında ‘aleyküm lā-cenāḥ 
 
Cāhid ü ifnā kime kim pı  ̇̄şedir  
Ḳıl ü ḳāli terk edip eyle ṣalāḥ 
 
Ḳıl ü kāli terk edip eyle sülūk  
Ehl-i ‘aşḳa ḫāṣdır bu ıṣṭılāḥ 
 
Çeşme-i ‘aşḳa varıp eyle vużū‘ 
Çünkim Esrār “el-vużū‘ ḥayru‘s-ṣalāḥ”2 
 
 
ḤARFÜ’L-ḪĀ* 
41** 
 
Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün 
Ḫışm ile berḳ-i sināna döndü ruḫ  
Çeşme-i āteş-feşāna döndü ruḫ 
 
Ḫaṭ hücūm3 etdikçe āfet-hū olup  
Fitne-i āḫir-zamāna döndü ruḫ 
 

                                                           
* 40 K 30a 
1 “izā sellemtü bi’l-ma‘rūf”: Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Suresi, Ayet:, 233. “Çocuklarınızı (başkalarına) emzirtmek isterseniz 
meşru surette verdiğiniz (emzirme ücretini) teslim etmek (ödemek şartıyla yine uhdenizde vebâl yoktur.” 
2 “el-vużū‘ ḥayru‘s-ṣalāḥ”: Hadis-i Şerif. “Abdest namazın hayrıdır.” 
* İ; Fı  ̇̄-Ḥarfi’l-Ḫāʼ S1, S3; Ġazeliyyāt Fı  ̇̄-Ḥarfi’l-Ḫāʼ S2 
** 41 S1 27b, S2 47a, S3 40b, İ 34a 
3 hücūm: ẓuhūr İ 
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Surḫ u1 ispı  ̇̄d-i ġaẓab-ḫūy-kerdelik  
Pençe-i gevher-feşāna döndü ruḫ 
 
Kākül istı  ̇̄lā edip her vech ile  
Nūr iken kāfirsitāna döndü ruḫ 
 
Re’s-i Ṭūbā’da hümā-yı2 zülf içün  
Berg-i gülden āşiyāna döndü ruḫ 
 
Deyr-i ḥüsne āteşi heykel ile  
Gebr-beçe-i Zend3-ḫˇāna döndü ruḫ 
 
Ḫurde ḫaṭlarla kenārı naḳş olup  
Bir muḥaşşı  ̇̄ gülsitāna döndü ruḫ 
 
Maḥv edip reng-i leṭāfet naḳşını  
Nūr-ı pāk-i lā-mekāna döndü ruḫ 
 
Rengi mevc-i nükhet-i gülden alıp  
Bülbül-i āteş-dehāna döndü ruḫ 
 
Ḫaṭṭ-ı sebz ü4 ṭurre-i müşkı  ̇̄n ile  
Ṭūṭı  ̇̄-i Hindūsitāna 5döndü ruḫ 
 
Lehçe-i Esrār ederken vaṣfını  
Gūyiyā āb-ı revāna döndü ruḫ 
 
Feyżi Şemsü’l-Ḥaḳ’dan almış ġālibā  
Berḳ-i āh-ı ‘āşıḳāna döndü ruḫ 
 

                                                           
1 u: -İ 
2 hümā-yı: hümāyı S1 
3 Zend-: -S2 
4 Ü: - S1 
5 Hindūsitāna: Hindūvāna S1, S2 
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42* 
 
mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün fe‘ūlün 
Göñül peymāneveş rindāne1 güstāḫ  
Hele güstāḫdır ammā ne güstāḫ 
 
Şarāb u sāḳiye küfr2 etdi vā‘iẓ  
Nice sebb3 eyliyor4 ı  ̇̄māne güstāḫ 
 
Ben ol5 güstāḫ-ı peymāne-be-destem6  
Ki oldu sāḳı  ̇̄-i merdāne güstāḫ 
 
Cenāb-ı sāḳı  ̇̄ye egri baḳardın 
Ḳo olṣun meskeniñ7 meyḫāne güstāḫ 
 
Saña Esrār cürm etdi kerem ḳıl  
Hele güstāḫdır ammā ne güstāḫ 
 
 
FI  ̇̄-ḤARFİ’D-DĀL* 
43** 
 
müfte‘ilün fā‘ilün müfte‘ilün fā‘ilün 
Gitdi ẓalām-ı ‘adem erdi ṣabāḥ-ı cedı  ̇̄d 
Mı  ̇̄rek-i8 ‘aşḳın yine oldu cemāli9 bedı  ̇̄d 
 
Ol meh-i çerḫ-i beḳā mihr-i münevver gibi  
Şevḳet ile ‘āleme doġdu çü baḫt-ı sa'ı  ̇̄d 
 
                                                           
* 42 S1 28a, S2 47b, S3 41a, İ 34b 
1 rindāne: rindān S2 
2 Küfr: küfrü S1 
3 Sebb:sebt S2 
4 Eyliyor: eyleyip S1 
5 Ol: -S1 
6 be-destem: perestem S1, S2 
7 meskeniñ: meskenin S1, S3 
* İ; Fı  ̇̄-Ḥarfi’d-Dāl S1, S3; Ġazeliyyāt Fı  ̇̄-Ḥarfi’d-Dāl S2 
** 43 S1 28a, S2 48a, S3 41a, İ 34b  
8 Mı  ̇̄rek-i: Mı  ̇̄r-i S2 
9 cemāli: cemāl S2 
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Vālid-ı mācid aña kimdir edersen su’āl  
Deyem anı muḫtasar k’ola cevābım müfı  ̇̄d 
 
Menba'ı rūḥ-ı Peder ma‘deni feyż-i nefes  
Nām-ı şerifiñ diyemem olur edebden ba‘ı  ̇̄d 
 
‘Aşḳı fenādır fenā ḥüsnü beḳādır beḳā  
Ḳabżı1 dil-i ‘āşıḳa bā’is-̠i basṭ-ı medı  ̇̄d 
 
Ẕātı eḥaddir eḥad vaṣfı ‘aceb bı  ̇̄-‘aded  
Nev-ṣadef-i şaḫṣıma fikreti dürr-i ferı  ̇̄d 
 
Hükmü ṭılısm-ı ġarı  ̇̄b emri ẓuhūr-ı mehı  ̇̄b 
‘Ālemi etmekde geh ẓāḫir ü geh nā-bedı  ̇̄d 
 
Tı  ̇̄ġ-i celālet be-kef nutḳu hemān “lā-teḫaf ”  
Hecri ser-ā-ser şeref ḳahrı ḥayāt-ı mezı  ̇̄d 
 
Çıḳdı ‘amādan dü-reng pençe-zenān çün peleng  
Geh tutamaz reng ü jeng gāh siyeh geh sefı  ̇̄d 
 
Ḫande-i ṭıflāna baḳ girye-i pı  ̇̄rāna baḳ 
Cilve-i seyrāna baḳ ḳābil-i ḥaşr oldu ‘ı  ̇̄d 
 
‘Ārife nāz u edā ‘āşıḳa cevr ü cefā 
Zāhide ḫavf ü recā ‘ābide va‘d ü va‘ı  ̇̄d 
 
Sı  ̇̄ne-i Esrār’da çeşmi taṣarruf edip  
Cānı olur ‘ayn ‘ayn cismi olur dı  ̇̄d dı  ̇̄d 
 
Eyledi Monlā-yı Rūm bahşiş-i feyż-i ‘ülūm  
Oldu bütün merz-būm luṭfu ile müstefı  ̇̄d 
 

                                                           
1 Ḳabżı: Ḳabż S1; Ḳabżını İ 



173  ESRÂR DEDE 
 

44* 
 
mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün 
Celāl-i ġamze-i ḫūn-rı  ̇̄zden feryād ey bı  ̇̄-dād  
Rüsūm-ı fitneyi etdiñ yine ı  ̇̄cād ey bı  ̇̄-dād 
 
Dil-i nā-çār rüsvāy-ı hevā-yı şevḳ-i cevr oldu  
Cihān-ı ‘aşḳı etdiñ ḥāṣılı ber-bād ey bı  ̇̄-dād 
 
Hemı  ̇̄şe cilve-i tekdı  ̇̄r-i ‘ālem vaṣf-ı ṭavrıñdır  
Ser-ā-ser kūy-ı ḥüsnüñ oldu cevr-ābād ey bı  ̇̄-dād 
 
Dil-i zāra1 cefānıñ2 ṣad hezār envā‘ın3 ögretdiñ  
Fünūn-ı ‘aşḳda ḳıldıñ beni üstād ey bı  ̇̄-dād 
 
Bütün4 semt-i vefāya cem‘ olup ‘āşıḳlarıñ her şeb  
Ederler şevḳ ü5 ẕevḳ-i ḳahrını ta‘dād ey bı  ̇̄-dād 
 
Cefāyı ‘āşıḳa ‘ayn-ı eẕiyyet6 ẓann edersin sen  
Seniñ cevriñ ise eyler beni dil-şād ey bı  ̇̄-dād 
 
Kenār-ı dest-i ‘aşḳa pā-nihāde olduġum7 günden  
Cefādan olmadım bir laḥẓa hı  ̇̄ç āzād ey bı  ̇̄-dād 
 
Yeter Esrār’ı dil-ḫūn eylediñ dürlü edālarla  
Cefāyı etdigiñ günden berü mu‘tād ey bı  ̇̄-dād 
 

                                                           
* 44 S1 28a, S2 48b, S3 41a, İ 35a 
1 Dil-i zāra: Dil ü zār S1 
2 cefānıñ: cefanın S1, S2, İ 
3 envā‘ın: envā‘ıñ S3, İ 
4 Bütün: Çü S2 
5 ü: -S3 
6 eẕiyyet: edeb S1 
7 olduġum: olduġuñ S1 
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45* 
 
mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ı  ̇̄lü fā‘ilün 
Bir kez telaṭṭuf eyle be-hey nā-meded meded 
‘Uşşaḳ-ı zāra niçeye dek dest-i red meded 
 
Ey bı  ̇̄-amān ‘ālemi etdiñ ḫarāb āmān  
Yoḳdur şehı  ̇̄d-i ġamzeñe ḥadd ü ‘aded meded 
 
Yetmez mi cevr ise ġaraz ‘uşşāḳ-ı zārıña1  
‘Ayyūḳā çıḳdı nāle vü āh u2 meded meded 
 
Ey dil ferāġat eyle saña sedd-i rāh olur  
Ḥaḳḳında ‘ālemiñ süḫan-ı nı  ̇̄k ü bed meded 
 
Ẕevḳ-i fenāya baḳ yürü ey müdde’ı  ̇̄ yürü 
Çıḳmaz vücūd ile reh-i dilden sened meded 
 
Esrār esı  ̇̄r-i3 ceẕbe-i ‘aşḳ oldu sāḳiyā  
Āyā ḳanı şu cām-ı mey-i bı  ̇̄-‘aded meded 
 
Ey pādişāh-ı faḳr u4 fenā Mevlevı  ̇̄-i Rūm 
Luṭf et be-ḥaḳḳ-ı5 Ḥażret-i Sulṭān Veled meded 
 
46 
 
mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün 
O ḫūn-rı  ̇̄ziñ elinden ser-te-ser ‘ālem eder feryād  
Füsūnundan bütün6 nev‘-i benı  ̇̄- ‘ādem eder feryād 
 
Be-hey ‘āşıḳ-küş ü ‘ayyār-ı pür-āşūb u pür-fitne  
Celāliñden bütün bı  ̇̄-gāne vü maḥrem7 eder feryād 

                                                           
* 45 S1 29a, S2 48b, S3 41b, İ 35a 
1 zārıña: zārına S1, S2 
2 u: -S1, S2 
3 esı  ̇̄r-i: seyr-i S1, S2, İ 
4 u: -S2, İ 
5 be-ḥaḳḳ-ı: be-fażl-ı S1, S2, S3 
6 Bütün: senin S1 
7 maḥrem: maḥrūm S2 
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Felekde ra‘d ṣanma āh-ı ‘āşıḳdan bulup te’sı̠  ̇̄r  
Semā‘ u1 raḳṣ ile vecde gelip ṭārem eder feryād 
 
Görüp zehr-āb-ı tı  ̇̄ġ-i ġamzeden ḥāṣıl olan zaḫmım  
Ṭabı  ̇̄b-i şı  ̇̄veniñ2 destindeki merhem eder feryād 
 
‘Acebdir bilmeyip te’sı̠  ̇̄r-i takdı  ̇̄r-i Ḫudāvendı  ̇̄  
Felekden sille-ḫˇārān-ı elem her dem eder feryād 

 
Me’āl-i işreti dehriñ ḫumār-ı ṣarfdır Esrār  
Şerāb-ı telḫ-i devrānıñ3 elinden Cem eder feryād 
 
47* 
 
mef‘ūlü mefā‘ı  ̇̄lün mef‘ūlü mefā‘ı  ̇̄lün 
Eyyām-ı bahār oldu açıldı gül-i ümmı  ̇̄d  
Pejmürdelik ‘ār oldu açıldı gül-i ümmı  ̇̄d 
 
Ey dı  ̇̄de-i ḫūn-efşān yetmez mi dökersin ḳan  
Dildār olup ḫandān açıldı gül-i ümmı  ̇̄d 
 
Dost ‘ālem-i āb etdi nūş-ı mey-i nāb etdi  
Hem ref‘-i niḳāb etdi açıldı gül-i ümmı  ̇̄d 
 
Yār atdı libāsını açdı ser ü pasını 
Çāk etdi ḳabāsını açıldı gül-i ümmı  ̇̄d 
 
Gül gibi olup ḫandān gül-būse eder ihsān  
Sı  ̇̄nesi olup bustān açıldı gül-i ümmı  ̇̄d 
 
Öpdüm bu gece ben de ol ġonceyi gülşende  
Tā gül-bün-i gerdende4 açıldı gül-i ümmı  ̇̄d 
 

                                                           
1 u: -S1 
2 şı  ̇̄veniñ: şı  ̇̄venin S3 
3 telḫ-i devrānıñ: telḫdir anıñ S1; telḫ-i devrānın S3 
* 47 S1 29a, S2 49a, S3 42a, İ 35b 
4 gerdende: gerdānda S2 
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Çeşmim ruḫuna nāẓır yāḳūt döküp vāfir 
Ḳan aġlayarak āḫir açıldı gül-i ümmı  ̇̄d 
 
Men ‘āşıḳ-ı zār oldum çoḳ güle hezār oldum  
Tā saña dūçār oldum açıldı gül-i ümmı  ̇̄d 
 
Bir bāġ ki ruḫsārıñ ġoncesi leb-i tārıñ 
Fetḥ eylese güftārıñ açıldı gül-i ümmı  ̇̄d 
 
Ṣordum ne güherdir bu ne ġonce-i terdir bu 
Dedi ki şekerdir bu açıldı gül-i ümmı  ̇̄d 
 
Ki ġonce gibi ḫāmūş ammā yine deryā-nūş 
Mestāne edince cūş açıldı gül-i ümmı  ̇̄d 
 
La‘li gül-i ḥāletdir yā bülbül-i vaḥdetdir  
Her neyse ‘ināyetdir açıldı gül-i ümmı  ̇̄d 
 
Bülbül ne bu feryādıñ gülden mi bu bı  ̇̄-dādıñ 
Duysun dil-i nā-şādıñ açıldı gül-i ümmı  ̇̄d 
 
Mey-ḫāne-i taḳvāda gördüm mey-i1 āmāde 
Gül gibi içip bāde açıldı gül-i ümmı  ̇̄d 
 
Pejmürde idi Esrār bu ḫāṭır-ı pür-ekdār 
Esdi nefes-i aṭṭār açıldı gül-i ümmı  ̇̄d 
 
48* 
 
müstef‘ilātün müstef‘ilātün 
Feryād feryād o şūḫ-ı bı  ̇̄-dād 
Etdi dil ü cānı vaḳf-ı feryād 
 
İnṣāf inṣāf ey sitem-ḫˇān2 
Bı  ̇̄-dād u3 bı  ̇̄-dād ey perı  ̇̄-zād 

                                                           
1 mey-i: meyi S2 
* 48 S1 29b, S2 49b, S3 42a, İ 35b 
2 Mısra vezne uymuyor. / sitem-ḫˇān: sitem-ḫū S1, S2, S3 
3 u: -S2 
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Allāh Allāh nedir o ḳāmet  
Etdi yine ṣad ḳıyāmet ı  ̇̄cād 
 
Şākird olamaz saña Hülāgū  
Ġamzen olalı ḳażāya üstād 
 
Ey zülf ey zülf nedir bu ḳudret 
Cibrı  ̇̄l ucundan olmaz1 āzād 
 
Żabṭ edeli perı  ̇̄-i ḫayāliñ 
Vı  ̇̄rāne-i göñlüm olmaz2 ābād 
 
Dil-ber ola da cefāya mecbūl3  
‘Āşık ola mı ṣafāya mu‘tād 
 
Ḳahr etdigine eder ‘ināyet  
Olur4 dikeniñ ḥayātı müzdād 
 
Bu luṭfu görünce senden ‘uşşāḳ 
Cān vermege hı  ̇̄ç olur mu nā-şād 
 
Ḳurbān-ı kirişmesidir āşūb 
Dil-ḫaste-i çeşmi dād u5 bı  ̇̄-dād 
 
Esrār’ı6 şehı  ̇̄d ederse bes mi  
‘Aṭṭār’ı urur o çeşm-i cellād 
 
49* 
 
fa‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
Etse ol büt ġam-keşān-ı ‘aşḳına bir nūş-ḫand  
Nūş olur zehr-i sitemler ara yerde hem-çü ḳand 

                                                           
1 olmaz: olımaz S2 
2 olmaz: olımaz S2 
3 mecbūl: mecbūr S2 
4 Olur: Oldur S1, S3 
5 u: -S1 
6 Esrār’ı: Esrār İ 
* 49 K 32a 
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Vāy aḥvāl-i dil-i ‘uşşāḳ-ı zāra vāy vāy  
Bir celāl olmuş yine ol ġamze-i fitne-pesend 
 
Görse Esrār’ıñ bu tarż ile ġazel-gūyālıġın  
‘Özr-i iẓḥār-ı kemāl eyler idi Şeyḫ Ḫucend 
 
 
ḤARFÜ’R-RĀ* 
50** 
 
mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ı  ̇̄lü fā‘ilün 
Dilde ḫayāl-i yār ki fermān-revān olur 
‘Āşıḳ cihān-ı ‘aşḳda sāḥib-ḳırān olur 
 
Nā-kām-ı kām-ı ‘ālem olan bı  ̇̄-nevā-yı ‘aşḳ 
Mülk-i dilinde pādşeh-i kām-rān olur 
 
Bilmem nedir o ‘arbede-cūy-ı fiten-pesend  
Her bir esı  ̇̄r-i kākülü bir Ḳahramān olur 
 
Zülfü egerçi mār-ı tılısm-ı nigāhdır 
Ḫod1 bir ṭarafda ġamzesi de dı  ̇̄de-bān olur 
 
Ey naḳd- ḫˇāh-ı kām bu bāzār-ı ‘aşḳda  
Her seng-i ta‘ne bir miḥeḳ-i imtihān olur 
 
Reng-i perı  ̇̄desi gül-i çeşme-i ümı  ̇̄dimiñ 
Sāḳı  ̇̄ye āb-ı rūy-ı mey-i ergavān olur 
 
Şol feyże baḳ ki şu‘le-i efġān-ı ‘āşıḳān 
Nūr-ı sirişt-i ‘āliye-i ḥūriyān olur 
 
Dāmān u ceyb-i ‘āşıḳı doldurdu naḳd-i eşk  
Bir gün metā‘-ı ḫandesi de2 rāygān olur 

                                                           
* İ, S1; Fı  ̇̄-Ḥarfi’r-Rāʼ S3; Ġazeliyyāt Fı  ̇̄-Ḥarfi’r-Rāʼ S2 
** 50 S1 30a, S2 50a, S3 43b, İ 36a 
1 Ḫod: Her S2 
2 ḫandesi de: ḥüsne de S2 
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Āyı  ̇̄ne-ḫāne-i dile gelse o rūh-ı maḥż  
Sayem bile ‘anāṣıra taṣvı  ̇̄r-i cān olur 
 
Fehm-i ḥakı  ̇̄m-i münkir-i ḥaşre yeter bu kim  
Her şām faṣl-ı da‘vı  ̇̄-i āḫir-zamān olur 
 
Versin peyāmmı aña ben maḥv-ı rāhıyım 
Elbet bu meslegin de verāsın1 bulan olur 
 
Geldi peyām-nāmesi ammā ‘itābı var  
Bal ü per-i kebūteri2 āteş-feşān olur 
 
İfşā-yı ḥarf-i bādeye dā’ir cevābı var  
Murġ-ı varaḳ peren peren eyvāh- ḫˇān3 olur 

 
Cevr ü4 sitem ‘atā-yı kerem bir ‘ibāredir  
‘Āşıḳ bu rāha girdigi dem bı  ̇̄-nişān olur 
 
‘Āşıḳ nedir alāḳa vü nāzı eden odur  
Hep yārdır bu mülkde ġayrı yalān olur 
 
Şerḥ eylesem o şūḫ ile Esrār ḳıṣṣamı 
Her mıṣra‘ı hezār hezār dāstān olur 
 
Gör dergeh-i muḳaddes-i Monlā-yı Rūm’u kim  
Ḳurbānı cān-ı aḳdes-i Kerrūbiyān olur 
 
51* 
 
mef‘ūlü fā‘ilātü mefā'ı  ̇̄lü fā‘ilün 
Bilmem o gülfemiñ lebi taṣvı  ̇̄r-i cān mıdır  
Nev-ḫaṭṭ-ı la‘li ‘I  ̇̄sı  ̇̄-i mu‘ciz-beyān mıdır 
 

                                                           
1 verāsın: vārisin S1 
2 kebūteri: kebūter teri S2 
3 eyvāh- ḫˇān: eyvāh-ḫˇāh S1 
4 ü: -S1, S2 
* 51 S1 30b, S2 50a, S3 43b, İ 36b 
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Ol büt-perı  ̇̄ be-şı  ̇̄şe-i fikr-i nihān mıdır  
Āyı  ̇̄ne-i leṭāfet-i rūḥ-ı revān mıdır 
 
Vaṣf-ı ḫaṭında mıṣra‘-ı ber-ceste söylemek  
Hārūt-ı kilke āyet-i siḥr ü beyān mıdır 
 
Ṣad cān-ı pāk riştelerinde1 ṭapı  ̇̄dedir2 
Kākül müdür bu dāmgeh-i ḳudsiyān mıdır 
 
Ṭutdu3 cihānı velvele-i ḥālet-i celāl 
Ḫaṭ ẓāhir oldu fitne-i āḫir-zamān mıdır 
 
Zāhid cevān-perestlere kāfir demiş velı  ̇̄ 
Tekfı  ̇̄r-i ehl-i ḳıble eden Müslümān mıdır 
 
Āyā bezimde şems meh-i sāgar-ı billūr 
Mı  ̇̄nā-serāy-ı ḫusrev-i ḫāversitān mıdır 
 
Her mey-perest meykede-i feyż-i ‘aşḳda  
Ser-mest-i cām-ı himmet-i pı  ̇̄r-i muġān mıdır 
 
Her bü’l-heves o kāleye ṣāḥib çıḳar velı  ̇̄  
‘Aşḳıñ metā‘ı tā bu ḳadar rāygān mıdır 
 
Şimdi su’āl-i ḥāle ne ḥācet bu ḫasteden  
Aġyāra ḳarşu n’etdi ki ḫaṭır-nişān mıdır 
 
‘Aşḳıñ ḥavādisi̠ñ4 baña ṣor eyleyem beyān  
Seyr et ki Ḳays fıḳrası da dāstān mıdır 
 
Mūy-ı miyān-ı nāzını ṣardım demiş raḳı  ̇̄b  
Tār-ı ḫayāli mi ola yoḫsa yalān mıdır 
 
Bilmem semend-i ḫāme-i Esrār-ı nā-şekı  ̇̄b  
Ser-ḥadd-i naẓmı geçdi yine bı  ̇̄-‘inān mıdır 

                                                           
1 riştelerinde: riştelerinden İ 
2 ṭapı  ̇̄dedir: ṭabı  ̇̄bdedir S1, S3, İ 
3 Ṭutdu: Ṣatdı S1 
4 ḥavādis ̠i̠ñ: hevāsın S1 
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52 
 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
Çünki “illā” nüktesi iḳrārdan ẓāhir olur  
Rişte-i envār-ı “lā” zünnārdan ẓāhir olur 
 
Āh u vā-veylā ḳopar dilden çün ol ser-mest-i nāz  
Dest-efşān kūçe-i ḫammārdan ẓāhir olur 
 
Şarḳı ġarb eyler ẓuḥūr-ı neş’e-i ‘irfān-ı ‘aşḳ 
Nūr-ı ı  ̇̄mān cilve-i küffārdan ẓāhir olur 
 
Cümle imkān u vücūbu ġarḳa-i āşūb eder 
Fitneler kim ol büt-i ‘ayyārdan ẓāhir olur 
 
Bellüdür ḥāl-i perı  ̇̄şānından ‘aşḳı ‘āşıḳıñ  
Ḳudret-i ehl-i ese̠r āsā̠rdan ẓāhir olur 
 
Mesn̠evı  ̇̄’yi ḳıble-i taḥḳı  ̇̄ḳ edelden rūḥuna  
Ḥālet-i feyż-i nefes Esrār’dan ẓāhir olur 
 
Būy-ı cān-ı Mevlevı  ̇̄ ser-mest edip efkārımı  
Ṭab‘ıma feyż süḫan-ı ‘Aṭṭār’dan ẓāhir olur 
 
53* 
 
fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 
Men-i şeb-gerd-i belā ḥālini gel şebden ṣor  
Çerḫe peyveste olan āhımı kevkebden ṣor 
 
Sı  ̇̄nemiñ 1 yāreleri tı  ̇̄ġ-i nigehdendir bil 
Ne zehir yutduġumu gül-şeker-i lebden ṣor 
 

                                                           
* 53 S1 31a, S2 51b, S3 44a, İ 36b 
1 Sı  ̇̄nemiñ: Sı  ̇̄neniñ S1 
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Kārımız neyle hebādır bileyim1 dersen eger  
Yā2 leb-i sāḳı  ̇̄ yāḫud cām-ı leb-ā-lebden ṣor 
 
Kū-be-kū eyleme bı  ̇̄-ḫūde3 telāş ey dil-i4 zār  
Çāre-i vaṣlı yine şāhid-i maṭlebden ṣor 
 
Ger mezāyā-yı5 ḳavābil ne demek bildiñse  
Meh degil mihri bile var çeh-i Naḫşeb’den ṣor 
 
Bu meyiñ feyżidir aḥvāl-i derūn u bı  ̇̄rūn  
Ele al cāmı da bu ḥālet-i6 aġrebden ṣor 
 
Zāhid Esrār perı  ̇̄şān-ı maḥabbetdir aña 
‘Aşḳdan7 ġayrı ne a‘māl ü8 ne meẕhebden ṣor  
 
54* 
 
mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ı  ̇̄lü fā‘ilün 
Tāb-ı ruḫun ki ‘aksini sāġarda gösterir 
Mevc-i şarābı şu‘le-i ḥall-gerde9 gösterir 
 
Dil-teşne-i viṣāline ḫançer verir cevāb 
Āb-ı ḥayātı tā leb-i ejderde gösterir 
 
Gülşende ‘aks edip ruḫuna rengi sünbülüñ 
Ol māh-tāb-ı nāzı siyeh-çerde gösterir 
 
Bülbül çemende nāle-i ‘uşşāḳ rāst gelip  
Gül devrine fiġān ederek perde gösterir 
 

                                                           
1 bileyim: bilemem S2 
2 Yā: Ne S1 
3 bı  ̇̄-ḫūde: gel gel ki S2  
4 dil-i: dil ü S1 
5 mezāyā-yı: merāyā S1, S3  
6 bu ḥālet-i: bulup S2 
7 ‘Aşḳdan: ‘Āşıḳdan S2 
8 ü: -S2 
* 54 S1 31a, S2 51b, S3 44b, İ 37a 
9 ḥall-gerde: ḫūy-gerde S1 
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Geh dilde gāh dı  ̇̄dede ḳalma naẓar gözet  
Rūy-ı cemāl kendiñi her yerde gösterir 
 
Esrār ‘aceb ki ḫasteden eyler devā ṭaleb  
Zaḫm-ı derūnunu dil-i pür-derde1 gösterir 
 
Ḥālā cenāb-ı pāk-i Faṣı  ̇̄ḥā-yı Mevlevı  ̇̄  
Feyżin2 elimdeki ḳalem-i terde gösterir 
 
55* 
 
mef‘ūlü fā‘ilātü mefa‘ı  ̇̄lü fā‘ilün 
Çeşmi3 Mesı  ̇̄ḥ-i āfiyeti4 ḫaste gösterir  
Cibrı  ̇̄l’i5 tār-ı ġamzeye vā-beste gösterir 
 
Tanẓı  ̇̄r olunsa maṭla‘-ı ġarrā-yı ebruvān  
Müjgānı ṣaff-ı mıṣra‘-ı ber-ceste gösterir 
 
Mey ver demek degil ġarazı nı  ̇̄m-nigāhdan  
Tı  ̇̄ġ-i celāli sāḳi-i bed-meste gösterir 
 
Mir’āt-ı ḫod-nümā mıdır ol māh-tāb-ı nāz  
Ḫurşı  ̇̄d-i ‘aşḳı ẕerreye peyveste gösterir 
 
Her mūy-ı6 zülfü başına biñ ser fedā iken  
Ḳan etmege nigāhını şāyeste gösterir 
 
Ruḫsārı vaṣfına ġazel ‘arż eyledim dedi 
Dervı  ̇̄ş-i ‘aşḳa baḳ baña gül-deste gösterir 
 
Diller şikest edip o cefā-cū ṣafālanır  
Ṭarf-ı külāh-ı nāzını işkeste gösterir 
 

                                                           
1 pür-derde: perverde S1; pederde İ 
2 Feyżin: Feyżi S1 
* 55 S1 31b, S2 52a, S344b, İ 37a 
3 Çeşmi: Çeşm S2 
4 āfiyeti: āḳıbeti S1, S2 
5 Cibrı  ̇̄l’i: Cibrı  ̇̄l S2 
6 mūy-ı: mūyu S1, İ 
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Rūḥu’l-Emı  ̇̄n ḫāme-i Esrār’ı çeşm-i yār  
Vaḥy-āşnāyiken1 yine dem-beste gösterir 
 
56* 
 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
Ṣanma ey zāhid maḥabbet ḥūr-ı2 ‘ı  ̇̄n ġavġāsıdır 
Āşıḳıñ derd-i dili zülf-i bütān sevdasıdır 
 
Ḫaṭ degil gül-safḥa-i ruḫsārı üzre dil-beriñ 
Maṭla‘-ı ebrū-yı ḥālet-baḫşınıñ ma‘nāsıdır 
 
‘Aşḳ bir ta‘bı  ̇̄r-i ‘ālem-gı  ̇̄r iken ḥālā daḫı  
Herkesiñ fehm etdigi ma'nālarıñ bālāsıdır 
 
‘Āşıḳıñ başındaki3 sevdā degildir baḫtdır 
Sāye-i bāl-i hümā-yı devlet-i vālāsıdır 
 
Ey sebaḳ-ḫˇān-ı debistān-ı ṭaleb ehl-i diliñ 
Ketm ü4 pinhān etdigi ḫod nükte-i peydāsıdır 
 
Ḳatreler ol gevher-i nā-yāba müstaġraḳ olup 
Ẕerre-i nā-çiz o mihr-i maṭlebiñ deryāsıdır 
 
Ḥāldir māżı  ̇̄ vü müstaḳbel demekden de ġaraż 
‘Ālemiñ maṭlūb-ı ferdā ṣandıġı ḥālāsıdır 
 
Bezm-i cāna cān atan üftādeniñ ma‘lūmudur 
Söz o bezm-i dil-keşiñ bir rind-i5 bı  ̇̄-pervāsıdır 
 
Meclis-i şevḳiñ edā-yı ḫoş-çerāġ-ı ḫāṣṣıdır 
Sāḳı  ̇̄-i ẕevḳiñ süḫan bir āteşı  ̇̄n6 saḥbāsıdır 
 

                                                           
1 āşnāyiken: āşnā iken S1 
* 56 S1 31b, S2 52a, S3 45a, İ 37b 
2 ḥūr-ı: ḥūr u S3 
3 başındaki: başında S2 
4 ü: -S1 
5 rind-i: rindi S2 
6 āteşı  ̇̄n: āteşı  ñ S1 
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Mescid ü1 mey-ḫāneyi seyr et te’emmül eyle kim  
‘Āşıḳıñ rüsvālıġı var zāhidiñ da‘vāsıdır 
 
Söylenilmez söylenilse2 fehm olunmaz neyleyim  
Bes leb-i ḫāmūşumuz bu defteriñ imżāsıdır 
 
Her dü ‘ālemde ben ey Esrār kem-ḳadrim velı  ̇̄ 
Mevlevı  ̇̄niñ iftiḫārı ḳadr-i Mevlānā’sıdır 
 
57* 
 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
Deyr-i ḥüsnüñde o şūḫun la‘li3 cān taṣvı  ̇̄ridir 
Ḫaṭṭ-ı sebzi ṣaf-be-ṣaf rūḥāniyān taṣvı  ̇̄ridir 
 
Ṣafḥa-i gül-gūn-ı rūyu üzre ol çeşmān-ı şūḫ  
Pür-celāl olmuş iki4 ṣāḥib-ḳırān taṣvı  ̇̄ridir 
 
Ol bütüñ ruḫsārını ben māha teşbı  ̇̄h eylemem  
Her kemı  ̇̄ne lem‘ası mihr-i cihān taṣvı  ̇̄ridir 
 
Ol ḳadar tertı  ̇̄bi var kim ‘işrete mey-ḫāneniñ 
Her ḫum-ı leb-rı  ̇̄zi bir pı  ̇̄r-i muġān taṣvı  ̇̄ridir 
 
Pı  ̇̄r-i endı  ̇̄şem ḫamūşān-ı naẓarla söyleşir  
Sanki Esrār ‘I  ̇̄sı  ̇̄-i mu‘ciz-beyān taṣvı  ̇̄ridir 
 
58* 
 
mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ı  ̇̄lü fā‘ilün 
Sāḳı  ̇̄ beni ḫarāb u yebāb et şarāb ver  
Al gevher-i şu‘ūrumu yāḳūt-ı nāb ver 
 

                                                           
1 ü: -S2 
2 Söylenilmez söylenilse: Söylenmez söylerse S1 
* 57 S1 32a, S2 52b, S3 45a, İ 37b 
3 la‘li: la‘l-i S2 
4 İki: iken S1 
* 58 S1 32a, S2 53a, S3 45b, İ 37b 
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Yā al şikeste göñlümü bı  ̇̄-dil bıraḳ beni  
Yāḫud murādım üzre dil-i kām-yāb ver 
 
Gel ey ṭabı  ̇̄b-i ‘işve lebiñ emdir ‘āşıḳa  
Dil-ḫastegān-ı firḳatiñe1 gül-şarāb ver 
 
Rindā2 misā̠l-i mevc ser-ā-pā şikeste ol  
Ma‘mūr olup piyāleyi deste3 ḫarāb ver 
 
Ḥall-gerde berḳ-i şu‘le-i ḫurşı  ̇̄d-i neş’eden  
Çeşmimde4 ‘aks-i ḫançerine āb u tāb ver 
 
Aç dāġ-ı köhnemi meded ey ḫançer-i nigāh  
Leb-teşnegı  ̇̄-i zaḫmıma bir5 cür‘a āb ver 
 
Ḳurtar bu lāy- ḫˇārı  ̇̄yi pes-mānde bādeden  
Yā Rab faḳı  ̇̄r-i meykede-gerde niṣāb ver 
 
Esrār o rütbe ṣaḳla ki sırr-ı maḥabbeti  
Leb-ḥuşk-ı deşt-i6 ye’se peyām-ı serāb ver 
 
Ey āsumān-ı ma‘nevı  ̇̄ ey Şems-i lā-mekān  
Al ẕerre-i dilim yerine āfitāb ver 
 
59* 
 
mef‘ūlü mefā‘ı  ̇̄lün mef‘ūlü mefā‘ı  ̇̄lün 
Hep kevn ü mekān ‘āşık yā Rab bu ne ḥāletdir  
‘Ayyūḳa çıḳar feryād gūyā ki ḳıyāmetdir 
 
Ol şūḫ-ı7 cefā-pı  ̇̄şe luṭf eylemiş endı  ̇̄şe  
‘Alem bu meserretle memnūn-ı şeṭāretdir 

                                                           
1 firḳatiñe: firḳatine S3, İ 
2 Rindā: Rindān S2 
3 deste: bı  ̇̄-deste S1 
4 Çeşmimde: Çeşmde S1 
5 bir: pür-İ 
6 deşt-i: -İ 
* 59 S1 32b, S2 53a, S3 45b, İ 38a 
7 şūḫ-ı: yār-i S1, S3 
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Meclis olup āmāde ortada döner bāde  
Mey- ḫˇāre vü dil-dāde ser-mest-i ‘ināyetdir 
 
Peymāneleri leb-rı  ̇̄z envār-ı cemāl ile  
Hep1 cür‘aları ḫūn-ı Manṣūr-ı ḥaḳı  ̇̄ḳatdir 
 
Her sāġar-ı ser-şārı2 bir nehr-i Cinānı  ̇̄dir  
Her rıṭl-ı mey-efşānı3 bir baḥr-i kerāmetdir 
 
Her cilvesi sāḳı  ̇̄niñ biñ nükte beyān eyler 
Ḳur’ān-ı maḥabbetden4 her ṭavrı bir āyetdir 
 
Bir nüktedir ‘aşḳ ammā tekmı  ̇̄li muḥāl ancaḳ 
Ser-bend-i nihāyātı ḥayrān-ı bidāyetdir 
 
Faḳr ‘ayn-ı ġınā olmuş derd ‘ayn-ı devā olmuş 
‘Ārif ikisinden de müstaġnı  ̇̄-i ülfetdir 
 
Mey-ḫāne-i ‘aşḳında rindān-ı ḳadeḥ-nūşa  
Güstāḫ-revı  ̇̄şlik hep āyı  ̇̄ne-i tā‘atdir 
 
Āsā̠r-ı tecellı  ̇̄dir5 ṣūretde nümū-dārı 
Bı  ̇̄-sāyeleriñ Esrār ‘isyānı iṭā‘atdir 
 
60* 
 
mef‘ūlü mefā‘ı  ̇̄lün mef‘ūlü mefā‘ı  ̇̄lün 
Yapmaḳ da yapılmaḳ da mey-ḫānede ḳalmışdır 
Āsā̠r-ı ‘imāret hep vı  ̇̄rānede ḳalmışdır 
 
Gird-āb-ı şu‘ūr içre ser-geştedir ‘āḳiller  
Āzādeligin ẕevḳi dı  ̇̄vānede ḳalmışdır 
 
                                                           
1 Hep: Ne İ; Yine S2, S3 
2 ser-şārı: ser-şār S1, İ 
3 mey-efşānı: mey-efşān S1, İ 
4 maḥabbetden: maḥabbetdir S2 
5 tecellı  ̇̄dir: tecellı  ̇̄de S1, İ 
* 60 S1 32b, S2 53b, S3 46a, İ 38a 



DÎVÂN   188 
 

Ṣūfı  ̇̄ arayıp gezme bı  ̇̄-hūde mesācidde  
Feyżiñ ese̠ri şimdi ḫum-ḫānede ḳalmışdır 
 
Ol çeşm-i ḫamūş olmuş hem-sāye-i küfr-i zülf1 
‘I  ̇̄sā bu gece gūya büt-ḫānede ḳalmışdır 
 
Da‘vāsını terk etsin bülbülde fedā yoḳdur  
Bir nüktecigi ‘aşḳın pervānede ḳalmışdır 
 
Derd-i dilim ‘arż etdim güldü dedi ol kāfir  
N’olmuş yine Esrār’a efsānede ḳalmışdır 
 
61* 
 
mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün 
Siyeh2 pūşı  ̇̄-i gülşen reng-i sümbülden ‘ibāretdir 
Şeb-i deycūr-ı ġam sevdā-yı kâkülden ‘ibāretdir 
 
Hezārıñ nālesi rūy-ı gülistāna verir ḫande 
Nesı  ̇̄m-i nükhet-i gül āh-ı bülbülden ‘ibāretdir 
 
Edip bir cilvede üftāde ṣoñra eyler istiġnā 
Elem-ḫˇārı  ̇̄-i ‘āşıḳ bir teġāfülden ‘ibāretdir 
 
Nikāt-ı cāmi‘-i ḥüsnüñ3 kitāb-ı ḫaṭdan aḫẕ eyle4 
Ol ḳı  ̇̄l ü ḳāli zülfüñ hep teselsülden ‘ibāretdir 
 
‘Abesd̠ir reh-neverd-i ‘aşḳa fikr-i pı  ̇̄ş ü pes etmek  
Reh-i āzādegı  ̇̄ terk-i te’emmülden ‘ibāretdir 
 
Elā ey kūçe-gerdān-ı televvün şarṭ-ı dervı  ̇̄şı  ̇̄ 
Cefā-yı yār ü5 aġyāra taḥammülden ‘ibāretdir 
 

                                                           
1 zülf: zülfüñ S1 
* 61 S1 33a, S2 54a, S3 33a, İ 38b 
2 Siyeh: Siyāh S1 
3 ḥüsnüñ: ḥüsnün S3 
4 eyle: eyler S2 
5 yār ü: yâre İ 
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Ne ḥācet sūz-ı sāza germı  ̇̄-i meclis içün Esrār 
Nevāsı ‘işretiñ feryād-ı1 ḳulḳulden ‘ibāretdir 
 
62* 
 
mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ı  ̇̄lü fā‘ilün 
Ḥüsnüñ daḳı  ̇̄ḳasında göñül gerçi sādedir 
Dergāh-ı deyr-i ‘aşḳa velı  ̇̄ ser-nihādedir 
 
Ceẕb-i nigāh-ı feyżine olṣun meger düçār  
Deşt-i ṭalebde ‘āşıḳ-ı bı  ̇̄-dil piyādedir 
 
Rindān elinden al yürü cām-ı muḥabbeti  
Dil ṣanma şimdi dil denilen cām-ı bādedir 
 
Nefḫ-i nesı  ̇̄m bāde-i cān-baḫşı bizde gör  
‘I  ̇̄sı  ̇̄-i vaḥdetiñ sözü tevḥı  ̇̄d-zādedir 
 
Olmuş fenā-yı ‘aşḳın ile mest-i bı  ̇̄-şu‘ūr  
Esrār-ı bı  ̇̄-medār be-ġāyet fütādedir 
 
63* 
 
mef‘ūlü mefā‘ı  ̇̄lü mefā‘ı  ̇̄lü fe‘ūlün 
Her kim ki ġam-ı dil-ber ile zār degildir  
Luṭf u2 kerem-i ‘aşḳa sezāvār degildir 
 
‘Uryān-tenān-ı reh-i tecrı  ̇̄de naẓar ḳıl  
Āsā̠r-ı fāżıl cübbe vü destār degildir3 
 
Sen cān-ı4 mücerredde gözet nūr-ı kemāli  
‘Ārif dedigim ṣūret-i dı  ̇̄vār degildir 
 

                                                           
1 feryād-ı: feryādı S1 
* 62 S1 33a, S2 54a, S3 46a, İ 38b 
* 63 S1 33b, S2 54b, S3 46a, İ 38b 
2 u: -S2 
3 -S2, S3, İ 
4 cān-ı: ḥāl-i 
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Ey müdde‘i nā-ehle1 taṣavvuf mu ṣatarsın  
Bi’llāh sefāhaṭdir o ı  ̇̄sā̠r degildir 
 
Tenhāca ḥarem-perver-i ma'şūḳdur anlar  
Erbāb-ı naẓar kimseye aġyār degildir 
 
Her kārı bıraḳ maḳṣadını2 kendiñe3 kār et  
Maṭlūba eren merdüm-i bı  ̇̄-kār degildir 
 
Pā-der-gil olur rāh-revān-ı reh-i ṣūret  
Bi-çāre reh-i cānda sebük-bār degildir 
 
Şeb-tabe-seḥer düşmen-i ḫˇāb olsa ne çāre  
Çeşm-t dil-i nā-ṭāli‘i bı  ̇̄dār degildir 
 
Mest-i mey-i bı  ̇̄-reng siyeh-mest-i ġam olmaz 
Peymāne-i ḫurşı  ̇̄d siyehkār degildir 
 
Germiyyet-i bāzār-ı ṭaleb yerli yerinde4  
Ortada metā‘5 kimse ṭalebkār degildir 
 
Ol kāle gül-i rūy-ı sepeddir bize Esrār  
En efḳarımız ṭālib-i nā-çār degildir 
 
Nev meslek-i efrāda giden Mevleviyānız  
Kimse bize bu rehde ḳafādār degildir 
 
64* 
 
mef‘ūıü fā‘ilātü mefā‘ı  ̇̄lü fā‘ilün 
Şāḫ-ı gülüñ hezār hezārān ġarı  ̇̄bi var  
Bāġ-ı maḥabbetiñ bu ḳadar ‘andelı  ̇̄bi var 
 

                                                           
1 nā-ehle: nā-ehl S2 
2 maḳṣadını: maḳṣūdunu S1 
3 kendiñe: kendine S2 
4 yerli yerinde: yer yüzünde S1 
5 metā‘: metā‘a S2 
* 64 S1 33b, S2 54b, S3 46b, İ 39a 
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Zülfü egerçi dām-ı belādır o āfetiñ  
Ḫod bir ṭarafda ġamze-i ‘āşıḳ-firı  ̇̄bi var 
 
Āvāre-i şu‘ūr u dǖçār-ı cünūn eder  
‘Uşşāḳa dürlü dürlü edā-yı ‘acı  ̇̄bi var 
 
Her teng-ḥavṣala eremez ẕevḳ-i himmete  
Ancaḳ elinde bir ṭaleb-i nā-şekı  ̇̄bi var 
 
Bilmez devā-yı derd-i dili neyleyem biri1  
Bı  ̇̄mār-ḫāne-i elemiñ2 çoḳ ṭabı  ̇̄bi var 
 
Esrār’a3 hem-sürūd olamaz āh u nālede4  
Bāġ-ı maḥabbetiñ bu ḳadar ‘andelı  ̇̄bi var 
 
65 
 
mef‘ūlü mefā‘ı  ̇̄lün mef‘ūlü mefā‘ı  ̇̄lün 
 
Yā Rab ne ‘iñāyetdir dildār-ı kerem-perver 
Nāz ile gelip benden bir lūle duḫān ister  
 
Ey dı  ̇̄de-i āteş-zād olṣun ocaġıñ5 ābād  
Mercān-ı sirişkinden verdiñ aña bir aḫker 
 
Dūd içme degil ḳaṣdı6 hicrān içün ‘uşşāḳa 
Gūyā o seḥāb ile ḫurşı  ̇̄d-i ruḫun örter 
 
Ẓann etme duḫān üfler ferdāya ṣalıp her dem 
Üftādesı  ̇̄ne yoḳdan ser-rişteler ‘arż eyler 
 
Lūle yerine verdim ol şūḫa süveydāmı  
Bir ḳulzüm-i āteşdir şimdi dil-i dūd-āver 
 
                                                           
1 biri: o biri S2 
2 elemiñ: dilimiñ S2 
3 Esrār’a: Esrār S2 
4 nālede: naleden İ 
5 ocaġıñ: ocaġın S3 
6 ḳaṣdı: ḳaṣd S1 
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Çıḳdıḳça duḫan-ı telḫ gül ġonce-i la‘linden  
Efkārımı dūdāsā başdan daġıda1 yek-ser 
 
Zāhid niçün içmezsin dildārın elinden dūd 
Nehy etdi mi ḫalḳ yāḫud men‘ etdi mi Peyġām-ber 
 
Sen dūda baḳarsın ḫod mey-nūş ederim bense2  
‘Aşḳım ile ma‘ẕurum dil-ber severim dil-ber 
 
Tā Bezm-i Elesti’den3 ben böylece ḥaşr oldum  
Bir elde müzāb-ı cām bir elde mey ü sāġar 
 
Aġzımda hemān hey hey4 ‘aḳlımda degil bir şey  
Destimde ayāġ-ı mey fikrimde hevā-yı ser 
 
Mādām ki ol fettān zülfünü eder tālān5 
Ṣad maḥşer olur bitmez dillerde bu ġavġālar 
 
Gehvārede6 āsāyiş vermedi baña ‘aşḳıñ7  
Mektebde iken etdim ġam defterini ezber 
 
Başdan başa ṭā‘atım maṭlūb-ı ḫarābatım  
Her kāre bir āyetim nüh neş’eye bir maẓhar 
 
Ey şūḫ cevānlıḳda ‘aşḳıñ belimi bükdü  
Ya‘ḳūb-ṣıfāt dı  ̇̄dem durmaz şeb ü rūz aġlar 
 
Terbiyyeñi görmüşdür ey dāye-i ġam ḥālā  
Ta vaḳt-i ṣabāvetden Esrār-ı cefā-perver 
 

                                                           
1 daġıda: daġıdır S2, S3 
2 bense: ben S2 
3 Elesti’den: Elest’den İ 
4 hey hey: mey mey S1 
5 eder tālān: tālān eyler S1 
6 Gehvārede: Gehvāre S2 
7 ‘aşḳıñ: ‘aşḳ S2 
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66* 
 
mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün 
Hezārıñ kārı eşk ile gülistānı ṣuvarmaḳdır 
Gülüñse feyż-i isti‘dādı pey-der-pey ṣararmaḳdır 
 
Dolaşma1 kū-be-kū bı  ̇̄-hūde ey ṣūfi-i bı  ̇̄-idrāk 
Ġaraż bir gün muḳaddem ḥaşrgāh-ı2 maḥva varmaḳdır 
 
Ṣabānıñ ḳaṣdı3 zülf-i yâre dönmekden dolaşmaḳdan 
O ejderhā-yı ḫˇāb-ālūdu āḫir-kār uyarmaḳdır 
  
Olup bir4 kūşede maḥv-ı temāşā semt-i vaḥşetden 
Ṣafāsı ‘ārifiñ hep ‘ālemiñ ẕevḳin çıḳarmaḳdır 
 
Baḳıp bilmez yüzünden rūy-ı maḳṣūdu görüp Esrār 
Maḥabbet bı  ̇̄-tenāḳus5 şāhid-i ma‘nāyı ṣarmaḳdır 
 
67* 
 
mef‘ūlü mefā‘ı  ̇̄lü mefā‘ı  ̇̄lü fe‘ūlün 
Kākül ki hevā-yı ser-i erbāb-ı cünūndur 
Her ḫalḳası bir maḥşer-i erbāb-ı cünūndur 
 
Kākül ki6 hep ‘uşşāḳı siyeh-baḫt-ı7 ġam eyler 
Sevdā gibi tāc-ı ser-i erbāb-ı cünūndur 
 
Derd ortaġıdır zümre-i sevdā-zedegāne 
Kūhsār ki8 ġam-perver-i erbāb-ı cünūndur 
 

                                                           
* 66 S1 34a, S2 55b, S3 47a, İ 39b 
1 Dolaşma: Ṭolaşdım S1 
2 ḥaşrgāh-ı: ḥaşregāh-ı S2 
3 Ṣabānıñ ḳaṣdı: Ṣabānıñ ḳaydı S1; Ṣabāḥıñ ḳaṣdı İ 
4 bir: -S1 
5 tenāḳus: tenāḳuş S1, S3, İ 
* 67 S1 34b, S2 55b, S3 47b, İ 39b 
6 ki: -S1 
7 baḫt-ı: baḫt u İ 
8 ki: -S2 



DÎVÂN   194 
 

La‘l-i lebi fikrinde olan ‘āşıḳ-ı zārıñ 
Dāġ-ı dili gül-şekker-i erbāb-ı cünūndur 
 
Dı  ̇̄vāne gibi muḥbir-i ṣādıḳ bulunur mu  
Gör Ḳays’ı ki peyġām-ber-i erbāb-ı cünūndur 
 
Her rı  ̇̄şte-i nūh nūr-ı1 nigeh-i sālik-i meczūb 
Zencı  ̇̄r gibi reh-ber-i erbāb-ı cünūndur 
 
Bir mıṣra‘-ı ber-cestedir Esrār bu dil kim  
Zı  ̇̄bāyiş-i ser-defter-i erbāb-ı cünūndur 
 
68* 
 
mefūlü fā‘ilātü mefā‘ı  ̇̄lü fā‘ilün 
Dil-ber edince perçem-i ḫun- ḫˇārı tārmār  
Gūyā ki ḳıldı ṭable-i ‘aṭṭārı tārmār 
 
Bir būy ṭutdu gülşeni feyż-i seḥer gibi  
Olmuş meger ki zülf-i siyeh-tārı tārmār 
 
Bir kez eliñden ol güzeliñ nūş edince mey 
Etdim elimde ḥāṣıl olan vārı tārmār 
 
Şemşı  ̇̄r-i "lā-fetā"2 leb-i Aḥmed’den3 urdu barḳ 
‘Ālemden etdi düşmen-i kerrārı tārmār 
 
Zı  ̇̄r-i beġalden eylesem iẓhār kālemi  
Ehl-i cihān ederdi bu bāzārı tārmār 
 
Sāḳı  ̇̄ bu rütbe mest edicek neydi dil-beri  
Olmuş ḫamı  ̇̄de kākülü destārı tārmār 
 
Bed-mestı  ̇̄-i celāl edip çeşm-i fitne-cū 
El-ḥamd etdi bezmden aġyārı tārmār 

                                                           
1 nūr-ı: nūr nūr-ı S2 
* 68 S1 34b, S2 56a, S3 47b, İ 39b 
2 "lā-fetā": Hadis-i Şerif. “Ali’den başka er yok. Zülfikar’dan başka kılıç yok.” 
3 Aḥmed’den: Aḥmed’iñ S1 
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Pey-rev olurdu Neyyir’e ammā ki eyledi 
Ḥüsn-i edāsı ḫāṭır-ı Esrār’ı tārmār 
 
69* 
 
fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 
Söylesem derdime maḥrem yoḳdur 
Gūyiyā ‘ālem ü ‘ādem yoḳdur 
 
Ser-te-ser āyı  ̇̄nedir deyr-i muġān 
Faḳat İskender ile Cem yoḳdur 
 
Derd-i ‘aşḳı kime ta‘bı  ̇̄r edeyim  
‘Aşḳ varken baña hem-dem yoḳdur 
 
Şimdilik ḫūn-ı1 ciger ṣarf ederim 
Dı  ̇̄dede ẕerre ḳadar nem yoḳdur 
 
Derd mi yoḳ nāle mi yoḳ āh mı yoḳ  
Ālet-i ġamda benim nem yoḳdur 
 
Ben ṣafām ile saña teslı  ̇̄mim  
Öldürürsen de begim ġam yoḳdur 
 
Ḫayli demdir dili ġayb etdim ben  
Sende ḳaldı hele şübhem yoḳdur 
 
Beni ġarḳ eyleyeli baḥr-i fenā  
Hem vücūdum görünür hem yoḳdur 
 
Kime derdim diyemem ey Esrār  
Söylesem derdime maḥrem yoḳdur 
 

                                                           
* 69 S1 35a, S2 56a, S3 47b, İ 40a 
1 ḫūn-ı: ḫavf-ı S1 
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70* 
 
mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ı  ̇̄lü fā‘ilün 
Her dem ki meclise o büt-i bı  ̇̄-bedel gelir 
Ol dem şarāb-ı telḫ bize pek güzel gelir 
 
Bi-ḳaydlık da ḳayddır ehl-i tekellüfe  
Terk-i emel o baḥsd̠e1 ‘ayn-ı emel gelir 
 
Bir derdnāk söz var ise söyle zāhidā  
Efsāne açma revnaḳ-ı bezme kesel gelir 
 
Cism-i nizār2 cāndan uṣandırdı ḫod beni3  
Yā Rab o gün olur mu ki peyk-i ecel gelir 
 
Cism-i ḫarāb kābil-i süknā-yı ġam degil  
Bilmem ne dem bu köhne bināya ḫalel gelir 
 
Ḥüsn elde iken eyle cefā bı  ̇̄-nevālara  
Kāfir seniñle söyleşecek bir maḥal gelir 
 
Taḳrı  ̇̄re muḳtedir degilim derd-i sı  ̇̄nemi  
Ḫūn-ı derūnum aġzıma nuṭḳa bedel gelir 
 
Besdir melāmetim baña sāḳı  ̇̄ şarāb ver  
Ḳayd etme neyse başıma ḥükm-i ezel gelir 
 
Esrār bezm-i meyde düşüp mest-i bı  ̇̄-şu‘ūr  
Geh āh u nāle geh lebime bir ġazel gelir 
 
71* 
 
mef‘ūlü fā‘ı  ̇̄lātü mefā‘ı  ̇̄lü fā‘ilün 
La‘liñ ki rinde ‘ālem-i meyden ḫaber verir  
Nūş-ı meye ḳadeḥ-be-ḳadeḥ gül-şeker verir 
                                                           
* 70 S1 35a, S2 56b, S3 48a, İ 40a 
1 emel o baḥsde: ehl o baḫtda S1 
2 nizār: zār S1 
3 beni: meni S2, İ 
* 71 S1 35b, S2 57a, S3 48a, İ 40b 
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Dilden bedı  ̇̄d olup ese̠r-i āteş-i ruḫuñ  
Bir naḫl-i şu‘le oldu ki bār-ı şerer verir 
 
Aḫẕ u ‘aṭāda cām-ı ‘araḳ la‘l-i dil-beriñ  
Yāḳūt-ı ābdārına ṣāfı  ̇̄ güher verir 
 
Ey dil ṣafāda her revişiñ1 cilvesin bir et  
Āyı  ̇̄ne-i maḥabbete şirket keder verir 
 
Ġarḳ-ı2 füyūż-ı ḥüsn-i nigeh eylemiş yine 
Esrār’a pı  ̇̄r-i meykede-i dil naẓar verir 
 
72* 
 
mefā'ı  ̇̄lün mefā‘ilün mefā‘ilün mefā‘ilün 
Egerçi ihtidā Ṭūr-ı tecellı  ̇̄den ẓuhūr eyler  
Velı  ̇̄ nūr-ı naẓar ‘irfān-ı Mūsı  ̇̄’den ẓuhūr eyler 
 
Şühūd-ı ‘aşḳ "beyne’l-ḳalb ve’l-idrāk" müdrikdir  
İki āyı  ̇̄neniñ remzi tesāvı  ̇̄den ẓuhūr eyler 
 
Ṣafā-yı şevḳidir3 dı  ̇̄dār-ı dildārā urur ‘aksi 
Ḥüsün Ḳays’ındır ammā vech-i Leylı  ̇̄’den ẓuhūr eyler 
 
Olursañ secde-ber ḫāk-i reh-i dildāra ol sā‘at  
Ġubār-ı kı  ̇̄myā rūy-ı temmennı  ̇̄den ẓuhūr eyler 
 
Egerçi aṣla fer‘iyyet mu‘aḫḫardır maḥabbetde  
Velı  ̇̄ ma‘nı  ̇̄de Meryem feyż-i ‘I  ̇̄sı  ̇̄’den ẓuhūr eyler 
 
Vücūd-ender-vücūd āsā̠r-ı te’sı̠  ̇̄r-i irādetdir  
Ḳalem-ender-ḳalemdir dest-i Mā‘nı  ̇̄’den ẓuhūr eyler 
 

                                                           
1 her revişiñ: cilve-revişiñ şen S1 
2 Ġarḳ-ı: ‘İzzet-i S2 
* 72 S1 35b, S2 57a, S3 48b, İ 40b 
3 şevḳidir: şevḳdir S2 
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Maḥabbet hey’et-i mecmu‘a-i Esrār’a naḳş oldu  
Bu sözler cümle ol Erjeng-i Ma‘nı  ̇̄’den ẓuhūr eyler 
 
73* 
 
mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ı  ̇̄lü fā‘ilün 
Dil mest-i ġam bir ‘āşıḳ-ı ḫāne-ḫarābdır  
Laḫt-ı ciger aña gül-i şem‘-i şarābdır 
 
Reng-i ümı  ̇̄d-i Kāf-ı sitiġnā-nişı  ̇̄ne yoḳ  
‘Anḳā orada āyinedār-ı serābdır 
 
Ḳanım ḳurutdu tā o ḳadar şu‘le-i ümı  ̇̄d  
Deryā-yı ye’s-i çeşmime bir ḳatre ābdır 
 
‘Aks-i ‘uluvv-i himmet açar dilde ṣafveti  
Reng-i sipihr-i cevher-i mir’āt-ı ābdır 
 
Tāk-ı şarābı çeşme-i ḫurşı  ̇̄dden ṣular  
Sı  ̇̄m-ābdārı1 mūġ-beçeniñ māh-tābdır 
 
Zehr-āb-ı ġam verir ciger āġūş-ı dı  ̇̄dede  
Ṭıfl-ı sirişke2 dāyesi de bed-cevābdır 
 
Dil-ḫānesinde eyle temennā-yı3 ‘āşıḳān  
Rindiñ du‘āsı meykedede müstecābdır 
 
Ferdā seniñle söyleşiriz ey felek yine  
Göñlüm o māh ile bu gece kām-yābdır 
 
Āgāh-ı4 ṭavr-ı yār bilir bu rümūzu kim  
Her dest rūy-ı müjde-res-i fetḥ-i bābdır 
 
Sāḳı  ̇̄ şarāb-ı vaṣl ile sı  ̇̄r-āb ḳıl beni  
Esrār keyf-i hecr ile ġāyet ḫarābdır 
                                                           
* 73 S1 35b, S2 57b, S3 48b, İ 40b 
1 Sı  ̇̄m-ābdārı: Sı  ̇̄m-ābdār S2 
2 sirişke: sirişk İ 
3 temennā-yı: temennayı S1, S3 
4 Āgāh-ı: Aña S1 
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Deryūze eyler dergeh-i Monlā-yı Rūm’dan  
Her bir ‘ināyeti kerem-i bı  ̇̄-ḥisābdır 
 
74* 
 
mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ı  ̇̄lü fā‘ilün 
Dil-ber bu bezm-i velvele-ārāya bir gelir  
Ol cām-ı kām dest-i temennāya bir gelir 
 
Tenhā nigāh eder gül-i ruḫsāra çeşm-i dil  
Musā bu şu‘lezār-ı tecellāya bir gelir 
 
Bikr-i1 dilindeki dem-i2 feyżi geçirme kim  
Rūḥu’l-Emı  ̇̄n Meryem-i ra‘nāya bir gelir 
 
Bir cür‘asın içincedir ‘aşḳıñ telāşı hep  
Reng-i cünūn mihre-i rüsvāya bir gelir 
 
Ẕevḳin3 çıḳar firı  ̇̄fte olma ṣafāsına  
Herkes bu sūrgāh-ı temāşāya bir gelir 
 
Ey bı  ̇̄-vefā güzelligiñ eyyāmı tı  ̇̄z geçer  
Neşv ü4 nemā o naḫl-i ḫod-ārāya bir gelir 
 
Esrār nutḳ-ı ‘Arżı  ̇̄’ye ḳābil mi pey-revi 
Bir rind-i nükte-dāndır o dünyāya bir gelir 
 

                                                           
* 74 S1 36a, S2 58a, S3 49a, İ 41a 
1 Bikr-i: Meger S2  
2 dem-i: -S2 
3 Ẕevḳin: Ẕevḳiñ S1, İ 
4 ü: -S2 
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75* 
 
mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ı  ̇̄lü fā‘ilün 
Dil şu‘le-i tecellı  ̇̄ ile pür-1zebānedir  
"Vādı  ̇̄-i Eymen"2 içre durur bir nişānedir 
 
Erbāb-ı feyże mevḥibe-i evvelı  ̇̄dir ‘aşḳ 
Feryād u nāle ṣoñrası nev‘an baḫānedir 
 
Yā Rab dǖçār-ı ‘aşḳıñ olanlar ḫamūş iken  
Mecẕūb-ı ‘aşḳ olmayana iddi‘ā nedir 
 
Ṭūṭı  ̇̄ kelāmını der ü dı  ̇̄vāra söylemez  
Ṣāfı  ̇̄ dilin ḫiṭābı ṣafāsın bulanadır 
 
Nāṣıḥ ferāġat eyle beni kendi ḥālime  
Deryā-nişı  ̇̄n-i ḥayret içün nāḫudā nedir 
 
Bilmez ḥükūmet-i ezelı  ̇̄ her felek-zede  
Bı  ̇̄-çāreniñ ḫuṣūmeti ṭavr-ı cihānadır 
 
Endı  ̇̄şe etme dı  ̇̄geri hep ẕevḳ ü şevḳe3 baḳ  
Fikr-i me’āli kevn ü fesādıñ4 fesānedir 
 
Feyż-i ṣabāḥ-ı ‘aşḳı görenler bilir ki hep  
Şām-ı ṭalebde neş’e ḫumār-ı şebānedir 
 
Tefhı  ̇̄m-i sırr-ı dehr içün Esrār telāşı ḳo 
Şi‘riñ ṣafāsı bir5 ġazel-i āşıḳānedir 
 

                                                           
* 75 S1 36a, S2 58a, S3 49a, İ 41a 
1 pür-; bir S1, S2 
2 "Vādı  ̇̄-i eymen": Kur’ân-ı Kerîm, Kasas Suresi, Ayet: 30. “Hz. Musa’ya Tur dağında sağ taraftan seslendik…” 
3 ẕevḳ ü şevḳe: şevḳ ü ẕevḳe S2, S3; ẕevḳ-i şevḳe S1 
4 fesādıñ: fesadın S2 
5 bir: bu S1 
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76* 
 
fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 
‘Aşḳ kim maṭlebü’l-meṭālibdir  
Tā ezelde1 ‘aṭā-yı vāhibdir 
 
Ġam-ı dildār ile2 geçen günler 
Her biri intihe’l-merātibdir 
 
Ehl-i zühdüñ ṣalāt u ṣavmı3 gibi 
‘Āşıḳa āh āh vācibdir 
 
Vāḳıfān-ı rümūz-ı devr-i ẓuhūr  
Her biri maṭlebinde ṭālibdir 
 
Luṭfu "mā-lā reʼet ve lā-semi‘at"4 
Ḳahrı ḫod eczelü’l-mevāhibdir 
 
Yem-i vaḥdetde ḳurtulur ı  ̇̄mān  
Keştı  ̇̄-i Nūḥ5 baḥre rakı  ̇̄bdir 
 
Vaḥdet ammā ḫuṣūs-ı maẓhardār  
Gör ki ‘aşḳ ādeme münāsibdir 
 
Dest-i ādemde açılır ḳapanır  
Kevn mecmū‘a-i ġarāyibdir 
 
Şān-ı ādem cihānda pey-der-pey  
Söylenir bir büyük menāḳıbdır 
 
Fehm eder yoḳ me’āliñ añlar yoḳ6  
Her biri pey-rev-i meẕāhibdir 
 

                                                           
* 76 S1 36b,S2 58b, S3 49b, İ 41b 
1 ezelde: ezelden S2 
2 dildār ile: dildārıña S1 
3 ṣavmı: ṣavm S1 
4 "mā-lā re’et ve lā-semi‘at": Arapça söz. “Görülmeyecek ve işitilmeyecek (kadar çok).” 
5 Nūḥ: nūr-ı İ 
6 yoḳ: yoḳdur S1 
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Ḥażret-i Mesn̠evı  ̇̄’den eyle ṭaleb  
O ki maṣḥūb-ı dı  ̇̄ne ṣāḥibdir 
 
Saña her beyti şān-ı Monlā’dan 
Gūyiyā nüsḫa-i Se̠vāḳıb‘dır  
 
Seyyidü’ş-Şāriḥ’ine bende olur  
Kim ki bu şerḥ-i ṣadra ṭālibdir  
 
Reh-i Monlā-yı Rūm’da Esrār  
Mürşidim1 her maḳāmda Ġālib’dir 
 
77* 
 
mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 
O bı  ̇̄-dimāġ ki ‘aşḳıñ şarāb ile degişir 
Tecellı  ̇̄ āteşini āfitāb ile degişir 
 
Bulursa sūfı  ̇̄ eger neş’esin ḫarābātıñ2 
Birer piyālesini biñ kitāb ile degişir 
 
Maḳām-ı raḥmet-i Ġaffār’ı görse zāhidler  
İbādetin güneh ü irtikāb ile degişir 
 
Ḳābūl olunsa ḫarābāta pādişāh eger  
Cihānı köhne ribāṭ-ı ḫarāb ile degişir 
 
O bı  ̇̄-nevā k’ola taḥṣı  ̇̄l-i mülk ḳaydında  
Ṣafā-yı faḳrıñı ṣad ıżṭırāb3 ile degişir 
 
Ṣaḳın ṣaḳın ṭaraf-ı fitneden emı  ̇̄n olma  
Hezār va‘deyi zı  ̇̄rā ‘itāb ile degişir 
 
Mecāz āteşiñe yansa bir göñül Esrār  
Şerāre pāresini āfitāb ile degişir 

                                                           
1 Mürşidim: Mürşid S2 
* 77 S1 37a, S2 59a, S3 49b, İ 41b 
2 ḫarābātıñ: ḫarābātın S2, S3 
3 ıżṭırāb: irtiḳāb İ 
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78* 
 
mef ‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ı  ̇̄lü fā‘ilün 
Bilmem o1 dil-beriñ bedeni nūrdan mıdır  
Yāḫud beyāż gerdeni kāfūrdan mıdır 
 
Verdikçe bāde sāḳı  ̇̄ ḫumārım2 füzūn olur  
Luṭf eyle kim o ġamze-i maḫmūrdan mıdır 
 
Ṣūfı  ̇̄ şarāb u şāhid ile ẕevḳe baḳ bu dem  
Va‘d-i va‘ı  ̇̄d fikri de maḥẕūrdan mıdır 
 
Ġamsız göñül ḳalır ise bir an3 helāk olur  
Ben añlamam ṣafā4 dil-i mesrūrdan mıdır 
 
Tezyı  ̇̄n-i ẓāhir ile degildir büṭūn-ı5 ḥāl  
Ḥālāt-ı bāde kāse-i faġfūrdan mıdır 
 
Nāy-ı gülūsu nāyı  ̇̄-i ‘aşḳıñ elindedir 
Ḥaḳḳ -ı edā terennüm-i Manṣūr’dan mıdır 
 
Esrār’ı ḥaşr etdi semā‘ içre muṭribā  
Ṣı  ̇̄t u ṣadā ḳudūmuna nāḳūrdan mıdır 
 
Iṭr-i viṣāl ü nefḫa-i basṭ ile doldu6 dil 
Āyā bu feyż-i7 Şeyḫ-i Nişābūr’dan mıdır 
 

                                                           
* 78 S1 37a, S2 59a, S3 50a, İ 42a 
1 o: āh İ 
2 ḫumārım: ḫumārı S1 
3 ḳalır ise bir an: bir an ḳalırsa S1, S2, S3 
4 ṣafā: ṣafā-yı S1, S2 
5 büṭūn-ı: bāṭın-ı S2 
6 doldu: ṭoldu S1, S2 
7 feyż-i: feyż-i ‘aṭā S2 
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79* 
 
mefā‘ı ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün fe‘ūlün 
Ḳanı ser-geşte-i inkār olanlar  
Ḳanı ol münkir-i dı  ̇̄dār olanlar 
 
Bugün görsün kimedir luṭf-ı dil-dār  
Ḳanı ‘āşıḳlara aġyār olanlar 
 
Bugün görsün ne devletler sürerler  
O ṣūretde faḳı  ̇̄r ü ḫˇār1 olanlar 

 
Bugün görsün diyārında ne şehdir 
Ġarı  ̇̄b ü bı  ̇̄-kes ü nā-çār olanlar 
 
Bugün seg gibi ḳalsın ṭaşralarda  
Bizimle düşmen-i bed-kār olanlar 
 
Bugün biz2 yār ile hem-meclis olduḳ 
O bezme girmedi hüşyār olanlar 
 
Seḥerde seyre geldi bāġa cānān  
Neler seyreyledi bı  ̇̄dār olanlar 
 
Edince iltifāt-ı ḫande-āmı  ̇̄z  
Gül-i ḫandāna döndü zār olanlar 
 
Ne kār-ı ḫūba mālik oldu seyr et  
Düşüp sevdālara bı  ̇̄-kār olanlar 
 
80* 
 
mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 
O ḫūb ṭıfldır ammā vefāyı ḫūb bilir  
Me’āl-i ḳadr-i dil-i āşnāyı ḫūb bilir 

                                                           
* 79 S1 37b, S2 59b, S3 50a, İ 42a 
1 ḫˇār: ḫor S1 
2 Bugün biz: Bugün ki S2, S3; Bugün İ 
* 80 S1 37b, S2 60a, S3 50b, İ 42a 
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O pādişāh-ı ḥüsün ḥāl-i ‘aşḳı ögrenmiş  
Ġulāmı1 olmaġa lāyıḳ gedāyı ḫūb bilir 
 
Ne çekdigim saña taḳrı  ̇̄re muḳtedir degilim 
Göñülden al ḫaber ol mā-cerāyı ḫūb bilir2 
 
Cevān-perestlere ‘ābid ḳıyās-ı nefs etme  
Naẓar-şinās olan ‘ārif Ḫudā’yı ḫūb bilir3 
 
Felek müsā‘ade eylerse bir gün Esrār’a4  
Der-i ‘ināyetiñe ilticāyı ḫūb bilir5 
 
81* 
 
fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 
Ḫˇāce6 ṭa‘n eyleme ben ser-ḫoşa düşdümse eger7 
Gözü dil-berde olanıñ ayaġı çoḳ sürçer8 
 
Ḥāk-i ẕilletde gil-ālūd isem ey ṣūret-bı  ̇̄n  
Gel derūnumda olan ‘izzetime eyle naẓar9 
 
Günehim bir ṣanemiñ zülfüne baġlandım odur  
Şimdi iḫvān-ı ṭarı  ̇̄ḳim beni tekfı  ̇̄r eyler 
 
Kāfir aġlardı eger görse perı  ̇̄şān ḥālim  
Beni bir derde düşürdü ki firāḳ-ı dil-ber 
 
Mübtelā-yı elem-i firḳat-i cānān olalı 
Ẓulm-i10 bı  ̇̄-dādı ḳoyup ḥālime devrān aġlar 
                                                           
1 Ġulāmı: Ġulām S1 
2 -İ 
3 -İ 
4 müsā‘ade eylerse bir gün Esrār’a: bir gün müsā‘ade eylerse Esrār S2 
5 -İ 
* 81 S1 37b, S2 60a, S3 50b, İ 42b 
6 Ḫˇāce: Ḫoca S1, S3, İ 
7 eger: ger S1 
8 -İ 
9 -İ 
10 Ẓulm-i: Ẓulm ü S3, İ 



DÎVÂN   206 
 

 
Nār-ı ḫüsrānda görüp ḥālime ḥayrān olma  
Vaḳt olur āteşi Allāh gülistān eder1 
 
Ben o mestem ki bu2 başımda mey-ālūd külāh  
Nice Cemşı  ̇̄d’e eder istese baḫş-ı efser 
 
Ḫırḳa tennūre küleh3 cümle mey-ālūd idi4  
İttifāḳan baña dūş oldu bugün ṣūfı  ̇̄-i ḫar 
 
Çoḳ şükür eyledi aḥvāline çün5 gördü beni  
Kūçe-i meykede6 üftādesi bı  ̇̄-pā7 bı  ̇̄-ser 
 
Tevbe teklı  ̇̄f edermiş baña gūyā ol dem  
Oturup yanıma bilmem ne fesāne söyler 
 
Bir uzun ḳıssa düzüp ḥūr-ı8 cinān ad ḳoymuş 
Neyleyim yoḳdur arasında se̠nā-yı dil-ber 
 
O tehı  ̇̄ sözlerini ṭūl-i dirāz eylemede 
Benim ammā yine fikrimde leb-ā-leb sāġar 
 
Bādeden ġayrısını yādıma alırsam eger  
Yazıla defter-i ‘uşşāḳda nāmım ebter 
 
Bādedir ba’is-̠i tertı  ̇̄b-i vücūd-ı ‘ālem 
Bāde oldu yine şūrı  ̇̄ş-dih-i ḥaşr-i9 maḥşer 
 
Bādedir ḥūr-ı10 Behişt olmaġa da bādı  ̇̄ hep  
Bāde-nūş etmege ol11 bezmde ebnā-yı beşer 
                                                           
1 eder: eyler S2 
2 bu: -S2 
3 küleh: külāh S2 
4 idi: edeli S2 
5 çün: çoḳ S1, İ 
6 meykede: meykedede S2 
7 bı  ̇̄-pā: bı  ̇̄-pāy S1 
8 ḥūr-ı: ḥūr u S3 
9 ḥaşr-i: ḥaşr ü S3 
10 ḥūr-ı: ḥūr u S3 
11 ol: o S2 
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Bādedir aḳdem-i ikrām-ı Ḫudā-yı mi‘rāc  
Bāde-nūş etmege gitdi o gece Peyġām-ber 
 
Yār peymāne-be-kef geldi bu bezme ammā 
Kimine zehr içirdi kimine gül-şeker1 
 
Zāhidi mest-i ġurūr ‘ābidi2 maġrūr etdi  
‘Āşıḳıñ ‘aḳlını yaġmālara verdi yek-ser 
 
Beni çirk-āb-ı melāmetde görüp ṭa‘n etme 
‘Āşıḳı dürlü-be-dürlü elem ü3 derde ṣalar 
 
Etme ta‘yı  ̇̄b ‘azı  ̇̄zim ki maḥabbet ḥāli  
Nice dı  ̇̄ndārlarıñ4 yüzü ṣuyun ḫāke döker 
 
Beni mey-ḫāneye dek eyledi pūyān5 āḫir 
Seni mescidde eden zühd ü ṣalāḥa maẓhar 
 
Dost içün āh u6 niyāz ise7 ġaraż ey ṣūfı  ̇̄ 
Mescidde eden zühd ü ṣalāḥa maẓhar 
 
Ḫaberiñ yoḳ ki seniñ secdeleriñ mescidde  
Beni bu ḥāle ḳoyan dil-beredir ser-tā-ser  
 
Ya nice ‘aṭf-ı nigāh eyleyeyim mescide kim  
Künc-i mey-hānede gördüm o bütü bāde içer 
 
Ṭavr-ı mestānem8 ile ṣanma şarāba ḳandım  
Çeşm-i maḫmūrunu gördükçe göñül bāde diler 
 

                                                           
1 gül-şeker: gül-be-şeker S2 
2 ‘ābidi: ‘ābid S3 
3 ü: -S2 
4 dı  ̇̄ndārlarıñ: dı  ̇̄dārların S1, S3, İ 
5 pūyān: pāyān S2 
6 u: -S2 
7 ise: -S1 
8 mestānem: mestāne S2 
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İḫtiyārım nerede zülfüñü boynuma ṭaḳıp  
Bı  ̇̄-muḥābā beni mey-ḫāneye her laḥẓa çeker 
 
‘Ahd-nāme diledim ḫaṭṭ-ı ruḫundan Esrār  
Yazdı “lā-ted‘u me’allāhi ilāhen āḫer”1 
 
82* 
 
fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 
Dilde kim ārzū firāvāndır  
Kimi pinhān kimi nümāyāndır 
 
Geh Zelı  ̇̄hā derim gehı  ̇̄2 Yūsuf  
Cümlesinden murād cānāndır 
 
Şimdi bir neş’e var ki3 ṭab‘ımda 
Sı  ̇̄ne gūyā ṣafāya ṭūfāndır 
 
Raḳṣ eder meyde hem-çü ṭıfl-ı ḥabāb  
Pı  ̇̄r-i endı  ̇̄şe mest ü ḥayrāndır 
 
Va‘desinden vefā umar ‘āşıḳ  
Aldanır ol perı  ̇̄ye insāndır 
 
Biz ki sāġar gedā-yı naẓrasıyız  
Kec-nigāh etse daḫı iḥsāndır 
 
Ḥiṣṣe-yābız gehı  ̇̄ cefāsından 
O da bir iltifāt-ı4 pinhāndır 
 
Elbet ‘uşşāḳa yār Ġālib’dir  
Şāhlar çāker-i cevānāndır 
 

                                                           
1 “lā-ted‘u me’allāhi ilāhen āḫer”: Kur’ân-ı Kerîm, Kasas Suresi, Ayet: 88. “Allah’la beraber başka Tanrı tutup tapma.” 
* 82 S1 38b, S2 61a, S3 51a, İ 43a 
2 gehı  ̇̄: geh S2 
3 ki: kim S1 
4 iltifāt-ı: iltifata İ 
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Reng-i gül-būseler1 ayaġından  
Gül-‘araḳ baḫş-ı mey-perestāndır 
 
Neş’emend-i nigāh-ı raġbetiñem  
Bir de la‘liñ şarābıña ḳandır 
 
Genc-i ‘aşḳıñla2 oldu māl-ā-māl  
Ṣanma sı  ̇̄nem tehı  ̇̄ce vı  ̇̄rāndır 
 
Şu‘le-i ḥayret içre hem-çü sipend  
Ṣūfı  ̇̄-i pāy-kūb-ı raḳṣāndır 
 
Vaṣf-ı rūyunda söylenen mıṣra‘  
Bir müretteb laṭı  ̇̄f dı  ̇̄vāndır 
 
Ders alır ḫˇāce-i cünūnumdan 
‘Aḳl bir kūdek-i sebaḳ-ḫˇāndır 
 
‘Aşḳ-ı Şems ile bāde-nūş edenin3 
Cāmı destinde mihr-i raḫşāndır 
 
Meşrıḳ-ı şems-i dı  ̇̄ndir dil-i4 zār  
Gördügüñ ẕerre ḫāveristāndır 
 
Hāliyā feyż-i Ḥażret-i Ġālib 
Cān-ı Esrār-ı nābe-sāmāndır 
 
Baña her bir nigāh-ı merḥameti  
Ḫasteye tāb mürdeye cāndır 
 
Dem-be-dem ilṭifāt u elṭāfı  
Başḳa in‘ām başḳa iḥsāndır 
 
Ser-güzeştim o şāh ile gūyā  
Ḳıṣṣa-i mūr5 bā-Süleymān’dır 
                                                           
1 gül-būseler: gül-būse S1 
2 ‘aşḳıñla: ‘aşḳınla S2 
3 edenin: idinen İ 
4 dil-i: dil ü S1 
5 mūr: mūrı  ̇̄ S2 
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83* 
 
mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün 
Ne dem ki dı  ̇̄de-i ḫūn-bāra la‘liñ ḳūt olmuşdur  
Nigāh-ı germimiz fevvāre-i yāḳūt olmuşdur 
 
Ṣanırlar Yūsuf-ı üftādedir çāh-ı zenaḫdānda  
Degildir lı  ̇̄k ḥālı  ̇̄ fitneden Hārūt olmuşdur 
 
Geçirmiş yaḳadan bir ḳuzuyu1 bu şeb iç etmiş şeyḫ  
Velı  ̇̄ ol şı  ̇̄r-meste2 kāşif-i nāsūt olmuşdur 
 
Görüp ḳaddin3 nigār-ı Arnabūd’uñ fikr-i cām etdim 
Ḳızılca bir ḳıyāmet ḳopdu kim al tūt olmuşdur 
 
‘Aceb bir vesme iken bir çaḳım otla tetiklenmiş4  
Meger ya ebruvānı vezne-i bārūt olmuşdur 
 
Şerār-ı ‘aşḳdan sārı  ̇̄dir aña feyż-i isti‘lā  
Ġubār-ı ḫāṭır-ı ehl-i hüner bārūt olmuşdur 
 
Gelir5 jeng-i ḫamūşı  ̇̄den küdūret tı  ̇̄z-güftāre  
Niyām6 şemşı  ̇̄r-i cevherdāra çün tābūt olmuşdur 
 
Yetişdir ṭōb edip çevġān-ı naẓmı ḳalma yārāndan  
Ki bu meydānda Esrār ḫaylice ur ṭut olmuşdur 
 

                                                           
* 83 S1 39a, S2 61b, S3 51b, İ 43b 
1 ḳuzuyu: ḳuzu S2 
2 şı  ̇̄r-meste: şı  ̇̄r-mest S1 
3 ḳaddiñ: ḳaddin S2 
4 tetiklenmiş: teklenmiş S1, S2 
5 Gelir: Gelip S2 
6 Niyām: Be-nām S1 
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84* 
 
mef‘ūlü mefā‘ı  ̇̄lün mef‘ūlü mefā‘ı  ̇̄lün 
Yūf boruṣun anlar kim bu ‘āleme çalmışlar  
Mey-ḫāne-i vaḥdetde yek başına ḳalmışlar 
 
Mestān1 ki degiller bisyār ile etdikde 
Ben çoḳ aradım ammā şimdilik azalmışlar 
 
Āyı  ̇̄ne-i sāġardan ‘aksini gören diller  
Deryā-yı ḫarābātıñ2 gird-ābına dalmışlar 
 
Āvāre midir ey dil göz süzmesi ḫūbānıñ 
Şeh-bāz-ı nigāhını evvel bize ṣalmışlar 
 
Hep himmet eder Esrār erbābına dünyāda  
Gāhı  ̇̄ce yetişmişler3 gāhı  ̇̄ce buñalmışlar 
 
85* 
 
mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün 
Ten-i ḫākı  ̇̄de ḳalb-i feyż-cū4 pejmürde olmuşdur  
O bir māhı  ̇̄-i ḳudsı  ̇̄dir ki berde mürde olmuşdur 
 
Şeb-ı firḳatde güm-reh5 ḳaldı dil ḫāl-i siyāhından6  
Şerār-ı aḫter-i baḫtım meger efsürde olmuşdur7 
 
Ne mümkündü8 anı başdan çıḳarmaḳ zümre-i ‘uşşāḳ  
Gül-i ṣad-berg-i ḥüsnü ġālibā pejmürde olmuşdur9 
 
                                                           
* 84 S1 39a, S2 62a, S3 52a, İ 43b 
1 Mestān: Mestāne S1, İ 
2 ḫarābātıñ: ḫarābātın S2, S3 
3 yetişmişler: yetişmede S1, S3, İ 
* 85 S1 39b, S2 62a, S3 52a, İ 43b 
4 feyż-cū: feyż-ḫū İ; feyżi çün S2 
5 güm-reh: gümde İ 
6 ḫāl-i: -S2 
7 olmuşdur: ḳalmışdır S1, S3 
8 mümkündü: mümkündür S2 
9 olmuşdur: ḳalmışdır S1 
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Benim müjgān-ı ḫūn-ālūdūma rengı  ̇̄n nigāh et gör  
O mey kim pençe-i mercān1 ile efsürde olmuşdur 
 
Eder ma‘nı  ̇̄-i bı ̇̄-gāneyle ülfet künc-i2 ‘uzletde  
Ki zı  ̇̄rā āşnālardan göñül āzürde olmuşdur3 
 
Meger olduñ o mihriñ ẕerre-i ihsānına maẓhar  
Nikāt-ı naẓmıñ ey Esrār a‘lā ḫurde olmuşdur 
 
86* 
 
fā‘ilātün fā‘lātün fā ‘lātün fā‘ilün 
Ḳayd-ı zülfe4 şol5 dili kim dil-ber-i eflāk urur  
Başına sevdā-yı küfr-i perçemiñ ḳalpaḳ urur 
 
Nūrdan ḳopṣun ḳolu pı  ̇̄r-i muġān kim zāhidiñ  
Alnına ser-ḫoş eliyle bir iki bardaḳ urur 
 
Pek soḳulma ef‘ı  ̇̄-i ḫançerden olma çāre-cū  
‘Aḳreb-i zülf-i siyehden6 zaḫmına tiryāḳ urur 
 
Bir avuç bārūt-ı efrencı  ̇̄dir ol kāfir-beçe 
Levh-i ‘uşşāḳı nişāngāh eyleyip ṭāḳ ṭāḳ urur 
 
Eyleyip peykānına7 ammā sengı  ̇̄n dilleri  
Şı  ̇̄şe-i tebhāle-i ‘uşşāḳına çaḳmaḳ urur 
 
Pest-ṭab‘ānı o fitne ẕevḳlenip8 eyler şaḳā  
Zümre-i aġyār-ı ester-sı  ̇̄rete ḳaltaḳ urur 
 

                                                           
1 mercān: müjgān S2  
2 künc-i: -S1 
3 olmuşdur: ḳalmışdır S1 
* 86 S1 39b, S2 62b, S3 52b, İ 43b 
4 zülfe: zülfüñe S2 
5 şol: şu S1 
6 siyehden: siyehdir S2 
7 peykānına: bı  ̇̄-gāne-i S1 
8 ẕevḳlenip: ẕevḳlenir S1 
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Ẓāhiren ol şeh-levend1 Esrār’a luṭf2 eyler velı  ̇̄  
Mār-ı tı  ̇̄r-āsā lisān-ı ḥāl ile mızraḳ urur  
 
87* 
 
mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün 
Ne dem ki yād-ı ruḫsārıyla3 çeşm-i ḫūn-feşān aġlar 
Benim-çün bülbül āh eyler yürekden ġonce ḳan aġlar 
 
‘Acāyib bülbülüm4 tūfān-ı gül ḫūn-āb-ı çeşmimdir  
Degildir jāle anda ḥālime hep gülsitān5 aġlar 
 
Henüz ben bı  ̇̄-günāhı pāre pare etdi ol ḫūn-rı  ̇̄z6  
Ṣaḳın ḳan damlıyor ẓann etme tı  ̇̄ġ-i ḫūn-feşān aġlar 
 
Degildir kūçesinde çeşme-sār7 ol şūḫ-ı bı  ̇̄-raḥmıñ  
Mezārında yine bir ‘āşıḳıñ seng-i nişān aġlar 
 
Hemān bir ben miyim zār u8 zebūnu9 çeşm-i ḳattāliñ  
Girerse pençe-i müjgāna elbet Ḳahramān aġlar 
 
Beni çoḳ aġladıp ḥālime çoḳ güldü o ṭıfl ammā 
‘Aceb bir āfet içün ol daḫı ḳanġı zamān aġlar 
 
Eger taḥrı  ̇̄r etsem fitne-i çeşmiñ10 edip te’sı̠  ̇̄r 
O kāfir mā-cerādan çeşm-i nūn-ı11 dāstān aġlar 
 

                                                           
1 şeh-levend: şeh-levende İ 
2 luṭf: -S1 
* 87 S1 40a, S2 62b, S3 52b, İ 44a 
3 ruḫsārıyla: ruḫsār ile S1 
4 bülbülüm: bülbül S1 
5 gülsitān: bı  ̇̄--kesān İ 
6 ḫūn-rı  ̇̄z: nev-ḫˇı  ̇̄zS1 
7 çeşmesār: çeşmsār S1 
8 u: -S2 
9 zebūnu: zebūn S2 
10 çeşmiñ: çeşmiñi S1, İ 
11 nūn-ı: pür-ḫūn S2 



DÎVÂN   214 
 

Benim ol bı  ̇̄-nevā kim berg ü bār-ı baḫtım āteşdir 
Yanar ḫırmengehimde şu‘le-i āfet-resān aġlar 
 
Göründü ittifāḳan iftirāḳım māh-ı mātemde1 
İki derdi bir etdi dı  ̇̄de vü dil yan-be-yan aġlar 
 
Cevābımdır Ḫulūṣ’a bu ġazel kim söylemiş Esrār 
Ġam-ı ḫaṭṭıñla şimdi fitne-i āḫir-zamān aġlar 
 
88* 
 
mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün 
O ṭıfl-ı nāz ‘acāyib şı  ̇̄ve-i reftāra mā’ildir  
Alıp göñlümü evvel ṣoñradan āzāra mā’ildir 
 
Ṭıfldır dürr ü2 gevher iledir eglencesi dā’im 
Anıñçün ‘āşıkın3 aġlatmaġa hem-vāra mā’ildir 
 
Ne ḥūr-ı Cennet’e ne ni‘mete mecbūr olur ‘āşıḳ 
Dil-i şeydāsı her ‘ālemde bir dildāra mā’ildir 
 
Raḳı  ̇̄b-ülfet olur her ġoncesi bu gülşen-i ḥüsnüñ 
Teḫālük eyledikçe bülbül ü gül ḫāra mā’ildir 
 
Nice kerre bu āteş-rūlarıñ nārına yanmışken 
Yine pervāne-i dil şu‘le-i dı  ̇̄dāra mā’ildir 
 
Ḫarābe-müşrif oldu dil perı  ̇̄ler żabṭına girdi  
Melekler bende-i tesḫı  ̇̄ri bir seḥḥāra mā’ildir 
 
Beni de ḫˇāh-nā-ḫˇāh etdiler ser-geşte-i rüsvā  
Göñül sevdāya sı  ̇̄ne ‘aşḳa4 dı  ̇̄de yāre mā’ildir 
 
Ne dem ki cānib-i taḳdı  ̇̄rden bir derd olur ḥādis ̠
Hemān laḥẓa dil-i ġam-perver-i Esrār’a mā’ildir 
                                                           
1 mātemde: mātemden S2 
* 88 S1 40a, S2 63a, S3 52b, İ 44a 
2 ü: -S1, S2 
3 ‘āşıḳıñ: ‘āşıḳān S3; ‘āşıḳıñ İ, S1 
4 ‘aşḳa: ‘aşḳ S2, İ 



215  ESRÂR DEDE 
 

 
Ġazelle eglenir hicrān hücūm etdikçe1 bı  ̇̄-çāre  
Gürūh-ı Mevlevı  ̇̄’niñ ṭab‘ı çün eş‘āra mā’ildir 
 
Çekildi ḫānḳāh-ı mihrde gül-bāng-ı envārı 
Felek bezm-i semā‘-ı Ḥażret-i Ḫünkār’a mā’ildir 
 
89* 
 
mef‘ūlü mefā‘ilün fe‘ūlün 
Dil çāker-i şāh-ı Mevlevı  ̇̄’dir 
Üftāde-i rāh-ı Mevlevı  ̇̄’dir 
 
Dervı  ̇̄ş ki şāh-ı ‘ālem olsa  
Muḥtāc-ı nigāh-ı Mevlevı  ̇̄’dir 
 
Her ṣubḥ felekde mihr-i cevvāl  
Yek şu‘le-i āh-ı Mevlevı  ̇̄’dir  
 
Ruḫsārı2 o nev-resı  ̇̄de mihriñ  
Bedr olmada māh-ı Mevlevı  ̇̄’dir 
 
Bu ‘izzet ü bu3 şerāfet-i dost  
Şāyeste-i cāh-ı Mevlevı  ̇̄’dir 
 
Ne çaġrışır on sekiz biñ ‘ālem 
Hep "ṭāle beḳāhu"4 Mevlevı  ̇̄’dir 
 
Tennūre açıp semā‘ eder çerḫ  
Ser-geşte-i rāh-ı Mevlevı  ̇̄’dir 
 
Dervı  ̇̄şidir āsumān o şemsiñ  
Me’mūn-ı penāh-ı Mevlevı  ̇̄’dir 
 

                                                           
1 etdikçe: etdikde İ 
* 89 S1 40b, S2 63b, S3 53a, İ 44b 
2 Ruḫsārı: Ruḫsār S2 
3 bu: -S2 
4 "ṭāle beḳāhu". Arapça söz. “(Allah) ömrünü uzun etsin.” 
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Esrār’ı1 şehāne etdiren nāz  
Başında külāh-ı Mevlevı  ̇̄’dir 
 
90* 
 
mef‘ūlü mefā‘ı  ̇̄lü mefā‘ı  ̇̄lü fe‘ūlün 
Ṣorma o perı  ̇̄ cevri baña yā neden2 eyler  
Bilmez bunu bir3 kimse ki ḥālā neden eyler 
 
Tel ḳırma viṣāl isteyerek ca‘d-ı4 bütāndan  
Zı  ̇̄rā ki seni dil gibi bir şāneden eyler 
 
Pervānesini görmedi mi ġonce-i şem‘iñ  
Bülbül ‘acabā yanmaġa pervā neden eyler 
 
Zencı  ̇̄r-i ḳażā mı ‘aceb ol zülf-i girih-gı  ̇̄r  
Her ṭutduġunu5 zümre-i dı  ̇̄vāneden eyler 
 
Bu cevr ü6 cefā ṭavr u7 ezā ey ṣaçı Leylā  
Āḫir seni bir ‘āşıḳ-ı dı  ̇̄vāneden eyler 
 
Ur seyl-i şarāba8 dil-i Esrār’ı ki sāḳı  ̇̄ 
Yoḫsa seni bir āh ile mey-ḫāneden eyler 
 
91* 
 
fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 
Bir daḫı dil kerem-i vaṣlı taḫayyül mü eder  
Yā o şeh ḫāne-i dervı  ̇̄şe tenezzül mü eder 
 

                                                           
1 Esrār’ı: Esrār’a S2 
* 90 S1 40b, S2 63b, S3 53a, İ 44b 
2 baña yā neden: baña yandan S3; yaña yandan S1 
3 bir: -S2 
4 ca‘d-ı: cevr-i İ 
5 ṭutduġunu: ṭutduġu S1 
6 ü: -S1 
7 u: -S2 
8 şarāba: şarāb S1 
* 91 S1 41a, S2 64a, S3 53b, İ 44b 
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Eline girmiş1 iken tı  ̇̄ġ-i sitem ol ẓālim  
Cigerim pārelemekde ya te’emmül mü eder 
 
Bı  ̇̄-vefā yāre düşen ‘āşıḳa eyvāh eyvāh  
Ḳaṣd-ı dildāra dil-i2 zār tahammül mü eder 
 
Nı  ̇̄m-bismil ḳodu şemşı  ̇̄r-i sitiġnāsı3 beni  
Merḥametsiz kerem-i ḳatle te’emmül mü eder 
 
Artırıp derdimi āḫir o ṭabı  ̇̄b-i nāzım  
Ḫaste-i muḫtażıra4 şimdi tecāhül mü eder 
 
Üşücek5 pençe-i hecriñe seniñ6 bir ḥayrān  
Hı  ̇̄ç ḫalās etmege bir kimse tekeffül mü eder 
 
Dāmen-i devlet-i Ḫünkārı ṭutanlar Esrār  
Ġayrı şāhıñ der-i cūduna tevessül mü eder 
 
92* 
 
mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ı  ̇̄lü fā‘ilün 
Ṣubḥ-ı bahār kim ‘alem-i zer-feşān çeker  
Gül-bāng-ı7 ārzū-yı reh-i gülsitān çeker 
 
Pāyına aḳdı ṣu gibi mevce gelip çemen  
Deryādır ol ki nezdine cūy-ı revān çeker 
 
Ḫˇāhişker olsa ḳaddiñe serv-i revān bulur8  
Cānānınıñ viṣālini elbetde cān çeker 
 

                                                           
1 girmiş: geçmiş S2 
2 dil-i: dil ü S1 
3 sitiġnāsı: istiġnā S2; müsteġnāsı S1 
4 muḫtażıra: muḫtaṣara S1, S2, S3 
5 Üşücek: Düşücek S1; O Şehin S2 
6 seniñ: düşeniñ S2 
* 92 S1 41a, S2 64a, S3 53b, İ 45a 
7 Gül-bāng-ı: Kātibānıñ S1 
8 bulur: olur İ 
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Cūş etdi mevc-i leşker-i encüm-şümār-ı berḳ  
Mı  ̇̄zān-ı keff-i ebre meger āsumān çeker 
 
Baḥr-i biḥār lüccesi1 tār-ı ḥisāb olup2  
Dünyāyı ṭūl ü ‘arżı girān-tā3-girān çeker 
 
Bālā-rev etmek istese ḳavvās tı  ̇̄rini  
Elbet kemānı kendüye doġru ‘ayān çeker 
 
Mi‘rāc-ı feyże Rūhu’l-emı  ̇̄ndir baṭ-ı şarāb  
Cān-ı sebük ki ‘aşḳ ile rıṭl-ı girān çeker 
 
Geldi dehān-ı ḫāme-i Esrār’a ‘aşḳdan  
Bir ma‘nı  ̇̄-i ġarı  ̇̄b ki ḥāsid zebān çeker 
 
Tebrı  ̇̄z-i lā-mekānda Şems-i ḥaḳı  ̇̄ḳatiñ  
Gül-bāng-ı kibriyāsını Kerrūbiyān çeker 
 
93* 
 
mef‘ūlü mefā‘ı  ̇̄lü mefā‘ı  ̇̄lü fe‘ūlün 
Yā Rab bu benim baḫt-ı siyāhım ne belādır  
Ḫurşı  ̇̄d-i cihāna naẓar etsem de ḳaradır 
 
Feryād eliñden sañā yā Rab bu baḫtıñ4 
Dünyāda ‘adāveti anıñ daḫı bañadır 
 
Yā Rab ne tükenmez bu muṣı  ̇̄bet bu melāmet  
Cān yandı göñül ḳalmadı cism ise fenādır 
 
Yā Rab hele bu ḫalḳa ne ḳıldım ki5 dem-ā-dem 
Gördükçe ġam-ı derdimi derler ki sezādır 
 

                                                           
1 lüccesi: pı  ̇̄çesi S1 
2 olup: olur İ 
3 tā: -S2 
* 93 S1 41b, S2 64b, S3 54a, İ 45a 
4 baḫtıñ: miḥnetiñ İ 
5 ki: ne S1 
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Her laḥẓa beni bir büte meftūn eder ‘aşḳ 
Her sevdigim āfet daḫı mecbūr-ı cefādır 
 
Gezdikçe düşer silsile-i zülf-i bütāna  
Yā Rab dil-i dı  ̇̄vāne ne özge büdalādır1 
 
Ben derd ü2 cefā çekmedeyim ḫalḳa ne olmuş  
Her birisi bir ṣūret ile ṭa‘ne-serādır3 
 
Yārān-ı ṭarı  ̇̄ḳat beni tekfı  ̇̄r ederler 
Kim bir ṣaneme bende olup ehl-i hevādır 
 
Bir yañadan aġyār yaḳar bir yañadan4 yār  
Bu āteş ile yandı göñül cümle hebādır 
 
Ṭa’n eyleme ‘uşşāḳ-ı perı  ̇̄şāna ‘azı  ̇̄zim  
Geldi mi seniñ başına hı  ̇̄ç ḥükm-i ḳazādır 
 
Dervı  ̇̄ş ola da düşmeye derd-i ġam-ı ‘aşḳa  
Bi’llāh anıñ sikkesi ālāt-ı riyādır 
 
Baş ḳoydum5 öñünde hele ben bir ṣanemiñ kim  
Her secdesı  ̇̄ne dı  ̇̄n ile6 ı  ̇̄mān fedādır 
 
Bir serv-ḳadiñ sāye gibi pāyına düşdüm  
Kim ḳāmeti7 ṭūbā-yı ciñān dinse sezādır 
 
Ben nūr-ı Muḥammed görürüm rūy-ı ṣanemden  
Sen söyle ki ey ṣūfi bu küfr ü bu ḫaṭādır 
 
Bu tarż-ı melāmet baña tā ḥükm-i ḳaderdir  
Men‘ eyle eger ḳādir isen ‘aşḳ-ı ‘atādır 
 

                                                           
1 büdalādır: belādır S1, S2 
2 ü: -S1 
3 ṭa‘ne-serādır: ṭa‘ne-sezādır S1, S2 
4 yañadan: yandan yandan S2 
5 ḳoydum: ḳodum S1 
6 ile: ü S1 
7 ḳāmeti: ḳāmet-i S1 
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Ol şūḫ cefā eylesin ancaḳ baña dā’im 
Bu düşdü benim ḥiṣṣeme takdı  ̇̄r-i Ḫudā’dır 
 
Etmezse baña neyleyeyim luṭf-ı1 tekellüm  
Bir derd2 ki bu çāresi her laḥẓa rızādır 
 
Aġyārā uyup eyledi bu bendeyi nālān3  
‘Aşḳında ise ṣādıḳ olan4 bir bu gedādır 
 
Ṣanmā uṣanır cevr ü5 cefā ile bu ‘āşıḳ  
Cevri baña her vech ile iḥsān-ı6 revādır 
 
Ammā ki ne çāre demez imiş o cefākar  
Esrār benim ‘āşıḳım olmaġa sezādır 
 
 
94* 
 
mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün 
Bu ġavvāsān-ı ‘aşḳıñ gevher-i ‘ummānı yoḳluḳdur 
Ġarı  ̇̄k-i baḥr-i tevḥı  ̇̄diñ7 ḫalāṣ-ı cānı yoḳluḳdur 
 
Geçer heftād u dü milletden8 evvel pāyede ‘āşıḳ 
Ṭarı  ̇̄ḳ-i nı  ̇̄stı  ̇̄niñ meẕheb-i ı  ̇̄mānı yoḳluḳdur 
 
Bütün varlıġa ḥükm eyler geçer her mülke aḥkāmı 
Ḫarāb-ābād ḳalb-i ‘aşıḳıñ sulṭānı yoḳluḳdur 
 
Sen ey ṣūfı  ̇̄ hemān var ol vücūd ile nuḫūsetde 
Cenāb-ı kibriyānıñ bizlere fermānı yoḳluḳdur  
 

                                                           
1 luṭf-ı: luṭf u S2 
2 derd: derde S1 
3 nālān: yalān S1 
4 olan: ola S1 
5 ü: -S2 
6 iḥsān-ı: iḥsān u S1, S2, S3 
* 94 S1 42a, S2 65a, S3 54b, İ 45b 
7 tevḥı  ̇̄diñ: tevḥı  ̇̄din S2 
8 dü milletden: devletden S1 
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Tekellüf ber-ṭarāf ey şeyḫ sen vaż‘-ı taṣalluf ḳıl 
Süḫan-dānān-ı maḥvıñ fażl ile ‘irfānı yoḳluḳdur 
 
‘Acāyib meẕhebe ẕāhibdir erbāb-ı ḥaḳı  ̇̄ḳat kim 
Ṣalāt ile zekātı ṣavm ile ḳurbānı yoḳluḳdur 
 
Ḥayāt-ı1 cāvidānı maḥv-ı maṭlūb ile ḥāṣıldır 
Mesı  ̇̄ḥā-meşrebānıñ nefḫa-i Raḥmān’ı yoḳluḳdur 
 
Vücūd bir ẓulmet-i bı  ̇̄-ḥadd ü pāyāndır ki taḫtında 
Olur cūşān āb-ı Ḫıżr-ı cāvidānı yoḳluḳdur 
 
Müẓāhirden bedı  ̇̄d olmuşdur amma bu tecellı  ̇̄yāt 
Görünmezler vücūda anların a‘yānı yoḳluḳdur 
 
Dem-ā-dem mevc-ḫı  ̇̄z olmaḳdadır maḥṣūlüm 
Men-i2 zārıñ ḥuṣūlāt-ı dil-i vı  ̇̄rānı yoḳluḳdur 
 
Meded āgāh ol ey derd-i hestı  ̇̄ye düşen nā-çār 
Bu derdiñ çāresi yoḳdur hemān dermānı yoḳluḳdur 
 
Durup peymānçe-i ḫiḍmetde dergâh-ı niyāzında 
Baña feyż -i cenāb-ı Ḥażret-i Dı  ̇̄vānı  ̇̄ yoḳluḳdur 
 
Egerçi ḫayli gevher ḥāṣıl etdim şi‘r ü inşāda 
Velı  ̇̄ Esrār-ı zārıñ defter ü3 dı  ̇̄vānı yoḳluḳdur 
 
Olur herkes der-i cūdunda bir elṭāfına maẓhar 
O şāh-ı kām-rānım bendeye iḥsānı yoḳluḳdur 
 
Cenāb-ı devlet-i Sulṭān Semā‘ı  ̇̄’niñ ṣafāsıyla 
Bütün dervı  ̇̄ş-i Esrār’ıñ dem-i4 devrānı yoḳluḳdur 
 

                                                           
1 Ḥayāt-ı: Ḥayātı S1 
2 Men-i: Ben-i S2 
3 ü: -S2 
4 dem-i: dem ü S1, İ 
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95* 
 
mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ı  ̇̄lü fā‘ilün 
Gelmiş o bı  ̇̄-vefā sebeb-i ḥayretim ṣorar  
Bilmezlenir de nāle-i pür-ḥasretim ṣorar 
 
Gāhı  ̇̄ce ġarḳ-ı lücce-i ḥayret olunca ben  
İbrām-ı nāz edip ṭaraf-ı fikretim ṣorar 
 
Cevr eyleme meded1 baña ey nā-ḫudāy teres  
Maḥşerde Ḥaḳ saña bu benim ẕilletim ṣorar 
 
Günde hezār kerre gelir derd-i bı  ̇̄-dirı  ̇̄ġ  
Gūyā seniñ eliñde n’olur ḥāletim ṣorar 
 
Bunca zamāndır āh ederim ol sitem-gerim  
Ne merḥamet bilir ne de keyfiyyetim ṣorar 
 
Ẓālim ḫarāb eder dil-i Esrār’ı cevr ile  
Ṣoñra gelir de ḫaṭır-ı bı  ̇̄-minnetim ṣorar 
 
96* 
 
mef‘ūlü fā‘ilātün mef‘ūlü fā‘ilātün 
Ol ġamzeler dem-ā-dem ḳanımıza girerler 
Şehr-i dili yıḳarlar ehl-i dili ḳırarlar  
 
‘Āşıḳ hemı  ̇̄şe nālān dil-berde ẓann u2 bühtān  
Bı  ̇̄-gāneler viṣāle teklı  ̇̄fsiz3 ererler 
 
Bülbül nedir fiġānıñ gülzār-ı ḥüsn ü ānıñ  
Zāġān-ı behmen āḫir güllerini dererler 
 

                                                           
* 95 S1 42b, S2 66a, S3 54b, İ 46a 
1 meded: -S2 
* 96 S1 42b, S2 66a, S3 55a, İ 46a 
2 u: -İ 
3 teklı  ̇̄fsiz: tekellüfsüz S2 
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Miḳdārı1 ehl-i Ḥaḳḳ ’ıñ yoḳ ‘indlerinde ḫalkıñ 
Ḥaḳ’dan ibā ederler ḫalḳa göñül verirler 
 
Esrār ‘aceb mi aġyār eylerse2 ḥaḳḳım3 inkār  
Ben böyle etdim iḳrār ‘āşıḳları yererler 
 
97* 
 
fe‘ilātün fe‘ilātün fe'ilātün fe‘ilün 
Rāh-ı pür-bı ̇̄mde sa‘y et der-i yāre er er 
Ḳat‘-ı menzil ederek baḥr baḥir hem ber ber 
 
Āstān-ı deri4 ḫākiñe yüzüñ pā-māl et 
Eylesiñ ḫāk-i reh-i dil-beri eşk-i ter ter 
 
Oldu peyveste-i eflāk sihām-ı dūdum  
Nı  ̇̄l-gūn oldu felek hem hedef-i me’se̠r se̠r 
 
Şı  ̇̄ve-i "naḥnü ḳasemnā"5yı6 tefekkür ḳıl kim  
‘Aḳıbet ẕillet ü ḫüsrāna olur müncer cer  
 
Girse ‘uşşāḳ eger nāra gülistān olur 
‘Aşḳ eder "berd ü selām"7 vermez aña ol8 ḫar ḫar 
 
Berḳ-ı ḫāṭif gibi var mebde’ine eyle sefer  
İstiṭālāt-ı nefesdir yola9 müste’ḫar ḫar 
 
Bāb-ı ḥayretde edip keff-i yed-i men‘ ü ‘atā  
Bı  ̇̄-ġaraẓ ḳur’a devām eyle dolaşma der der 
 
                                                           
1 Miḳdārı: Miḳdār-ı S2 
2 eylerse: eyler S3, İ 
3 ḥaḳḳım: ḥaḳḳımı S1 
* 97 S1 42b, S2 66a, S3 55a, İ 46a 
4 deri: der-i S1, İ 
5 "naḥnü ḳasemnā". Kur’ân-ı Kerîm, Zuhruf Suresi, Ayet: 32. “Dünya hayatında onların geçimliklerini biz taksim 
ettik.” 
6 ḳasemnāyı: ḳasemnā tā S1 
7 berd ü selām". Kur’ân-ı Kerîm, Enbiya Suresi, Ayet: 69. “Ey ateş! İbrahim’e karşı serin ve selamet ol.” 
8 ol: -S1 
9 yola: böyle S2 
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Armaġān eyledi gör mūrçe pāy-ı melāḫı  
Etdi pāyına Süleymān’ıñ anı ol1 zer zer 
 
Çoḳ tetebbu‘ ede gördüm niçe diḳḳat etdim  
Oldu tekrār-ı ḥurūf olmadı mükerrer rer 
 
Oldu maḥbūb-ı enām olduġu-çün rūy-i zerd  
Fi’l-mese̠l ‘āşıḳ-ı ḥasret-zedeye beñzer zer 
 
Servere ser vere gör sırra erem derseñ eger  
Serseri gezme ser-ā-ser bu serāyı ser ser 
 
Cümleye ḫayr ṣanıp gör dü cihānda ḫayrı  
Mün'adim ola cihāndan dile tā maḫşer şer 
 
Rūzgāra dayanıp etme bürūtüñ ber-bād  
Ede ber-bād esip vārın ecel2 çün ṣarṣar 
 
Güzer eyler felek-i aṭlasa çün sūzen-i āh  
Siper olmaz aña vermez felek-i aḫżar żar 
 
Er ḥużūrunda olur gevher ile seng ‘ayān3  
Ādem’iñ ḳadrini mı  ̇̄zān-ı naẓarla ṭarṭar 
 
Baḳma nā-maḥreme çeşm-i dil ile ki ḳapanır  
K’ola pūşı  ̇̄de muḥāzı  ̇̄-i ḥarām manẓar ẓar 
 
Şecer-i Sidre vü Tūbā ḳad-i4 dildāra göre  
Serv-i āzāde göre5 misl̠-i ṣanevber ‘ar‘ar 
 
Ne ḳadar olsa müzeyyen yiñe bu köhne ‘arūs  
Olur erbāb-ı kemāle göre lāġar ġar 
 
Gül gibi gülse gerekdir o cemāl-i ḫandān  
Ki ola hecr-i gül-endām ile nı  ̇̄lǖfer fer 
                                                           
1 ol: dil S1, İ 
2 ecel: açıl İ 
3 ‘ayān: ‘ayār S1 
4 ḳad-i: ḳad ü S1 
5 göre: gör S1 
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Germ-rev ol reh-i ‘aşḳ içre soġuḳ ṭutma1 yürü  
Gör ki serdlikde2 sefı  ̇̄l oldu ve müstaḥḳar ḳar 
 
Girmese āteşe āhen3 ola mı pür-cevher  
Seyf-i ḳāṭı‘ ola mı dögmese āhenger ger 
 
Eyle taṭhı ̇̄r-i derūn tā ki ola ḳalb selı  ̇̄m  
Yevm-i "lā-yenfā‘ū"da4 anı ṭaleb eyler ler 
 
Ādemiñ ḫāki vü aḥcārı dür ü misk ü5 güher  
Ḳalb gevher gerek anda olamaz ḫam mermer 
 
Bezm-i merdāne er ister giremez māde aña  
Rezm-i merdānda çoḳ kerre zene döner ner 
 
Eyle merdān-ı rehe bendeñi yā Rab hem-rāh  
Rāh-ı āsān6 ten-i ṣābir dil-i sevdāver ver7 
 
Leb-i yāḳūtuna öykündügü çün yāriñ la‘l 
Ṭaş olup ḳasḳatı ḳaldı ediben gevher her 
 
Her kimiñ mebde’ine8 rūḥu ede ‘avd u ‘urūc9  
Ṣanma Esrār anıñ cism-i laṭı  ̇̄fiñ10 yer yer 
 

                                                           
1 ṭutma: durma S2 
2 serdlikde: sertlikde S2 
3 āhen: dehen İ 
4 "lā-yenfā‘ū": Kurân-ı Kerîm, Enfâl Suresi, Ayet: 158. “… daha evvelden iman etmiş ve imanında bir hayır kazanmış 
olmayan hiçbir kimseye (o günkü) imanı asla faide etmez.” 
5 ü: -S2 
6 Rāh-ı āsān: Rāh-ı āstān S1 
7 sevdāver ver: sevdādır der S1 
8 mebde’ine: meydānına S1 
9 ‘urūc: ḫurūc S1 
10 laṭı  ̇̄fiñ: laṭı  ̇̄fin S3 
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98* 
 
mef‘ūlü fā‘ilātün mef‘ūlü fā‘ilātün 
Yā Rab sirişk-i dı  ̇̄de zehr-i çekı  ̇̄de midir  
Yā ejdehā-yı1 ḳahrıñ sūrāḫı dı  ̇̄de midir 
 
Gül-naḫle-i ümı  ̇̄dim efsürde etdi yek-ser  
Bād-ı semūm-ı āhım āteş vezı  ̇̄de midir 
 
Ruḫsarı zerd fāmım her kim görse der kim  
‘İlm-i belādan ayā bu bir çekı  ̇̄de midir 
 
Baḳ pençe-i müjemde berḳ-i sirişk-i pür-tāb 
Bir ḳanlınıñ elinde tı  ̇̄ġ-i keşı  ̇̄de midir 
 
99* 
 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
‘Āşıḳ elbet mescid ü mey-ḫānede tenhā gezer  
‘Aşḳ ile hem-pā2 olan her yerde bı  ̇̄-pervā gezer 
 
Bı  ̇̄-nevādır sāyesi seyrinde Cibrı  ̇̄l-i naẓar  
Ol hümā-sāye bu günlerde ḳatı bālā gezer 
 
Cümle bı  ̇̄-ser-māyelerde ḳaldı gūyā bu metā‘  
Şimdi bāzār-ı maḥabbetde ḳuru da‘vā gezer 
 
Cām-ı maḥv u nı  ̇̄stı  ̇̄niñ gerdişin seyr eyle kim  
Gūşe-i mey-ḫānede bir dūdmān ‘anḳā gezer 
 
Şāh-ı faḳra3 efseriñ keff-i niyāz-āsā4 açıp  
Kūçesinde ṣad hezār İskender ü Dārā gezer 
 

                                                           
* 98 S1 43b, S3 55b, İ 47a 
1 ejdehā-yı: ejderhā-yı S1, S3, İ 
* 99 S1 43b, S3 56a, İ 47a 
2 hem-pā: hebā S1 
3 faḳra: faḳr S1, İ 
4 niyāz-āsā: niyaz-āsān S1 
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Mest olmaḳdır ruḫ-ı dildāra baḳmaḳdan ġaraż  
Bādedir maḳṣad velı  ̇̄ elden1 ele mı  ̇̄nā gezer 
 
Oldum Esrār ol büt-i āşüfteniñ āşüftesi  
Nāmım ol günden berü dilden dile rüsvā gezer 
 
100* 
VE LEHU ḲADDESA’LLĀHÜ RŪḤAHU** 
 
mef‘ūlü mefā‘ı  ̇̄lü mefā‘ı  ̇̄lü fe‘ūlün 
Geldi2 seḥerı  ̇̄ bezm-i çemen seyrine3 dildār 
‘Arż eyledi çün ṣubḥ celı  ̇̄-şa‘şa‘a dı  ̇̄dār 
 
Sedd etdi ḫacāletle felek revzen-i mihri  
Ol ‘āli-cenāb göstericek şu‘le-i ruḫsār 
 
Ḫurşı  ̇̄d-i şafaḳ bismı  ̇̄l-i ġaltı  ̇̄de-i ḫūndur 
Her ṣubḥ anı ḳurbān eder ġamze-i ḫūn-ḫˇār 
 
Feyż-i nefesi bülbülüñ āvāze-i çepçap4  
Gül-būseleriñ ḫandesi revnaḳ-dih-i gülzār5 
 
Gül-bün içine murġ-ı şeb-āvı  ̇̄z misā̠li  
Ebr-i şafaḳa eylediler mihrde6 ber-dār 
 
Her ġonce birer şu‘le-i feyż-i dil-i āgāh  
Her lāle birer lūle-i7 ser-çeşme-i envār 
 
Rūḥ-ı mütecessid8 gibi mı  ̇̄nā görününce  
Ṣandım ki Mesı  ̇̄h eyledi bir devre-i9 tekrār 
                                                           
1 elden: aldı S1 
* 100 S1 43b, S2 67a, S3 56a, İ 47a 
** S3; Ve Lehu Ḳuddise Esrāru Rūhahu S1 
2 Geldi: Geldi mi S1 
3 seyrine: seyrāna S1 
4 çepçap: çehçeh S2 
5 Mısra vezne uymuyor. 
6 mihrde: mührede S1 
7 lüle-i: -S2 
8 mütecessid: müseccid S1 
9 devre-i: dūze-i S3, İ 
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Ḫod māye-i te’si̠r bu feyżiñ ese̠ridir  
Lāyıḳ mı demek gülşene āyı  ̇̄ne-i āsā̠r 
 
Teşrı  ̇̄fiñ ile ġonce-i dı  ̇̄dār açıldı 
Her ṭarḥ-ı çemen oldu bir āyı  ̇̄ne-i Esrār 
 
Her gūşe perı  ̇̄-ḫāne-i ḫūbān-ı1 nigārıñ 
Her sāyede biñ ‘āşıḳ-ı ḥayret-zedesi var 
 
101* 
VE LEHU ḲUDDİSE RŪHAHU** 
 
mef‘ülü fā‘ilātü mefā‘ı  ̇̄lü fā‘ilün 
Dil-ber edince perçem-i ġaddārı tārmār  
Gūyā ki ḳıldı ṭabla-i ‘aṭṭārı tārmār  
 
Bir būy ṭutdu gülşeni feyż-i seḥer gibi  
Olmuş meger ki2 zülf-i siyeh-tārı tārmār 
 
Bir kez3 elinden ol güzeliñ nūş edince mey  
Etdim elimde ḥāṣıl olan vārı4 tārmār 
 
Zı  ̇̄r-i baġalinden eylesem iẓhār ḳālemi  
Ehl-i cihān ederdi bu bāzārı5 tārmār 
 
Sāḳı  ̇̄ bu rütbe mest edicek neydi dil-beri  
Olmuş ḫamı  ̇̄de kākül-i destārı tārmār 
 
Bed-mestı  ̇̄-i celāl edip çeşm-i fitne-cū  
El-ḥamd etdi bezmden aġyārı tārmār 
 

                                                           
1 ḫūbān-ı: cūyān-ı İ 
* 101 S1 44a, S3 56a, İ 47b 
** S3; -S1, İ 
2 ki: ki zār S2 
3 Bir kez: Hergiz S2, İ 
4 vārı: vārımı S1 
5 bāzārı: zārı S1 
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Pey-rev olurdu Neyyir’e ammā ki eyledi  
Ḥüsn ü edāsı ḫāṭır-ı Esrār’ı tārmār 
 
 
ḤARFÜ’Z-ZĀ’* 
102** 
 
mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün 
Cihānda ḳadr-i vaṣl-ı yāri mehcūr olmayan bilmez  
Ḥarı  ̇̄m-i ḳurbu cā etmiş iken dūr olmayan bilmez 
 
Ṣafā-yı la‘l-i nāb-ı sāḳı  ̇̄-i mey-ḫāne-i vaṣlı  
Ser-ā-ser1 pertev-i bādeyle pür-nūr olmayan bilmez 
 
Ḳabūl ü2 ṭard-ı dergāh-ı ṭalebde ḥāl-i ‘uşşāḳı  
Temennā keçkūlü redd ile meksūr olmayan bilmez 
 
Dehān-ı şerḥa-i zaḫma zebān-zed oldu bu mıṣra‘ 
Nigeh zehr-ābını muḥtāc-ı kāfur olmayan bilmez 
 
Ṣadā-yı rişte-i āsā̠r-ı nāḫun-dest-i ceẕbemden 
Ne ḫurde naġmedir hem-ḥāl-i sanṭūr3 olmayan bilmez 
 
Ẓuhūr-ı ḫande-i nı  ̇̄m-i leb-i dil-berdeki ẕevḳi  
Çekip peymāne-i āzārı maḫmūr olmayan bilmez 
 
Ẓuhūr-ı vecd-i ‘aşḳa münkiriñ ṭa‘nın ‘aceb ṭutma4  
Bu sırrı5 geştegān-ı Vādı  ̇̄-ı  ̇̄ Tūr olmayan bilmez 
 
Egerçi terk-i ser erbāb-ı ‘aşḳa ‘ādet olmuşdur  
Velı  ̇̄ bir nükte var ol rehde Manṣūr olmayan bilmez 
 

                                                           
* İ; Fı  ̇̄- Ḥarfi’z-Zā’ S1, S3; Ġazeliyyāt Fı  ̇̄-Ḥarfi’z-Zā’ S2 
** 102 S1 44b, S2 67b, S3 57b, İ 47b 
1 Ser-ā-ser: Ser ser S1 
2 ü: -S1, İ 
3 sanṭūr: süṭūr S1 
4 ṭutma: etme S2 
5 Bu sırrı: Bu sır S3; Sırrı S2 
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Vücūduñ nūr edendir vāḳıf-ı sırr-ı cemāl-i dost  
Yanıp pervaneāsā mülḥiḳ-i nūr olmayan bilmez 
 
Vücūduñ ‘ayn-ı ẕevḳ et ṣūretā hecri ṭutup Esrār  
Bilir erbāb-ı dil ẕevḳinde mesrūr olmayan bilmez 
 
103* 
 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
Olmadı fikret bu vādı  ̇̄ içre dāmen-gı  ̇̄rimiz  
‘Ālem-i imkāna sıġmaz hey’et-i1 taḳdı  ̇̄rimiz 
 
Evvel-i evveldeki bir neş’eden terkı  ̇̄b olup  
‘Aks-i mir’āt-ı irādetdir yine taṣvı  ̇̄rimiz  
 
Bir bölük dı  ̇̄vāneyiz maḥkūmumuz olmuş cünūn 
Rişte-i efkârımız olmaz bizim zencı  ̇̄rimiz 
 
‘Arẓ-ı mülk ü2 māla baḳmaz ṭab‘ı vaḫşet-pı  ̇̄şemiz 
Olsa ḫāliṣ maḥabbetle olur tesḫı  ̇̄rimiz 
 
Tı  ̇̄ġ-i ḫūn-rı  ̇̄z-i ḳażādır āh-ı āteş-bārımız3 
Şu‘le-i dāġ-ı derūndur cevher-i şemşı  ̇̄rimiz 
 
I  ̇̄n ü ān Esrār’a perde olmaz illā bir zamān  
Olmasın rāh maḥabbetde hemān taḳsı  ̇̄rimiz 
 
104* 
 
mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ı  ̇̄lü fā‘ilün 
Şerḥ-i kitāb-ı ‘āleme bir metn-i muḥkemiz 
Lafẓ-ı ṭalebde ma‘nı  ̇̄-i maṭlūb-ı ādemiz 
 

                                                           
* 103 S1 44b, S2 68a, S3 57b, İ 48a 
1 hey’et-i: heşt S1 
2 ü: -S1 
3 āteş-bārımız: āteş-pāremiz S3; āteş-tābımız S2 
* 104 S1 45a, S2 68a, S3 57b, İ 48a 
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Ġaybiyye-i ‘ademde1 ẓuhūr-ı muḳaddemiz  
Bı  ̇̄-nāmlıḳda şöhret-i Ādem’den aḳdemiz 
 
Baḥr-i fenāda ġarḳa-i müstehlek olmuşuz  
Biz Nūh ile bün-i yem-i vaḥdetde hem-demiz 
 
Tahkı  ̇̄k edince Ḥaḳḳ aradan ḳılır2 naẓar 
Pı  ̇̄çı  ̇̄de mısra‘-ı nigeh-i ṭavr-ı mübhemiz 
 
Dı  ̇̄vāneyiz ki tefriḳamız ‘ayn-ı cem‘dir  
Gördükçe tār-ı kākül-i dildārı dirhemiz 
 
Nūr-ı ‘ināyet oldu bize şu‘le-i ‘itāb 
Me’mūr olursaḳ emr-i ‘acizle mükerremiz 
 
Çeşm-i semā‘-ı maḥv-ı temāşā edip bizi  
Baḥr-ı nigāh-ı Şems’de gird-āb-ı şeb-nemiz 
 
Biz Mevlevı  ̇̄ gürūhuyuz Esrār kevnde3  
‘İrfānımızla zāhid ü rinde müsellemiz 
 
Dāmān-ı tāb-ı Şems’e ṣarıldıḳ bu yolda hep  
Dūş-ı hevāda ẕerre-i nā-çı  ̇̄zden kemiz 
 
105* 
 
mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün 
Göñülde ceẕbe-i dı  ̇̄dār-ı dildār artar eksilmez  
Cihān-ı cāndır bu feyż-i envār artar eksilmez 
 
Benim baḫt-ı siyāhım revnaḳ-ı gülzār-ı ‘aşḳımdır 
Ẓuhūr-ı ḫaṭla reng ü zı  ̇̄b-i ruḫsār artar eksilmez 
 
Cihān-meşrebdir ol büt nā-4şinās-ı ḳadr-i merdümdür 
Anıñçündür raḳı  ̇̄b-i nā-be-hencār artar eksilmez 
                                                           
1 ‘ademde: ‘Ādem’de S1 
2 ḳılır: ḳalır S1, S2, S3, İ 
3 kevnde: gözde S2 
* 105 S1 45a, S2 68b, S3 58a, İ 48a 
4 nā-: -S1 
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Niçün tehdı  ̇̄d edersiñ vā‘izā erbāb-ı ‘iṣyānı  
Dem-ā-dem raḥmet-i erzān-ı Ġaffār artar eksilmez 
 
Hezārān1 la‘li iḥyā ṣad hezārān2 çeşmi ḳatl etse  
Yine kūy-ı ġamında bunca bı  ̇̄-mār artar eksilmez3 
 
Dem-i ülfet zamān-ı ḫaẓẓla ġāyet müttefiḳlerken  
Naẓar-nā-āşnāya dā’im estār artar eksilmez 
 
Eger ẕerre meveddet māye-gı  ̇̄r-i aṣl-ı ṣohbetse  
Taḫālüf vāki‘ olmaz luṭf-ı hem-kār artar eksilmez 
 
Telaḳḳı  ̇̄-kerde-i ġaybımdır ey Esrār bu mıṣra‘ 
Cihānda bendegān-ı rāh-ı Ḫünkār artar eksilmez 
 
106* 
 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
Berf-rı  ̇̄z olsa elem dehre4 yine gülşen biziz 
Ḫār-ı ġamdan ḥāliyā āsūde-pı  ̇̄rāmen biziz 
 
Nutḳumuzda ma‘ni-i rūşen gibi olduḳ ‘ayān  
Kārbān-ı naẓm içinde būy-ı pı  ̇̄rāhen biziz 
 
Vuṣlat-ı ‘I  ̇̄sı  ̇̄-i cāna ḳayddır cism-i nizār  
Ülfet-i bālāmıza māni‘ olan sūzen biziz 
 
Hey5 ‘aceb şeb-perver-i hicrān-ı kūy-i yār iken  
Şem‘ der-dest-i sürāġ-ı "vādi-i Eymen"6 biziz 
 
Cem‘ ü farḳıñ nüktesin bizden görür ehl-i yaḳı  ̇̄n 
Şimdi rūy-ı kā’ināta dı  ̇̄de-i rūşen biziz 

                                                           
1 Hezārān: Hezārın S3, İ 
2 hezārān: hezārın S3, İ 
3 -S1, S3, İ 
* 106 S1 45b, S2 68b, S3 58a, İ 48b 
4 dehre: dehr S1 
5 Hey: Ey S1 
6 "vādi-i Eymen": Kur’ân-ı Kerîm, Kasas Suresi, Ayet: 30. “Hz. Musa’ya Tur dağında sağ taraftan seslendik…” 
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Dil gibi ḥadd-i sürāġ-ı ḳudsdür nāsūtumuz  
Nāẓır-ı nüzhetgeh-i lāhūt olan revzen biziz 
 
Dest-i pür-şūr-ı cünūnuñ zār u ser-gerdānıyız  
Mevc-i cūy-ı eşkden zencı  ̇̄r der-gerden biziz 
 
Bir ṭılısm-ı feyżdir Esrār her bir mıṣra‘ım 
Gevher-i vālā-bahā-yı tab‘ için maḫzen biziz 
 
107* 
 
fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 
Ne Süleymān ne Selı  ̇̄m’iñ ḳuluyuz  
Ḥażret-i Rabb-i Raḥı  ̇̄m’iñ ḳuluyuz 
 
Ḫusrev-i ‘āleme yoḳ minnetimiz  
Öyle bir şāh-ı kerı  ̇̄miñ ḳuluyuz 
 
‘Ārif-i ehl-i fenā çākeriyiz 
Sālik-i merd-i ‘adı  ̇̄miñ ḳuluyuz 
 
Bendelik eyler iseñ kendinedir1  
Ṣanma biz ḥūr-ı2 na‘ı  ̇̄miñ ḳuluyuz 
 
Güher-i ḳābiliyet ‘āşıḳıyuz  
Añlama kim zer ü sı  ̇̄miñ ḳuluyuz 
 
Muḫdisāt ister ise yoḳ olsun  
Cāndaki feyż-i ḳadı  ̇̄miñ ḳuluyuz 
 
Cāhil-i münkire derseñ ḫar u ḫūk  
Ārif-i sırr-ı ‘alı  ̇̄miñ ḳuluyuz 
 

                                                           
* 107 S1 45b, S2 69a, S3 58b, İ 48b 
1 kendinedir: kendine S2 
2 ḥūr-ı: ḥūr u S3, İ 
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Pādşāḫāne-1edāyız Esrār 
Ya‘ni Ḫünkār-ı ‘azı  ̇̄miñ ḳuluyuz 
 
108* 
 
mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 
Ṭarı  ̇̄ḳ-i Eymen ile kūhsāra dek gideriz  
Ḫayāl-i yār ile dı  ̇̄dār-ı yāre dek gideriz 
 
Ṣoġuk raḳı  ̇̄b ile biz bülbül-i şitā-zedeyiz  
Nesı  ̇̄m-i āh ile ammā bahāra dek gideriz 
 
Dü dı  ̇̄de ḳan dökerek vādı  ̇̄-i maḥabbetde  
Ezelde göñlüm alan şı  ̇̄vekāra dek gideriz 
 
Seniñle dest ü girı  ̇̄bān u dāmen-ender-kef  
Dilā ḳarārgeh-i aḫẕ-ı sāra dek gideriz 
 
Benim ki sı  ̇̄nem açıp cānım aġzıma aldım  
Ḥayāt-ḫāne-i būs u kenāra dek gideriz 
 
Biziz o taḫta-nişı  ̇̄nān-ı baḥr-i ḥayret kim  
Sevād-ı maḥv denir bir kenāra dek gideriz 
 
Biz ol nesı  ̇̄m-i seḥer-ḫı  ̇̄z-i āh vāhız kim  
Verā-yı perde-i zülf-i nigāra dek gideriz 
 
Maḥabbeti giderek ḥadd-i ‘aşḳa bāliġ edip  
Nihāyet ‘ālem-i ḥüsne ḳarāra dek gideriz 
 
Egerçi tāḳat-ı reftār ḳalmadı ammā 
Yüz üstüne yine ol ġam-güsāra dek gideriz 
 
Belā-yı cānımızıñ intihāsı yoḳ hayfā 
Egerçi derd-i ten ile mezāra dek gideriz 
 

                                                           
1 Pādşāḫāne: Pādişāne S2 
* 108 S1 46a, S2 69b, S3 58b, İ 49a 



235  ESRÂR DEDE 
 

Fenā-yı ‘aşḳ ile bı  ̇̄-pā vü dest olduḳ ki  
Vücūd-ı nāmı añılmaz diyāra dek gideriz 
 
Misāl-i ṭōb bu meydānda olmuşuz ġalṭān  
Dönüp dolaşaraḳ ol şeh-süvāra dek gideriz 
 
Sülūk-ı maḥvımızı ḫārice çıḳarmayarak  
Nihān-ḫāne-i pāyān-ı kāra dek gideriz 
 
Gören ṣanır bizi pā-der-gil-i ḫarābatız  
‘İmāret-i ezel-i pāydāra dek gideriz 
 
O şāh-bāz-ı fenāyız ki lā-mekān içre  
Kerūbiyān-ı beḳāyı şiḳāra dek gideriz 
 
Bu āh u nāle ki vardır derūnda Esrār 
Göñül göñül diyerek kūy-ı yāre dek gideriz 
 
Kemı  ̇̄ne çāker-i aṣḥāb u āl-i Aḥmed olup  
İleşmeyiz ṭaraf-ı çār-yāre dek gideriz 
 
‘Alı  ̇̄’yi Ḥażret-i Ṣıddı  ̇̄ḳ’dan ayırmayaraḳ  
Bu yolda Ḥayder ile yār-ı ġāra dek gideriz 
 
Çehār-yāriñ olup pey-revi girip cem‘e  
Resūl-i pür-kerem-i Kirdgār’a dek gideriz 
 
Biziz o nāle-i şeb-gı  ̇̄r-i ‘aşḳ-ı Aḥmed kim  
Ḥarı  ̇̄m-i ḫāṣṣ-ı Ḫudāvendgār’a dek gideriz 
 
109* 
 
mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün 
İşitdim ki seni ġayra sevildi ey mürüvvetsiz 
Göñül şimdi sitem ḳadrini bildi ey mürüvvetsiz 
 

                                                           
* 109 S1 46b, S2 70a, S3 59a, İ 49a 
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Eger enbı  ̇̄ḳ-i müjgāndan güi-i yāḳut süzdüm ben  
Velı  ̇̄ ḫayli ciger-pārem1 sıḳıldı ey mürüvvetsiz 
 
Gözüm yaşına şimden ṣoñra2 raḥm etme3 ne ḥācetdir  
Ki ḳanlu pençe-i müjgān sildi ey mürüvvetsiz 
 
O rütbe4 ḳan yutdu dil ki5 fikr-i reng-i la‘liñle  
Ḫumār-ı zehr-ḫandiñden ayıldı ey mürüvvetsiz 
 
Cihān-ı derd özge ‘ālem imiş böyle bilmezdim  
Cefā luṭf u keremden çoḳ sevildi ey mürüvvetsiz 
 
Yapıp aġyārı yıḳdıñ bu cihān-ı ‘aşḳı kim dildir6  
Bir ev yapmaḳ içün ‘ālem yıḳıldı ey mürüvvetsiz 
 
Rakibe nı  ̇̄m-ḫandiñ bā’is-̠i efġān-ı ‘uşşāḳdır  
Olur peyveste ‘ayyūḳa inildi ey mürüvvetsiz 
 
Unutduñ ḫayf Esrār’ı7 vefā-nā-āşnā ẓālim  
Yolunda çekdigi hı  ̇̄çe ṣayıldı ey mürüvvetsiz 
 
110* 
 
mef‘ūlü fā‘ilātü mefā ‘ı  ̇̄lü fā‘ilün 
Fikr-i ‘iẕar-ı zülf ile dopdolu sı  ̇̄nemiz  
El-ḥamd şeb-çerāġ ile pürdür ḫazı  ̇̄nemiz 
 
Ḳandan gelirse seng-i melāmet gögüs gerip  
Düşmez telāşa mevc gibi āb-gı  ̇̄nemiz  
 

                                                           
1 ciger-pārem: cigerim yārem S1 
2 ṣoñra: girü S2 
3 etme: etmek S1 
4 rütbe: denli S2 
5 ki: kim S1 
6 dildir: dildār S1 
7 Esrār’ı: Esrār S1, İ 
* 110 S1 46b, S2 70b, S3 59b, İ 49b 
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Ṭutdum sevād-ı Hind-i ḫayāliñ metā‘ını1 
Pürdür ‘abı  ̇̄r-i zülf-i süḫanla sefı  ̇̄nemiz 
 
Tā za‘ferāna döndü bu dil-ḫaste-i iftirāḳ 
Reng-i neşāṭ bulmadı cism-i kemı  ̇̄nemiz 
 
Esrār olup mücāvir-i mey-ḫāne-i fenā 
Şimdi Ġalaṭa’dır bizim el-ḥaḳ Medı  ̇̄nemiz 
 
111* 
 
mef‘ūlü mefā‘ı  ̇̄lü mefā‘ı  ̇̄lü fe‘ūlün 
Sāḳı  ̇̄ ḳanı şol cām-ı şarāb-ı ṭarab-engı  ̇̄z 
Rindānı ḳıla mest-i ḫarāb-ı ṭarab-engı  ̇̄z  
 
Sāḳı  ̇̄ ḳanı şol meclisi gird-āb-ı mey edip 
Ġarḳ olduġumuz ‘ālem-i āb-ı ṭarab-engı  ̇̄z 
 
Sāḳı  ̇̄ ḳanı şol çeşmimizi2 ḳana boyardı 
Ṣad girye-i şevḳ-i mey-i nāb-ı ṭarab-engı  ̇̄z 
 
Sākı  ̇̄ ḳanı şol bāde-i ‘aşḳıñda dil ü cān 
Raḳṣān idi emsā̠l-i ḥabāb-ı ṭarab-engı  ̇̄z 
 
Sāḳı  ̇̄ ḳanı şol va‘de-i ‘iḳbāl bu semte  
Güldür bizi hey3 ‘işve-me’āb-ı ṭarab-engı  ̇̄z 
 
Āyā bu enı  ̇̄n ü bu figān bitmeyecek mi  
Esrār çalınmaz mı rebāb-ı ṭarab-engı  ̇̄z 
 

                                                           
1 metā‘ını: metā‘ın S1 
* 111 S1 46b, S2 70b, S3 59b, İ 49b 
2 çeşmimizi: cismimizi S1 
3 hey: ey S2 
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112* 
 
mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün 
Göñül taḳrı  ̇̄r-i ‘aşḳ etme ki ol taḳrı  ̇̄r ḳabūl etmez 
Bu bir ‘illetdir ey1 dil yāresi ta‘mı  ̇̄r ḳabūl etmez 
 
Gehı  ̇̄ rūy-ı ḳaderden cilvesi gāhı  ̇̄ ḳażādan lı  ̇̄k 
Bu lafẓıñ mübtedā-yı vaḥdeti taḳdı  ̇̄r ḳabūl etmez 
 
Ḫayāl-i ḫˇāba beñzer ‘aşḳıñ āsā̠r-ı tecellı  ̇̄si  
Velı  ̇̄ ol şāhid-i ma‘nā hemān ta‘bı  ̇̄r ḳabūl etmez 
 
Çü nā-maġbūtdur der-ḳayd-ı ‘aşḳ olduḳda bir ‘āşıḳ 
Anıñçün rişte-i temkı  ̇̄n ṭutup zencı  ̇̄r ḳabūl etmez 
 
Kitāb-ı dilde gerçi āyet-i ‘aşḳı oḳur idrāk 
Hemān elfāẓa sıġmaz ma‘nı  ̇̄si tefsı  ̇̄r ḳabūl etmez 
 
 
ḤARFÜ’S-SİN* 
113** 
 
fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 
Bikr-i fikre leb-i ma‘nādan erer feyż-i nefes 
Veled-i ḳalbe2 Mesı  ̇̄hā’dan erer feyż-i nefes 
 
Tı  ̇̄re-ten rūḥ olur olsa vezān bād-ı naẓar  
Ṣaḥn-ı Ḳāf’a per-i ‘Anḳā’dan erer feyż-i nefes 
 
Şı  ̇̄şe rū-māl-i niyāz olmayıcaḳ etmez cūş  
Muṭribe ḳulḳul-i mı  ̇̄nādan erer feyż-i nefes 
 
Ṣanma her şūret-i bı  ̇̄-ma‘nı  ̇̄-i bı  ̇̄-idrāke 
‘Aşḳ gibi nükte-i peydādan erer feyż-i nefes 
 
                                                           
* 112 S1 47a, S3 59b, İ 49b 
1 ey ey: ey S1 
* İ; Fı  ̇̄- Ḥarfi’s-Sin S1, S3; Ġazeliyyāt Fı  ̇̄-Ḥarfi’s-Sin S2 
** 113 S1 47a, S2 71a, S3 61a, İ 50a 
2 ḳalbe: ḳalb-i S1 
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Būy-ı dil-ber gelir āh eylese ‘āşıḳ ġamdan 
Var ise zülf-i dilārādan erer feyż-i nefes 
 
Na‘tını1 vird-i seḥergāh eden üftādelere2  
Hem-çü Cibrı  ̇̄l-i "ev ednā"dan3 erer feyż-i nefes 
 
Ḳoyma peymānçe-i ‘arż-ı4 niyāzı Esrār 
Bir gün ol şāh-ı mu‘allādan erer feyż-i nefes 
 
Nutḳ-ı pāk ile edip Mesn̠evi’yi mürşid-i kül  
‘Āleme Ḥażret-i Monlā’dan erer feyż-i nefes 
 
114* 
 
müfte‘ilün müfte‘ilün fā‘ilün 
Luṭf-ı Ḫudā’dır yine feryād-res 
Sa‘y ti ṭaleb cümle hevesdir heves 
 
Āteş-i fitne olıcak şu‘le ger  
Hı  ̇̄ç dayanır mı öñüne ḫār u ḫas 
 
Bı  ̇̄-sebebidir sebeb-i bı  ̇̄-5fütūr  
Bir yola düş kim ola bı  ̇̄-pı  ̇̄ş ü pes 
 
Māye-i taḥṣı  ̇̄l odur bi’l-fi‘il  
‘Aşḳdan um ġayrıdan ümmı  ̇̄di kes 
 
Ser-ḫoş-ı rüsvāy-ı mey-i ‘aşḳ olan  
Çekmedi bir vech ile bı  ̇̄m-i6 ‘ases 
 

                                                           
1 Na‘tını: Na‘tın S2 
2 üftādelere: üftādeler S1 
3 "ev ednā": Kur’ân-ı Kerîm, Necm Suresi, Ayet: 9. ““Bu suretle o, (peygambere) iki yay kadar yahut daha yakın oldu 
da.” 
4 ‘arż-ı: ‘arż u S2; ġaraż-ı İ 
* 114 S1 47b, S2 71a, S3 61a, İ 50a 
5 bı  ̇̄-: nā- S3 
6 bı  ̇̄m-i: bı  ̇̄m ü S2, İ 
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Sāġarı1 peymānesi yoḳ ortada  
Neş’esi la‘linden olur muḳtebes 
 
‘Āşıḳa Esrār bulunmaz hele  
Dergeh-i dil-ber gibi bir mültemes 
 
115* 
 
fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 
Gün olur mu ki edem pāy-ı dil-ārāmı būs  
Baḫtım el vere mi olmayan ayaḳdan me’yūs 
 
Eyle teşrı  ̇̄f-i ḳudūmuñ bizi ey ḳaşı kemān  
Muṭrib-i dil niçe bir sı  ̇̄ne döge çün def ü kūs 
 
Leb-i cān-perveri yādıyla o rūh-ı maḥżiñ  
Cān u cān cān deyü feryād edip iñler nāḳūs 
 
Yürü var meykede-i ‘aşḳda gök ser-ḫoş ol2  
Bengveş sersem eder ādemi zerḳ-i ṣālūṣ 
 
Yārdan ġayra3 naẓar eylemedir ‘ār aña4  
‘Āşıḳa yār gerek istemez ‘ār u nāmūs 
 
Var mı bu dehrde bir ḳaṣr-ı emel5 kim āḫir  
Ser-nigūn eylemeye6 anı bu çerḫ-i menkūs 
 
Olması7 bār-keş-i8 salṭanat oldu daḫı9 güç  
Yūsuf'u eylemeden10 çāh-ı belāya maḥbūs 
 
                                                           
1 Sāġarı: Sāġar-ı mey S1 
* 115 S1 47b, S2 71b, S3 61a, İ 50a 
2 Yürü var meykede-i ‘aşḳda gök ser-ḫoş ol: Rind-meşreb ola gör meykede-i ‘aşḳda kim S1, S2 
3 ġayra: ġayrı S1 
4 ‘ār aña: ‘āray aña S1 
5 emel: ehl S1 
6 eylemeye: eyleye İ 
7 Olması: Olmasın S2 
8 bār-keş-i: tār-keş-i S2 
9 daḫı: hey S1, İ 
10 eylemeden: eylemede S2 
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Zer-şümārānla tezyiñ eder kendüyü dehr  
Oldu āyine o pı  ̇̄re-zene rūy-ı menḥūs 
 
Ehl-i dil fitne-i ‘uḳbāya bile aldanmaz  
‘Aşḳ eder anları envā‘-ı mekirden maḥrūs 
 
‘Aşḳ-ı muṭlaḳdır olan cilveger-i rūy-ı bütan 
Beni ẓann eyleme dil-beste-i ḥüsn-i maḥsūs 
 
İttiḥādin göresin ḥüsn ile ‘aşḳıñ anda  
Göñlünü eyler isen ehl-i ṣafāya me’nūs 
 
İki āyı  ̇̄neye bir yerde teḳābül verseñ 1  
İkisinden de2 yine ‘aks olur ‘ākis ma‘kūs 
 
Naẓm u3 nesr̠i bitirir ḳıṣṣa-i şāhān-ı4 ḥüsn  
Hele beş beytde ‘āciz gibi Firdevsı  ̇̄-i Tūs 
 
Ḥāl-i bālā-naẓarāna eremez teng-5nigeh 
Hı  ̇̄ç ‘Anḳāyile pervāz edebilsin mi ḫurūs 
 
Rāz-ı ‘aşḳı ne bilir bü’l-hevesān ey6 Esrār  
Etmeyince der-i Ḫünkār’da tekmı  ̇̄l-i nüfūs 
 
Şemş-i Tebrı  ̇̄z o nūr-ı7 felek-i ġaybu’l-ġayb  
Oldu her ẕerre-i envārına pervāne şümūs 
 
 

                                                           
1 verseñ: versen S2 
2 İkisinden de: İkisinde S1, İ; İkisinden S2 
3 u: -S1 
4 şāhān-ı: şāyān S1; şāhāne-i S2 
5 teng-: teng ü İ 
6 ey: -S2 
7 o nūr-ı: olur S1 
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ḤARFÜ’Ş-ŞIN* 
116** 
 
fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 
Luṭf-ı güftārıñ ile gevher-i ma‘nā ḫāmūş  
Ḥālet-i būs-ı lebiñle leb-i ma‘nā ḫāmūş 
 
Fitne-i maḥẓ nigeh-i çeşm-i süḫan-gū senden  
Güft-gūya bıraġır ‘ālemi gūyā ḫāmūş 
 
Etdi iḳbāl-i gülü ḳahr-ı ḫazān efsürde  
Oldu gülşende yine bülbül-i şeydā ḫāmūş 
 
Ser-te-ser ‘ayn-ı temennā vü ser-ā-ser secde  
Oldu bir kūşede ḥayretle Mesı  ̇̄ḥā ḫāmūş 
 
Vaṣf-ı1 ḥüsnüñde süḫan rütbe-i ḥayretde ḳalır  
Mıṣra‘-ı kūteh-i2 ‘acz ile dilāsā ḫāmūş 
 
Ögreñ Esrār ‘işārāt-ı rümūz-ı ‘aşḳı  
Maṭlebiñ eyler edā dest-i temennā ḫāmūş  
 
Müterādif süḫanıñ feyżiñe āsār-ı sükūt  
Oldu ẓann etme tehı  ̇̄ Ḥażret-i Monlā ḫāmūş 
 
117* 
 
mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün 
Seni ḥükm-i ezel āşūb-ı devrān etmek istermiş  
Beni3 baḫtım gibi zār u perı  ̇̄şān etmek istermiş 
 
Cenāb-ı sā’iḳ-i te’sı̠  ̇̄r-i ḥüsn ü4 ‘aşḳ ‘ālemde  
Bizi giryān edip ol şūḫu ḫandān etmek istermiş 

                                                           
* İ; Fı  ̇̄-Ḥarfi’ş-Şın S1, S3; Ġazeliyyāt Fı  ̇̄-Ḥarfi’ş-Şın S2 
** 116 S1 48a, S2 72a, S3 62b, İ 50b 
1 Vaṣf-ı: Āṣaf-ı S1 
2 kūteh-i: kūtda S2 
* 117 S1 48a, S2 72a, S3 62b, İ 51a 
3 Beni: Benim S1 
4 ü: -S1, S3, İ 
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Cemāle aldanıp iẓhār-ı ‘aşḳ etdikçe dūr oldum  
Meger cānım gibi her laḥẓa pinhān etmek istermiş 
 
Ser-i çevġān-ı ‘aşḳa dūş olam1 dersen eger ‘āşıḳ  
Velı  ̇̄ deşt-i ṭalebde ḫayli ġalṭān etmek istermiş 
 
Meger sāḳı  ̇̄-i devrānıñ2 füsūn-ı ‘işveden3 ḳaṣdı  
Beni bir cām ile rüsvāy-ı devrān etmek istermiş 
 
Celāl-i ġamzesinden añlaşıldı ġālibā Esrār 
Ocāġ-ı fitneyi teḳrār sūzān etmek istermiş 
 
118* 
 
mef‘ūlü mefā‘ı  ̇̄lün mef‘ūlü mefā‘ı  ̇̄lün 
Rūyuñdaki reng-i mey bir āl niḳāb olmuş  
Āşüftelik āsā̠rı bir özge ḥicāb olmuş 
 
Meclisleri rindānıñ4 ser-maḥşer-i ġavġādır  
Ḳan ile dolu diller mı  ̇̄nā-yı şarāb olmuş 
 
Ol rütbe leṭāfet var kim mevc-i ṭarāvetden  
Gül çehre-i cānāna bir kāse gül-āb olmuş 
 
Mey-ḫāneye dek sa‘y et andan öte ser-mest ol  
Bir daḫı dönüp baḳma devrān ḫarāb olmuş 
 
Ferdā neye lāzımdır cānāne gerek cāna 
Yā ḳahr-ı ‘aẕāb olmuş ya luṭf-ı se̠vāb olmuş 
 
Vaḥdetde iken ‘ālem tevḥı  ̇̄di5 arar ādem 
Deryādaki māhı  ̇̄ler dil-bend-i serāb olmuş 
 
                                                           
1 olam: ola S2, oldum S1 
2 devrānıñ: devrānın İ 
3 ‘işveden: fitneden S2 
* 118 S1 48b, S2 72b, S3 62b, İ 51a 
4 rindānıñ: rindānın S3 
5 tevḥı  ̇̄di: tevḥı  ̇̄d S2 
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Dı  ̇̄vān-ı1 maḥabbetde ‘aşḳıñ ne ‘aceb ḥükmü  
Dı  ̇̄vāne ile ‘āḳil birlikde ḥisāb olmuş 
 
‘Aşḳıñ dil-i Esrār’ı bir derde düşürmüş kim 
Ma‘mūr olayım derken bı  ̇̄-çāre ḫarāb olmuş 
 
119* 
 
mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün fe‘ūlün 
Göñül ser-menzil-i maḳṣūda varmış 
Yine zāhid uzaḳlarda ararmış 
 
Güşāde gül gibi rindān açılsın 
Ne ġam ‘ālem çemenzārı ṣararmış 
 
Göñül bir ārif-i āzādedir kim 
Ser-ā-ser ‘ālemiñ2 ẕevḳiñ3 çıḳarmış 
 
Ben evvel seng-i ṭa‘ne ẓann ederdim 
Meger sāḳı  ̇̄-i vaḥdet mey ṣunarmış 
 
Raḳı  ̇̄b-i ‘āşıḳ olmaḳ zāhidā güç 
O gizli4 şāhid-i ma‘nāyı ṣarmış 
 
Ne mümkün ‘aks-i ma‘nı  ̇̄-i maḥabbet  
Faḳı  ̇̄ḥiñ levḥ-i idrāki ḳararmış 
 
Sülūk-i devr-i Mevlānā’da Esrār  
Felekler bı  ̇̄-ḫaber bir nükte varmış 
 

                                                           
1 Dı  ̇̄vān-ı: Dı  ̇̄vāne S1 
* 119 S1 48b, S2 73a, S3 63a 
2 ‘ālemiñ: ‘ālemin S1 
3 ẕevḳin: ẕevḳiñ S1 
4 gizli: gizlü S1 
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120* 
 
mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün 
Demek naḳd-i1 ḥayātı ‘aşḳ-bāzān cāna ṣaḳlarmış 
Nisā̠r-ı bı  ̇̄-dirı  ̇̄ġ-i vuṣlat-ı cānāna ṣaḳlarmış 
 
Görenler fitne-i ḫˇābı  ̇̄de-i Leylı  ̇̄ vü Mecnūn’u  
Verā-yı ṣafḥa-i ḫāṭırda çoḳ efsāne ṣaḳlarmış 
 
Pey-ender-pey gelen peykān-ı cevri ketm eder mi dil 
Aña ger āşnālıḳ eylese bı  ̇̄-gāne ṣaḳlarmış 
 
Ḫuṣūmu māt açmazdan şatranc-ı ṣohbetde 
O şāhı gūşe-i naṭ‘ı dile ferzāne ṣaḳlarmış 
 
Maḥabbet germ iken ‘arż-ı ḫulūṣa hı  ̇̄ç maḥal yoḳdur  
Bu rengı  ̇̄n giryeyi ‘āşıḳ dem-i hicrāna ṣaḳlarmış 
 
Buyurmuşsuz ki va‘d-i vaṣl edip ḫāṭır-nişān eyle  
O ümmı  ̇̄di daḫı bu bende güstaḫāne ṣaḳlarmış 
 
Ḫayāl-i rūy-ı dil-ber dı  ̇̄desin pür-ḫūn eder diller 
Ṣafā-yı cām-ı leb-rı  ̇̄zi meh-i tābāna ṣaḳlarmış 
 
Ṣıḳışdırmaḳ hünerdir ġālibā ‘aḳlında2 ol ḥāli  
Raḳı  ̇̄b deyübilemem nı  ̇̄zesiñ āyā ne ṣaḳlarmış 
 
Ḫoş-āyende yine bir nev ġazel tarḥ eylemiş Esrār  
Ki dest-āvı  ̇̄z istiḳbāl içün yārāna ṣaḳlarmış 
 
121* 
 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
Aġlamaḳdan dı  ̇̄dede ḳan ḳalmadı ḳan etdi cūş 
Bir ḳuru çeşme idi3 ol bunca ‘ummān etdi cūş 
                                                           
* 120 S1 49a, S2 73a, S3 63a, İ 51b 
1 naḳd-i: ‘aḳd-i S1 
2 ‘aḳlında: ‘aḳlda S1 
* 121 S1 49a, S2 73b, S3 63b, İ 51b 
3 çeşme idi: çeşmeyidi S3, İ 
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Bü’l-‘aceb dı  ̇̄vānedir1 çeşmim ki zencı  ̇̄rin çekip 
Zār u2 giryān u3 ḫurūşān dest-efşān etdi cūş 
 
Āhuvān-ı çeşm-i ḫūbāna edip ü rem-gerdelik 
Zülfüne mecnūn gözüm zencı  ̇̄r-cünbān etdi cūş 
 
Dı  ̇̄de ḳābil mi seni gördükçe giryān olmasın 
Bir baḥirdir gördü dı  ̇̄dārın ḫurūşān etdi cūş 
 
Çeşm-i ümmı  ̇̄dim baḳıp rūyuna aġlar kef-feşān 
Ṣan ṣabāḥa ḳarşu iki pı  ̇̄r-i ḥayrān etdi cūş 
 
Rūyuña ḳarşu baḳıp aġlar isem ‘afv eyle kim  
Dı  ̇̄de gördükçe seni yandı göñül cān etdi cūş 
 
Milket-i ma‘mūr-ı ümmı  ̇̄dim ḫārab etdiñ ḫarāb  
Çeşm-i āteş-ḫı  ̇̄z-i tennūr oldu ṭūfān etdi cūş 
 
Ṣanma ben etdim bu feryād u4 fiġānı ḫod-be-ḫod  
Ḫānḳāh-ı sı  ̇̄nede ‘aşḳ-ı faḳı  ̇̄rān etdi cūş 
 
‘Āşıḳın ḥāliñ ḫarāb etdi de ey Esrār-ı zār  
Ṣoñradan göñlünde yārin raḥm u ihsān etdi cūş 
 
122* 
 
mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün 
Sülūkumda ederdim gerçi ‘aḳl u5 zühdümü der-pı  ̇̄ş  
Beni benden ayırdı neyleyem ol ‘aşḳ-ı kāfir-kı  ̇̄ş 
 
Eger yek6 ḳaṭre şekker-nūş-ı vaṣl-ı yār-i rāh olsam  
Urur zenbūr-ı ġavġāsı ‘aḳı  ̇̄binde hezārān nı  ̇̄ş 

                                                           
1 dı  ̇̄vānedir: dı  ̇̄vānede İ 
2 u: -S1, S2 
3 u: -S2 
4 feryād u: feryādı S2 
* 122 S1 49b, S2 73b, S3 63b, İ 51b 
5 u: -S2 
6 yek: bir S1 
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Bu rāhıñ ibtidā vü intihāsı bı  ̇̄-nevālıḳdır  
Anıñçün behremend-i feyż olmaz ‘ākıbet-endı  ̇̄ş 
 
Merām-ı ‘āşıḳān maḥv olmadır ‘aşḳında çün yāriñ  
Hemān olṣun gehı  ̇̄ bı  ̇̄-ḫod gehı  ̇̄ bı  ̇̄-hūş gehı  ̇̄ bı  ̇̄-ḫˇı  ̇̄ş1 

 
O rūḥ-ı maḥżıñ oldum eyle ümmı  ̇̄d-i der-āgūşuñ 
Eger ümmı  ̇̄d-i merhemden geçersen ey dil-i pür-rı  ̇̄ş 
 
Ġulām-ı Mevlevı  ̇̄’sin çār-żarbıñ sırrını fehm et 
Yeter artıḳ yeter bād-ı bürūt ile hevā-yı rı  ̇̄ş 
 
Ḳalender-meslekān-ı ‘aşḳ ile hem-demde eylersin2 
Nedir bu sūd u ziyān-ı bazār-ı3 ḳayd kim pā-bı  ̇̄ş4 
 
Bıraḳ sevdāyı fikr-i5 tecribeyle gelme bu bezme 
Bizimle āşnā olduñsa6 etme ḥālimiz teftı  ̇̄ş 
 
Şükür kim terk-i aḥbāb etdigim günden berü Esrār 
Ḫarāb oldu ser-ā-ser kişver-i ma‘mūre-i teşvı  ̇̄ş 
 
Durursun7 pāy-māçān-ı rıżāda ṣıdḳ ile her dem 
Olunca müste‘id iḥsān-ı Mevlānā’ya ey dervı  ̇̄ş 
 
123* 
mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ı  ̇̄lü fā‘ilün 

8 

                                                           
1 bı  ̇̄-ḫˇı  ̇̄ş: bı  ̇̄-ḫūş S1 
2 hem-demde eylersin: eylersin hem-demle S1; hem-demle eylersin S2 
3 sūd u ziyān-ı bazār-ı: sūd bā-ziyān S1, S2; sūd u bā-ziyān S3 
4 pā-bı  ̇̄ş: nā-bı  ̇̄ş S1, S2 
5 sevdāyı fikr-i: sevdā-yı fikri S2 
6 olduñsa: olduñ S1 
7 Durursun: Durursan S2 
* 123 S1 49b, S2 74a, S3 64a, İ 52a 
 S1- :بمن 8
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124* 
 
mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün 
Elimde cāmı ṣanma cānib-i ḫammārdan gelmiş 
O bir nūr-i İlāhı  ̇̄’dir ki dest-i yārdan gelmiş 
 
Lebimde āh āhım feyż-i Ḥaḳ ḫurşı  ̇̄d-i muṭlaḳdır 
Anıñ her biri bir Manṣūr’dur kim dārdan gelmiş 
 
Gülistān-ı derūnumda göñül ṣanma ne ḫūndur o 
Henüz bülbül olup mecrūḥ-ı dest-i ḫārdan gelmiş 
 
Yorulmuş gül gül olmuş ruḫları ṣordum nedendir bu 
Meger ol bı  ̇̄-mürüvvet ḫāne-i aġyārdan gelmiş 
 
 

                                                           
* 124 K 51a 
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ḤARFÜ’Ṣ-ṢAD* 
125** 
 
mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ı  ̇̄lü fā‘ilün 
Bezm-i ṭarabda eylese ol şūḫ-ı şeng raḳṣ 
Eyler feżā-yı naġmede ḳānūn-ı çeng raḳṣ 
 
Vecd-i ḫurūş ‘āşıḳa bı  ̇̄-ihtiyārdır 
Gird-āb-ı mevce düşmese etmez neheng raḳṣ 
 
Āhım semā‘-ḫāne-i eflākı doldurup1 
Ḫurşı  ̇̄d ü māh u zühre eder bı  ̇̄-direng2 raḳṣ 
 
‘Āşıḳ terāne eylese şevḳ-i cünūndan 
Tā ḫāne-i3 gülūda eder pāleheng raḳṣ 
 
Bezm-i felekde almış iki cām destine 
Etmekde rūz u şeb bu cihān-ı dü-reng raḳṣ 
 
Ṣūfı  ̇̄niñ istiḳāmeti bı  ̇̄-māyelikledir 
Dı  ̇̄vāne olmayiñca eder mi ḫadeng raḳṣ  
 
Cevlān edip bu nev ġazel Esrār fikrimi 
Gūyā felekde eyledi ‘I  ̇̄sā be-çeng raḳṣ 
 
 
ḤARFÜ’Ḍ-ḌĀḌ* 
126** 
 
mef’ūlü fā‘ilātü mefā‘ı  ̇̄lü fā‘ilün 
Etmez dimāġ būd u ne-būd āşnā-yı feyż  
Veremez vaḳit tefekkür-i ġayra ṣafā-yı feyż 
 

                                                           
* İ; Fı  ̇̄-Ḥarfi’ṣ-Ṣad; Fı  ’ṣ-Ṣad S3; Ġazel-i Fı  ̇̄-Ḥarfi’ṣ-Ṣad S2 
** 125 S1 50a, S2 74b, S3 65a, İ 52a 
1 Mısra vezne uymuyor.  
2 eder bı  ̇̄-direng: ederdi direng S1 
3 ḫāne-i: ḫāme-i İ 
* İ; Fı  ̇̄-Ḥarfi’ḍ- Ḍāḍ S1; Fı  ’ḍ- Ḍāḍ S3; Ġazel-i Fı  ̇̄-Ḥarfi’ḍ-Ḍāḍ S2 
** 126 S1 50a, S2 74b, S3 66a, İ 52b 
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Mūsı  ̇̄-i cānı rā‘ı  ̇̄-i cism ü cevāriḥ et  
Versin Şu‘ayb-ı ‘aşḳ saña tā ‘aṣā-yı feyż 
 
Feyż-i nefesden al naẓar-ı ‘aşḳı dem-be-dem  
Dilden ẓuhūr ede naġamāt-ı nevā-yı feyż 
 
Pı  ̇̄r-i muġāna var ṭaleb-i cām-ı himmet et  
Birkaç ḳadeḥde ẓāhir olur mā-verā-yı feyż 
 
Mey-ḫānelerde secde-ber ol pı  ̇̄r-i bādeye  
Küfr et vücūd-ı ġayra budur muḳteẓā-yı feyż 
 
Esrār ‘ināyetin dile Ḫünkār-ı ekberiñ  
Pı  ̇̄ş-i deriñde ol gece gündüz gedā-yı feyż 
 
 
ḤARFÜ’Ṭ-ṬĀʼ* 

127** 
 
müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün 
Yaġmāya verdi ‘aḳlımı bi’llāh yek-ser zülf ü ḫaṭ 
Hı  ̇̄ç şübhe yoḳ bir gün beni dı  ̇̄vāne eyler zülf ü ḫaṭ  
 
‘Ālemde da‘vāsı gezer dilden dile düşmüş gider  
Ṣad fitne vü şūriş ṣalar kişver-be-kişver zülf ü ḫaṭ 
 
Yā dāġ u1 sūsen lāledir yā sünbül içre jāledir  
Yāḫud kelefle ḥāledir ey2 māh-ı enver zülf ü ḫaṭ 
 
Nūr-ı siyāh-ı lā-mekān ġaybiyye-i ‘aynü’l-‘ayān  
Bir sāyedir ki dāmeni ‘arşa ber-ā-ber zülf ü3 ḫaṭ 
 

                                                           
* İ; Fı  ̇̄-Ḥarfi’ṭ-Ṭāʼ S1, S3; Fı  ’ḍ- Ḍāḍ S3; Ġazeliyyāt Fı  ̇̄-Ḥarfi’ṭ-Ṭāʼ S2 
** 127 S1 50a, S2 75a, S3 67a 
1 u: -S2 
2 ey: ol S1 
3 ü: - S1  
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Raḥm eyle ḫalḳa ey ṣabā taḥrı  ̇̄kine etme heves  
Her ḥalḳasında baġlamış ṣad şūr-ı maḥşer zülf ü1 ḫaṭ 
 
Ta‘rı  ̇̄f-i illā hū eder ol ḥalḳalarla ‘āşıḳa 
Sırr-ı hüviyyetden edip taḥḳı  ̇̄ḳ-i maẓhar2 zülf ü3 ḫaṭ 
 
Her sāye-i pı  ̇̄rāmeni būy-ı leṭāfet ma‘deni 
Her ṣubḥ eder bir vech ile dehri muʻaṭṭar zülf ü4 ḫaṭ 

 
Cibrı  ̇̄l-i zinde-dem gibi feyż-i nefes āyetlerin 
ʻUşşāḳa yek-ser mū-be-mū etdirdi ezber5 zülf ü ḫaṭ 
 
Esrār’a ḳasdı pek yamān ḥavfım budur vermez āmān  
Tuġyān edip bir gün hemān eyler mükedder zülf ü ḫaṭ 
 
128* 
 
fā ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
Allāh Allāh ḫayli ṭuġyān etdi ḫaṭ 
‘Ārıż-ı dildārı pinhān etdi ḫaṭ 
 
Milket-i envār iken ruḫsār-ı dost  
Geldi āḫir kāfiristān etdi ḫaṭ 
 
Ṭıfl iken ‘uşşāḳına ol āfeti  
Etdigi cevre peşı  ̇̄mān etdi ḫaṭ 
 
Zülf ile hem mezheb-i āşūb olup  
Küfr-i yāra çoḳdan ı  ̇̄mān etdi ḫaṭ 
 
Leşker-i fitneyle etdikde hücūm  
Kişver-i ḥüsnü perı  ̇̄şan etdi ḫaṭ 
 

                                                           
1 ü: -S1 
2 maẓhar: ẓuhūr S1 
3 ü: -S1 
4 ü: -S1 
5 ezber: ebr İ 
* 128 S1 50b, S275a, S3 67a, İ 52b 
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Nev-ḳumāş-ı ḥüsnü mebẕūl eyledi  
Ülfet-i dildārı erzān etdi ḫaṭ 
 
Şerḥ edip metn-i kitāb-ı ‘ismeti  
Rāh-ı teng-i vaṣlı āsān etdi ḫaṭ 
 
Şevḳ-i ruḫsār ile eylerken ḫurūş  
Fikret-i Esrār’ı ḥayrān etdi ḫaṭ 
 
Feyż-i Şems’i māh-ı Keşmı  ̇̄r ‘arż edip  
Şām-ı zülfü ḫāveristān etdi ḫaṭ 
 
Ḥalḳasından hūy-ı gül-bang ‘arż edip  
Ḥażret-i Ḫünkār’a ı  ̇̄mān etdi ḫaṭ 
 
129* 
 
mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ı  ̇̄lü fā‘ilün 

املحاط کاللک مکعل احاط من یا  
الصراط ناداھ بک نستعین ایاک  

 
صنم یا الغم من فقط ملجائی ال  

انشاط یحصل لنا وددت اذا حتی  
 

ادقد وفال جھات الھموم عب استو  
نبساط اال العسر مع فان استمشر  

 
قد ئ دارالفناةمنع اعم من یا   
اطمالس و االخرۃالنزل  بدار خص  

 

                                                           
* 129 S1 50b, S2 75b, S3 67a, İ 53a 
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سیدی اضطر حین العبید قلب  
البساط مع بسیطا وةبسط وسعہ  

 
 روحی یطیرۃمرۃاال بقی الرمق1

حتباط باال حزین بیت تحجیئ نیح  
 

وسلیت علیک الجالل ایحا یا  
لخیاط کا سال اذ عبدک بدمع ارحم  

 
130* 
 
mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ı  ̇̄lü fā‘ilün 
Dergāh-ı Mevlevı  ̇̄’ye denir ḫāne-i neşāṭ  
Her gūşe-i ḫarābesi kāşene-i neşāṭ 
 
Yārin cemāl-i neş’e-i ser-mestiyle reng-i ‘aks 
Eyler ḥabāb-ı mevci ṣanem-ḫāne-i neşāṭ 
 
Bezm-i ġamında mest-i ḫarābım seniñ velı  ̇̄ 
Etdiñ dil-i şikestemi peymāne-i neşāṭ 
 
Semt-i behişt-i neş’eye mūyun ṣırāṭveş  
Çün tār-ı şu‘ledir reh-i mey-ḫāne-i neşāṭ 
 
Zühdüñ verāsı müsm̠ir-i mestı  ̇̄-i ‘aşḳdır  
Bir hūşe oldu sübḥa-i ṣad-dāne-i neşāṭ 
 
Sāḳı  ̇̄ şarāb-ı vaṣlı teġāfülle mest eder  
Söyler leb-i piyālesi efsāne-i neşāṭ 
 
Hı  ̇̄ç farḳ olur mu ḫande-i mı  ̇̄nā-yı bādeden  
Bezm-i ṣafāda nāle-i mestāne-i neşāṭ 

                                                           
  S2 یطیرۃ:یطیر  1
* 130 S151a, S2 76a, S3 67b, İ 53a 
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Tāb-ı şarāb-ı şu‘le-fürūz-ı ṣafāyı gör  
Her bir ḥabāb-ı mevcesi pervāne-i neşāṭ 
 
Esrār’ı1 nı  ̇̄m-ḫandesi rüsvāy-ı mest edip2  
Olmuş hücūm-ı şevḳ ile dı  ̇̄vāne-i neşāṭ 
 
 
ḤARFÜ’L-‘AYN3 
131** 
 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün  
Geldi dehre etdi gitdi Ḥażret-i Monlā semā‘  
Ol zamānın vālih ü ḥayrānıdır ḥālā semā‘  
 
Ḫalḳı ser-mest-i teġāfül eyleyip tenhā gelip 
Āḫir-i meclisde etdi yār bı  ̇̄-pervā semā‘  
 
Ṣūfı  ̇̄-i pı  ̇̄çı  ̇̄de-dāmen zāhid-i pā-der-gili 
Rāh-ı cānda4 eylemez kendisine hem-pā semā‘  
 
Bezm-i cem‘ü’l-cem‘-i Aḥmed’e eder ṣubḥ u mesā 
Cümle ervāḥ-ı ricāl-i ṭāmmetü’l-kübrā semā‘  
 
Şu‘le-i āh-ı derūn-ı Mevlevı  ̇̄’den bāl açıp 
Oldu bir şeh-bāz-ı ḳuds-i āsumān-peymā semā‘  
 
Şeş cihetten ẕimmetin5 ibrā içün ser-mest olup 
Tā ḥuzūr-ı yāre çıḳdı bı  ̇̄-ser ü bı  ̇̄-pā semā‘  
 
Ḥükm-i “bi-ş’nev” dersine destinde ḥālā muṭribiñ 
Ḥallini Monlā-yı Rūm’dan etdi istiftā6 semā‘  
 

                                                           
1 Esrār’ı: Esrār S1, İ 
2 edip: eder S2 
3 İ; Fı  ̇̄- Ḥarfi’l-‘Ayn S1, S3; Ġazeliyyāt Fı  ̇̄- Ḥarfi’l-‘Ayn S2 
** 131 S1 51a, S2 76a, S3 68a, İ 53b 
4 cānda: ḫarābında S1 
5 ẕimmetin: ẕimmetiñ S2 
6 istiftā: istiġnā S1 
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Nāydan emr-i1 “ecı  ̇̄bū dā’iya’llāh”2 gelmese 
Etmez idi enfüs ü3 āfaka istı  ̇̄lā semā‘  
 
Şu‘le-i āvāz-ı ney āvāze-i “innı  ̇̄ enā”4 
Mūsı  ̇̄-i ḥayret-zede-dil vādı  ̇̄-i Sı  ̇̄nā semā‘  
 
Müjde-i teşrı  ̇̄f-i Monlā vaḥy olup Mi‘rāc’da 
Farż oldu ehl-i5 derde ol gece gūya semā‘  
 
Oldu6 envār-ı tecellı  ̇̄ meclise Esrār bu şeb  
Şüphe yoḳdur etdi rūh-ı pāk-i Mevlānā semā‘  
 
132 * 
 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
Çün o şems-i lā-mekān eyler semā‘ 
Ẕerreveş mihr-i cihān eyler semā‘ 
 
Cezb-i ‘aşḳa a‘lā vü ednā ḳoymuş  
Āsmān u ḫākdān eyler semā‘ 
 
Çeşmim āteş-ḫı  ̇̄ẓ bir ṭūfān kim 
Şu‘le-i cevvāle ṣan eyler semā‘ 
 
Bir zamān7 āteş-feşān feryād-künān  
Bülbül ü8 gül bāġbān9 eyler semā‘ 
 
Devr eder peymāneyi ṭıfl-ı ḥabāb  
Şu‘le içre hinduvān eyler semā‘ 
 

                                                           
1 emr-i: remz-i S2 
2 “ecı  ̇̄bū dā‘iya’llāh”, Kur’ân-ı Kerîm, El-Ahkâf Suresi, Ayet: 11, “Allah’ın davetçisine icabet edin.” 
3 ü: -S2, S3 
4 “innı  ̇̄ enā: Kur’ân-ı Kerîm, Kasâs Suresi, Ayet: 30, “Yâ Musa âlemlerin Rabbi olan Allâh benim ben.” 
5 ehl-i: -S1 
6 Oldu: Doldu S2 
* 132 S1 51b, S2 76b, S3 68a, İ 53b 
7 Bir zamān: Pür-zenān S2, S3 
8 ü: -S2 
9 bāġbān: bāġ-ı cihān S2 
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Dolanır pı  ̇̄rāmenim eṭfāl-i eşk 
Ṭarf-ı beyti ḳudsiyān eyler semā‘ 
 
Sı  ̇̄ḫ-i nāya Cebre’ı  ̇̄l murġ-ı kebāb  
Şu‘le-i naġmeyle ṣan eyler semā‘ 
 
Dil tapı  ̇̄de olsa feyż-i ‘aşḳ ile  
Pāy-kūbān keff-zenān eyler semā‘ 
 
Ney cüdālıḳdan şikāyet eyleyip  
Aġlar Esrār ‘āşıḳān eyler semā‘ 
 
Menḳıbe-ḫˇān olsam ‘aşḳ-ı Şems’den  
Ḫāme-i gevher-feşān eyler semā‘ 
 
133* 
 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
Āsmānda ẕerre-veş mihr ile māh eyler semā‘ 
Tekye-i ‘aşḳında gūyā berḳ-i āh eyler semā‘ 
 
Zāhid-i ḫuşka müyesser olsa ḥüsn-i istimā‘  
Yüz sürüp dergāhına bı  ̇̄-iştibāh eyler semā‘ 
 
Şeş cihetden seyr edip mevc-i bihār feyżini  
Şems-i rūyundan yaña tāb-ı nigāh eyler semā‘ 
 
Pı  ̇̄rine rabṭ u1 teḳābülle bulurlar2 ẕevḳini  
Üns-i dil ḥāṣıl eden bā-intibāh eyler semā‘ 
 
Bü’l-‘aceb dı  ̇̄vāndır cem‘iyyet-i Monlā-yı Rūm 
Ṣūret-i faḳra girip dervı  ̇̄ş ü3 şāh eyler semā‘ 
 
Bir dem andan ḫāli olmaz nüktedānān-ı ẓuhūr  
Müntehı  ̇̄-i ‘aşḳ ṣanma gāh gāh eyler semā‘ 

                                                           
* 133 S1 52a, S2 77a, S3 68a, İ 54a 
1 u: -S1 
2 bulurlar: bulur S1 
3 ü: -S1 
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Mehbiṭ-i feyż-i cenāb-ı ‘aşḳdır Esrār dil  
Mevlevı  ̇̄āsā tecellı  ̇̄-i İlāh1 eyler semā‘ 
 
Sırr-ı Mevlā ‘ayn-ı Monlā’dan nümūdārım olup  
Lerze-i şevḳimle ser-pā2 secdegāh eyler semā‘ 
 
134* 
 
mef‘ūlü mefā‘ilün fe‘ūlün 
Bir dil ki olursa nāzı cāmi‘  
Bir nāz ki hep niyāzı cāmi‘ 
 
Ol menzile pā-nihādedir ki  
Her cilvesi imtiyāzı cāmi‘ 
 
Mihrāb-ı cemāle secde-āver3  
Eṭvārı bütün namāzı cāmi‘ 
 
Hem secde vü hem terāne eyler  
Mescid yine süz u4 sāzı cāmi‘ 
 
Dı  ̇̄bāce-i nāza baḳdım Esrār  
Ẕeylinde süḫan niyāzı cāmi‘ 
 
135* 
 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
Ey muṭı  ̇̄’-i emr-i Ḥaḳ ve’y cümle ekvāna5 metā‘  
Beyt-i aḥzāna vere teşrı  ̇̄fiñiz nūr u6 şu‘ā‘ 
 

                                                           
1 İlāh: aña S1 
2 ser-pā: ser-ā-pā S2 
* 134 S1 52a, S2 77b, S3 68b, İ 54a 
3 secde-āver: secde eder S1 
4 u: -S2 
* 135 S1 52a, S2 77b, S3 68b, İ 54a 
5 ekvāna: ekvān S2 
6 u: -S2 
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Kı  ̇̄mya-yı vaṣlıña ersin bu ḳalb-i mis-‘ayār  
Tā defı  ̇̄ne ola mülk-i dilde aḳtār u1 biḳā‘ 
 
Ḫāk-i pāyıñ ṭūṭiyā-yı çeşm-i cān edip şehā  
Açılıp gūş-ı dilim etsin kelāmın istimā‘ 
 
Rūḥ-ı pā-der-gil füyūżunla edip pervāz-ı ḳuds  
Ceẕbe-i şevḳiñle bulsun cism-i ḫāki irtifā‘ 
 
Şu‘le-i seyyāle-i reftārını eyle ‘ayān  
Ġarḳa-i deryā-yı envārıñ ola bezm-i semā‘ 
 
Aç lebiñ "innā fetaḥnā"2 nüktesi etsin ẓuhūr  
‘Āşıḳ-ı dil-besteler de eylesinler intifā‘ 
 
Ben ḫayāl-i rūḥ-ı kākül-pūşunu etdim ṭavāf  
Ka‘be-i kūyuna varsam yoḳ benim-çün musteṭā‘ 
 
Dürr-i nuṭḳundur ḳulūb-ı ‘āşıḳāna şeb-çerāġ 
Tācir-i kālā-yı vaṣlıñ istemez ġayrı meta‘ 
 
Pertev-i ruḫsārınıñ her ẕerresi bir māh olup  
Vācib oldu etmemek ‘aşḳ-ı bütāndan imtinā‘ 
 
‘Ayn-ı cem‘a3 eyler ol gül-naḫl-i istiġnā-ḫırām  
Eyleyip her ṣubḥ nev ṭarḥ-ı ṣafālar iḫtirā‘ 
 
Nı  ̇̄m-şeb ol meh çıḳıp ḫalvetgeh-i ibdā‘dan 
Tı  ̇̄regı  ̇̄-i kesr̠et-i mevhūmu eyler indifā‘ 
 
Ṣūfiyā cām-ı sebük-reftār ile taḫfı  ̇̄f olur  
Yār-ı destār-ı girānından olan derd-i ṣudā‘ 
 
Ṣākiyā bir cām-ı hestı  ̇̄-sūz ver ṣūfı  ̇̄ye kim 
Ḳayd u bend-i sübḥa vü destār ile ḳılsın vedā‘ 
 

                                                           
1 u: -S2 
2 "innā fetaḥnā”: Kur’ân-ı Kerîm, Fetih Suresi, Ayet: 1. “Biz hakikat sana apaşikâr bir fetih yolu açtık.” 
3 cem‘a: cem‘ S1 
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Gūşe-i mey-ḫānede gel cem‘a yek-rengān ile  
Cilveger olmaz cemā‘atde ḫayāl-i ictimā‘ 
 
Münkirān-ı ẕevḳ-i dervı  ̇̄şān olan ṭa‘ānlar  
Ḫūy-ı ziştiyle ederler seg gibi dāʼim nizā‘ 

 
Kārına ehl-i vuḳūfuñ kec-nigāh etdikçe şeyḫ  
Kūr u1 dūr olmaḳdadır bulmaz ṣafā-yı ‘ıṭṭılā‘ 
 
Cāhil-i Bū-Cehl-meşreb bendini eyler helāk  
Münkir-i nūr-ı Muḥammed ḳahr olur bulur żıyā‘ 
 
Mevlevı  ̇̄ dervı  ̇̄şi bir ẕevḳ-i mücerreddir ki hep  
Buldular tār-ı ḳuyūd-ı māʼ u2 menden inḳıṭā‘ 
 
Ġarḳa-i nūr-ı ṣafā-yı Şems-i Tebrı  ̇̄zı  ̇̄ olup  
Dāʼimā rūşen-dilān Esrār ederler intifā‘ 

 
 
ḤARFÜ’L-ĠAYN* 
136** 
 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
Rūh-ı maḥżım ḫākdan-ı şūrdan3 ḳıldım ferāġ 
Mihr-i bālāyım şeb-i deycūrdan ḳıldım ferāġ 
 
Lā-mekān reftār-ı ‘aşḳım nerdübānımdır şecer 
Ben o Mūsā’yım ki ḳayd-ı Ṭūr’dan ḳıldım ferāġ 
 
Şu‘le-i ḫurşı  ̇̄d-efşān-ı çerāġ-ı sūzişim 
Āteşim ki çeşmesār-ı nūrdan ḳıldım ferāġ 
 

                                                           
1 u: -S1, S2 
2 u: -B2, İ 
* İ; Fı  ̇̄- Ḥarfi’l-Ġayn S1, S3; Ġazeliyyāt Fı  ̇̄- Ḥarfi’l-Ġayn S2 
** 136 S1 52b, S2 78a, S3 69b, İ 54b 
3 şūrdan: şūrı  ̇̄den S1 
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Tā siyasetgāh-ı ġamzende olan ḫod-küşteyi 
Dār u1 gı  ̇̄r-i da‘vi-i Manṣūr’dan ḳıldım ferāġ 
 
Ġamze-i ḫūn-rı  ̇̄zden ḳat‘-ı naẓar ḫod-küşteyim2 
Luṭf-ı kaṣṣāb u ser-i3 sātūrdan ḳıldım ferāġ 
 
İttiḥādım müste‘iddir ceẕb-i rūḥ-ı muṭlaḳa 
Ḳayd-ı bend-i ḳāleb-i mecbūrdan ḳıldım ferāġ 
 
Şaḫṣımıñ terkı  ̇̄bi envār-ı naẓardır ser-te-ser 
‘Ayn-ı ‘aynım dı  ̇̄de-i mestūrdan ḳıldım ferāġ 
 
Ol da bilmez şimdi Esrār’ıñ ne derde düşdügün  
Çoḳ zamāndır ki dil-i meksūrdan ḳıldım ferāġ 
 
137* 
 
müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün  
Güller açıldı sı  ̇̄nede oldu ciger çün dāġ dāġ 
Şādān-dil-i miḥnet-zede şimden girü dāġ üstü bāġ 
 
Açdı4 çün ol zı  ̇̄bā5 gülü āvāre etdi bülbülü  
Çetr-i hümāyūn kākülü ḳurdu güle müşkı  ̇̄n6 otaġ 
 
Ol miski7 her kim şemm eder kām-ı dile bu ẓamm eder 
Müşk-i Ḫaṭāy’ı ẕemm eder bir būya ‘aṭf etmez dimāġ8 
 
Ey dil nedir sende bu ḥāl kendin rikāb-ı şāha ṣal 
Ḥüsnüñ ḳuşat ṣorġūc-misā̠l saġ ol yanında çün solaġ 
 

                                                           
1 u: -S1 
2 ḫod-küşteyim: ḫod-küşte kim S2 
3 kaṣṣāb u ser-i: kaṣṣāb-ı dehr-i S2 
* 137 S1 53a, S2 78b, S3 69b, İ 55a 
4 Açdı: Açıldı S2  
5 ol: -S2 
6 müşkı  ̇̄n: miski S3, İ 
7 miski: müşk S2 
8 dimāġ: nigāh S2 
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Ġamla girān olmā uyan la‘l-i lebiñden iste cān 
‘I  ̇̄sā’yı yanında bulan dil-ḫaste hı  ̇̄ç1 olmaz mı saġ 
 
Dil oldu ġamdan şād şād ey dil-ber-i ‘I  ̇̄sı  ̇̄-nihād 
Şimden girü ḳahr-ı2 fu’ād dünyā ḳadar benden ıraġ 
 
Hep ḳaṣvet-i3 ḳalbi sürüp def‘-i ẓalām eyler şehā  
Şeb-gı  ̇̄r olunca dürr-i nuṭḳun bezmde çün şeb-çerāġ 
 
Ol dil-ber-i ‘āşıḳ-nevāz gāh nāz eder gāhı  ̇̄ niyāz 
Gerçi verir sūz u4 güdāz ammā bizi eyler çerāġ 
 
Yek-renglerle5 hem-dem ol bı  ̇̄-renglik taḥṣı  ̇̄l ḳıl  
Çün perdedir6 ol Ḥażrete reng-i siyāh u surḫ u āġ 
 
‘Āḳil ḳāpudan ṭaşrada durmuş ne yüzle ṭa‘n eder  
Görmez mi kim bezme girer dı  ̇̄vāneye olmaz yasāġ 
 
Ey mı  ̇̄r-i ferzāne-ṣıfāt sürdüñ piyāde üzre at  
Esrār’ı etdiñ kı  ̇̄ş ü māt şāhım sen ol devletle sāġ 
 
 
ḤARFÜ’L-FĀʼ* 
138** 
 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
Ḫaṭṭ-ı rūy-ı dil-beri teşbı  ̇̄h-i meh-tāb etdi zülf  
Nev-bahār-ı ṣubḥ-ı ruḫsārı siyeh-tāb etdi zülf 
 
Gūyiyā bir dūdmān pervānedir her ḥalḳası  
Şem‘-i ruḫsāra perı  ̇̄şān oldu pür-tāb etdi zülf  
 

                                                           
1 hı  ̇̄ç: bāġ S1 
2 ḳahr-ı: ḳahr u S2 
3 ḳaṣvet-i: ḳaṣveti S1 
4 u: -S2 
5 Yek-renglerle: Yek-rengle S1, S2, İ 
6 perdedir: perde’i S2 
* İ; Fı  ̇̄- Ḥarfi’l-Fāʼ S1; Fı  ̇̄’l-Fāʼ S3; Ġazeliyyāt Fı  ̇̄-Ḥarfi’l-Fāʼ S2 
** 138 S1 53b, S2 79a, S3 70a, İ 55a 
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Küfrünü āyı  ̇̄ne-i ı  ̇̄māna ‘aks etdirdi tā  
Ṣūret-i ḫāmūş-ı ‘I  ̇̄sā‘yı be-miḥrāb1 etdi zülf  
 
Fitnesinden bezm-i ġam deryā-yı eşke ġarḳ olup  
Ḥalḳa-i cem‘iyyet-i ‘uşşāḳı gird-āb etdi zülf 
 
Perde-i eşk ile ṭarḥ-ı levḥ-i ḥayret eyleyip  
Nāzenı  ̇̄n-i ġamzeniñ naḳşını dürr-i nāb etdi zülf 
 
Berḳ-i şems-i ḥüsnü bı  ̇̄-āram2 edip mir’āt-ı ruḫ  
Sāye-i mevc-i ḫaṭı deryā-yı sı  ̇̄m-āb etdi zülf 
 
Gūyiyā bir ḫaṭ mürādif nev-ġazel inşād edip  
Hem-çü Esrār ‘arż-ı berg-i sebz-i aḥbāb etdi zülf 
 
139* 
 
mef’ūlü fā‘ilātü mefā‘ı  ̇̄lü fā‘ilün 
Ṭōb ṭōb daġıldı3 rūyuna kākül ṭaraf ṭaraf  
Gūyā4 döşendi gülşene sünbül ṭaraf ṭaraf 
 
Rindānı yek-ser etdi ġazel-ḫˇān pāy-kūb  
Bezm-i ṭarabda naġme-i ḳulḳul ṭaraf ṭaraf 
 
Efsāne-i maḥabbeti ṭūl ü dirāz edip  
Āşüfte etdi gülşeni bülbül ṭaraf ṭaraf 
 
‘Uşşāḳı birbirine ḳatar her nigāhda  
Ġavġā-yı fitne-zād-ı teġāfül ṭaraf ṭaraf 
 
Sı  ̇̄nemde cā-be-cā açılıp5 pāre pāre dāġ  
Nev nev6 yetişdi lāle ḳaranfil ṭaraf ṭaraf 
 

                                                           
1 be-miḥrāb: miḥrāb S2 
2 ḥüsnü bı  ̇̄-ārām: ḥüsnünü ārām S1 
* 139 S1 53b, S2 79a, S3 70a, İ 55b 
3 Ṭōb ṭōb daġıldı: Ṭutup aġları S2 
4 Gūyā: Gūyiyā S2 
5 açılıp: açılır S1 
6 Nev nev: Nev-be-nev S2 
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Bülbül metā‘-ı vuṣlaṭ ile kām-yāb olup 
Gülzāra geldi kāfile-i gül ṭaraf ṭaraf 
 
Ḥarf-i vefāya olmadı gitdi düçār dil  
Dı  ̇̄vān-ı1 ḥüsnü etdi tefe”ül ṭaraf ṭaraf 
 
Ḳaldı hevā-yı zülf ile Esrār bı  ̇̄-mecāl  
Başdan daġıldı fikr ü2 te’emmül ṭaraf ṭaraf 
 
140* 
 
fe‘ilātün fe‘ilātün fe'ilātün fe‘ilün 
‘Ābid-i sı  ̇̄m ü zeriñ mezheb ü3 āyı  ̇̄nine yūf  
Ḥaşmet ü salṭanat u efser-i zerrı  ̇̄nine yūf 
 
Dı  ̇̄n ü ı  ̇̄mānını ḫüsrān ile tebdı  ̇̄l etmiş  
Zāhidiñ ḥasret-i ı  ̇̄mān olan dı  ̇̄nine yūf 
 
Sūfiyā biz o4 gürūhuz ki ezelden ebede  
Demişiz her dü cihān māżı  ̇̄ vü peşı  ̇̄nine yūf 
 
Ey çemen lāle vü nesrı  ̇̄nine dil aldanmaz  
Yürü ey bāġ-ı bahār revnaḳ-ı nesrı  ̇̄nine yūf 
 
Bülbülā gūşe-i bāġ ma‘reke ile doldu 
Hem saña hem gülüñe hem gülü5 taḥsı  ̇̄nine yūf 
 
Vā‘iżā vaṣf-ı cinān6 u leb-i kevse̠r etme 
Ṣus be-hey ehl-i ṭama‘ ḥūruna yūf ‘ı  ̇̄nine yūf 
 
Leẕẕet-i bü’l hevesāndır bize ṣunma ṣāḳı  ̇̄  
Ba‘d zi-in cām-ı mey ü bāde-i la‘lı  ̇̄nine yūf 
 

                                                           
1 Dı  ̇̄vān-ı: Dı  ̇̄vāne S1 
2 ü: -S2 
* 140 S1 53b, S2 79b, S3 70a, İ 55b 
3 ü: -S2 
4 o: -S2 
5 gülü: gül-i S2 
6 cinān: cān S1 
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Benim ol ‘āşıḳ-ı sūzān ki düşüp āteşine  
Yana Cibrı  ̇̄l-i viṣāle dedim1 āyı  ̇̄nine yūf 
 
‘Ārifiñ ismini ta‘rı  ̇̄f eder şu‘bede-bāz  
[Budur]2 ey ehl-i cihān çeşm-i ḫayāl-bı  ̇̄nine yūf 
 
‘Ārif oldur ki bütün kevn ü3 mekāndan geçip ol  
Diye her gördügünüñ4 ṣūret-i rengı  ̇̄nine yūf 
 
Şā‘ir Esrār gibi nuṭḳuna ‘āmil ise de  
Yoḫsa ṣūfı  ̇̄ ise de sübḥa-i pervı  ̇̄nine yūf 
 
 
ḤARFÜ’L-ḲĀF* 
141** 
 
fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 
Şı  ̇̄ve-i ḥüsnünü5 dil-berde ḳodu cilve-i ‘aşḳ 
‘Āşıḳı cevr ü cefālarda ḳodu cilve-i ‘aşḳ 
 
Ṣāni‘-i muṭlaḳı göre eyledigi ḫilḳate6 baḳ  
Ṣun‘ ile cism-i muṣavvirde ḳodu cilve-i ‘aşḳ  
 
Ẓulmet içre7 yaradan āb-ı8 ḥayātı ne ‘aceb  
Zı  ̇̄r-i gı  ̇̄sū-yı mu‘anberde ḳodu cilve-i ‘aşḳ 
 
Vaṣl u faslıñ giderek nāz u9 niyāza yetirip10 
Hecr ile vuṣlatı bir yerde ḳodu cilve-i ‘aşḳ 
 
                                                           
1 dedim: ü dem-i S2, S3 
2 Budur: Bu edâ-yı S1, S2, S3, İ (Matbu Divan esas alındı.) 
3 ü: -S2 
4 gördügünüñ: gördügünüñ S1, S3 
* İ; Fı  ̇̄- Ḥarfi’l- Ḳāf S1, S3; Ġazeliyyāt Fı  ̇̄-Ḥarfi’l- Ḳāf S2 
** 141 S1 54a, S2 80a, S3 71b, İ 56a 
5 ḥüsnünü: ḥüsnü S1 
6 ḫilḳate: ḥikmete S2 
7 içre: içinde S2 
8 āb-ı: āb u İ 
9 nāz u: nāz-ı S2 
10 yetirip: bütün S2 
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‘Āşıḳa sanki cemāl ārife āsā̠r-ı kemāl 
Ḳahr ile luṭfunu bir yerde1 ḳodu cilve-i ‘aşḳ 
 
Pı  ̇̄r-i mey-ḫāneyi gör kim naẓarı ‘ayn-ı kerem  
Feyż-i bādeyle göñüllerde ḳodu cilve-i ‘aşḳ 
 
Hele ‘aşḳ olṣun ey Esrār bu zemı  ̇̄n-i neve kim  
Rūḥdur rişte-i mıṣṭarda ḳodu cilve-i ‘aşḳ 
 
Mevlevı  ̇̄ meslegini feyżini bālā etdi 
Vecd ü2 ‘irfānı ber-ā-berde ḳodu cilve-i ‘aşḳ 
 
142* 
 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
Tā ezelden olmuşum şeydā-yı ‘aşḳ 
Ṣanma kim oldum bugün rüsvāy-ı ‘aşḳ 
 
Ṣad ḳıyāmet ḳopsa olmam huşyār  
Şöyle mest etdi beni ṣaḥbā-yı ‘aşḳ 
 
Pı  ̇̄ş-rev-i ḥāmūşı  ̇̄ye pey-rev olup  
Perde-i efġānı ṭutmaz nāy-ı ‘aşḳ 
 
Cism ü cān u dil aña hep perdedir  
Ṣūret ü3 ma‘nā degil ma‘nā-yı ‘aşḳ 
 
Eşk-i zāhid gevher-i ümmı  ̇̄ddir  
Lı  ̇̄k olmaz lü’lü’-i lālā-yı ‘aşḳ 
 
Etdi ḫafā şān-ı zühdü tārmār  
Doġdu ḫurşı  ̇̄d-i cihān-ārā-yı4 ‘aşḳ 
 
Añlaşınca nükte-i ġarrā-yı ḥüsn  
Oldu ‘ālem maḥşer-i ġavġā-yı ‘aşḳ 
                                                           
1 Ḳahr ile luṭfunu bir yerde: Ḳahrına luṭfu eyler perde S1, S3, İ; Ḳahrına luṭfu ile dı  ̇̄de S2 (Matbu Dîvân esas alındı.) 
2 ü: -S2 
* 142 S1 54b, S2 80a, S3 71b, İ 56a 
3 ü: -S2 
4 -ārā-yı: livā-yı S1, S3 
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Dilde būy-ı1 zülf-i kāfir var iken  
Sākin olmaz fitne-i ġavġā-yı ‘aşḳ 
 
Eyledi2 bezm-i semā‘-ı Mevlevı  ̇̄  
Sı  ̇̄ne-i Esrār’ı hūy hāy-ı ‘aşḳ 
 
Sāye-i Monlā Celālü’d-dı  ̇̄n’e gel  
Tā cemālin3 ‘arż ede mevlā-yı ‘aşḳ 
 
Baḥr-i nūr-ı Şems-i Tebrı  ̇̄z etdi cūş  
Oldu her bir ẕerre bir deryā-yı ‘aşḳ 
 
143* 
 
mef‘ūlü mefā‘ı  ̇̄lü mefā‘ı  ̇̄lü fe‘ūlün 
Ey kākülü4 sevdāsı belā-yı5 ser-i ‘āşıḳ 
V’ey derd ü6 ġamı bā’is-̠i ġavġā-yı ḫalāyıḳ 
 
Ey reng-i ruḫu pertev-i sūz-ı dil-i Manṣūr  
V’ey ḥarf-i lebi Ṭūr’daki şu‘le-i bāriḳ 
 
Ser-rişte mi verdiñ yine zülf-i siyehiñden7 
Zı  ̇̄rā ki uzatmış sözü erbāb-ı alāyıḳ 
 
Dil-ḫastegı  ̇̄-i ‘aşḳa ne Risto8 ne Felāṭūn  
Derd ehlidir ancaḳ yine ol ḥikmete ḥāẕıḳ 
 
İdrı  ̇̄s-i sebaḳ-ḫˇānı henüz ḫˇāce-i ‘aşḳıñ  
İlyās o debistānda bir ṭıfl-ı mürāhiḳ 
 

                                                           
1 būy-ı: -S1 
2 Eyledi: Eyledim S2, İ 
3 cemālin: cemāliñ İ 
* 143 S1 54b, S2 80b, S3 72a, İ 56a 
4 kākülü: kākül-i S1, İ 
5 belā-yı: belā S1 
6 ü: -S2 
7 siyehiñden: siyehden S1; siyehinden S2, S3 
8 Risto: Aristo S1 
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Firḳatde de vuṣlaṭda da kūy-ı ġam-ı ‘aşḳa  
Giryān gelir zār gider sābıḳ u1 lāhiḳ 
 
Ḳayṣ’ıñ olamaz āyı  ̇̄ne-i himmeti ‘Aẕrā  
Leylā’nıñ olur derd-i seri ḳıṣṣa-i Vāmıḳ 
 
Bir özge edā kim reviş-i ḫurde-fürūşān 
Rindān ile zühhād ile her yerde muṭābıḳ 
 
Seyr eyle nedir ḥaşr-i ẓuhūrāt-ı ḥakı  ̇̄mā  
Eyle iki āyı  ̇̄neyi bir yerde mülāṣıḳ 
 
Vā‘iż seniñ olsun yine mescidde cemā‘at  
Besdir baña mey-ḫānede bir yār-i muvāfıḳ 
 
Zāhid özünü baḥr-i me‘ānı  ̇̄ ṣanır ammā 
Bı  ̇̄-çāre ki2 ḳalmış ḳuru da‘vāda bulanıḳ 
 
Dil şarḳ-ı tecallāda görür şems-i hüdāyı  
Artıḳ aña lāzım mı meṭāli‘le3 meşārıḳ 
 
Esrār benim çeşm-i çerāġ-ı dil-i4 zārım 
Mihr-i şeh-i Tebrı  ̇̄z’den olmuşdur uyanıḳ 
 
144* 
 
mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ı  ̇̄lü fā‘ilün 
İmkāna sıġmaz ‘ālem-i ḳurb-ı ḥarı  ̇̄m-i ‘aşḳ 
Ḳayd-ı ṣuverde olmaz anıñçün nedı  ̇̄m-i ‘aşḳ 
 
Meftūn-ı zülf-i dil-ber olursañ5 göñül gibi 
Her dem gelir meşāmm-ı ṣafāya nesı  ̇̄m-i ‘aşḳ 
 

                                                           
1 u: -S1 
2 Bı  ̇̄-çāre ki: Bı  ̇̄-çāregi S2 
3 meṭali‘le: müṭala‘a-i S2 
4 dil-i: dil ü S1 
* 144 S1 55a, S2 81a, S3 72a, İ 56b 
5 olursañ: olursan S2, İ  
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Feyż-i cemāli rūy-ı gül-efşān-ı ṣubḥ-ı cān 
‘Ayn-ı celāli kākül-i ‘anber-şemı  ̇̄m-i ‘aşḳ 
 
‘Aşḳ olsun ol göñül ki ezelden olup1 gelir 
Perverde-i ‘ināyet ü luṭf-ı ‘amı  ̇̄m-i ‘aşḳ 
 
‘Ālem ġulām-ı şı  ̇̄ve-i eṭvārıdır2 bütün  
Sulṭān-ı kāʼināt olur ‘abd-i ḳadı  ̇̄m-i ‘aşḳ 

 
Kevn ü mekān maḥşer-i āşūba döndürüp 
Bı  ̇̄-hūde ḳalmadı hele sa‘y-i ‘azı  ̇̄m-i ‘aşḳ 
 
Esrār ġarḳa-i kerem olduñ3 ḫamūş ol 
Ta‘dād olur mu baḫşiş-i tab‘-ı kerı  ̇̄m-i ‘aşḳ 
 
145* 
 
mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ı  ̇̄lü fā‘ilün 
Dildir mekān-ı menzile-i lā-mekān-ı aşḳ 
Sıġmaz vücūd-ı fikret ü vehme cihān-ı ‘aşḳ 
 
Beñzin ṣarardıp 4‘āşıḳı dil-ḫūn eyledi  
Ẓāhir olunca cāna ruḫ-ı gül-feşān-ı5 ‘aşḳ 
 
Kevn ü mekān cümle dolar el-amān ile  
Bir kez olursa tı  ̇̄ġ-be-kef ḳahramān-ı ‘aşḳ 
 
Ol şeh gelip gehı  ̇̄ce6 gedā-yı ġarı  ̇̄bine  
Vı  ̇̄rān-ı7 sı  ̇̄nede dil olur mı  ̇̄zbān-ı ‘aşḳ 
 
Hep ḥasretü’l-mülūkdur ol nān-ı ḫuşklar  
Ey kāse-lı  ̇̄s ṭable-ḫor-ı āstān-ı ‘aşḳ 
                                                           
1 olup: alıp İ  
2 eṭvārıdır: eṭvār ider S1, S3, İ 
3 olduñ: olduñsa S2 
* 145 S1 55a, S2 81b, S3 72b, İ 56b 
4 Beñzin ṣarardıp: Beñzin ṣararıp İ 
5 ruḫ-ı: -S2 
6 gehı  ̇̄ce: gice S2 
7 Vı  ̇̄rān-ı: Vı  ̇̄rāne S2 
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‘Ālem kitāb-ı na‘tına Esrār bir varaḳ 
Sıġmaz ḳaṣı ̇̄de vü ġazele dāstān-ı ‘aşḳ 
 
146* 
 
mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ı  ̇̄lü fā‘ilün 
Bezme gelince yār piyāle be-dest-i ‘aşḳ 
Mey-ḫāne oldu sāḥa-i bezm-i elest-i ‘aşḳ 
 
Ḥaşriñ ṣadā-yı sūrunu ḳulḳulle baṣdırır  
Dāmen-keş-i ḳıyām olamaz ḫı  ̇̄re mest-i ‘aşḳ 
 
Teklı  ̇̄f ederse cāmını Cem etmez iltifāt 
Şol mey-ḫoruñ ki kāsesi oldu şikest-i ‘aşḳ 
 
Seyl-i ḥavādis ̠uġrayamaz semtine yanar  
Ḫurşı  ̇̄di1 pāygāh eder āteş-nişest-i ‘aşḳ 
 
Şāyān gördü ḥüsn-i ẓuhūra o neş’eyi  
Oldu cenāb-ı ḥüsn ser-ā-pāy hest-i ‘aşḳ 
 
Derd ü belāyile gir o ṣaḥrā-yı fitneye  
Bı  ̇̄-ġam geçilmedi reh-i bālā vü pest-i ‘aşḳ 
 
Mihri cemāl-i Şems deyü düşdü mest olup  
‘I  ̇̄sā’yı sūzen eylemedi pāy-ı pest-i ‘aşḳ 
 
Esrār matbaḫ-ı kerem-i Mevlevı  ̇̄’ye baḳ  
Kerrūbiyānı eylemiş āteş-perest-i ‘aşḳ 
 
147* 
 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
Āh kim cismim ḫarāb etdi firāḳ 
Yetdi artıḳ cāna ṭūl-i iştiyāḳ  

                                                           
* 146 S1 55b, S2 81b, S3 72b, İ 57a 
1 Ḫurşı  ̇̄di: Ḫurşı  ̇̄d S2 
* 147 S1 55b, S2 82a, S3 72b, İ 57a 
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Cānıma ḳaṣd eyledi şimdi cefā  
Çün tükendi kār ı cism-i1 çār-tāḳ2 
 
Çerḫde kām almaġa fırṣat bulup  
Eyledi derd ü elemle ittifāḳ 
 
Ḳaddimi etdi dü-tā hicrān-ı yār  
Ṣanma baş egdim saña ey nı  ̇̄li3 ṭāḳ 
 
Firḳat-i dil-berde oldumsa zebūn  
Ser-fürū etmem saña ey pür-şiḳāḳ 
 
Şimdilik ülfetdeyim hicrān ile 
Birbirimizle edip ṣad irtifāḳ4 
 
Gāh raḥm u geh tesellı  ̇̄ eyleyip  
Gösterir gāhı  ̇̄ teḫallüf geh vifāḳ 
 
Gāh der ki ben seniñle dāʼimim 
Gāh der ki pek ḳarı  ̇̄b oldu firāḳ 
 
Gāh der vuṣlaṭ yaḳındır çekme ġam  
Gāh der ki sen bu sevdāyı bıraḳ5 
 
Aġlasam rāzı  ̇̄ degil misin deyip  
Eyler olduñ baña isnād-ı nifāḳ 
 
Hep peşı  ̇̄manlık şikāyet ‘add eder  
Āh eylersem ḳażā-yı ittifāḳ 
 
Ḥāṣılı oldum esı  ̇̄r-i bend-i hecr  
Etdi ḥālim pek mükedder6 iftirāḳ 
 
                                                           
1 cism-i: çeşm-i S2 
2 -ṭāḳ: dāḳ S1 
3 nı  ̇̄li: nı  ̇̄l S2 
4 irtifāḳ: ittifāḳ S2 
5 bıraḳ: buraḳ S1 
6 mükedder: firāḳ S1 
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Söylesem taḳrı  ̇̄re sıġmaz çekdigim  
Ṣad fiġān u1 dād elinden ey firāḳ 
 
Her yüze taṭbı  ̇̄ḳ etdim göñlümü  
Etdi āḫir derd ü2 ġamla3 inṭibāḳ 
 
Derd-i hicrānım ‘acāyib ḥāldir 
Ṣanmazam ḥāşā ki dildārı uzaḳ 
 
Ġarḳa-i baḥr-i viṣāl olmuş firāḳ 
Gezdirir her yaña mevc-i iştiyāḳ 
 
Añlamak ister iseñ bu nükteyi  
Hey’et-i mecmū‘a-i Esrār’a baḳ 
 
148* 
 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün  
Gāh olur4 ol rütbede ḥālim ḫarāb eyler firāḳ  
Kim olup nādim yine benden ḥicāb eyler firāḳ 
 
Āh u5 feryādımdan ol ẓālim bile inṣāf edip 
Gāh olur geh kendü kendüye ‘itāb eyler firāḳ  
 
Düşmenimken raḥm edip ḥāl-i6 dil-i7 nālānıma  
Dem-be-dem ol şūḫ-ı bı  ̇̄-raḥme ḫiṭāb eyler firāḳ  
 
Jāleyi gülden cüdā etmekle ṣanma ġadr eder  
Ol ḫarābı nūr-ı çeşm-i āfitāb eyler firāḳ  
 

                                                           
1 u: -S1, S2, İ 
2 ü: -S2 
3 ġamla: ġamdan İ 
* 148 S1 56a, S2 82b, S3 73a, İ 57b 
4 olur: -S1 
5 u: -S1, S2 
6 ḥāl-i: ḥāl ü S1 
7 dil-i: dil ü S2 
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Sūziş-i hecri yaşım gird-āb-ı āteş-ḫı  ̇̄z edip 
Çeşmimi1 deryā-yı berḳ-i şu‘le-tāb eyler firāḳ  
 
Hecr olur bir yüzden ‘ayn-ı ittiḥād erbābına 
Mevc-i eşk-i bülbülü baḥr-i gül-āb eyler firāḳ  
 
Bir şerār olmaz o baḥr-i sūzişe nār-ı caḥı  ̇̄m 
Lāzım olsa dūzaḫa bi’llāh ‘aẕāb eyler firāḳ  
 
Yār ile geldikçe yāda ‘ālem-i āb etdigim  
Göñlümü gird-āb-ı mevc-i ıżṭırāb eyler firāḳ  
 
Girye-i ḥayret o rütbe mevc-ḫı  ̇̄z-i intiẓār 
Dı  ̇̄de-i ümmı  ̇̄di2 ṭūfān-ı serāb eyler firāḳ  
 
Ġālibā cem‘-i3 yekūn etmek diler hicrānını  
Defter-i ümmı  ̇̄din4 Esrār’ıñ ḥisāb eyler firāḳ  
 
149* 
 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
‘Aḳlımı aldı5 benim derd-i firāḳ  
Eyledi mecnūn-ı şeb-gerd-i firāḳ 
 
Gāh yaḳdı gāh aldı cānımı  
Āteş-i hicrān dem-i serd-i firāḳ 
 
Bister-i ḫār oldu künc-i ḫārḫār  
Ey nizār-ı6 zār-ı rū-zerd-i firāḳ7 
 
Yār ile mı  ̇̄nū-nişı  ̇̄n-i vaṣl iken  
Atdı a‘rāfa beni ṭard-ı firāḳ 

                                                           
1 Çeşmimi: Çeşm S1 
2 ümmı  ̇̄di: ümmı  ̇̄d S1 
3 cem‘-i: cem‘an S1 
4 ümmı  ̇̄din: ümmı  ̇̄diñ S2, İ 
* 149 S1 56b, S2 83a, S3 73b, İ 57b 
5 aldı: yaḳdı S2 
6 nizār-ı: nizār u S1, S3, İ 
7 b: Zār zār ey dil derd-i firāḳ S2 
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Pāre pāre eyledi maġz-ı serim 
Dāġ-ı ġamda şemme-i verd-i firāḳ 
 
Herkesiñ yār ile hoş bāzārı var  
Minnet Allāh’a menim ferd-i firāḳ 
 
Çille-i Esrār’a rūḥ-ı Ḳayṣ’dan  
Geldi āvāz-ı zihı  ̇̄ merd-i firāḳ 
 
150* 
 
mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ı  ̇̄lü fā‘ilün 
 
Āhım tükendi1 sāz-ı fiġānıñ ḳarārı yoḳ 
Bitdi maḳāmı naġme-i cānıñ ḳarārı yoḳ 
 
Maṭlūbu ḥāżır oldu yine dil pür-ıżṭırāb 
Bildim ki ‘aşḳ-ı perrānıñ2 ḳarārı yoḳ3 
 
Gerçi bizi hücūm-ı fenā etdi bı  ̇̄-ṣadā  
Ammā derūnda4 āh-ı nihānıñ ḳarārı yoḳ 
 
FI  ̇̄-ḤARFİ’L-KĀF* 
151** 
 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
Neş’e-ḫˇāh-ı5 aşḳ dāʼim derd-nūş olmaḳ gerek 
Sālik-i rāh-ı fenā bı  ̇̄-ḫˇı  ̇̄ş ü hūş olmaḳ gerek 

 
Ḫod-be-ḫod mümkin midir kesb-i vuḳūf-ı sırr-ı cām  
Çoḳ zamān mest-i sebū-yı mey-be-dūş olmaḳ gerek 
                                                           
* 150 S1 56b, S3 73b, İ 58a 
1 tükendi: tüketdi S1, S3 
2 perrānıñ: perreniñ S1 
3 Mısra vezne uymuyor. 
4 derūnda: derūnumda S1, S3, İ 
* S1, S3; Ġazeliyyāt Fı  ̇̄-Ḥarfi’l-Ḳāf S2 
** 151 S1 56b, S2 83a, S3 74a, İ 58a 
5 -ḫˇāh-ı: -ḫˇāhi S1 
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Ḫār-ḫāşāk-ı sivādan dı  ̇̄deyi ḥıfẓ etmege 
Şu‘le-i āh-ı dehānı rūy-pūş olmaḳ gerek 
 
Şem‘i1 ol bezm-i ġamın yā şem‘ine pervāne ol  
Bāri ateş olmadınsa şu‘le-pūş olmaḳ gerek 
 
Dil gibi bir maḥrem-i esrāra hem-dem olmadan2  
Güft-gūy-ı ḥarf-i maṭlebden3 ḫamūş olmaḳ gerek 
 
Ka‘be-i vaṣlıñ ḥarāretle4 muġaylānzārınıñ 
Sāliki5 bı  ̇̄-ḳayd münkir-nı  ̇̄ş ü6 nūş olmaḳ gerek 
 
Ādemiyyetden ġaraż āyı  ̇̄ne-i dı  ̇̄dār olup  
Bı  ̇̄-muḥābā secde-fermā-yı sürūş olmaḳ gerek 
 
Pek de ṣūret verme sırr-ı “aḥsenü’t7-taḳvı  ̇̄m"e8 kim  
Bilmem ammā mā-verāsı bı  ̇̄-nuḳūş olmaḳ gerek 
 
Deşt-i dilden bir ġubār oldu bedı  ̇̄d varsa yine  
Şāh-ı ġamdan hedm-i9 cān içün cüyūş olmaḳ gerek 
 
Neş’e-i ‘aşḳı dilinde10 ḥıfẓ edip sāġar gibi  
Meclis-i aġyārda penbe-be-gūş olmaḳ gerek 
 
Mey gibi meclis saña Esrār olursa münḥaṣır 
Ol zamān ḳulḳul-nevāz u11 pür-ḫurūş olmaḳ gerek 
 

                                                           
1 Şem‘i: Şem‘ S1 
2 olmadan: olmadıñ S2 
3 maṭlebden: maṭlebdir S2 
4 ḥarāretle: -S1 
5 Sāliki: Sālik-i S1 
6 ü: -S2 
7 “aḥsenü’t-: “aḥsen-i S2 
8 “aḥsenü’t-taḳvı  ̇̄m": Kur’ân-ı Kerîm, Tîn Suresi, Ayet: 4. “Biz insanı en güzel şekilde yarattık.” 
9 hedm-i: hem-dem S1, S3 
10 dilinde: dilinden İ 
11 -nevāz u: -nevāz-ı S2 
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152* 
 
fā‘ilātün fā'ilātün fā‘ilün 
Ḫūn-ı eşki bāde-i nāb eyledik  
Bezm-i ġamda ‘ālem-i āb eyledik 
 
Cānı atdıḳ derd-i dil deryāsına  
Ṣanma kim biz bı  ̇̄m-i gird-āb eyledik 
 
Baṣladıḳ vaṣf-ı leb-i mey-gūnuna  
Kāʼinātı mest-i bı  ̇̄-tāb eyledik 

 
Söyleşirken pertev-i ruḫsārını 
Meclisi pür-nūr u1 pür-tāb eyledik 
 
Bü’l-‘aceb āteş-perestānız ki hep  
Şu‘legāh-ı ḥüsne pertāb eyledik 
 
Ṭurre-i müşkı  ̇̄nden2 açdıḳ sözü  
Ḳıṣṣayı gitdikçe iṭnāb eyledik 
 
Sebz ḳaftānıyla ḳaddiñ seyr edip  
Fikr-i keyf-i luṭf-ı sebz-āb3 eyledik 
 
Tāb-ı zülfe ‘aks eden al ruḫun4  
‘Ayn-ı teşbı  ̇̄h-i şafaḳ-tāb eyledik 
 
Luṭfunu Esrār ḳahrıñdan görüp 
Sāye-i zülfüñde5 meh-tāb eyledik 
 

                                                           
* 152 S1 57a, S2 83b, S3 74a, İ 58a 
1 u: -S2 
2 müşkı  ̇̄nden: müşkı  ̇̄ninden S2 
3 sebz-āb: sı  ̇̄r-āb S1 
4 ruḫun: ruḫuñ İ 
5 zülfünde: zülfüñde S2, S3 
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153* 
 
mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ı  ̇̄lü fā‘ilün 
Miḥrāb-ı rūyuña1 edeli ser-fürū seniñ  
Dil vaṣf-ı zülf ü ḫaṭṭın oḳur mū-be-mū seniñ 
 
Keyfiyyet-i cevāb-ı lebiñ kimse duymadı2 
Vaṣfıñda etdiler bu ḳadar güft-gū seniñ 
 
‘Āşıḳ olanı etme mu‘ātab tefekkür et  
Ol dil-firı  ̇̄b ‘işve seniñ ārzū seniñ 
 
Ḫurşı  ̇̄d-i āsumān yere geçdi ḥicābdan3  
Olduḳça meh-cemāliñ ile rū-be-rū seniñ 
 
Kimden kime nümāyiş-i ṭavr-ı teġāfülüñ 
Āyı  ̇̄ne-i cemāl seniñ reng ü4 bū seniñ 
 
Deryā-yı āteş-i elem Esrār’ı ġarḳ eder  
Dökdükçe rāh-ı firḳatine āb-ı rū seniñ 
 
154* 
 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
Pādşāhım ‘āşıḳa iḥsān seniñ  
Gerçi kim ‘isyān benim ġufrān seniñ 
 
Ben hele ḥayretde ḳaldım arada  
Ġam seniñ vuṣlaṭ seniñ hicrān seniñ 
 
Zülfünüñ her mūyu ey zı  ̇̄bā sanem  
Oldu5 yüz biñ mü’miñe bürhān6 seniñ 

                                                           
* 153 S1 57b, S2 84a, S3 74b, İ 58b 
1 rūyuña: rūyuna S2, S3 
2 duymadı: demedi S2 
3 ḥicābdan: ḥicābından İ 
4 ü: -S2 
* 154 S1 57b, S2 84a, S3 74b, İ 58b 
5 Oldu: Olmadı İ 
6 bürhān: ı  ̇̄mān S2 
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Mest-i cām-ı ‘aşḳ olursan ṣūfiyā  
Mescid ü mey-ḫānede meydān seniñ 
 
Maḥşer-i ġavġāya döndü kūy-ı dil  
Olduġum gün ḥüsnüne ḥayrān seniñ 
 
El-ḥaẕer her bü’l-heves ẓann etmesin  
İddi‘ā-yı ‘aşḳıña āsān seniñ 
 
Ḫārḫārıñla ḫarāb olmuş idim  
Ġonçe iken ey gül-i ḫandān seniñ 
 
Küfr-i zülfüñ ḳasd eder gerçi hemı  ̇̄n  
Lı  ̇̄k ey ẓālim yine ı  ̇̄mān seniñ 
 
Ey felek dil-ḫūnun olmuşdur yine  
Ġālibā Esrār-ı ser-gerdān seniñ 
 
Bu cevāb-ı Mūnisā’dır kim demiş  
Tende ey ‘aşḳ cān seniñ cānān seniñ 
 
ĠAZEL-İ BI  ̇̄-MAḤLAṢDIR* 
155** 
 
fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 
Bir ‘acāyib şarābı var dehriñ  
İçene iḥtisābı var dehriñ 
 
Pür-ṭarabdır bu şeb var ise yine  
Zühreye intisābı var dehriñ 
 
İ‘imād eyleme neşāṭına sen  
Bir de bir gün1 ḫarābı var dehriñ 
 

                                                           
* S1, S3 
** 155 S1 57b, S2 84b, S3 74b, İ 59a 
1 Bir de bir gün: Bir gün görür S1 
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Ārżū-perverāne1 şekker-i2 kām  
Çāşnı  ̇̄-i ‘itābı var dehriñ 
 
Son deminde fenāsını işidip  
Ḫaylı  ̇̄ce ıżṭırābı var dehriñ 
 
Adını anmaz idim ammā n’edem3  
Bir söze intisābı var dehriñ 
 
Nutḳ-ı Aḥmed’le aṣlı pāke çıḳar  
Bir güzelce cevābı var dehriñ 
 
156* 
 
fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 
Ey nesı  ̇̄m-i seḥer ey rūḥ-ı4 revān ḫoş geldiñ  
Dil-i bı  ̇̄mārıma verdiñ yeni cān ḫoş geldiñ 
 
Ṣubḥ-ı feryādıma gül-cāme-i ḫūnı  ̇̄n-i şafaḳ 
Getirip ḫil‘at-i nev nāle-künān ḫoş geldiñ 
 
Geldi ḫūn-pāşı  ̇̄-i eşkiñle bu bāġa revnaḳ 
Hele ey dı  ̇̄de-i gül-berg-feşān ḫoş geldiñ 
 
Merḥabā eylediñ iḥyā dil-i5 güm-geştemizi  
Yetdiñ imdādıma ey āh u fiġān ḫoş geldiñ 
 
Ḳurtarır dest-i gelū-gı  ̇̄r-i elemden diyerek  
Muntaẓırdım saña ben ḫayli zamān ḫoş geldiñ 
 
Yūsufistān edip külbe-i aḫzān-ı dilim  
Baña ey ḳāfile-i būy-ı nişān ḫoş geldiñ 
 

                                                           
1 -perverāne: pervāne-i S2 
2 şekker-i: sükker-i S2 
3 n’edem: n’edeyim S2 
* 156 S1 58a, S2 84b, S3 75a, İ 59a 
4 rūḥ-ı: -S1 
5 dil-i: -S1 
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Bāreka’llāh benim mihr-i cihān-ı ‘aşḳım  
Levḥaşa’llāh tecellı  ̇̄-i ‘ayān ḫoş geldiñ 
 
‘Ālemi eylediñ āşüfte-edā-yı vuṣlaṭ 
Oldu pür-şevḳ ü ṭarab cān-ı1 cihān ḫoş geldiñ 
 
Etdiñ ‘uşşāḳıñı müstaġrak-ı feyż-i eltāf  
Olmadıñ hem-dem-i bezm-i digerān ḫoş geldiñ 
 
Feyż-i Monlāyile Esrār’a verip bāde-i şevḳ  
Lebime ey ġazel-i şu‘le-beyān ḫoş geldiñ 
 
157* 
 
fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 
Bu göñül dāʼimā yebāb gerek  
Kār-ı ‘āşıḳ hemān ḫarāb gerek 
 
Ẕerrece şevḳ-i ḥüsnü isteyeniñ  
Sı  ̇̄nesinde bir āfitāb gerek 
 
Gelir ol2 mest-i3 nāz bezmine lı  ̇̄k  
Ḫūn-ı dilden şarāb-ı nāb gerek  
 
Her göñül derd-i ‘aşḳı4 çekemez  
Aña rindān-ı kām-yāb gerek 
 
İ‘timād-ı5 emānet-i sırra  
Sālik-i ḳābil-i ḫitāb gerek 
 
Cevr-i yāriñ nihāyeti olmaz  
Añı ne fikr ü ne ḥisāb gerek 
 

                                                           
1 cān-ı: cān u S2, S3 
* 157 S1 58a, S2 85a, S3 75a, İ 59b 
2 ol: -S2 
3 mest-i: mest ü S1 
4 ‘aşḳı: ‘aşḳını S1, S2; ‘aşḳıñı S3 
5 İ‘timād-ı: İ‘timād etme İ 
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Vāṣıl-ı ḳurbet1 olmaġa Esrār 
Der-i Monlā’ya intisāb gerek 
 
Pādşāhān-ı dehre nāz etsiñ  
Mevlevı  ̇̄de biraz cenāb gerek 
 
158* 
 
mef‘ūlü mefā‘ı  ̇̄lü mefā‘ı  ̇̄lü fe‘ūlün 
Gird-ābı şarāb olmalıdır ‘ālem-i ābıñ  
Keştı  ̇̄si rebāb olmalıdır ‘ālem-i ābıñ 
 
Māhı  ̇̄si dalıp şu‘le-i keyfe çü semender  
Bı  ̇̄-gāne-i āb olmalıdır ‘ālem-i ābıñ 
 
Ol şu‘le-i seyyāleye baḳsın baṭ-ı sāġar 
Murġ-ābı kebāb olmalıdır ‘ālem-i ābıñ 
 
Seyr etmege sāḥillerini dı  ̇̄de-i mestiñ2  
Peymāne-i tāb olmalıdır ‘ālem-i ābıñ 
 
Müstehlikini sāḥil-i feyże çıḳarır mevc 
Ġavvāsı be-ḫˇāb olmalıdır ‘ālem-i ābıñ 
 
Huşyār-ı Felāṭūn daḫı olsa ḫum-ı feyżi 
Leb-rı  ̇̄z-i serāb olmalıdır ‘ālem-i ābıñ 
 
Peymāne gedā yapılamaz3 evvel emirde 
Sāḳı  ̇̄si ḫarāb olmalıdır ‘ālem-i ābıñ 
 
Ne mevc-i ḫurūşān-ı demi ṣaymalı Esrār 
Ne cāmı ḥisāb olmalıdır ‘ālem-i ābıñ 
 
 

                                                           
1 ḳurbet: ḳurbiyyet S2 
* 158 S1 58b, S2 85b, S3 75b, İ 59b 
2 mestiñ: mesti S1, S2, S3 
3 yapılamaz: yapılmaz S1 
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FI  ̇̄-ḤARFİ’L-LĀM* 
159** 
 
müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün  
Gevher ṣaçıp bezme1 seḥer doldu leb-ā-leb jāle gül  
Ḳatdı ‘araḳla gül-şeker mı  ̇̄nā-yı māl-ā-māle gül 
 
Ebre düşüp berḳ-i şafaḳ jāle ne renge girdi2 baḳ  
Gūyā muḳaṭṭar gül-‘araḳ doldurdu cām-ı ala gül 
 
Bülbül olup yā Rab-zenān görmüş tecellı  ̇̄den nişān  
Her şāḫdan etmiş ‘ayān bir āteş-i cevvāle gül 
 
Gūyā çemenler bütkede sırr-ı Mesı  ̇̄ḥā ser-zede  
Dönmüş hele her gūşede bir āzerı  ̇̄ timsā̠le gül 
 
Şāh-ı ṣabā verdi3 selām üşkūfeler etdi ḳıyām  
Eyler çemenzāra ḫırām ol şāhı istiḳbāle gül 
 
Oldu çemende rū-nümā mażmūn-ı āsā̠r-ı ṣafā  
Bir nev-ġazeldir gūyiyā lafẓ-ı redı  ̇̄fi lāle gül 
 
Fikr-i ruḫuñla dil eger dolsa n’olur laḫt-ı ciger  
Dökdü4 bir avuç berg-i ter ṭut5 keçkūl-i abdāla gül 
 
Ol bir şeh-i ālı  ̇̄-cenāb bu bir ġarı  ̇̄b-i dil-ḫarāb 
Bir vech ile gelmez ṣavāb bülbülle ḥasb-i ḥāle gül 
 
Geh nāz edip mestūr olur ārāyişe6 maġrūr olur  
Bilmez ṣoñun7 mecbūr olur çend-rūze8 bir iḳbāle gül 

                                                           
* S1, S3; Ġazeliyyāt Fı  ̇̄-Ḥarfi’l-Lām S2 
** 159 S1 58b, S2 85b, S3 76b, İ 59b 
1 bezme: bezm-i S1 
2 girdi: döndü İ; düşdü S2 
3 verdi: verdim S1, S3, İ 
4 Dökdü: Döndü S1 
5 ṭut: ṭūp İ; -S2 
6 ārāyişe: her işe S1 
7 ṣoñun: iken S2 
8 -rūze: -rūz S1, S2 
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Bülbül yeter zār eyleme Esrār’ı bı  ̇̄zār eyleme  
Bı  ̇̄-ḥūde isrār eyleme gūş etmez āh u nāle gül 
 
160* 
 
fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 
Gitdiñ ammā ey şāh-levendim tı  ̇̄z gel 
Beni çoḳ yollara baḳdırma efendim tı  ̇̄z gel 
 
Gel gel ey rūh-ı revān-baḫş-ı dil-i1 nā-çārım  
Ḫasteyim bister-i hicrāna döşendim tı  ̇̄z gel 
 
Seni görmeyeli bu dı  ̇̄de-i ḫūn-efşānım 
O ḳadar aġladı kim ben de begendim tı  ̇̄z gel 
 
Belimi bükdü beni ḫāke düşürdü firḳat  
Dest-gı  ̇̄r ol meded ey serv-i bülendim tı  ̇̄z gel 
 
Bilirim va‘d-i2 vefā eyledigiñ gerçekdir  
Lı  ̇̄k yoḳ ṣabra mecāl ‘işve-pesendim tı  ̇̄z gel 
 
Yaḳmadan3 baḥr ü beri āteş-i āh-ı Esrār  
Keştı  ̇̄-i nāza süvār ol da efendim tı  ̇̄z gel 
 
161* 
 
mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün 
Daḫı hicrān u ġam yetmez mi yā ey nāzenı  ̇̄nim gel  
Felekler oldular bı  ̇̄zār-ı feryād u4 enı  ̇̄nim gel5 
 

                                                           
* 160 S1 59a, S2 86a, S3 76b, İ 60a 
1 dil-i: dil ü S1 
2 va‘d –i: va‘de İ 
3 Yaḳmadan: Yaḳmadañ S3 
* 161 S1 59a, S2 86b, S3 76b, İ 60a 
4 u: -S2 
5 gel: tı  ̇̄z gel S1 
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Daḫı yetmez mi cāna yetdi envā‘-ı keder artıḳ  
Cihānı ṭutdu her şeb ṣı  ̇̄t-i1 efġān-ı hazı  ̇̄nim gel2 
 
Beni ol rütbe ġam maḥv u nizār etdi ki3 hecriñle  
Ḫayālāsā görünmem vaḳt olur ey4 ḫurde-bı  ̇̄nim gel 
 
Nüzūl-i berḳ-i firḳat def‘aten yaḳdı ḫarāb etdi  
Kül oldu hecr ile pūlād iken ḳalb-i metı  ̇̄nim gel 
 
Göñül bir yerde ben bir yerde ġarḳ-ı ḳulzüm-i ḥayret  
Dayandıḳ ḥadd-i ye’se ḳalmadı re’y-i rezı  ̇̄nim5 gel 
 
Beni āzürde eyler6 gāh ġam geh nāle-i ḥasret  
Daġılsın şevḳ-i vaṣlınla başımdan ān u7 ı  ̇̄nim gel 
 
Firāḳ-ı ṣohbeṭinle cāndan ancaḳ ramaḳ8 ḳaldı  
Āmān gel ey Mesı  ̇̄ḥā la‘l-i i‘cāz-āferı  ̇̄nim gel 
 
Dil-i bı  ̇̄-tābımı vaḳf-ı niyāz-ı ṣubh u şām etdim 
Var ise gūşuna ermez ṣadā-yı vā-pesı  ̇̄nim gel 
 
Ciger ḳapḳara yandı tı  ̇̄relendi baḫtıma döndü  
Beni şeb-gerd-i sevdā eyledi ey meh-cebı  ̇̄nim gel 
 
Seniñle bir zaman olmuş iken hem-dem mürüvvet mi  
Bıraġıp9 gitdigin dem derd ü10 ġam olṣun karı  ̇̄nim gel 
 
Ser-i āzādemi ṣayd etmek içün eyleyen dil-ber  
Şikenc-i kākülünü yollarım üzre kemı  ̇̄nim gel 
 

                                                           
1 ṣı  ̇̄t-i: ṣı  ̇̄t ü S1, İ 
2 gel: tı  ̇̄z gel S1 
3 ki: kim S1 
4 ey: -S2 
5 rezı  ̇̄nim: zerrı  ̇̄nim S2 
6 eyler: etdi S2 
7 u: -S2, İ 
8 ramaḳ: bir ramaḳ S2 
9 Bıraġıp: Bıraḳıp S2 
10 ü: -S2, S3 
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Bütün virāndır aḳṭār u biḳā‘-ı vādı  ̇̄-i sı  ̇̄nem 
Senindir eyle ma‘mūr ey şeh-i rūy-ı zemı  ̇̄nim gel 
 
Dili ortaya aldı düşmen-i sevdā vü1 derd ü ġam  
‘Acāyip bı  ̇̄-kesim yoḳdur ḫalāṣa bir mu‘ı  ̇̄nim gel 
 
Tenim āteş kesildi ḫaste-i tāb-ı firāḳ oldum  
Ḥakı  ̇̄mā merd iseñ ṭut nabẓ-ı dest-i āteşı  ̇̄nim gel 
 
Degil sen2 defter-i ma‘lūmunu Loḳmān-ı ġayb eyler 
Hele eyle3 tetebbu‘ ‘illet-i ḳalb-i ḥazı  ̇̄nim gel 
 
Ser-ā-ser dāġ-ı ḥasret gonce-i ye’s ile4 memlūdur  
Ḥırām-ı nāz edip seyr eyle şāhım nev-zemı  ̇̄nim gel 
 
Ḳudūmuñla dil-i Esrār’ı teşrı  ̇̄f eyle sulṭānım 
Mürüvvet vaḳtidir ey dil-rübā-yı dil-nişı  ̇̄nim gel 
 
162* 
 
mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ı  ̇̄lü fā‘ilün 
Ol şā‘irim ki ḥüsn-i bütāndır ḫayāl-i5 dil  
Her gece fikr-i zülf iledir ḳīl ü6 ḳāl-i dil 
 
Yādıma gelse ġamzene sāġar gedālıġım  
Ḫūn-ābe-i cigerle dolar cām-ı al-i dil 
 
Aġyār eliyle ‘āşıḳa olmaz müsā‘ade 
Ol şāha nā-resı  ̇̄de çıḳar ‘arż -ı ḥāl-i dil 
 
Pı  ̇̄r oldu derd-i ‘aşḳ-ı cevānān ile begim  
Hı  ̇̄ç Ḳahramān-ı çeşme dayansıñ mı Zāl-i dil 
 

                                                           
1 sevdā vü: sevdā-yı S1 
2 Degil sen: Diñle sen S1 
3 Hele eyle: Ḥālleyle S1 
4 ile: eyleme S1 
* 162 S1 59b, S2 87a, S3 77a, İ 60b 
5 ḫayāl-i: ḫayāl ü S1  
6 ü: -S3, İ 
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‘Arż-ı cemāl etmedi bir kerre neyleyim  
Āy ı  ̇̄ne oldu gerçi ser-ā-ser misā̠l-i dil 
 
Mir’āt-ı inbisāṭ iken fikr-i tāb-nāk  
Ṣad pāre etdi berḳ-i1 cemāl-i celāl-i2 dil 
 
Ḥayret-nişı  ̇̄n etdi beni fikretim gibi 
Emvāc-ı inḳılāb-ı celāl ü cemāl-i3 dil 
 
Āhımla eyler idi ber-ā-berce ‘azm-i dost  
Yoḳdur ne çāre bār-ı elemden mecāl-i dil 
 
Eyler feżā-yı levḥa-i eş‘ārımı daḫı  
Feryād-ı zār u maḥşer-i ḥayret melāl-i dil 
 
Ben4 ara yerde ṭu‘me-i şemşı  ̇̄r-i ı  ̇̄n5 ü ān6  
Gitdikçe çerḫi kı  ̇̄never eyler cidāl-i dil 
 
Gündüz raḳı  ̇̄b ile gezip ol mihr olmadı7 
Pertev-gedā-yı vaṣlı bir aḫşam hilāl-i dil 
 
Şi‘r ü ġazelle ḫārice çıḳmadı çāre ne 
Mühr-i lebimde ḳaldı cevāb-ı8 su’āl-i dil  
 
Esrār ehl-i ḥayrete ḫaṣṣ9 ıṣṭılāḥı var 
Her bı  ̇̄-ḫaberle söyleşilir10 ṣanma ḥāl-i dil 
 

                                                           
1 berḳ-i: berḳ-i tāb-ı S1 
2 cemāl-i celāl-i: celāl-i cemāl-i İ 
3 celāl ü cemāl-i: cemāl ü celāl-i S1, S3, İ 
4 Ben: -S2 
5 ı  ̇̄n: āyı  ̇̄n S1 
6 ān: ān beni S2 
7 gezip ol mihr olmadı: gezdi ol mihr oldu S1 
8 cevāb-ı: cevāb u S1, S2, S3 
9 ḫaṣṣ: ḫāṣıl S1 
10 söyleşilir: söyleşir S2 
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163* 
 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
‘Aşḳ bir esrārdır ketm ü ḫafā mümkin degil 
Şānına şāyān naḳl-i mā-cerā mümkin degil  
 
Kesb ile taḥṣil isti‘dād-ı ‘aşḳ etmek1 muḥāl 
Olmayınca şı  ̇̄ve-i dād-ı Ḫudā mümkin degil  
 
Ṭūl-i2 dāmenden girān-reftār olan pā-der-gile 
Himmet-i çāpük-revı  ̇̄-i reh-nümā mümkin degil 
 
Muntaẓır bir fitne her bir ḥalḳasında zülfünüñ 
Devr-i çeşminde hele def‘-i belā mümkin degil  
 
La‘li3 ḥaḳḳı-çün ederdim4 ‘azm-i gülzār-ı ‘adem 
Gülşen-i pür-dāġ-ı hicrānın fedā mümkin degil 
 
Yā Mesı  ̇̄ḥ-i çeşme yā Ḥıżr-ı ḫaṭa muḥtācdır 
Ḫaste-i hicrānına ġayrı devā mümkin degil 
 
Ḥaşr olur āḫir5 ser-i rāhında ammā neyleyim 
Gūşe-i çeşmiyle aṭf-ı merḥabā mümkin degil 
 
Şu‘le-i berḳ-i tekellüm ḫande-i gül-pūş-ı nāz  
Tāb u reng-i bezm-i ġayr aṣlā baña mümkin degil6 
 
Ḳılsa ṣad pāre bütün a‘zāmı şemşı  ̇̄r-i celāl  
Ġamze-i cellāddan ḳat‘-ı recā mümkin degil 
 
Olma ey ṣūfı  ̇̄ tehı  ̇̄ ḫāk-i reh-i rūşen-dilān 
Kūr-ı māder-zāda luṭf-ı ṭūṭiyā mümkin degil 
 
                                                           
* 163 S1 60a, S2 87b, S3 77b, İ 61a 
1 etmek: -S2 
2 Ṭūl-i: Ṭavr-ı İ 
3 La‘li: La‘l İ 
4 ederdim: ederdi S1 
5 āḫir: āşıḳ S1, S2, S3 
6 -S1, S3, İ 
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Ṭarz-ı bı  ̇̄-cāy-ı riyā ṣūfı  ̇̄yi eyler masḫara  
Bezm-i ‘irfānda naẓardan iḫtifā mümkin degil 
 
Eşk-i deryā-ḫˇı  ̇̄z-i çeşm ü āh-ı āteş-bı  ̇̄z-i dil  
Bizde bundan ġayrı hı  ̇̄ç āb u hevā mümkin degil 
 
Güft-gūy-ı1 ehl-i maḥv eşrāḳ-ı dille etdiler 
Şu‘le-i āvāzına bād-ı ṣabā2 mümkin degil 
 
Ḳulzüm-i güftār olmaz mevc-ḫı  ̇̄z her nefes 
Mıṣra‘-ı āteş-feşān bād-ı hevā mümkin degil 
 
Bürde3 olmuş perde-i4 himmet nuḳūş-ı mā-sivā  
İltifāt-ı sālik-i rāh-ı fenā mümkin degil 
 
Mevlevı  ̇̄ye meşreb-i maḥv ol ḳadar5 mecbūl kim 
Nev-niyāzında bile ḳayd-ı sivā mümkin degil 
 
Terk-i dāreyn eylemek Esrār içün bir şey midir 
Āstānıñdan6 velı  ̇̄ olmaḳ cüdā mümkin degil 
 
164* 
 
mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün  
Misāl olur mu hı  ̇̄ç ebr-i7 bahāra deryā-dil 
Ne ān ki pey-rev olan rüzgāra deryā-dil 
 
Ederdi raṭl-ı girān şarāb-ı ḫˇāba bedel 
Taḥammül eylemese ger ḫumāra deryā-dil 
 

                                                           
1 Güft-gūy-ı: Güft-gūyu S3 
2 ṣabā: ṣadā S2, S3 
3 Bürde: Perde S1, S2 
4 perde-i: bürde-i S2 
5 ol ḳadar: olmaḳtadır S2 
6 Āstānıñdan: Āstānından S2 
* 164 S1 60b, S2 88a, S3 78a, İ 61a 
7 ebr-i: evvel S1 
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Hirās-ı1 zūdı  ̇̄-i ṭūfān-ı ġam nedir bilmez 
Hemı  ̇̄şe āh çeker cūybāra deryā-dil 
 
Sevād-ı naẓma baḳıp rūy-ı baḥr-i kāġıdda 
‘Aceb mi mā’il olursa kenāra deryā-dil 
 
Şarāb-veş2 ḫaber-i mā-cerā-yı3 va‘di verip 
Sorunca neş’e gibi intiẓāra deryā-dil 
 
Getirdi cūşişe āb-ı ḥayāt-ı cām-ı meyi 
Riyā-yı ḫuşka añı buldu çāre deryā-dil 
 
Bu şi‘r-i terde yaz4 Esrār vaṣf-ı rindānı 
Maḥāl degil mi dür-i ābdāra deryā-dil 
 
165* 
 
mef‘ūlü mefā‘ı  ̇̄lü mefā‘ı  ̇̄lü fe‘ūlün 
Dildār edicek va‘de-i yā-hūy-ı Sitānbul 
Teng oldu yine başına her sūy-ı Sitānbul 
 
Yāriñ ḳademi baṣdıġı yer olmasa anda 
Bir daḫı harām idi5 baña būy-ı Sitānbul 
 
Her semtine baḳsam görünür āteş-i hicrān 
Dūzaḫ baña her kūçe vü her kūy-ı Sitānbul 
 
Bir āh edene biñ kez eder ḥayf-ı melāmet 
‘Āşıḳ-keş olur nāṣıḥ-ı6 bed-kūy-ı Sitānbul7 
 
Gelmez mi ‘aceb ol gül-i ḫandān daḫı Esrār 
Gülmez mi bu günlerde yine rūy-ı Sitānbul 

                                                           
1 Hirās-ı: Hirāsa S1 
2 Şarāb-veş: Şeb rūz S1 
3 mā-cerā-yı: mā-cerāyı S1, S2, S3 
4 yaz: yazar S1 
* 165 S1 60b, S2 88a, S3 78a, İ 61b 
5 idi: etdi S1 
6 nāṣıḥ-ı: tā ṣubḥ S1 
7 S1’de 4 ve 5. beyitler 71a’dadır. 
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ḤARFÜ’L-MI  ̇̄M* 
166** 
 
fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 
‘Āşıḳım ‘āşıḳ-ı ḥayret-zede-i dı  ̇̄dārım 
Ṣūfı  ̇̄yim ṣūfı  ̇̄-i beytü’l-ḥaram-ı esrārım 
 
Öyle bir ‘āşıḳım ey dil ki hemān ma‘şūḳum  
İkimiziñ arasiñda beni ṣanma varım 
 
Ṣūfı  ̇̄-i zühd-perest ile ‘ādū-yı maḥżım  
‘Āşıḳ-ı dil-ber ile cān u göñülden yārim1 
 
Çoḳ uzaḳ vādı  ̇̄leriñ seyriñi etdim geldim  
Sāḳiyā bir iki mey ver ki zebūn-ı2 zārım 
 
‘Ālem-i ‘aşḳda her ṣubḥ u mesā devr ederim  
Yoḳ3 ḳarārım ser-i kārımda yine bı  ̇̄-kārım 
 
Gerçi çekdim başıma ḫırḳa-i ḫˇāb-ālūdu  
Ṣubḥ-ı ikbāl gibi lüṭfuñ ile bı  ̇̄dārım 
 
Deşt-i ḥasretde ṣaḳın yanıma gelme ey Ḳays  
Yaḳarım āteş-i āhımla seni ġam-ḫˇārım 
 
Feyż alır türbet-i Ferhād benim ‘aşḳımdan  
Rūh-ı Manṣūr ile hem-pāy-ı sürāġ-ı dārım 
 
Ṣūfı  ̇̄ ser-māye-i dürr-i kelimāt-ı Ḥaḳḳ’ım  
Bilemezsin beni şimdi ki ġarı  ̇̄b Esrār’ım 
 

                                                           
* İ; Fı  ̇̄- Ḥarfi’l-Mı  ̇̄m S1, S3; Ġazeliyyāt Fı  ̇̄- Ḥarfi’l-Mı  ̇̄m S2 
** 166 S1 71a, S2 88b, S3 78b, İ 61b 
1 yārim: varım S1 
2 zebūn-ı: zebūn u S1 
3 Yoḳ: Bu S1 
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167* 
 
mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ı  ̇̄lü fā‘ilün 
Bı  ̇̄-pı  ̇̄ş ü pes bulundu reh-i dilde sür‘atim 
Ḥayretde ḳaldı rāh-revān-ı maḥabbetim  
 
Bildim ki sa‘yimiz hep ‘ināyet esı  ̇̄ridir  
Tā ḥadd-i i‘tirāfa varıp bitdi1 ġayretim 
 
Şāh-ı sitem-keşān benim mülk-i ‘aşḳda2  
Ḫaṭṭā çekerdi Ḳays beyābānda rāyetim 
 
Köhne sifāl-i mey var iken yoḳdur ey göñül  
Āyı  ̇̄ne-i Sikender ü Cemşı  ̇̄d’e raġbetim 
 
Her bir ḥabāb-ı bādeye olṣun başım fedā  
Gitdikçe şu‘le-i mey ile germ-ülfetim 
 
Başıma çıḳdı şu‘lesi tā sūz-ı sı  ̇̄nemiñ  
Sulṭān-ı ‘aşḳ verdi külāh-ı irādetim 
 
Esrār’a ġamze-i süḫan-efzāsı dūş olup  
Ḫamūşı  ̇̄-i taḥayyüre ḥasr oldu ṣoḥbeṭim 
 
168* 
 
mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün  
Seniñ ‘aşḳıñla sulṭānım be-ġāyet derdnāk oldum  
‘İnāyet eylemezsen işte bi’llāhi helāk oldum 
 
Benimle iddi‘ā-yı şirket eyler ‘aşḳ-ı3 dil-berde  
Anıñçün cismim4 ile ḫaṣm-ı cān-ı iştirāk oldum 
 

                                                           
* 167 S1 71a, S2 89a, S3 78b, İ 61b 
1 bitdi: yetdi S1, S3; neydi İ 
2 ‘aşḳda: ‘aşḳımda S1, İ 
* 168 S1 71b, S2 89a, S3 78b, İ 62a 
3 şirket eyler ‘aşḳ-ı: şirket-i ‘aşḳ eyler İ 
4 cismim: çeşmim S2 
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Ser-i zülfüñ1 raḳı  ̇̄biñ dest-i nā-sāzında gördükçe 
Cünūnum ber-ter oldu ġayretimden çāk çāk oldum 
 
Semend-i nāz ile2 bir kerre pā-māl olmadım3 gitdi  
Reh-i ‘aşḳıñda4 ey şı  ̇̄rı  ̇̄n süvārım gerçi ḫāk oldum 
 
N’olur bir şerḥ-i ṣadr ile ṣafā-yāb etse Esrār’ı  
Ṭarı  ̇̄ḳ-i Mevlevı  ̇̄’de ḫāk-i pāy-ı sı  ̇̄ne-çāk oldum 
 
169* 
 
müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün  
Derd-i dile5 bı  ̇̄-gāne vü maḥrem güler ben aġlarım  
Özge belā kim ḥālime ‘ālem güler ben aġlarım 
 
Hı  ̇̄ç kimseye olmuş degil böyle belā-yı bü’l-‘aceb  
Kim beytü’l-6aḥzān-ı dilimde ġam güler ben aġlarım 
 
Çeşmim7 gül-i dūzaḫ-nejād eşkim şerār-ı fitne-zād  
Ẕevḳim8 ġamımdır aġlasam nālem güler ben aġlarım 
 
Gül9 gibi ḫūn-seyyāleyim gül-berg-i āteş-jāleyim  
Cānāne-meşreb ‘āşıḳım ‘işvem güler ben aġlarım  
 
Nāz u niyāza vaḳt yoḳ10 ḥayrān olur görse gözüm  
Ancaḳ hemān ol dil-ber-i gülfem güler ben aġlarım 
 
Nādı  ̇̄de bir dı  ̇̄vāneyim başdan başa efsāneyim  
Hicrānımın aḥvāline mātem güler ben aġlarım 
 
                                                           
1 zülfüñ: zülfün S3 
2 nāz ile: nāzına S2 
3 olmadım: oldum S1 
4 ‘aşḳıñda: ‘aşḳında S3 
* 169 S1 71b, S2 89a, S3 79a, İ 62a 
5 dile: -S1 
6 beytü’l-: beyt-i S2 
7 Çeşmim: Çeşm S1, S2,İ 
8 Ẕevḳim: Ẕevḳ S1 
9 Gül: Gün S2 
10 vaḳt yoḳ: yoḳ vaḳt İ 
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Sāz-ı cünūn āġāz eder efġānıma dem-sāz olur1  
Her naġme-i eyvāha zı  ̇̄r ü bem2 güler ben aġlarım 
 
Naḫl-i ümı  ̇̄de el ṣunar ḫandān ol3 giryān men 
Esn̠ā-i ekl-i dānede Ādem güler ben aġlarım 
 
Dil sı  ̇̄nede bir baḥr-i ḫūn Esrār bı  ̇̄-ṣabr u sükūn 
Gerçi gül-i zaḫm-ı derūn her dem güler ben aġlarım 
 
170* 
 
mef‘ūlü mefā‘ı  ̇̄lün mef‘ūlü mefā‘ı  ̇̄lün 
Bilmem bu dil-i rüsvā dı  ̇̄vāne midir bilmem  
Ümmı  ̇̄d-i viṣāl eyler mestāne midir bilmem 
 
Ser-mest-i4 ḫarāb etdiñ ey ġamze beni ḥālā  
Her mevc-i nigāhıñ bir peymāne midir bilmem 
 
Sen ‘işvede yek-tāsın misl̠iñ hele yoḳ ammā  
Ol fitne de ḥāliñde bir dāne midir bilmem 
 
Her gūşede ṣad mestān ṣad ḳulḳule5 ṣad destān  
Yā Rab dil-i āşüftem mey-ḫāne midir bilmem 
 
Her künc-i ḫarābātda bir genc-i muṭalsam var  
Bu sı  ̇̄ne-i pür-şūrum vı  ̇̄rāne midir bilmem 
 
Luṭf etmege ‘ahd etmiş Esrār’a o kāfir-ḫū  
Yoḫsa yine maḳṣūdu efsāne midir bilmem 
 

                                                           
1 olur: eder S2 
2 zı  ̇̄r ü bem: āh rūyum S2 
3 ḫandān ol: ḫandān S1; dil S2, S3 
* 170 S1 72a, S2 89b, S3 79a, İ 62a 
4 Ser-mest-i: Ser-mest ü S1 
5 ḳulḳule: ġulġule S2, S3 
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171* 
 
mefā‘ilün fe‘ilātün mefā'ilün fe‘ilün 
Sebeb teġāfüle ey bı  ̇̄-vefā nedir bilirim  
Viṣāl- ḫˇāhlara bir baḫānedir bilirim 
 
Yeter o āfeti vaṣf eylediñ yeter vā‘iẓ 
Ben ol füsūnger-i dil-keş edā nedir bilirim 
 
Hebā-yı māye-i zühde1 sebebdir ‘arż-ı na‘ı  ̇̄m  
Fesāda bā’is ̠olan evvelā nedir bilirim 
 
Cinān u2 ḥūr içündür namāzıñ ey ṣūfı  ̇̄  
Seniñ de maṭlebiñ ey kec-edā nedir bilirim 
 
Egerçi müdde‘im-i ‘aşḳ-ı yārda Esrār  
Velı  ̇̄ me’āl-i reh-i3 müdde‘ā nedir bilirim 
 
172* 
 
fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 
Şimdilik bı  ̇̄-niṣābdır göñlüm 
Neş’esiz bir şarābdır göñlüm 
 
Aramızda cemāl-i dil-ber ile  
Bir mu‘allaḳ ḥicābdır göñlüm 
 
Kendi kendin fedāya mā’ildir  
Ḫayli bir pı  ̇̄ç-tābdır göñlüm 
 
Gūyiyā bir cerı  ̇̄de-i efkār  
Hele pek nā-ṣavābdır göñlüm 
 
Būy yoḳ neş’e-i vefāsından  
Sāġar-ı bı  ̇̄-şarābdır göñlüm 
                                                           
* 171 S1 72a, S2 90a, S3 79b, İ 62b 
1 zühde: -S1 
2 u: -S2 
3 reh-i: rehde S1 
* 172 S1 72a, S2 90a, S3 79b, İ 62b 
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Ol bütüñ ḳahrı ile gūyā1 kim  
Bir künişt-i ḫarābdır göñlüm 
 
Reh-i ḥayretde ye’s ü2 ümmı  ̇̄de  
Pāre-i ıżṭırābdır göñlüm 
 
Der-i Monlā’ya düşdü zār u nizār  
Ṭālib-i intiṣābdır göñlüm 
 
Umarım feyż-yāb olur Esrār 
Bende-i āfitābdır göñlüm 
 
173* 
 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün  
Evvelā derken ben ol āvāre göñlüm neyleyim  
Şimdi bir derd oldu ben nā-çāra göñlüm neyleyim 
 
Cānıma tı  ̇̄r-i sitem cānāndan gelmekde lı  ̇̄k  
Hep aña oldu siper ṣad pāre göñlüm neyleyim 
 
Derdden ārām yoḳ vaṣf-ı dil-ārām3 etmege 
‘Aşḳ derler düşdü bir efkāra göñlüm neyleyim 
 
Cilve-i pı  ̇̄şı  ̇̄nden fikr-i pesı  ̇̄ne4 baḳmayıp  
Düşdü gitdi ol büt-i ‘ayyāre göñlüm neyleyim 
 
Ben ṭalebkār-ı vefā ol ise ḫoşnūd-ı cefā  
Uymadı bir vech ile Esrār’a göñlüm neyleyim 
 

                                                           
1 gūyā: gūyiyā S1 
2 ü: -S2 
* 173 S1 72b, S2 90b, S3 80a, İ 63a 
3 dil-ārām: dil-ārā S2 
4 fikr-i pesı  ̇̄ne: fikrin ise S1 
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174* 
 
mef‘ūlü mefā‘ı  ̇̄lü mefā‘ı  ̇̄lün fā‘ (fe‘ul)1 
Ḫalvetgeh-i eflākda rūḥu’l-ḳudsüm 
Dergāh-ı “‘arefnāk”da2 rūḥu’l ḳudsüm 
 
Pervāzgehimdir dil-i Kerrūbı  ̇̄-nişān3  
Künc-i ḳafes-i ḫākda rūḥu’l-ḳudsüm 
 
Nuṭḳumda ‘ayān u ma‘nı  ̇̄-i pāk-ı cānım  
Bu sı  ̇̄ne-i ṣad-çākda rūḥu’l-ḳudsüm 
 
Ben āyet-i ‘aşḳım bilemez fehm-i sa̠ḳı  ̇̄l 
Ben ṭārem-i idrākda rūḥu’l-ḳudsüm 
 
Rūḥ-ı ‘araḳ-ı füyūż-ı bālā-ḫı  ̇̄zim  
Peymāne-i eflākda rūḥu’l ḳudsüm 
 
İ‘cāz-ı lebimde ‘I  ̇̄sı  ̇̄-i lāhūtum  
Bikr-i ḫıred-i pākde rūḥu’l-ḳudsüm 
 
Maġz-ı süḫanım perde-i elfāz içre  
Bu ḫāme-i çālākda rūḥu’l ḳudsüm 
 
175* 
 
mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ı  ̇̄lü fā‘ilün 
Ey nā-tüvān-ı naẓra-i āzārı olduġum  
Mest-i ḫarāb-ı ġamze-i ḫūn-ḫˇārı olduġum 
 
Āyı  ̇̄ne-i cisim mi4 desem yoḫsa ‘aşḳ mı  
Ḥayrān-ı feyż-i ceẕbe-i dı  ̇̄dārı olduġum  
 

                                                           
* 174 S1 72b, S2 90b, S3 80a, İ 63a 
1 Gazel rubai vezniyle yazılmıştır. 
2 "arefnāk”: Hadis-i şerif. “Ya Rab, Seni zatına yakışır şekilde bilmedik.” 
3 Mısra vezne uymuyor. 
* 175 S1 72b, S2 91a, S3 80a, İ 63a 
4 cisim mi: cismi S1, S3; cismini İ 
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Zünnār-ı bend-i ‘aşḳına ta‘lı  ̇̄m-i küfr eder  
Ber-dār-ı tār-ı zülf-i siyehkārı olduġum 
 
Derdā ki çerḫ-i çārıma çıḳdım figān ile  
‘I  ̇̄sı  ̇̄-i çeşmi1 görmedi bı  ̇̄mārı olduġum 
 
Ḥayfā o2 bı  ̇̄-mürüvvete te’sı̠  ̇̄r etmedi  
Şeb-tā-ṣabāḥ zār u3 elem- ḫˇārı olduġum 
 
Dilde meger ḫayāli ile hem-nişı  ̇̄n imiş  
Her sū peyām-cūy u4 ṭalebkārı olduġum 
 
Esrār’a ġam mı var ne ḳadar bı  ̇̄-nevā isem  
Besdir5 bu rehde6 nisbet-i Ḫünkārı olduġum 
 
176* 
 
mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün 
Ġubār-ı dergeh-i Monlā-yı Rūm’a rūy-māl oldum  
Düşüp ḫāk-i ḫarābāt7 oldum ammā kı  ̇̄myā buldum 
 
Gülistān-ı ṣafādır külbe-i aḥzān-ı dil şimdi  
Ḫazān-ı zühd-i ḫuşkāsā beni ẓann eyleme ṣoldum 
 
Beni tı  ̇̄ġ-i nigehdir8 ḳatl eden ḥācet ne şemşı  ̇̄re  
Celāl-i ġamze-i ḫūn-rı  ̇̄ze ḳarşı ölmeden öldüm 
 
Seniñ āvāre-i ‘aşḳın olaldan hep budur ḥiṣṣem  
Ġamıñla derd ḥāṣıl etdim ammā bilmezim n’oldum 
 

                                                           
1 çeşmi: cismi S1, S2 
2 o: ol İ 
3 zār u: zārı  ̇̄ S2 
4 u: -S1 
5 Besdir: Budur S2 
6 rehde: dı  ̇̄de İ 
* 176 S1 73a, S2 91a, S3 80a, İ 63a 
7 ḫarābāt: -S2 
8 nigehdir: nigehden S2 
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Dü çeşm-i ḫūn-feşānım ġonce-i ḫandāna beñzetmiş  
‘Acāyib iltifāta maẓhar oldum aġladım güldüm 
 
Beni ol rütbe dil-ḫūn etdi kim bir cām içün sāḳı  ̇̄  
Elinde1 sāġar-ı leb-rı  ̇̄ze ḳarşu ḫūn ile doldum 
 
177 
 
mef‘ūlü mefā‘ı  ̇̄lü mefā‘ı  ̇̄lü fe‘ūlün 
Ol āfet ile etdigimiz demleri andım  
Hicrān ile şeb-tā-seḥer2 āteşlere yandım 
 
Doldurdu bütün ceybimi3 dāmānımı ḫūn-āb  
Yād-ı ruḫ-ı alıyla ḳızıl ḳana boyandım 
 
La‘l-i leb-i cān-baḫşını fikr eyledim ammā  
Bi’llāh efendim hele cānımdan uṣandım 
 
Ayā ne ḫumār idi girān-ḫˇābı  ̇̄-i ye’sim  
Kim nı  ̇̄m-i şeb-i ġamda bu āteşle uyandım 
 
Āsūdeligim verdi hevā şūr u4 belāya  
Bir ḳulzüm-i āsāyiş idim ḥayf bulandım 
 
Ṣardı der ü dı  ̇̄vār-ı tene5 āteş-i hicrān  
Dūzaḫ bu6 firāḳ olduġuna şimdi inandım 
 
Sāḳı  ̇̄ baña teklı  ̇̄f-i şarāb eyleme mestim  
Besdir bu ki ben şimdi ciger ḳanına ḳandım 
 
Āh eyler iken yādıma geldi dem-i Mecnūn  
Dı  ̇̄vāneyi gül-bāng-ı maḥabbet ile andım 
 

                                                           
1 Elinde: Elde S1 
2 şeb-tā-seḥer: şeb-tābe-seḥer S2, İ 
3 ceybimi: cebimi S1, S3 
4 u: -S2 
5 dı  ̇̄vār-ı tene: dı  ̇̄vārına bu S2, İ 
6 bu: -S1 
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İḳrār verip ḫānkeh-i pı  ̇̄r-i1 belāda 
Elfı  ̇̄ nemed-i derdi ṣadāḳatla ḳuşandım 
 
Ser-māye-i ‘aḳlım reh-i hicrānda tükendi  
Kārım bu ki Esrār biraz āh ḳazandım 
 
178* 
 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
Şāh-ı faḳrım tāc-ı2 istiġnā külāhımdır benim 
Bu ‘abā tennūre zerrı  ̇̄n bārgāhımdır benim 
 
Mevlevı  ̇̄ abdālıyım ‘abd-i ḳadı  ̇̄m-i Ḥayder’im  
Cebhe-i Şāh-ı Velāyet secdegāhımdır benim 
 
Men ki bir ser-mest-i bed-ḫūy-ı şarāb-ı ġayretim  
Cām-ı bāde düşmen-i istı  ̇̄ze- ḫˇāhımdır benim 
 
Ġayrı3 bilmem Murtaẓā‘nın çāker-i dergāhıyım  
Hem emı  ̇̄rim hem imāmım hem de şāhımdır benim 
 
Sāye-i āl-i ‘abāda bı  ̇̄-niyāz-ı ‘ālemim  
Maṭlebim hep ḫāṭır-ı4 bı  ̇̄-iştibāhımdır benim 
 
Mālik-i gencı  ̇̄ne-i iksı  ̇̄r-i ḫāk-i ẕilletim 
‘İzzet-i ‘ālem menūṭ-ı yek-nigāhımdır benim 
 
Zaḫm-ı sı  ̇̄nemdir leb-i ḫandān-ı faḫrım dā’imā  
Āb-ı rūyum girye-i bı  ̇̄-gāh gāhımdır benim 
 
Ser-fürū etmek şarāb-ı şāhid-i mey-ḫāneye  
Şimdi rükn-i5 a‘zam-ı āyı  ̇̄n6 ü rāhımdır benim 
 

                                                           
1 pı  ̇̄r-i: pı  ̇̄r ü S2 
* 178 S1 73b, S2 91b, S3 80b, İ 63b 
2 tāc-ı: -S2 
3 Ġayrı: Ġayr S2 
4 ḫāṭır-ı: ḫāżır-ı S1, İ 
5 rükn-i: kün S1 
6 āyı  ̇̄n: iken S1 
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Sı  ̇̄ne-çāk u1 derdnāk abdāl-ı mey-ḫˇārım2 velı  ̇̄  
Ṣanma mey içmek ṭarı  ̇̄ḳatda3 günāhımdır benim 
 
Naḫle-i “vādı  ̇̄-i Eymen”dir4 bu cism-i lāġarım  
Şu‘le-i Ṭūr-ı tecellı  ̇̄ berḳ-i āhımdır benim 
 
Şimdi ey Esrār bu cism-i muḳayyed gūyiyā  
Baḥr-i sırr-ı muṭlaḳımda berggāhımdır benim  
 
Şems-i Tebrı  ̇̄z’iñ kemı  ̇̄ne bende-i nā-çı  ̇̄ziyim  
Mihr-i ‘ālem rūy-māl-i ḫāk-i rāhımdır benim 
 
179 
 
fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 
Ġamzeye çeşmi nāz eder ta‘lı  ̇̄m  
Naẓra-i dil-nevāz eder ta‘lı  ̇̄m 
 
Dāʼim ebrūları ‘işāretle  
Ehl-i ‘aşḳa namāz eder ta‘lı  ̇̄m 
 
Leb-i ḫāmūşu nükte-i maḥfūẓ  
Ḫandesi keşf-i rāz eder ta‘lı  ̇̄m 
 
‘Aşḳ-ı muṭlaḳ cemāl-i ḫūb ister  
Bu ḥaḳı  ̇̄ḳat mecāz eder ta‘lı  ̇̄m 
 
Ḳulḳul-i şu‘le-ḫı  ̇̄z-i sāġar-ı mey  
Muṭribe sūz u sāz eder ta‘lı  ̇̄m 
 
Sāġarıñ bı  ̇̄-ḫodāne secdeleri  
Rinde resm-i niyāz eder ta‘lı  ̇̄m 
 
Cümle mevcūddan cenāb-ı ‘aşḳ 
Şeref-i imtiyāz eder ta‘lı  ̇̄m 

                                                           
1 u: -S1, S2, İ 
2 mey-ḫˇārım: mey-ḫorum S1 
3 ṭarı  ̇̄ḳatda: ṭarı  ̇̄ḳında S1, İ 
4 “vādı  ̇̄-i Eymen”: Kur’ân-ı Kerîm, Kasas Suresi, Ayet: 30. “Hz. Musa’ya Tur dağında sağ taraftan seslendik…” 
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Şāhid-i dil maḳām-ı Maḥmūd’da  
Cāna ṭarz-ı Ayāz eder ta‘lı  ̇̄m 
 
Ehl-i derde bu āteşı  ̇̄n ġazelim  
Cümle sūz u güdāz eder ta‘lı  ̇̄m 
 
180* 
 
mef‘ūlü mefā‘ı  ̇̄lü mefā‘ı  ̇̄lü fe‘ūlün 
Mest iken o şūḫuñ leb-i ḫandānını öpdüm  
Baḳdım ḫaberi olmadı her yanını öpdüm 
 
Girdim ki şebistānına yatmış o siyeh-mest  
‘Aḳlım daġılıp zülf-i perı  ̇̄şānını öpdüm 
 
Mestāne nigāh etdi dedi kim1 nedir ‘āşıḳ  
İḥsān dedim gūşe-i dāmānını öpdüm 
 
İẕn oldu henǖz būseye bā-ḫaṭṭ-ı hümāyūn  
Sulṭān-ı cemāliñ ḫaṭ-ı2 fermānını öpdüm 
 
Naḳl-i sır-ı meclis tükenince bu şeb Esrār  
Her cāmda bir sı  ̇̄b-i zenaḫdānını öpdüm 
 
181* 
 
mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün 
Belā deştinde şı  ̇̄rān-ı neberd-i3 ‘aşḳı tüşkütdüm  
Derā-yı maḥmil-i vaḥşetle murġ-ı Ḳays’ı ürkütdüm 
 
Ḫayāl-i yāri tenhā avlayıp ġam-ḫāne-i dilde  
Sözümden çıḳmadı dürdāne-i peymānı perkitdim 
 

                                                           
* 180 S1 74a, S2 92b, S3 81a, İ 64a 
1 kim: ki S1 
2 ḫaṭ-ı: ḫaṭ u İ 
* 181 S1 74a, S2 92b, S3 81b, İ 64a 
3 neberd-i: neyyir ü S1 
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Gözüm ardımda ḳaldı ṣūret-i āyı  ̇̄neveş gerçi  
Görüp ol1 āfet-i devrānı kendimden geçip gitdim 
 
Menim2 kālā-fürūş-ı encümengāh-ı taḫayyür kim  
Metā‘-ı kesreti tā gūşe-i vaḥdetde terk etdim 
 
Olup zer-bāf Esrār kāġıdım altun oluḳ ḫāmem  
Libās-ı dı  ̇̄ger etdim nev ḳumāş-ı naẓmı eskitdim 
 
182* 
 
fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 
Yāre ḳarşu olup āyı  ̇̄ne-i ḥayret sı  ̇̄nem  
Buldu bu ṣūret ile vuṣlaṭa fırṣat sı  ̇̄nem 
 
Şu‘le-i ser-keş-i zaḫm-ı cigerim ber-pādır3  
Olmasın mı şafaḳ-ı ṣubḥ-ı ḳıyāmet sı  ̇̄nem 
 
Yūsufistāna dönüp beyt-i Zelı  ̇̄ḫā-yı niyāz  
O perı  ̇̄-ḫāneye āyı  ̇̄ne-i ḥayret sı  ̇̄nem 
 
Ḫavfım oldur ki olur genc-i derūnum peydā  
Yoḫsa ḳaydım mı ḫarāb olsa nihāyet sı  ̇̄nem 
 
Cānımā ur cigerim tı  ̇̄r-i cefāyı luṭf et  
Zaḫma şāyeste degildir bu cerāḥat sı  ̇̄nem 
 
Mevlevı  ̇̄’yim n’ola iḥsānına maẓhar olsam 
Feyż-i Şems ile dolup nūr-ı ḥaḳı  ̇̄ḳat sı  ̇̄nem 
 
Şeş cihet dā’ire-i vaḥdet-i pergār-ı semā‘ 
Ortada noḳṭa-i yek-pāy-ı iṣābet sı  ̇̄nem 
 

                                                           
1 ol: o S2; -İ 
2 Menim: Benim S1 
* 182 S1 74b, S2 93a, S3 81b, İ 64b 
3 ber-pādır: bir pāre S1 
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183* 
 
fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 
‘Aḳl-ı pı  ̇̄şı  ̇̄nim ü ‘ālı  ̇̄ güherim  
‘Aşḳ-ı dı  ̇̄rı  ̇̄nim ü aṣl-ı ḳadrim1 
 
Ẓāhir ü bāṭına mir’āt oldum  
Bilmege görmege fikr ü naẓarım 
 
Bā‘is-̠i cem‘iyet-i eżdādım  
Ḳudret-i kāmil-i ḫalḳ-ı2 beşerim3 
 
Peykerim āyı  ̇̄ne-i bı  ̇̄-jengı  ̇̄4 
Maẓhar-ı maḥviyet-i ser-te-serim5 
 
Berḳ-i ḫātif gibi oldum olalı 
‘Ālem-i cānda durmaz gezerim 
 
‘Aşḳ-ı genc-i eḥadiyyetdir men 
Gizli ol gencde yek-tā güherim 
 
Dil bir āyı  ̇̄ne vü6 men bı  ̇̄-ser ü pā  
Anda ġalṭān güher-i mu‘teberim 
 
Kimse taḳdı  ̇̄r edemez miḳdārım 
Öz behāmı yine kendim keserim 
 
Kendimi ġayb edeli nāmında 
Ṭarafım ṣorsalar Allāh derim 
 
Kevni doldurdum aradan çıḳdım 
Cümle ‘ālem ese̠rim bı  ̇̄-ese̠rim 
 

                                                           
* 183 S1 74b, S2 93a, S3 81b, İ 64b  
1 ‘Aşḳ-ı dı  ̇̄rı  ̇̄nim ü aṣl-ı: Aṣl-ı ‘aşḳ vāṣıl-ı S1 
2 ḫalḳ-ı: Ḥaḳḳ-ı S1 
3 beşerim: beşirim S1 
4 bı  ̇̄-jengı  ̇̄: beyt ki S1 
5 ser-te-serim: ser-be-serim S1 
6 vü: -S1, S2 
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Fikr ile kimse bulup fehm edemez  
Ḫaberim men ḫaberim men ḫaberim 
 
“Ṣadran an-ṣadrın”1 erişdim bu deme  
Dile gelmem kime geldim giderim 
 
Ẓann olan yerde vücūdum nā-būd  
Ẓann-ı Ġālib’de velı  ̇̄ müstetirim 
 
Fehm eden vehm eder iẓhārımdan  
Ṣoñra cān u cigeriñ pārelerim 
 
Ḳadd-i dāra ṣarılır2 ‘āşıḳlar  
Çünki miñ nāz ile reftār ederim 
 
Dilesem3 mü’mini berzaḫda ḳoyup  
Kāfir-i muṭlaḳa ḫod rāh-berim 
 
Şems-i Tebrı  ̇̄z4 gibi bir şāha 
Bendeyim ḫusrev ü şems ü ḳamerim 
 
Ḥażret-i pı  ̇̄r-i Celālü’l-Ḥaḳḳ ’ıñ 
Dest ḥükmündeki tı  ̇̄ġ-i ḳaderim 
 
Nemed-i Āl-i ‘Abā ber-dūşum  
Nev-niyāz-ı reh-i tāc u kemerim 
 
İki ālemde de sulṭān oldum 
Çünkü ḫünkār külāhın5 çekerim 
 

                                                           
1 "Ṣadran an-ṣadrın": Arapça deyim. “Gönülden gönüle” 
2 sarılır: sarılıp S1, S2 
3 Dilesem: Eylesem S2 
4 Tebrı  ̇̄z: Tebrı  ̇̄zı  ̇̄ S1, S2 
5 külāhın: külāhıñ İ 
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184* 
 
fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 
Bu gice doġmadı ol māh meded neyleyeyim 
Meded ey āh-ı seḥergāh meded neyleyeyim 
 
Dı  ̇̄deden yaş yerine āteş-i ġayret geldi 
Āh meded neyleyeyim āh meded neyleyeyim 
 
Ṣubḥa dek gūşe-be-gūşe dolaşıp ḥasretle  
Çaġırırım meded Allāh meded neyleyeyim 
 
Ayırıp yārdan aġyār bu şeb rāḫaṭ edip  
Yüregim yāreledi1 vāh meded neyleyeyim 
 
Āh kim diñlemedi2 bir dem o şūḫ-ı bı  ̇̄-raḥm  
Āh u3 feryādımı eyvāh meded neyleyeyim 
 
Baḫtdır şı  ̇̄ve-i taḳdı  ̇̄rdir Esrār’a bu ġam 
Saña ben ey dil-i güm-rāh meded neyleyeyim 
 
185* 
 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
‘Āşıḳ-ı 4ġam-ḫˇār-ı güstāḫı  ̇̄ menim  
Ḫā‘if-i eṭvār-ı güstāḫı  ̇̄ menim 
 
Ḳatl eder şaḫṣ-ı ḫayāl ‘aḳlımı  
Tı  ̇̄ġ-i āteş-bār-ı güstāḫı  ̇̄ menim 
 
Āb-ı rūy-ı ser-keşāndır cūşişim  
Sāġar-ı serşār-ı güstāḫı  ̇̄ menim 
 

                                                           
* 184 S1 75a, S2 94a, S3 82a, İ 65a 
1 yāreledi: pāreledi S1 
2 diñlemedi: gelmedi S2 
3 u: -S2 
* 185 S1 75b, S2 94a, S3 82b, İ 65a 
4 Āşıḳ-ı: Āşıḳım S1 
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Pārsālıḳ eylesem de ‘aṣrda  
Ṣā‘im-i iftār-ı güstāḫı  ̇̄ menim 
 
Ġaflet-i dı  ̇̄-rūzumu fikr eyleyip1  
Ṣubḥa dek bı  ̇̄dār-ı güstāḫı  ̇̄ menim 
 
Himmet-i Loḳman u ‘I  ̇̄sā bilmezim  
Bü’l-‘aceb bı  ̇̄mār-ı güstāḫı  ̇̄ menim 
 
Çilleme ḥayf eylesin ehl-i rıżā  
Merd-i ḥasretkār-ı güstāḫı  ̇̄ menim 
 
Ẓehr būyum merg-i ṣarṣardır benim  
Ġonce-i gülzār-ı güstāḫı  ̇̄ menim 
 
Gevher-i2 ümmı  ̇̄dini ḫāke ṣalın 
Eşk-i ġayret-bār-ı güstāḫı  ̇̄ menim 
 
Cünbişimde ḳalmadı rūh-ı ṭaleb  
Mürde-i bı  ̇̄-kār-ı güstāḫı  ̇̄ menim 
 
Cezb-i isti‘dād kim māyem ile  
Pey-rev-i reftār-ı güstāḫı  ̇̄ menim 
 
Fikrime gelmez ḳabūl ü red velı  ̇̄  
Ehl-i āh u zār-ı güstāḫı ̇̄ menim 
 
Eylemişler ḥabs-i zindān-ı3 beden  
Şimdi yār-i ġār-ı güstāḫı  ̇̄ menim 
 
Ẕerrelerden ṭal‘atıñ ümmı  ̇̄d eden  
‘Āşıḳ-ı dı  ̇̄dār-ı güstāḫı  ̇̄ menim 
 
Leng ü4 lük-i rāh-ı teslı  ̇̄m ü5 rıżā  
Çāpük-i ‘ayyār-ı güstāḫı  ̇̄ menim 
                                                           
1 eyleyip: eylesin S1 
2 Gevher-i: Gevheri S1 
3 zindān-ı: zindān u İ 
4 ü: -S2 
5 ü: -S2 
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Ġonçe-i feyże dimāġ etmem varır1  
Şemme- ḫˇāh-ı ḫār-ı güstāḫı  ̇̄ menim 
 
Ṣanma bendedir bu güstāḫāne söz  
Düşmen-i güftār-ı güstāḫı  ̇̄ menim 
 
Dün gece dil-ber nidā etdi baña  
Mübrim-i eş‘ār-ı güstāḫı  ̇̄ menim 
 
Rabb olan ismiñ tecellı  ̇̄sin bilen  
Maẓhar-ı Esrār-ı güstāḫı  ̇̄ menim 
 
186* 
 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
Bendeyim bir ẓālime kendi efendimdir benim  
Dā‘imā cevvār-ı ḳalb-i müstmendimdir benim 
 
Gāh2 luṭf u3 gāh ḳahr eyler göñül ḥükmündedir  
Her ne eylerse ‘ināyetdir4 pesendimdir benim 
 
Pāyına cūlar gibi düşmek daḫı5 oldu muḥāl  
Öyle bālā-rişte serv-i ser-bülendimdir benim 
 
Ġayret-i ‘aşḳım olur māni‘ yüzüne baḳmaġa  
Cümleden ḳat‘-ı naẓar aġyār kendimdir benim 
 
E’ṣ-ṣalā ey ṣūfiyān-ı ‘aşḳ gūş eden sözüm  
Mey içip maḥbūb sevmek6 ḫūb pendimdir benim 
 

                                                           
1 varır: var S2 
* 186 S1 76a, S2 94b, S3 83a, İ 65b 
2 Gāh: Gāh u S2 
3 u: -S1 
4 ‘ināyetdir: ‘ināyet dil-i S2 
5 daḫı: -S1 
6 sevmek: görmek S2 
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Nām-ı temkı  ̇̄ni cihāndan ḳaldırırdı cūşişim  
Bā’is-̠i żabṭım1 nigār-ı hūşmendimdir benim 
 
Nev-niyāzān-ı kemāl eṭfāl-i ma‘nı  ̇̄dir bana  
Pı  ̇̄r-i endı  ̇̄şem daḫı şeyḫ-i Ḫucend’imdir benim 
 
Ḳahramān-ı nutḳum ilhām-ı celāle2 mālikim 
Mıṣra‘-ı ber-ceste şemşı  ̇̄r-i perendimdir3 benim 
 
Bilsin aġyār-ı denı  ̇̄ şemşı  ̇̄r-i ḫūnı  ̇̄n-i ḳażā  
Şu‘le-i cevvāl-i4 āh-ı bı  ̇̄-gezendimdir5 benim 
 
Çeşminiñ6 maġlūbuyum ol āfetiñ yoḫsa benim  
Āhuvān-ı fitne ṣayd-ı7 der-kemendimdir benim 
 
Ceẕbe-i ‘aşḳıñla göñlüm ‘ālemi eyler ḫarāb  
Ḫaṭṭıña lākiñ zebūnum mūy-bendimdir benim 
 
Żabṭ eden Esrār-ı8 şeydāyı cünūn-ı ‘aşḳdan 
Gāh o luṭfuñdur ki dersin9 derdmendimdir benim 
 
187* 
 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
Bu ḥarı  ̇̄m-i faḳr çoḳ10 ḥürmetsize oldu ḥarām  
Ḫurrem11 ol ‘āşıḳ ki buldu anda ṣadr-ı12 iḥtirām 
 

                                                           
1 żabṭım: ṭab‘ım S1 
2 celāle: ḥāle S1 
3 perendimdir: berı  ̇̄nimdir S2 
4 cevvāl-i: cevvāle S1 
5 bı  ̇̄-gezendimdir: bı  ̇̄-güzı  ̇̄nimdir S2 
6 Çeşminiñ: Çeşmimiñ S1, S2 
7 ṣayd-ı: ṣaydı S1 
8 Esrār-ı: Esrār’ı S2 
9 luṭfuñdur ki dersin: luṭfuñ durur kim S2; luṭfuñdur gehı  ̇̄ dersin S1 
* 187 S1 76a, S2 95a, S3 83a, İ 66a 
10 çoḳ: çün S2 
11 Ḫurrem: Ḥarām S1 
12 ṣadr-ı: ṣad S1 
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İstiḳāmetle gelenler āstān-ı ḫidmete 
Ḳıldı1 meydān-ı ricālu’llāhda2 merdāne-ḫırām 
 
Cāy-efzādır ricālu’llāhdır olsa3 n’ola  
Āstān-ı çille nān-ı4 Mevlevı  ̇̄ kehfü’l-enām 
 
Ṣadr-ı meydān-ı edeb seccāde-i ḫaṭm oldu çün  
Ol maḳāmıñ merd-i devr-i Aḥmed’e eyler ḳıyām 
 
Çār-yār-ı meclisü’l- “faḳru faḫir”in5 meskeni  
Ḥasretü’l-evtāddır meydānımızda dört maḳām 
 
Ḥalḳa-i ism-i Celāl nefḫa-i gül-bāng-ı hū  
Ḥalḳa-i Kerrūbiyānda eyler ‘I  ̇̄sā‘yı be-kām 
 
Mest-i būy Esrār olur rūḥāniyān-ı ḳudsiyān  
Her seḥer erdikçe ‘arşa nefḫa-i hūdan peyām 
 
188* 
 
mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün fe‘ūlün 

 
 

                                                           
1 Ḳıldı: Ḳaldı S1, S3 
2 ricālu’llāhda: ese̠rde S1 
3 olsa: ol S1 
4 çille nān-ı: celle şān-ı S1; celle beyān-ı S2 
5 “faḳru faḫir”: Hadis-i Şerif. “Fakirlik benim övüncümdür.” 
* 188 K 73a 
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189* 
 
müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün  
Oldum uzaġ ol mehveşe ḥayrānım eyā neyleyim  
Yandı derūnum āteşe āh etmeyip yā neyleyim 
 
Mehcūr-ı yār-ı mehveşim mecbūr-ı āh-ı ser-keşim  
Başdan ayaġa āteşim yanmazdım ammā neyleyim 
 
Sı  ̇̄ne-i ġavġā-nişı  ̇̄nim başımda sevdā neyleyim  
 

                                                           
* 189 K 5a 
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ḤARFÜ’N-NŪN* 
190** 
 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
Derd-i ‘aşḳa dūş olan bir laḥẓa ḫandān olmasın  
Ẕevḳ-i hecri duymayan bı  ̇̄-hūde giryān olmasın 
 
İsterim çoḳ ‘āşıḳı zencı  ̇̄r-bend-i zülf edip  
Ḥāṣılı günden güne cevriñe pāyān olmasın 
 
Tevbe eyler belki mest-i bāde-i nāz olmaġa  
Çoḳ zamān ol ġamze-i kāfir Müselmān olmasın 
 
Ṣübḥa ber-kef vird ber-leb çeşm ber-dildārdır  
Zāhid-i Ḥaḳ-gū meded āḫir ṣanem-ḫˇān olmasın 
 
Cān u ser terkin urur evvel ḳademde ehl-i ‘aşḳ 
Bü’l-heves bilsin bunu ṣoñra peşı  ̇̄mān olmasın1 
 
Dāra dek pūyān u Ḥaḳ-gūyān olur ṣoñra varır  
Bir gice bir kimse kūy-ı ‘aşḳa mihmān olmasın 
 
Zāhidiñ ber-bād eder ı  ̇̄mānını bir demde hep  
El-ḥaẕer zülf-i seḥer-ḫı  ̇̄zi perı  ̇̄şān olmasın 
 
Revzen-i ümmı  ̇̄dden ‘arż-ı cemāl etmezse de  
Rāżıyım tek dūş her peykāna çeşmān olmasın 
 
Küfr-i zülf-i dil-bere ı  ̇̄mān u iḳrār eylerim2 
İster ise kā’inātıñ küfrü ı  ̇̄mān olmasın 
 
Bir bütüñ āşüftesi oldum ki artıḳ añma hı  ̇̄ç  
Kimseler Esrār’veş rüsvāy-ı devrān olmasın 
 

                                                           
* İ; Fı  ̇̄- Ḥarfi’n-Nūn S1; Ġazelliyyāt Fı  ̇̄-Ḥarfi’n-Nūn S2; Fı  ̇̄- Ḳāfiyeti’n-Nūn S3 
** 190 S1 76b, S2 95b, S3 83a, İ 66a 
1 olmasın: olur S1 
2 eylerim: eyledim İ 
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191* 
 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
Her ne dem açsa o rūḥ-ı maḥż bend-i sı  ̇̄nesin1 
Bir2 tecellı  ̇̄zar eder ehl-i diliñ āyı  ̇̄nesin 
 
Sı  ̇̄nesi ṣāf-ı letāfetdir inanmaz ‘āşıḳān  
Kendi biñ va‘d-i vefā etse görürler kı  ̇̄nesin 
 
Gūyiyā her āhda fetḥ-i ṭılsım-ı ġayb eder 
Dolduran naḳdı  ̇̄ne-i ‘irfān ile gencı  ̇̄nesin 
 
Ḫırḳa-i nāmūsu ġarḳ-āb-ı ḫarābāt eyleyen 
Fikr eder mi zāhid-i3 ḫuşkuñ4 şeb-i āzı  ̇̄nesiñ5 
 
Eyledim mecmū‘a-i eş‘ārımı genc-i kemāl  
Cem‘ edip Esrār ḳān-ı tab‘ımıñ naḳdı  ̇̄nesin 
 
192* 
 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
Peyk-i cām-ı6 ḫoş-ḳadem geldi cihān-ı7 neş’eden 
Rindlere peyġām getirdi dūdmān-ı neş’eden  
 
Her ḳadeḥkār8 kām-rān-ı ṣadr-ı mey-ḫāne degil 
Her mey olmaz muḳtebes feyż-i nihān-ı neş’eden 
 
Degme bir rindiñ ayaġı sürçer işbu rāhda  
Sāḳiyā güçdür taḳaddüm imtihān-ı neş’eden 
 

                                                           
* 191 S1 76b, S2 96a, S3 85a, İ 66b 
1 Sı  ̇̄nesi: Sı  ̇̄nesini S1 
2 Bir: Pür- S3, İ 
3 zāhid-i: zāhidi S1 
4 ḫuşkuñ: ḫuşk S1 
5 āzı  ̇̄nesiñ: āyı  ̇̄nesin S1 
* 192 S1 77a, S2 96a, S3 85a, İ 66b 
6 cām-ı: -S1 
7 cihān-ı: cihāna S1 
8 ḳadeḥkār: ḳadeḥker S1, S3, İ 



DÎVÂN   312 
 

Dün ḫarābāt-ı dili seyr eyledim bir gūşede  
Dir tehı  ̇̄ peymāne ḳalmış tā zamān-ı neş’eden 
 
Pı  ̇̄r-i bāde ‘aşḳına ey mey-fürūş Esrār’a gel  
Baḫşiş-i yek-ḳatre1 mey ḳıl āstān-ı neş’eden 
 
193* 
 
mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ı  ̇̄lü fā‘ilün 
Erdim ḥayāt-ı2 la‘line Ḥaḳ cānım almadan  
Gördüm Mesı  ̇̄ḥ’i mevt girı  ̇̄bānım almadan 
 
‘Uryān geçmişim reh-i kūyundan3 ol bütüñ  
Dest-i raḳı  ̇̄b gūşe-i dāmānım almadan 
 
Gül-berg-i rūyunu eder efsürde ḳorḳarım  
Eyle ferāġat āh-ı firāvānım almadan 
 
Ḥayrān-4ḥālet eyledi naḳḳāş-ı naẓrayı  
Taṣvı  ̇̄r-i ṭavr-ı5 zār-ı perı  ̇̄şānım almadan 
 
Mirʼāt-ı mehde seyr ederim ‘aks-i rūyunu  
Mihr-i cemāl dı  ̇̄de-i ḥayrānım almadan 
 
Yaġmalamışdı zülf-i perı  ̇̄şānı ‘aḳlımı  
Derūnuña ser-i reh-i sāmānım almadan 
 
Luṭf-ı tekellüm eyledi Esrār-ı ḫasteye  
Erdim ḥayāt-ı la‘line Ḥaḳ cānım almadan 
 

                                                           
1 -ḳatre: -İ 
* 193 S1 77a, S2 96a, S3 85b, İ 66b 
2 ḥayāt-ı: ḥayāl S1 
3 kūyundan: kūyunda S1 
4 Ḥayrān-: Seyrān S1 
5 ṭavr-ı: ṭavr u S1 
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194* 
 
mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ı  ̇̄lü fā‘ilün 
Düşdüm o ṭıfl-ı nev-rese ben cevānken1  
Ṣad pāre etdi sı  ̇̄nemi sı  ̇̄-pāre-ḫˇānken 
 
‘Aḳlım daġıtmış idi başımdan hevālara  
Zülfü henüz zı  ̇̄r-i külehde nihānken2 
 
Vaṣf-ı dehānıñ eyler idim ṣad zebān ile  
Nā-āşnā-yı nükte-i lafẓ u beyānken 
 
Bār-ı cefā çeker idi dūş-ı taḥammülüm  
Nāmım cihān-ı cānda daḫı bı  ̇̄-nişānken 
 
Fitne cihāndan eksük olur mu o kāfiriñ  
Ġamzeyle çeşmi söz bir edip hem-zebānken3 
 
Āyı  ̇̄ne-i cemāline olmaz ġubār-ı4 ḫaṭ  
Mādām o mihr-i ān bu5 yüzden ‘ayānken 
 
Nām-ı6 şarāb bu bezmde yād olmamış idi  
Esrār-ı mest bende-i pı  ̇̄r-i muġānken 
 
Asūdeyiz bu kevnde Ḫünkār-ı ekberiñ  
Şems-i cemāli üstümüze sāyebānken  
 

                                                           
* 194 S1 77a, S2 96b, S3 85b, İ 66b 
1 Mısra vezne uymuyor. / cevānken: cevān iken S1 
2 nihānken: şehānken S1 
3 -S2, S3, İ 
4 ġubār-ı: hicāb-ı ġubār-ı 
5 bu: -S1 
6 Nām-ı: Nām u S1 
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195* 
 
mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 
Felāḥ bulmadı rāh-ı ṭalebde benlik eden 
Saña sen olduñ1 o meslekde rāh-zenlik eden 
 
Vücūda ḳādir olur mu o şūḫa ḳarşı göñül  
Ḫaṭıyla ġamzesidir bunda2 mā u menklik eden 
 
Ser-i hevā’isi elden çıḳar3 hı  ̇̄ç olmaz ise  
Beden-şiken olur āḫir nefes-şikenlik eden 
 
Ḫumār-ı mel‘aba-i beçegān-ı şeyṭāndır  
Hevā-yı nefse uyup hāy hāy şenlik eden 
 
Ḫalāsa rāḥat-ı ‘uḳbāya ermez ey Esrār  
‘Adū-yı nefs4 ile sulḥ edip düzenlik eden 
 
196* 
 
fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 
Fikr-i pākimde bulur5 ṣūret-i lāhūt-ı süḫan 
Ḫırmen-i dilde olur mā-ḥaṣal-ı ḳūt-ı süḫan 
 
Cevher-i tı  ̇̄ġ-i zebānım ki ḳaçan berḳ urur  
Cūş edip mevcelenir çeşme-i yāḳūt-ı süḫan 
 
Sı  ̇̄ne-i hem-çünü gülüñe terādüf edicek  
Çāh-ı Bābil’de düzer siḥrini Hārūt-ı süḫan 
 
Vaṣf-ı ḫaṭla6 felege velvele ṣaldı ṭutuşup  
Şu‘le-i fikrim ile ḫırmen-i bārut-ı süḫan 

                                                           
* 195 S1 77b, S2 96b, S3 86a, İ 67a 
1 olduñ: oldun S2 
2 bunda: bu yolda İ 
3 çıḳar: çıḳmaz S2 
4 nefs: nefsi S1, S2, S3 
* 196 S1 77b, S2 97a, S3 86a, İ 67a 
5 bulur: durur S2 
6 ḫaṭla: ḫaṭṭıñla S1 
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Feyż-i ‘aşḳıyla ḫırām eylese kilk-i i‘cāz  
Olur erbāb-ı süḫan dil gibi mebhūt-ı süḫan 
 
Gūş-ı1 hāmūş eder ‘I  ̇̄sā‘yı şi‘rim Esrār  
Naḳş-ı fikrimden alır feyżini lāhūt-ı süḫan 
 
197* 
 
mef‘ūlū mefā‘ilün fe‘ilün 
Aġyāra vefası dād olsun 
Anlar daḫı ber-murād olsun 
 
Raġmen baña luṭf eder aña yār  
Sāyemde raḳı  ̇̄b şād olsun 
 
Mir’āt-ı cemāli göster ey zülf  
Ḥayret-fıgen-i fu’ād olsun 
 
Āyı  ̇̄ne-i ḥüsn-i yārim2 ‘aşḳım  
‘Uşşāḳ arasında ad3 olsun 
 
Bir cāmedir ilticāsı zühdüñ4  
Bu5 böyledir i‘timād olsun 
 
Ṣūfı  ̇̄ der imiş metā‘-ı fażlım  
Gelsin hele ber-mezād olsun 
 
Ḫışt-ı laḥidin ederler efser  
İster ise Keyḳubād olsun 
 
Düş sāye-i iştiyāḳa dā’im  
Firḳat saña ittiḥād olsun 
 
                                                           
1 Gūş-ı: Dūş-ı S1; Gūş u S3, İ 
* 197 S1 77b, S2 97a, S3 86a, İ 67a 
2 yārim: yār-i S1 
3 ad: dād S1 
4 zühdüñ: dehriñ S2 
5 Bu: -S1 
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Göñlüm bu felekden aldı kāmın 
Esrār da nā-murād olsun 
 
Dergāh-ı cenāb-ı Mevlevı  ̇̄’de  
Olsun da neġam ki yād olsun 
 
198* 
 
mef‘ūlū mefā‘ilün fe‘ūlün 
Ol gün ḳanı kim1 yanar idim ben  
Pervāne-i şuʻle-bār idim ben 
 
Ser-geşte-i āh u2 zār idim ben  
Nālem3 gibi bı  ̇̄-ḳarār idim ben 
 
Üftāde idim yolunda ammā  
Derdiñ ile ḫāksar idim ben 
 
Şimdi beni ġam ḫarāb etdi  
Pür-ġamlara ġam-güsār idim ben 
 
Her ān biñ iltifāt ederdiñ4  
İḥsānına sermsār idim ben 
 
Ruḫsāre-i al-ı şerme düşdüm  
Zülfüñ gibi pür-vaḳār idim ben 
 
Bir ḫaste-i mevt-ḫˇāh oldum  
Ġamzen gibi cān-güẕār idim ben 
 
Mest-i nigehiñ olurdum ammā  
Çeşmiñ gibi pür-ḫumār idim ben 
 

                                                           
* 198 S1 78a, S2 97b, S3 86b, İ 67b 
1 kim: -S2 
2 u: -S2 
3 Nālem: Nāle S2 
4 ederdiñ: ederek S2 
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Açılmış idi gül-i1 ümı  ̇̄dim  
Dūr-ı2 ġam-ı ḫārḫār idim ben 
 
Biñ cām ṣunardı her nigāhıñ  
Baḳ ḥāle ki hüşyār idim ben 
 
Şimdi ne ‘aceb hevāya düşdüm  
Müstehzı  ̇̄-i rūzgār idim ben 
 
Ey ‘aşḳ baña melāmet eyle  
Üftādeligi arar idim ben 
 
Şāyestedir etdigin cefālar  
Ḥasret-keş-i āh u3 zār idim ben 
 
Esrār’a niḳāb olur mu zülfün 
Evvel aña ben şiḳār idim ben 
 
199* 
 
mef‘ūlū mefā‘ilün fe‘ūlün 
Yādıma gelip firāk-ı cānān 
Ḳan doldu yine dü4 çeşm-i giryān 
 
Başımda esip5 hevā-yı kākül  
Ne ‘aḳl ḳodu ne ṣabr u sāmān 
 
Mülk-i dili urdu leşker-i6 ġam  
Yir ḳalmadı olmadıḳ perı  ̇̄şān 
 
Hem-vāre ḥazı  ̇̄n ü dil-ḫarābım 
Yek-pāre şikeste-ḥāl ü7 vı  ̇̄rān 

                                                           
1 gül: bāġ-ı gül S2 
2 Dūr-ı: Derd-i S2 
3 u: -S2, S3 
* 199 S1 78b, S2 98a, S3 86b, İ 68a 
4 dü: -S1 
5 Başımda esip: Başımdan aşıp S1 
6 leşker-i: leşkeri S1 
7 ü: -S1 
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Bir dem baña olmadıñ müsā‘id  
Ey baḫt elinden āh u1 efgān 
 
Ol şāha esı  ̇̄r olduġum dem  
Etdiñ beni mübtelā-yı hicrān 
 
‘Ahd etmiş idiñ2 vefāya ey çerḫ 
Yūf saña eyā güsiste-peymān 
 
Bir āh ederim seniñçün ammā  
Vı  ̇̄rān olur bu ṭāḳ u eyvān 
 
Ġaddāreligi görürsün ol dem 
Ey pı  ̇̄re-zen-i bürı  ̇̄de-dāmān 
 
Ey düşmen-i kı  ̇̄ne- ḫˇāh-ı ‘āşıḳ  
Ey ḫaṣm-ı ḳavı  ̇̄-i ehl-i ‘irfān 
 
Rindān seni denı  ̇̄ bilirler  
Etdikçe sen i‘tilānı3 i‘lān 
 
Sāz-ı elemiñ nevāsı yoḳdur  
Bı  ̇̄-hūde gider hevāya elḥān 
 
Saḥrā-yı ġamıñ verāsı yoḳdur 
Yoḳ yire segirtme üft-ḫı  ̇̄zān 
 
Ḫoş vardır ‘ilācı derd-i ‘aşḳıñ 
Ammā ki be-şarṭ-ı terk-i dermān 
 
Nā-kāmlıġı kāmkārlıḳdır 
Bı  ̇̄-cānlıġıdır viṣāl-i cānān 
 
Bı  ̇̄-dilleri şı  ̇̄r-i pür-dil eyler  
‘Ācizleri Rüstem ü Nerı  ̇̄mān 

                                                           
1 u: -S2, S3 
2 idiñ: idin S2 
3 i‘tilānı: i‘tilān S2 
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Her birisi bı  ̇̄-nevālarınıñ  
Başlu başıña bir ulu sulṭān 
 
Her çākeri mülket-i dilinde  
Bir pādşeh-i celı  ̇̄lü’l-‘ünvān 
 
Nāz etse eger ġulām u ḥūrı  ̇̄  
Ḫusrevler olur öñünde lerzān 
 
Çı  ̇̄n etse ebruvānıñ ‘āşıḳ1  
Başlar ġam-ı2 pı  ̇̄ç-tāba Ḫāḳān 
 
Mühr-i lebini3 güşād etse  
Ḫātem orada ṣanır Süleymān 
 
Yek naẓrası Ḥażret-i Celāl’iñ 
Eyler nice biñ cemāle fermān 
 
Dergāh-ı cenāb-ı Mevlevı  ̇̄’de  
Ādem gibi dur be-pāy-māçān 
 
Maḳbūl ola tevbe vü sülūkuñ  
Mebde’le me’ādı eyle seyran 
 
İḥsānını ḳap o şeh-süvārıñ  
Sā'ilveş olup öñünde pūyān 
 
Nāz eyle bu çerḫ-i leng ü lüke  
Olduḳça semā‘ içinde raḳṣān 
 
‘Abdālıñım ey şehenşeh-i ‘aşḳ 
Geldim ḳapıña4 ġazel-serāyān 
 

                                                           
1 Mısrada sekt-i melih vardır. 
2 ġam-ı: ġam u S3, İ 
3 lebini: lebi S1, S3 
4 ḳapuña: ḳapına S2 
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Şāyeste-i merḥametdir Esrār  
Muḥtācdır eyle şāhım iḥsān 
 
200* 
 
mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 
Felek beni ayırıp ‘ākıbet efendimden  
Uzaḳ düşürdü o gül-naḫl-i ser-bülendimden 
 
Ġumūm bir ṭarafım aldı ye’s1 bir ṭarafım2  
Beni ḫulāṣa uṣandırdı kendi kendimden 
 
Menim o ye’s ile Manṣūr-ı ḫˇīşten ber-dār  
Ki ṭarż-ı fitne olur ṭurreler kemendimden 
 
Elem3 baña baḳarak ögrenir cefā tarzın 
Ġam istifāde eder ḳalb-i müstmendimden 
 
O rütbe derd-i firāḳ ile ittiḥādım var 
Ki sāye ġam görünür cism-i derdmendimden 
 
Terāne-rı  ̇̄z olur tār-ı çeng-i zühre-i çerḫ 
O bı  ̇̄-ḫodāne gelen āh etse4 bendimden 
 
Gehı  ̇̄ ki ḫande-i bı  ̇̄-cāy-ı ye’s-i ġam ederim  
Felek ne5 zehr yuṭar reng-i nūş-ḫandimden 
 
Ḳaçan sirişk-i güher-pāş6 berḳ-i āh olurum  
Ne ḫūnlar ṣaçılır ḫançer-i perendimdem 
 
Felekler el-ḥaẕer eyle biribirine girer  
Ṣu‘ūd-ı yek-şerer-i āh-ı bı  ̇̄-gezendimden 
 

                                                           
* 200 S1 79a, S2 99a, S3 87b, İ 68b 
1 ye’s: me’yūs S1, İ 
2 ṭarafım: ṭaraf S2 
3 Elem: ‘Alem S1 
4 āh etse: āh-ı enı  ̇̄n S2 
5 ne: -S1 
6 sirişk-i güher-pāş: ser-keş gehı  ̇̄ baş S2 
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Ṣabā bu şehre ‘aceb uġramaz mı hı  ̇̄ç yolun  
Peyām gelmedi gitdi o dil-pesendimden 
 
Ḳalıp ṭılısm perı  ̇̄-ḫāne-i ḫayālimde  
Henǖz ġazāl-i nigeh çıḳmadı pehendimden 
 
‘Ukūl ders-i edeb fenn-i cem‘ eder taḥṣı  ̇̄l  
Derı  ̇̄de riḳ‘a-i tesvı  ̇̄d-i tünd ü1 ḫandimden 
 
Ne rāzdır bu ki Esrār feyż alır2 Mecnūn  
Bu nev cünūn-edā ṭab‘-ı hūşmendimden 
 
201* 
 
mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ı  ̇̄lü fā‘ilün 
Bilmem bu ıżṭırāb nedendir neden neden  
Göñlüm neden ḫarāb nedendir neden neden 
 
‘Aşḳ etdi gitdi şı  ̇̄şe-i ümmı  ̇̄dimi şikest  
Çeşmimde ḳanlu āb nedendir neden neden 
 
Ol yāre ḳalmış iken3 ümı  ̇̄dim ne ḥāldir  
Andan da bu cevāb nedendir neden neden 
 
Göñlüm şikeste kāsesi nümūdār-ı4 neş’emiñ5  
Bezm-i ṣafā ḫarāb nedendir neden neden 
 
Maṭlūb-ı zı  ̇̄b-i ḥüsn ise sedd etme kākülüñ  
Ḫurşı  ̇̄d içün ḥicāb nedendir neden neden 
 
Ḳat‘-ı ‘alāka mı ya teġāfül mü maḳṣadıñ6  
Hem ‘işve hem ‘itāb nedendir neden neden 
 

                                                           
1 ü: -S2 
2 alır: olur S1 
* 201 S1 79b, S2 99b, S3 88a, İ 68b 
3 ḳalmış iken: ḳalmışken S2, S3 
4 nümūdār-ı: mūdār S2, S3 
5 Mısra vezne uymuyor. / neş’emiñ: neş’eniñ S2 
6 maḳṣadıñ: maḳṣad S1 
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Çeşmiñ ḫumār-baḫşıñ edip bāde verseler  
Pey-der-pey ictiñāb nedendir neden neden 
 
La‘l-i lebiñ ḳarışmadı çünkim piyāleye  
Bu neş‘e bu şarāb nedendir neden neden  
 
Ḳātil nigāhıñ açmadı çün şerḥa sı  ̇̄neme 
Bu zaḫm-ı zehr-i nāb1 nedendir neden neden 
 
Erbāb-ı ‘aşḳa bunca ġaraż böyle ṭavr-ı şūḫ  
Ver ey felek cevāb nedendir neden neden 
 
Hep noḳṭa-i ḫaṭā2 dolu zāyiçe-i3 emel  
Āyā bu güç ḥiṣāb nedendir neden neden 
 
Esrār ile tükenmedi gitdi ḫuṣūmetiñ  
Ey çerḫ bu ‘aẕāb nedendir neden neden 
 
202* 
 
mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün 
Beyāż -ı gerdenin gösterse ol meh ṣubḥ ḳaḳmadan4  
Aşar deryā-yı elmās-ı sirişkim farḳ-ı encümden5 
 
Dü çeşmim nev-bahār-ı şu‘le oldu eşk-i ḥasretle  
Baña bir ġonce va‘d etmişdi6 bustān-ı tebessümden 
 
Ḳalır me’yūs künc-i āsumānda peyk-i efgānım  
Geçilmez kūyuna enbūh-ı erbāb-ı taẓallümden 
 

                                                           
1 nāb: tāb S1 
2 ḫaṭā: ḫaṭ S1 
3 zāyiçe-i: zāyirçe-i S1, S3, İ 
* 202 S1 80a, S2 100a, S3 88a, İ 69a 
4 ḳaḳmadan: ḳalḳmadan S1 
5 encümden: encüminden S1 
6 etmişdi: etmiş idi S1, S3 
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Ḫayāl-i1 mār-ı zülfüñ zehr-endūd etdi müjgānım  
Ḳumāş-ı dı  ̇̄de tār u2 pūd edindi zülf-i kejdümden3 
 
Getirdi Ḥıżr-ı ḳilk-i sebz-pey Esrār bu mülke  
Nesı  ̇̄m-i cāvidān-ı naẓmı deryā-yı tekellümden 
 
203* 
 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
Ey beden senden nihānım ba‘d-ez-in 
Pey-rev-i rūh-ı revānım ba‘d-ez-in 
 
Gülşene geldikçe ẓāhir olmazım  
Men nesı  ̇̄m-i cāvidānım ba‘d-ez-in 
 
Ḳayd-ı cinsiyyet kesilsin aradan  
Ey zemı  ̇̄n ben āsumānım ba‘d-ez-in 
 
Nūr-ı bāṭın reng-i ẓāhir ṭutmadı  
Naḳş-bend-i levḥ-i cānım ba‘d-ez-in 
 
Ḳat‘-ı dāmān-ı ta‘alluḳ eyledim 
Ne miyān ne der-miyānım ba‘d-ez-in 
 
Silsile-ber-silsile Mecnūnı  ̇̄yim  
Server-i dı  ̇̄vānegānım ba‘d-ez-in4 
 
‘Arşa baṣsam pāyımı oldu yeri  
Ḫaḳ-i pāy-ı ‘āşıḳānım ba‘d-ez-in 
 
Kāmımı nā-kāmlıḳdan almışım  
Kām-bı  ̇̄n-i kām-rānım ba‘d-ez-in 
 
Beyt-i ma‘mūr eylesin göñlüm ṭavāf  
Dil-ḫarāb-ı dil-berānım ba‘d-ez-in 
                                                           
1 Ḫayāl-i: Cenāb-ı S1 
2 u: -S1, S2 
3 kejdümden: gerdimden S1, S2 
* 203 S1 80a, S2 100a, S3 88b, İ 69a 
4 -S1, S2, S3 
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Arş u kürsı  ̇̄ reşk etsin ṭab‘ıma  
Rūḥ-ı ḳudse āşiyānım ba‘d-ez-in 
 
Bedr-i feyż-i Şems-i Tebrı  ̇̄z olmuşum  
Geh nihānım1 geh ‘ayānım ba‘d-ez-in 
 
Mevlevı  ̇̄-i Rūm baḫş etdi semā‘ 
Şāh-bāz-ı lā-mekānım ba‘d-ez-in 
 
Ḥażret-i Ḫāmūş’dan verdim ḫaber  
Düşmen-i lafẓ u2 beyānım ba‘d-ez-in 
 
VE LEHU ḲUDDİSE RŪHAHU* 
204 ** 
 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
Ey beni ‘aşḳıñla ser-gerdān u ḥayrān eyleyen  
Gün yüzünü gösterip her gice nālān eyleyen 
 
Her güzelden gül gibi ‘arż eyleyen ruḫsārını3  
Rūy-ı ḫūbu naḳş-ı ḥüsnüñle gülistān eyleyen 
 
Bir civān-ı serv-ḳāmetde yine gördüm seni  
Şimdi oldur ḥālimi hep ye’s-i ḥirmān eyleyen 
 
Bir civān-ı nazenı  ̇̄niñ sūz u sāz-ı4 ‘aşḳıdır5 
Ḫānḳāh-ı dilde hergün raḳṣ-ı6 devrān eyleyen 
 
Bir civān-ı gül müdür7 kim ruḫ-ı gülfām mıdır  
Daḫı mest edip beni nālān u sūzān eyleyen 

                                                           
1 nihānım: nihān S2 
2 u: -S2 
* İ; -S1, S2, S3 
** 204 S1 80b, S2 100b, S3 88b, İ 69b 
3 ruḫsārını: ruḫsārıñı S1 
4 sāz-ı: sāzı S1 
5 ‘aşḳıdır: ‘aşḳdır S1, S3 
6 raḳṣ-ı: raḳṣ u S3 
7 gül müdür: gülüdür S1, S3, İ 
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Hey meded fāriġ gezerken uġradım bir derde kim 
Çāre bulmaz1 derdime her derde dermān eyleyen 
 
El-āman ey tācdār-ı ‘ārifān Monlā-yı Rūm 
El-meded sensin bütün ‘uşşāḳa iḥsān eyleyen 
 
Derdime çāre olursa ḥażretindendir2 hemān 
Ey nice bı  ̇̄-kesleri luṭfuñla ḫandān eyleyen 
 
Ey seniñ sırrıñ olup Leylā’yı Mecnūn eyleyip 
Ey seniñ şevḳiñ olur Ferhād’ı3 destān4 eyleyen 
 
Çünki sensin Yūsuf’u ḥüsn ile tezyı  ̇̄n eyleyip 
‘Aşḳ ile eşk-i Zelı  ̇̄ḫā’yı firāvān eyleyen 
 
Ey nice Vāmıḳlara ‘aşḳıñ tecellı  ̇̄ etdiren 
Hey nice ‘Aẕrālarıñ zülfüñ perı  ̇̄şān eyleyen 
 
Bu ḳuluñ Esrār’ıñ5 ‘aşḳıñ ḳat6 ḳat-ender-ḳat edip 
Vaṣlına da‘vet edip ḫāk ile yeksān eyleyen 
 
ḤARFÜ’L-VĀV* 
205** 
 
mef‘ūlü mefā‘ı  ̇̄lü mefā‘ı  ̇̄lü fe‘ūlün 
Hem ‘aḳlımı daġıtdı bu şeb çeşm-i süḫan-gū  
Hem eyledi tenbı  ̇̄h-i edeb çeşm-i süḫan-gū 
 
Hāmūş çekilir gūşe-i ebrūya velı  ̇̄kin 
Ser-fitne olur meclise7 hep çeşm-i süḫan-gū 

                                                           
1 bulmaz: ḳılmaz S2 
2 ḥażretindendir: ḥażretinden S1 
3 Ferhād’ı: Ferhād S2 
4 destān: dūstān İ 
5 Esrār’ıñ: Esrār’a S2 
6 ḳat: -İ 
* İ; Fı  ̇̄-Ḥarfi’l-Vāv S1, S3; Ġazeliyyāt Fı  ̇̄-Ḥarfi’l-Vāv S2 
** S1 81a, S2 101a, S3 89b, İ 69b 
7 meclise: meclis İ 
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Ey deyr-i ta‘alluḳdan eden ṣūretin ıṭlāḳ 
Beñzer mi Mesı  ̇̄ḥā’ya ‘aceb çeşm-i süḫan-gū 
 
Teb-lerze gelirdi nefes-i serd-i ‘adūdan  
Olmasa baña bādem-i1 teb çeşm-i süḫan-gū 
 
I  ̇̄mānı siyehmiş o bütüñ zülfüne nisbet  
Esrār’a ḫaber verdi bu şeb çeşm-i süḫan-gū 
 
206* 
 
fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 
Ruḫ degil şu‘le-i ḫūn-ı dil-i bülbüldür bu  
Leb degil ḳatre-i reng-i şerer-i güldür bu 
 
Fem degil ebr-i gül-efşān-ı bahār-ı ḫaṭına2 
Ṣadef-i gevher-i deryā-yı taḫayyüldür bu 
 
Ḫaṭ degil rı  ̇̄ze-i ḥall-gerde zümürrüd olarak 
Cevher-i āyine-i ḫāne-i3 kāküldür bu 
 
Ġamzesi gül-‘araḳ-ı nāzdan olmuş bı  ̇̄-tāb  
Ġonçe-i naẓrada ḫoş reng-i teġāfüldür bu 
 
Ḳayd et Esrār bu müşkı  ̇̄n ġazeli defterine  
Beyne’l-evrāḳ ḳonan rı  ̇̄ze-i sünbüldür bu 
 
207* 
 
fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 
Gice Ḳandilli’de gök ḳandı  ̇̄l olup ol meh-rū  
Māh-tāb eyleyerek eyledi ‘azm-i Gökṣū 
 

                                                           
1 bādem-i: tā dem-i S1: tārem-i S2 
* 206 S1 81a, S2 101a, S3 89b, İ 69b 
2 ḫaṭına: ḫaṭṭa S1 
3 āyine-i ḫāne-i: ḫāne-i āyine-i S1, S2, S3 
* 207 S1 81a, S2 101b, S3 89b, İ 70a 
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Ol şehenşāh-ı ḥüsün baṣdı ḳadem şevḳetle  
Hele Beglerbegi’niñ başına devletdir bu 
 
Boġaz içinde bu şeb mey vererek mūġ-beçeler  
Etdi sāġar gibi leb-rı  ̇̄z bizi tābe-gelū 
 
Gel çelı  ̇̄pā içün etme beni hicrāna dǖçār  
N’olur istavroza gitme bu şeb ey kāfir-ḫū 
 
Ṣubḥa dek eyleyelim şevḳ ile ẕevḳ-i meh-tāb  
Mestdir çeşm-i siyeh-meste yeter bu uyḳu  
 
Tāb-ı meh-tābı görüp ḥayrete düşmüş ḫurşı  ̇̄d 
Gösterir göz ḳapayıp1 encüm ü2 māha doġru 
 
Meclis-i3 keyf-i ‘araḳ ‘ālem-i4 dı  ̇̄ger etdi  
Rūy-ı mı  ̇̄nāmıza ‘aks eyledi ḥattā mı  ̇̄nū 
 
Doġdu her ḥalḳa-i ḳulḳulde birer mihr-i ṣafā 
Meşrıḳ-ı nūr-ı füyūż oldu leb-i teng-i sebū 
 
Dā’im āġuşu olur duḫt-ı reziñ cilvegehi  
Var ise bitdigi dem tāke ṣarılmış bu kedū 
 
Feyże baḳ şu‘le-i germiyyeti ı  ̇̄ḳād eyler  
Mevc-i ṭūfān-ı ‘araḳ her ne ḳadar etse ġulū 
 
Pey-rev-i bülbüle-i cām-ı ‘araḳ oldu hümāy 
Kū-be-kū ḳulḳul-i mı  ̇̄nāsını söyler kū kū 
 
Meclis-i daḳ u laḳ5 u ḫande-i rind ü6 muṭrib  
Gāh düm düm tek ü geh hey hey ü gāhı  ̇̄ hū hū 
 

                                                           
1 ḳapayıp: ḳapıp S2 
2 encüm ü: encümānı S1, S2, S3 İ (Matbu nüshaya göre düzeltildi.) 
3 Meclis-i: Meclisi S2 
4 ‘ālem-i: ‘ālemi S2 
5 daḳ u laḳ: dalḳ S1, S3 
6 ü: -İ 
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Etdi teşrı  ̇̄f ḳudūmuyla büt-i naġme-serā  
Muṭrib-i def-zeni1 bı  ̇̄-tāb u mecāl-i bāzū 
 
Yārdan saña şu peymāne ki iḥsān oldu  
Mihr-i dı  ̇̄dār idi Esrār ṣabāḥa ḳarşu 
 
Sāye-i Ḥażret-i Ġālib’de Boġaz içre bu şeb  
Ẕevḳ-i “min-ṭaḥtihe’l-enhār”2 idi baña her sū 
 
ḤARFÜ’L-HĀ’* 
208* 
 
mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün 
Yanıp dil şu‘le-pāş olduḳça tāk-ı çerḫ-i bālāya  
Hep oldu ḳudsiyān pervāne ol şem‘-i tecellāya 
 
Feżā-yı ḳudse doġru azm edip şāhenşeh-i aşḳım  
Nücūm u3 mihr ü meh ṣaf baġladı rāh-ı temennaya 
 
Çıḳıp şeh-bāz-ı āhım lā-mekāna eyledi pervāz  
Alıp Kerrubiyānı sāye-i şeh-per-i ġarrāya 
 
Felekde bir ‘aceb sūr eylemiş kim ġulġul-i nālem  
Yıġıldı saf-be-ṣaf rūhāniyān bezm-i temāşāya 
 
Ḫurām-ı nāz edip ḳadd-i bülend-i āhım ‘arş üzre  
Pey-ā-pey ḳadd-i mevzūn ‘arż eder bālā-yı Ṭūbāya 
 
Şehı  ̇̄d-i sāha-i perḫāş-ı derd-i ‘aşḳ-ı bı  ̇̄-raḥmım  
Aṣıldı tı  ̇̄ġ-i ḫūn-ālūd-ı āhım ‘arş-ı a‘lāya 
 
Görünce küştegān-ı tı  ̇̄ġ-i çeşmiñ mülk-i cāvidin 
Mesı  ̇̄hā da ḥayāt-ı cāvidānın4 verdi yaġmāya 
 
                                                           
1 def-zeni: defterini S2 
2 “min-ṭaḥtihe’l-enhār”. Kur’ân-ı Kerîm, El-Beyyine, Ayet: 8. “…içlerinden ırmaklar akan Adn cennetleridir.” 
* İ; Fı  ̇̄-Ḥarfi’l-Hā’; Fı  ̇̄-Ḳafiyeti’l-Hā’ S3; Ġazeliyyāt Fı  ̇̄-Ḥarfi’l-Hā’ S2 
* 208 S1 81b, S2 102a, S3 90b, İ 70b 
3 u: -S1, S2 
4 cāvidānın: cāvidānıñ S2, İ 
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Beni müstaġraḳ-ı iḥsānı etdi ḥāliyā dildār  
Ḥayā eyler göñül maṭleb-gerı  ̇̄-i luṭf-ı ferdāya 
 
Cihān bir ālet-i irşāddır vaḳit-şināsāna  
Naẓar bir mürşid-i āgāhdır erbāb-ı ı  ̇̄māya1 
 
Ḫarābāt-ı maḥabbetde nigehdārān-ı temkı  ̇̄niñ  
Edā-yı ḫāmı hep bāzı  ̇̄çedir ‘uşşāḳ-ı rüsvāya 
 
Seniñle ben de çendān2 eyler idim hāy hāy ammā 
Henüz aġzım yoḳ ey ye’s-i ḫıred ḥarf-i dirı  ̇̄ġāya 
 
Hümāy-ı devlet ü ikbāl her dem cān atar bir kez  
Şiḳār olmaḳ içün çengāl-i şeh-bāz-ı sitiġnāya 
 
Niyāz u3 nāz bilmez bı  ̇̄-vücūdān-ı fenā-yı ‘aşḳ 
Edā-yı dil-berāne ‘arż eder ism ü müsemmāya 
 
Süḫan-gūlar süḫan-nā-āşnādır sırr-ı vaḥdetde  
Ḫamūşān-ı maḥabbet söz4 verir mi ‘aḳl-ı gūyāya 
 
Ser-ā-ser nüsḫa-i tefsı  ̇̄rdir ḫāmūşı  ̇̄ vü güftār5  
Beyān u ketm ü keşfe vāḳı‘āt-ı Ḫıżr u Mūsā’ya 
 
Baḳıp mecmū‘a-i taḥḳı  ̇̄ḳde bu mıṣra‘ı buldum  
Süḫandan ġayrı hı  ̇̄ç aġyār yoḳ Esrār-ı şeydāya 
 
Hemān bı  ̇̄-dest ü pāy u bı  ̇̄-zebān u6 bı  ̇̄-vücūd ol kim  
Bu dergehde eresin feyż-i bı  ̇̄-pāyān-ı Monlā’ya 
 

                                                           
1 ı  ̇̄māya: ı  ̇̄māna S2 
2 çendān: çendānı S1 
3 u: -İ 
4 söz: rūz S1 
5 güftār: güftārı S1 
6 u: -S2 
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209* 
 
fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 
Derd-i ‘aşḳıñ bulamaz kimse ẓafer çāresine  
Merhem ümmı  ̇̄dini ḳo zaḫm-ı ġamıñ yāresine 
 
Dil-i pür-ḫūnunu ‘arż etme cenāb-ı ‘aşḳa  
İltifāt etmez o şeh-bāz-ı ciger-pāresine 
 
Yürü ey ‘aḳl u1 selāmet yine āşüfte-serim  
Geldi ol büt dökerek zülfünü ruḫsāresine 
 
Her ne dem ki ḳuşanır ḳatlim içün ol ḫūn-rı  ̇̄z  
Tār-ı cānım taḳılır ḥalḳa-i ġaddāresine 
 
Sı  ̇̄nede ḫançeriniñ zaḫmı dururken ḥālā  
Cān-ı bı  ̇̄-gāne midir ġamze-i ḫūn- ḫˇāresine 
 
Aġlasa rūyuna ḥayrān2 olanıñ ebr-i figān  
Şu‘leden jāle döker ġonce-i nezzāresine 
 
Düşmesin kimse Ḫudāyā o büt-i tersānıñ 
Dı  ̇̄n yaġmalayıcı ṭurre-i ṭarrāresine 
 
Durma zaḫm içmededir ġamze-i ḫūn-rı  ̇̄zi hemān  
Raḥmi yoḳ ‘āşıḳınıñ sı  ̇̄ne-i ṣad-pāresine 
 
Ben3 nice ‘aḳl u sükūn üzre olam ‘ālemde  
Perdedir zülfü benim ile anıñ aresine 
 
Günde biñ kez beni dil-ḫūn eder bilmem kim  
‘Acabā ḳaṣdı4 nedir ‘āşık-ı āvāresine 
 

                                                           
* 209 S1 82a, S2 102b, S3 90b, İ 70b 
1 u: -S2 
2 ḥayrān: ḥayr S1 
3 Ben: Bir S1 
4 ḳaṣdı: ḳaṣd S2 



331  ESRÂR DEDE 
 

Germ-i şeb-tāb gibi şu‘le saṭardı1 ḫurşı  ̇̄d 
Bu gice bezm-i ġamıñ sāḳı  ̇̄-i meh-pāresine 
 
Ġam mı vardır baña kim Ḥażret-i pı  ̇̄rim2 Esrār  
Eksik etmez naẓar-ı luṭfunu bı  ̇̄-çāresine 
 
210* 
 
müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün 
Hem-dem olursa dil-beri ‘āşıḳ-ı bı  ̇̄-nevāyile 
Kevn ü3 mekānı doldurur na‘ra-i yā Ḫudāyile 
 
Gūşu açılsa4 ‘āşıḳıñ feyż-i cenāb-ı ‘aşḳdan  
Bāng-ı namāzı5 bir bilir velvele-i derāyile 
 
Bādeye etmem raḥtımı cānıma degdi muṭribā 
Yā nice bir edem riyā zāhid-i kec-edāyile 
 
Sāḳı  ̇̄-i cān-fezāya baḳ bāde-i meh-likāya baḳ  
Ẕevḳ edelim ṣafāya baḳ ġulġul-i hūy-ı hāy ile 
 
Gitdi elimden iḫtiyār ḳopdu göñülden āh u6 zār  
Ol şeh olalı āşnā ben7 gibi bir gedāyile  
 
Hüsn ile ‘aşḳ cilveger-i ḫāne-i ḳalbe geldiler8  
Etdiler āşna beni dürlü ġam u belāyile 
 
Ẕevḳ-i belā-yı yār imiş şevḳ-i ġam-ı nigār imiş  
Derd ü9 sitem arar imiş ‘aşḳa düşen żiyāyile10 
 
                                                           
1 ṣaṭardı: ṣalardı S1 
2 pı  ̇̄rim: pı  ̇̄riñ İ 
* 210 S1 82b, S2 103a, S3 91a, İ 71a 
3 ü: -S2 
4 Gūşu açılsa: Gūş açılsın S1 
5 namāzı: namāzın S1 
6 u: -S1, S2, S3 
7 ben: biz S1, S3 
8 geldiler: gelmediler S1 
9 ü: -S1, S2 
10 żiyāyile: ṣabāyile S1 
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Kim ki belā-şiḳār olur ‘āşıḳ-ı kāmkār1 olur  
Pey-rev-i āh u zār olur ġam-keş olan ṣafāyile 
 
Ṣohbeṭi ‘aşḳa ḥasr eder ẕevḳ-i2 fenāyı fehm eder3  
Ṭarḥ-ı tekellüf eyleyip derd ile hem devāyile 
 
Bende-i pı  ̇̄r-i ‘aşḳ4 Esrār-ı ġarı  ̇̄b-i5 bı  ̇̄-nevā  
Ḥaşr-ı niyāza dek gider bu dil-i mübtelāyile 
 
211* 
 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
Şems-i ‘aşḳa ḳul olalı ‘ālem-i tevḥı  ̇̄dde  
El yuduḳ aġyārdan ser-çeşme-i ḫurşı  ̇̄dde 
 
Zehr teklı  ̇̄f eylese sāḳı  ̇̄-i rindān nūş olur  
Cām-ı mey redd eylenilmez6 meclis-i Cemşı  ̇̄d’de 
 
Terk-i7 sa‘y ü ictihādıñ ḫoşter ü maḳbūldür  
Ḳalmadan āsā̠r-ı himmet ṣūret-i taklı  ̇̄dde 
 
Ḫurde-bı  ̇̄nān-ı dekāyıḳ-perverān-ı deyr-i ‘aşḳ  
‘I  ̇̄sı  ̇̄’ye sūret verirler ‘ālem-i tecrı  ̇̄dde 
 
Ḳayd-ı defter eyle bu nev-güfteyi Esrār tā  
Ḳalmaya evrāk-ı ilḳā-kerde-i tesvı  ̇̄dde 
 

                                                           
1 kāmkār: kām-rān S1 
2 ẕevḳ-i: ẕevḳ ü S1 
3 eder: eden S3 
4 ‘aşḳ: ‘aşḳdır S2 
5 ġarı  ̇̄b-i: ġarı  ̇̄b ü S3 
* 211 S1 82b, S2 103b, S3 91b, İ 71a 
6 eylenilmez: eylemez İ 
7 Terk-i: Terk ü S1, S2 
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212* 
 
mef‘ūlü mefā‘ı  ̇̄lü mefā‘ı  ̇̄lü fe‘ūlün 
‘Āşıḳ deme bir1 ‘āşıḳa bı  ̇̄-çāre degilse  
Dı  ̇̄vāne-i ḥüsnüñ olup āvāre degilse 
 
Zaḫm açmaġa yer ḳalmadı ey ġamze-i ḫūn-rı  ̇̄z  
Çāk et dil-i pür-pāreyi ṣad-pāre degilse 
 
Manṣūr’a2 ser-i dārda ser-rişte-i ‘ulvı  ̇̄  
Kāfir olayım ṭurre-i ṭarrāre degilse 
 
Şābāşdır ey deşt-neverd-i3 reh-i Ka‘be  
Secdeñ gibi sa‘yiñ der ü dı  ̇̄vāra degilse 
 
Bir nı  ̇̄m nigāh etmese de rāzıyım ammā  
Teşrı  ̇̄fi eger ḫāne-i aġyāra degilse 
 
Olsun ser-i Ḳays’a ḳasem ey ‘āşıḳ-ı ser-mest  
Hep cevr-i felek merdüm-i hüşyāra degilse 
 
Ser-mest-i ġam ‘āşıḳıyız4 ol muġ-beçeniñ hep  
Bāri yolumuz5 ḫāne-i ḫammāra degilse 
 
Bir būy alamaz ‘aşḳdan Esrār teveccüh  
Feyż-i nefes-i Ḥażret-i ‘Aṭṭār’a degilse 
 
213* 
 
mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün 
Göñül rāh-ı maḥabbetde perişān oldu gitdikçe 
Yapılmaḳ isteyen dı  ̇̄vāne vı  ̇̄rān oldu gitdikçe 
 

                                                           
* 212 S1 83a, S2 103b, S3 91b, İ 71b 
1 bir: -S2 
2 Manṣūr’a: Manṣūr’a da S2 
3 -neverd-i: vird-i S2 
4 ‘āşıḳıyız: ‘āşḳıyız S2, S3, İ 
5 Bāri yolumuz: Yāri bulunmaz S1 
* 213 S1 83a, S2 104a, S3 91b, İ 71b 
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Ben ı  ̇̄mānım dedikçe küfr-i zülfüñ tārmār etdi 
O kāfir-i āfet iḳrār u1 ı  ̇̄mān oldu gitdikçe 
 
Celālet-pı  ̇̄şe cevr-2endı  ̇̄şelikdir ṣan‘atı3 dāʼim  
Semend-i dil-neverd-i ḳahrı4 pūyān oldu gitdikçe 
 
Egerçi ḫançerinden cāna birḳaç ḳatre ḳan düşdü  
Velı  ̇̄ her ḳatresi bir baḥr-i cūşān oldu gitdikçe 
 
Olup güm-geşte-i vādı  ̇̄-i bı  ̇̄-pāyān-ı aşḳ Esrār  
Delı  ̇̄l-i himmeti ol5 rehde ḥayrān oldu gitdikçe 
 
214* 
 
fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 
Zehr urup sı  ̇̄nedeki zaḫmıma merhem yerine  
Kāse kāse içerim ḫūn-ı dili dem yerine 
 
‘Ayş-ı yek-rūzesi ṣad sāle ḫumār-āverdir  
Ḳoyalım mı6 bu fenā bezmini ‘ālem yerine 
 
Ol bütüñ naḳş-ı bahāriyye-i ḥüsnüñde Ḫudā  
Bir güzel ġonce ḳomuş gül yüzüne fem yerine 
 
Nāleler eyleyerek luṭfuna erdik āḫir  
Eyü ṣarf olmuş imiş sūziş-i nālem yerine 
 
Ṭavrımız ḫayli pesendı  ̇̄dedir ammā Esrār  
Ḳomadı gitdi o āfet bizi ādem yerine  
 
Himmet-i Ḥażret-i Ġālib ile bı  ̇̄-şübhe bu şeb 
Ġam gidip geldi yine ẕevḳ-i dem-ā-dem yerine 
 

                                                           
1 u: -S2 
2 cevr-: devr- S2 
3 ṣan‘atı: ṭab‘ı S1, S3 
4 ḳahrı: ḳahr S2 
5 ol: bul İ 
* 214 S1 83a, S2 104a, S3 92a, İ 71b 
6 Ḳoyalım mı: Ḳoyalı İ 



335  ESRÂR DEDE 
 

215* 
 
fe‘ilātün fe'ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 
‘Aşḳ irsāl-i niyāz eyledi meh-ḫānelere 
‘Arż-ı gül-bāng-ı vefā etmege mestānelere 
 
Āftāb-ı naẓarıñ rūyunu görmüş meyden  
Yüz sürer çeşme-i ḫurşı  ̇̄d şūmüs-ḫānelere1 
 
Hep ḥaḳı  ̇̄ḳatleriniñ cilvesidir ermişdir 
Ḫalḳı ġavġāda ḳomaḳ2 irs ̠ile cānānelere 
 
Kimi Şı  ̇̄rı  ̇̄n’i kimi Leylı  ̇̄’yi taḥḳı  ̇̄ḳ eyler  
Aşḳ meydān vereli bir sürü dı  ̇̄vānelere 
 
Cünbiş-i dil-beri eyle dile meʼnūs Esrār  
Cilve-i ḥüsnü beyān eyleme bı  ̇̄-gānelere 
 
216* 
 
mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün 
Beni öldürdüñ ol bı  ̇̄-gane bı  ̇̄-gāne teġāfülle 
N’olur ḥāl-i dil-i dı  ̇̄vāne bilmem bu tecāhülle 
 
Edip ifşā-yı esrār-ı ḥaḳı  ̇̄ḳat kātib-i Ḳudret  
Nesı  ̇̄miyāt yazar ruḫsārı3 üzre mevc-i kākülle 
 
Girip ḳat ḳat ḥicāb-ı nāza gül ‘arż-ı cemāl etmez  
Dolup gitmiş bu bāġ-ı köhne bir feryād-ı bülbülle 
 
Ḫaṭ-āverlik hezārān ‘āşıḳ-ı dil-sūza kām verdi  
Çerāġ edip çerāġān-ı ġamı bir deste sünbülle 
 
Nevā-yı da‘vı  ̇̄-i Manṣūr u Ḳays’ı añladım Esrār  
Bugün gülşende ney da‘vā-yı ‘aşḳ etdikçe bülbülle 
                                                           
* 215 S1 83b, S2 104b, S3 92a, İ 72a 
1 Mısra vezne uymuyor. 
2 ḳomaḳ: ḳomuş S1, S2 
* 216 S1 83b, S2 104b, S3 92a, İ 72a 
3 ruḫsārı: ruḫsār-ı yār S2 
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Dilā var āstān-ı sāġara rū-māl-i teslı  ̇̄m ol 
Ne işler fetḥ olur gül-bāng-ı āteş-ḫı  ̇̄z ḳulḳulle 
 
217* 
 
mef‘ūlü mefā‘ilün fe‘ūlün 
Ey kāfir-i bı  ̇̄-amān-ı fitne  
Sūziş-figen-i cihān-ı fitne 
 
Oldu yine ġamze-i celāliñ1  
Āteş-zen-i ḫānmān-ı fitne 
 
Ḫaṭ kişver-i ḥüsnü etdi ġāret  
‘Arż eyledi dūdmān-ı fitne 
 
Bezme yetişir olursa bir kez  
La‘l-i lebi cür‘adān-ı fitne 
 
Devrānı2 yaḳardı mihr-i ruḫsār  
Zülf olmasa sāyebān-ı fitne  
 
Rüstemler olur zebūn u zārı  ̇̄ 
Zūr etse o ḳahramān-ı fitne  
 
Ol fitne-i maḥż edince ‘işve  
‘Ayyūḳa çıḳar fiġān-ı fitne 
 
Lā‘l etdi beni o çeşm-i ḫāmūş  
Olduḳça fesāne-ḫˇān-ı fitne 
 
Gūya bu ġazel degildir Esrār  
Her mıṣra‘ı3 dāstān-ı fitne 
 

                                                           
* 217 S1 83b, S2 104b, S3 92b, İ 72a 
1 celāliñ: cellādıñ S2 
2 Devrānı: Evrāḳı S1 
3 mıṣra‘ı: mıṣra‘-ı S1 
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218* 
 
mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün fe‘ūlün 
Hemı  ̇̄şe luṭf eder cānān hemı  ̇̄şe  
Velı  ̇̄kin şendedir noḳṣān hemı  ̇̄şe  
 
Ser-ā-ser ẕevḳ-i1 cāndır ‘ālem-i ‘aşḳ  
Olur sākinleri şādān hemı  ̇̄şe 
 
O ‘ālemden bu ‘ālem oldu merdūd  
Anıñçün bundadır şeytān hemı  ̇̄şe 
 
O ‘ālem Cennet-i cāvı  ̇̄d dā’im  
Bu ‘ālem dūzaḫ-ı nı  ̇̄rān hemı  ̇̄şe 
 
Bu ‘ālem maẓhar-ı ḳüfrān her dem  
O ‘ālem ġarḳa-i2 iḥsān hemı  ̇̄şe 
 
O ālemden eger görmezse bir şey  
Kör olsun dı  ̇̄de-i nā-dān hemı  ̇̄şe 
 
Bu ‘ālemden eden ḳaṭ‘-ı alāḳa 
O ‘ālemde eder seyrān hemı  ̇̄şe 
 
O ‘ālem taḫtgāh-ı şāh-ı dildir 
Bu ‘ālem andan ābādān hemı  ̇̄şe 
 
Bu ‘ālemde olanlar zār u3 maḥżūn  
O ‘ālemde olur ḫandān hemı  ̇̄şe 
 
Bu ‘ālem deşt-i ḫuşk-ı küfr ü ḫüsrān 
O ‘ālem ḳulzüm-i ı  ̇̄mān hemı  ̇̄şe 
 
Bu ‘ālemde4 o ‘ālemden ḫaber al 
Olurṣun yoḫsa çoḳ giryān hemı  ̇̄şe 
                                                           
* 218 S1 84a, S2 105a, S3 92b, İ 72b 
1 ẕevḳ-i: ‘ālem-i S2 
2 ġarḳa-i: ḫırḳa-i İ 
3 u: -S1, S2 
4 ‘ālemde: ‘ālemden S1, İ; ‘ālemden: ‘ālemde S1, İ 
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219* 
 
mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefa‘ı  ̇̄lün 
O şūḫ aġyāra ol rütbe eder iḥsān-ı gül-būse 
Ki olmuş gerden ile sı  ̇̄nesi būstān-ı gül-būse 
 
Leb-i peymāne öpmüş la‘l-i dildārı nezāketle 
Açılmış bezm-i ḥüsne bir gül-i ḫandān-ı gül-būse 
 
Bezimde neş’eden ġarḳ-ı ‘araḳ olmuş gül-i ruḫsār 
Olur cām-ı nigāha gül ‘araḳ-rı  ̇̄zān-ı gül-būse 
 
Dil-āzār olduġuyçün la‘li ol ḫūn-rı  ̇̄ziñ1 ‘uşşāḳa 
Şehenşāh-ı celāl-i çeşm eder fermān-ı gül-būse 
 
Lebiñden ārzū eyler anıñçün ‘āşıḳ-ı bı  ̇̄-cān 
Ederler ittifāḳ anda bulunur cān-ı gül-būse 
 
Gül-i la‘liñle hem-reng olduġı-çün anda şāyāndır  
Beyāż-ı gerdeninde güç olur pinhān-ı gül-būse 
 
Tebessümle eder teklı  ̇̄f-i teḳrār ‘āşıka her dem 
Ḥicāb etdikçe ol dil-ber leb-i ḫandān-ı gül-būse 
 
Olurlar gül-‘araḳ içmiş gibi her būsede ser-mest  
Dolaşsa meclisi peymāne-i gerdān-ı gül-būse 
 
Cemāl-i alı2 cāy-ı būselerle zeyn olup yer yer  
Ederler bezm-i gül ḫūbān-ı gül-pūşān-ı gül-būse 
 
Ḫumār-ı bı  ̇̄-dimāġ etmez telezzüz gül-şeker verseñ 
Anıñçün şeyḫ-i nā-tab‘ oldu rū-gerdān-ı gül-būse 
 
‘Aceb midir ki Ḫıżr-ı zindeye her laḥẓa nāz etse  
Olan peymāne-nūş-ı çeşme-i ḥayvān-ı gül-būse 

                                                           
* 219 S1 84b, S2 105b, S3 93a, İ 72b 
1 ḫūn-rı  ̇̄ziñ: ḫūn-rı  ̇̄z İ 
2 alı: ey S1 
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Sözü ṭıfl-ı leb-i ‘āşıḳ yarım yarım beyān eyler  
Aña çün gül-‘araḳ irżā‘ eder būstān-ı gül-būse 
 
Gül-i baḫtım açılsa la‘l-i dil-berde müsā‘iddir  
Benimçün ṭāli‘imdir encüm-i tābān-ı gül-būse 
 
Beni müstaġnı  ̇̄-i gencı  ̇̄ne-i şāhān-ı dehr etdi 
Girince destime bir gevher-i rahşān-ı gül-būse 
 
Ederler ‘āşıḳ-ı1 bülbül-ṣıfatlar ser-fürū2 elbet  
Urulmuş nāme-i ruḫsārına ‘ünvān-ı gül-būse 
 
Ḫaṭ-ı sebz arasında nev-be-nev güller yaḳışmaz mı  
Henüz olmuş çemenzār-ı ruḫuñ şāyān-ı gül-būse 
 
Çerāġ-ı bezm-i iḥsānıñdır ey şāhım dil-i ‘āşıḳ  
Sevindirme ki oldu şu‘le-efrūzān-ı gül-būse 
 
Süṭūr-ı nev-zemı  ̇̄nim gül-bün-i gülzār-ı ṭab‘ımdır3  
Ki her bir mıṣra‘ında mevc urur ṭūfān-ı gül-būse 
 
Anıñçün şi‘r-i Esrār oldu rengı  ̇̄n-i ḥalāvet-baḫş  
Ġazel teklı  ̇̄f eder la‘l-i şeker-efşān-ı gül-būse 
 
Cenāb-ı Mevlevı  ̇̄’niñ sāyesinde biñ ḳadar aldım  
Cemāl-i şāhid-i maḳṣūddan iḥsān-ı gül-būse 
 
2204 
 
mef‘ūlü mefā‘ı  ̇̄lü mefā‘ı  ̇̄lü fe‘ūlün 
‘Azm-i sefer etdiñ dil-i nā-çārı unutma  
Gitdiñ güzel ammā bu dil-efgārı unutma 
 

                                                           
1 ‘āşıḳ-ı: ‘āşıḳı S2 
2 ser-fürū: serverā S2 
3 ṭab‘ımdır: ṭab‘ımda İ 
4 220 S1 85a, S2 106a, S3 93b, İ 73a 
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Gāhı  ̇̄ce uyandıkça şebistān-ı ṣafāda  
Şol gice olan ṣohbet-i hemvārı unutma 
 
Vardıkça şeker-ḫˇāba girip bister-i nāza  
Ne zehr içer dı  ̇̄de-i bı  ̇̄dārı unutma 
 
Nūş eyledigiñ demler efendim mey-i gül-reng  
Bu mest-i zehir-nūş-ı elem-ḫˇārı unutma 
 
Kāküllerini şāneye çekdikçe seḥerler  
Yādına getir ḳalb-i giriftārı1 unutma 
 
Āyı  ̇̄nede gördükçe ḳaçan ḫaste nigāhıñ 
Luṭf eyle ṭabı  ̇̄bā men-i bı  ̇̄mārı unutma 
 
Aḥvālimi yazdım bütün evrāḳ-ı dilimde  
Destiñdeki mecmū‘a-i nā-çārı unutma 
 
Ben ṣabr edeyim derd ü ġam-ı hecriñe ammā  
Sen de güzelim etdigiñ iḳrārı unutma 
 
Aġlatmayacakdıñ yola baḳdırmayacakdıñ  
Ol va‘de-i tekrār-be-tekrārı unutma 
 
Hicrānıñ ile çekdigimi sen de bilirsin 
Her vech ile dı  ̇̄dāra sezāvārı unutma 
 
Yoḳ2 ṭāḳatı hicrānıña luṭf eyle efendim  
Dil-ḫaste-i ‘aşḳıñ olan Esrār’ı unutma 
 
221* 
 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
Ba‘d-ez-in3 ey ‘ömr isterseñ ḳısal ister uza 
Yār ile bir dem viṣālim āzdır ammā uza 

                                                           
1 giriftārı: dil-efgārı İ 
2 yoḳ: berḳ S1 
* 221 S1 85a, S2 106b, S3 93b, İ 73b 
3 Ba‘d-ez-in: Ba‘d-zi-in S1, S3 
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Ol ḳadi bālāya ben pā-māliniñ ermez eli  
Dest-gı  ̇̄rim ol meded ey perçem-i nev-ḫı  ̇̄z uza 
 
Ṣūret-i ‘I  ̇̄sā da olsa rūḥ-ı ümmı  ̇̄di muḥāl  
Eylemez te’sı̠  ̇̄r-i feyż-i ‘aḳl her şaḫṣa1 uza 
 
Sehl olur her fen yed-i ṭūlāya mālik ol hemān  
Kār-ı müşḳil yoḳ gibidir dehrde eli uza 
 
Çoḳ uzatma söyleşilmez ḫāme-i Esrār ile  
Fikr-i tanẓı  ̇̄ri bıraḳ ey müdde‘ı  ̇̄ artıḳ uza 
 
222* 
 
fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 
Ṣanma kim iḫtilāl var bizde  
Zāhidā2 başḳa ḥāl var bizde 
 
Bir nigārıñ dil-ārāmı  ̇̄desiyiz3  
‘Aşḳa dā’ir ḫayāl4 var bizde 
 
Ser-fürū etmeziz şeh ü mı  ̇̄re  
Şevḳet-i bı  ̇̄-zevāl var bizde 
 
Olmuşuz bende zülf-i dildāra  
Yoḳ ḫalās iḫtimāl var bizde 
 
Evcdār-ı hümā-yı pestı  ̇̄yiz  
Sāyeveş perr ü bāl var bizde 
 
Pür-melāliz5 sevād-ı zülfünden  
Ser-i sevdāya dāl var bizde 
 
                                                           
1 şaḫṣa: şaḫṣ S1, S2, S3 
* 222 S1 85b, S2 107a, S3 94a, İ 73b 
2 Zāhidā: Zāhid S1 
3 -ārāmı  ̇̄desiyiz: -ārmı  ̇̄desiyiz S2, S3 
4 ḫayāl: ḥāl S1 
5 -melāliz: -melāl-i S1 
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Gerçi ālūde-dāmeniz1 ammā  
Yine ey dil kemāl var bizde 
 
Mevlevı  ̇̄yiz cenābımız vardır 
Şān-ı Monlā Celāl var bizde 
 
223* 
 
mef‘ūlü mefā‘ı  ̇̄lü mefā‘ı  ̇̄lü fe‘ūlün 
Aġyār2 ḳulak ṭutduġunu yār3 derinde  
Hı  ̇̄ç dur4 u dırāz etme olursa ḫaberinde 
 
Altında ḳalır ṣanma o meh va‘de-i vaṣlıñ 
Bu ṭavr ile kim merd bulunmaz üzerinde 
 
Ṣaḳlardı ḳuru āh ile dil girye-i ‘aşḳı  
Mış-yaş duyulunca ese̠ri çeşm-i terinde 
 
Sūzān-ı maḥabbet demege lāyıḳ o şeh-bāz  
Kim murġ-ı semender edine cāy perinde 
 
Çoḳ fitne ḳoparmış geçicek leşker-i ḥüsnü 
Kim gerd-i ḫaṭından bilinir reh-güzerinde 
 
Peykān-ı5 belāyı dil-i aġyāra duyurma  
Cānıñ6 gibi ḥıfẓ eyleyerek ṭut cigerinde 
 
Ḫum-ḫāneden Esrār gelir ol büt-i ‘ayyār 
Hep mevc-i ṣafādır görünen şūr u7 şerinde 
 

                                                           
1 -dāmeniz: -dāmānız S2 
* 223 S1 85b, S2 107a, S3 94a, İ 73b 
2 Aġyār: Aġyāra S1, İ 
3 yār: yāre S2 
4 dūr: tūl S1 
5 Peykān-ı: Peykāna S2 
6 Cānıñ: Cānın S2, S3 
7 u: -S1, S2 
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224* 
 
mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün  
Olup mest-i şarāb-ı nāz o dil-ber şı  ̇̄vekār olsa 
Boyansa ‘āşıḳıñ her rengine ra‘nā nigār olsa 
 
Tekellüf ber-ṭarāf der-sı  ̇̄ne et [sen]1 bir gül-endāmı 
Yine māni‘ degil mir’āt-ı ḫāṭır2 jengdār olsa 
 
Aña bār-ı sitemdir sāye-i Ṭūbā’yı yükletmek 
Diraḫt-ı dil-keş-i āmāl-i ‘āşıḳ mı  ̇̄vedār olsa 
 
Çeker fikrinde gūyā sübḥa-i esmayı aġlar şeyḫ 
Miyān-ı ḫalḳa-i devrinde bāri bir şiḳār olsa 
 
Hevā-yı ‘aşḳda3 maḥv olmaḳ ey dil4 özge ‘ālemdir 
Çemenzār-ı ḥüsünde cūy-ı eşkim ber-ḳarār olsa 
 
Ser-efrāz-ı maḥabbet eylemez taḳrı  ̇̄r-i aḥvāliñ 
Çıḳar mı lāleden būy-ı şikāyet dāġdār olsa 
 
Yetim-i eşk-i maẓlūmān çerḫe ḫūn-bahā olmaz 
Eger ser-çeşme-i ḫurşı  ̇̄d-i raḫşān la‘l-bār olsa5 
 
Ümı  ̇̄di iḥtirām-ı şāhid-i maẓmūndur yoḫsa 
‘Asā-yı ḫāmeye şā‘ir dayanmaz iḫtiyār olsa6 
 
O ḥükmün nesḫine kim ḳayd eder ḫaṭṭ-ı hümāyūnu 
Eger Esrār emr-i vaṣl-ı dil-ber der-kenār olsa 
 

                                                           
* 224 S1 85b, S2 107b, S3 94a, İ 73b 
1 -sı  ̇̄ne et [sen]: -sı  ̇̄ne S1; -sı  ̇̄ne et S2, S3, İ (Vezin gereği düzeltildi.) 
2 ḫāṭır: ḫāṣṣı S1 
3 ‘aşḳda: ‘aşḳıñ S1 
4 ey dil: abdāl S1 
5 olsa: olmaz S1  
6 olsa: olmaz S1  
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225* 
 
fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 
Ey sirişkim ne çoġ1 aḳdıñ bu gice  
Beni ‘ummāna bıraḳdıñ bu gice 
 
Gözüm āteş bürüdü ey dil ‘aceb 
Zehr-i2 ḳattāl mi çaḳdıñ bu gice 
 
Çeşmimi ḳan ile doldurduñ ḥayf3  
Sāġarıñ sözüne baḳdıñ bu gice 
 
‘Aksiñ ‘aynımda ḥayāliñ dilde  
Ṣanma yanımdan uzaḳdıñ bu gice 
 
Şu‘le mi mihr-i diraḫşān mısın  
Cigerim4 āteşe yaḳdıñ bu gice 
 
Zülfüñ Esrār’ı edip dı  ̇̄vāne  
Başına telleri ṭaḳdıñ bu gice 
 
226* 
 
mef‘ūlü mefā‘ı  ̇̄lü mefā‘ı  ̇̄lü fe‘ūlün 
Kāküllerine ol mehı  ̇̄ñ ey şāne doḳunma  
Zencı  ̇̄ri5 ḳırar bu dil-i dı  ̇̄vane doḳunma 
 
Gül-berg misā̠li cigerim pāreliyorsun 
Ey bād-ı seḥer ol gül-i ḫandāna doḳunma 
 

                                                           
* 225 S1 86a, S2 107b, S3 94b, İ 74a 
1 çoġ: çoḳ S1, S2 
2 Zehr-i: Rehi S1 
3 ḥayf: ḥayfā S1 
4 Cigerim: Cigeri S2 
* 226 S1 86a, S2 108a, S3 94b, İ 74a 
5 Zencı  ̇̄ri: Zencı  ̇̄r S2 
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Feryād-ı “ene’l-Ḥaḳḳ”1 eder āvāz-ı ṭanı  ̇̄ni  
Fāş etmesin2 esrārını peymāne doḳunma 
 
Bünyān-ı nizām-ı felek ol kūy-ı belādır 
‘Ālem yıḳılır bu dil-i vı  ̇̄rāna3 doḳunma 
 
İçdikleri hep ḫūn-ı cigerdir fuḳarānıñ  
Şeyḫā kerem et ḫāṭır-ı rindāna doḳunma 
 
Eglenceleri zülf-i dil-ārām-ı elemdir  
Diñle ne siyeh-gūndur o efsāne doḳunma 
 
Şāhım seniñ Esrār ṣadāḳatli ḳuluñdur 
Luṭf eyle o dervı  ̇̄ş-i perı  ̇̄şāne doḳunma 
 
227* 
 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün 
Çü vefā-ṭaleb degildiñ niçün eylediñ fesāne  
Neden iḳtiżā eder böyle edālar āşıḳāne 
 
Ḳanı tevbe-i cefālar4 ḳanı va‘de-i vefālar5  
Ne bu ṭavr-ı nā-be-cālar be-hey āfet-i yegāne 
 
‘Aceb eylediñ ferāmūş edip iltifāt va‘din  
Yine düşdü nār-ı hicrān neler etdi mülk-i cāna 
 
Ḳanı şol seniñle göñlüm felege ederdi ṭa‘ne6 
Niçe cür‘alar ṣaçardım bu bezimde ben cihāna7 
 

                                                           
1 “ene’l-Ḥaḳḳ”: Hallâc-ı Mansur’un sözü. “Ben Hakk’ım.” 
2 etmesin: etmeyip S2 
3 vı  ̇̄rāna: dı  ̇̄vāne İ 
* 227 S1 86b, S2 108a, S3 95a, İ 74b 
4 cefālar: cefā S2 
5 vefālar: vefā S2 
6 ṭa‘ne: ṭa‘nı İ 
7 -S2, S3, İ 
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Beni ḫaṭṭ-ı la‘l-i sebz-āb1 o ḳadar ederdi bı  ̇̄-tāb 
Naẓar eylemezdim aṣlā dem-i Ḫıżr-ı2 cāvidāna 
 
Seḥerı  ̇̄ gelince bāġa gül ü3 servi4 etdi maḥcūb 
O gül-i tebessüm-i nāz o ḫırām-ı nazikâne 
 
Büt-i kec-külāh-ı şen-gül5 baña güldü verdi bir6 gül 
Dedi aġlama yeter gül kül olursun yāne yāne 
 
Dile cevriñ ey sitem-ḫū7 kerem ü8 vefādır ammā 
Beni ibtidā ulaşdır reh-i kūy-ı mey-keşāna 
 
Söze bende yoḳ liyāḳat ki edem beyān-ı ḥayret 
Dile gelse de nihāyet tükenir mi ol fesāne 
 
O zamān ki baṣmışım ben9 ḳademi diyār-ı ‘aşḳa 
Veririm10 başım hevāya gider ise her ne yāne 
 
Döken idi ṣaff-ı sevdā bulan idi baḥr-i ġavġā 
Başıma ḳopaydı11 bāri o ḳıyāmet-i zamāne12 
 
Baña derd-i yār lāzım baña āh u13 zār lāzım 
Baña olmasın mülāzım yürü ey ṣafā saña ne 
 
Serimi hevāya ṣaldım naẓarım hümāya ṣaldım 
Ġamı çoḳ bahāya aldım saña vermezim nişāne 
 

                                                           
1 sebz-āb: sı  ̇̄r-āb S1 
2 Ḫıżr-ı: Ḫıżr u S2 
3 ü: -S1 
4 servi: serdi İ; serv S2 
5 şen-gül. seniñle S2 
6 bir: -S2 
7 -ḫū: -ḫˇā S1 
8 ü:-S1 
9 baṣmışım ben: ben baṣmışım S2 
10 Veririm: Verdim S2 
11 ḳopaydı: ḳopdu S1 
12 zamāne: o zamāne S2 
13 u: -S2, S3 
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Ne ṣafā idi o demler beni öldürürdü1 ġamlar 
Baña ṭa‘ne-i sitemler urur idi dāne dāne 
 
Seniñ ‘aşḳıñ ile2 ‘āşıḳ dayanır cefāya yoḫsa  
Bir alāy füsürde-diller gelemezler imtiḥāna 
 
Yine mest-i bı  ̇̄-şu‘ūrum yürü baḳma kec-edāma  
Gideyim fütāde-ġalṭān ser-i bezm-i rāstāna3 
 
Ḳuluña cenāb-ı Ḫünkār ede geldi ‘arż-ı dı  ̇̄dār  
Şeh-i ‘ālem oldu Esrār ereli ol āstāne  
 
228* 
 
mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün fe‘ūlün 
‘Aceb ol dil-ber-i ‘ayyār ḳanda 
‘Aceb ol fitne-i bı  ̇̄dār ḳanda 
 
Döner pervāneveş her sūzgāhım4 
‘Aceb ol şu‘le-i dı  ̇̄dār ḳanda 
 
Gezer ṣahrāları bāġbān-ı āhım 
‘Aceb ol serv-i ḫoş-reftār ḳanda 
 
Ṣadefveş dil girı  ̇̄bān-çāk-i feyżi 
‘Aceb ol ebr-i5 gevher-bār ḳanda 
 
Aḳar her semte seyl-āb-ı sirişkim  
‘Aceb ol ḳulzüm-i envār ḳanda 
 
Beni ża‘f-ı firāḳıñ etdi bı  ̇̄zār  
‘Aceb ol va‘de-i tı  ̇̄mār6 ḳanda 
 

                                                           
1 öldürürdü: öldürdü S1 
2 ‘aşḳıñ ile: ‘aşḳıñla S2 
3 rāstāna: dāstāna S2 
* 228 S1 87a, S2 109a, S3 95a, İ 74b 
4 sūzgāhım: sūz-ı nigāhım S1 
5 ebr-i: ebr ü S1 
6 tı  ̇̄mār: bı  ̇̄mār S1 
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Dolanır dāʼimā kūyun1 gedālar  
‘Aceb ol luṭfu2 çoḳ ḫünkār ḳanda 
 
Ḫumār-ı ḳaḥṭ-ı vaṣlıñla girānım 
‘Aceb peymāne-i ı  ̇̄sā̠r ḳanda 
 
Ṣadāsı būyu yoḳ ‘aşḳ-ı vefānıñ 
‘Aceb bülbül ḳanı gülzār ḳanda 
 
Dilā bı  ̇̄-baḫt imişsin neyleyim ben  
Viṣāl-i yār ile Esrār ḳanda 
 
229* 
 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
Göñlüm etdiñ vaḳf-ı firḳat āh āh 
Etmediñ teşrı  ̇̄f-i ṣoḥbet āh āh 
 
Ṣubḥa dek bı  ̇̄dār iken çeşm-i ümı  ̇̄d  
Görmedi rūy-ı ināyet āh āh 
 
Ḥālimi bildiñ teraḥḥum etmediñ 
Ḥayf ḥayf ey bı  ̇̄-mürüvvet āh āh 
 
Ben niyāz etdikçe nāzı artırıp 
Cevr ü3 ẓulmüñ oldu ḳat ḳat āh āh 
 
Āh ṣubḥ u4 girye-i şebden baña5 
Gelmedi gelmez ifāḳat āh āh 
 
Dil-ḫarābım neyleyim ol şāh-ı ḥüsn  
Eylemez ta‘mı  ̇̄re raġbet āh āh 
 

                                                           
1 kūyun: kūyuñ S1, İ 
2 luṭfu: luṭf S2 
* 229 S1 87a, S2 109a, S3 95b, İ 75a 
3 ü: -S2 
4 u: -S1 
5 baña: yaña S1 
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Ḫaṣm-ı cānımken ṭabı  ̇̄b-i ġamzesi  
Ḫasteyim bulmam ifāḳat āh āh 
 
Ḥaḳ mu‘ı  ̇̄n olsun düşen üftādeye  
Ḫaṭṭı fitne çeşmi āfet āh āh 
 
Söylenilmez eyler aġyāra kerem 
Yaḳdı baġrım nār-ı ġayret āh āh 
 
Eyledikçe gūşe-i nāza ḫırām 
Ḳopmadan ḳopdu ḳıyāmet āh āh 
 
Eyler Esrār’a cefā ġayra vefā  
Adını ḳoymuş ‘adālet āh āh 
 
230* 
 
Mİ‘RĀCİYYE** 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün  
Ey cemāliñle celālinden ese̠r ḫurşı  ̇̄d ü meh 
Ẕāt-ı pākiñ rūz u şeb temcı  ̇̄d eder ḫurşı  ̇̄d ü meh 
 
Ḫidmet-i dergāhına bel1 baġladı pı  ̇̄r-i felek 
Kim aña oldu dü-pāleheng2 kemer ḫurşı  ̇̄d ü meh 
 
Gūyiyā tı  ̇̄ġ-i celālinden3 bu çerḫe damlamış 
İki ḳatre müncemid ḫūn-ı ciger ḫurşı  ̇̄d ü meh 
 
Muḫbir-i āsā̠r-ı ḥikmet geh gelir gāhı  ̇̄ gider 
Kūy-ı feyżinden dü4 peyk-i nāme bir5 ḫurşı  ̇̄d ü meh 
 

                                                           
* 230 S1 87b, S2 109b, S3 96a, İ 75a 
** İ; Ve Lehu Mi’rāciyye-est S3; S3’te sonradan yazıldığı anlaşılan farklı bir yazıyla şu not düşülmüştür: “Vefātı olan 
mi‘rāciyye gecesi başlayıp tekmı  ̇̄li naṣı  ̇̄b olmayıp ṣabāha ḳarşı hatm-i kelām ederek intikāl eylemişlerdir.” 
1 bel: bil S1, S3 
2 dü-pāleheng: dü-pāleheng ü S2 
3 celālinden: celālden rūy-ı S1, S3, İ 
4 feyżinden dü: feyżindir ü S1 
5 nāme bir: nāmedir S2 
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Sāʼil-i1 keçkūl be-dest māye-i iksı̠  ̇̄r olup 
Āstānıñ ḫākiñe yüzler2 sürer ḫurşı  ̇̄d ü meh 
 
Nüh felek cevlāngehi3 olsa ‘aceb midir seniñ 
Ey hümā-yı rif‘ātine bāl ü4 per ḫurşı  ̇̄d ü meh 
 
Dem-be-dem mi‘rācını yād eyleyip ‘ālemlere 
Kāse kāse beẕl eder şı  ̇̄r ü şeker5 ḫurşı  ̇̄d ü meh 
 
231* 
 
müstef‘ilātün müstef‘ilātün 
Ḥayfā dayanılmaz intiẓāra  
Ḳalmadı taḥammül āh u zāra 
 
İşledi derūna6 zehr-i hicrān  
Oldu cigerim hezār pāre 
 
Āhım gider7 mi hevāya yā Rab  
Bimez mi ese̠r ‘aceb o yāre  
 
Āyā daḫı aġladır mı āyā  
Ḳan doldu dü çeşm-i eşk-bāra 
 
Raḥm eyle āmān hey efendim8  
Esrār-ı ḥazı  ̇̄n-i ḫāksāra 
 

                                                           
1 Sā‘il-i: Sāye-i S1 
2 yüzler: yüz S1 
3 cevlāngehi: cevlāngehiñ S2 
4 ü: -S2 
5 şeker: şı  ̇̄r S1 
* 231 S2 110a, S3 96a, İ 75b 
6 derūna: derdine S2 
7 gider: gide S2 
8 Mısra vezne uymuyor. 
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ḤARFÜ’L-YĀʼ* 
232** 
 
müfte‘ilün mefā‘ilün müfte‘ilün mefā‘ilün 
Ey keremiñ ḥayāt-ı nev1 görseñe2 bı  ̇̄-nevāları  
Yandı aḳıllar āteşe şu‘lelenip hevāları 
 
Doldu zemı  ̇̄n ile zamān velvele-i fiġāniyān  
Oldu felekle hem-be-hem ġulġul-ı vā-velāları3 
 
Bütkede-i4 cemāline vaḳf-ı5 vücūd etdiler 
Medrese-i ḥaḳı  ̇̄ḳatiñ ḫˇāce-i muḳtedāları 
 
Kāfir-i ‘aşḳ-ı dil-berān añlamaz ‘āşıḳıñ sözün 
Gūşuna yā ṣanem gelir na‘ra-i yā Hudāları 
 
Naġme-i Cebre‘ı  ̇̄l’dir naġme-i büt-perestleri 
Şenşene-i Kerūbiyān velvele-i derāları 
 
Ḫusrev-i çerḫ-i ser-bülend secde-ber-i niyāz olur 
Padşeh-i maḥabbetiñ nāz edicek gedāları 
 
Dest-i ġamıñ verāsı yoḳ dehşeti çoḳ cefāsı çoḳ 
Özge ḫaṭarlı6 rāh imiş bilmez idim buraları 
 
Himmetine bedel gelir ḥāṣıl-ı desti ṭālibiñ 
Rāh-ı ṭalebde herkesiñ erdigidir sezāları 
 
Dil-ber-i ḫurde-biñ-i nāz dikḳat edince sa‘yine 
Zühdüne tevbe etdirir zāhid-i bı  ̇̄-vefāları 
 

                                                           
* İ; Fı  ̇̄- Ḥarfi’l-Yāʼ S1, S3 
** 232 S1 88a, S2 110a, S3 96b, İ 75b 
1 nev: nūr İ 
2 görseñe: görsene S2 
3 ġulġul-ı vā-velāları: ġulġul u vālāları S2 
4 Bütkede-i: Bütkede vü S2 
5 vaḳf-ı: vāḳıf-ı S1, S2, S3 
6 ḫaṭarlı: Ḥıẓrlı S1 
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Ḫande-ber-i müzāh eder ‘āşıḳı bü’l-hevesleriñ 
Kāfile-i maḥabbete gūşiş-i iḳtidāları 
 
Cismimi nūr-ı cān eder cānımı cān-ı cān eder 
Dil-ber-i dil-rübālarıñ ‘işve-i cān-fezāları 
 
Ol1 şeh-i raḥmet-āferı  ̇̄n oldu ḥayāt-ı mā’ u2 ṭı  ̇̄n 
Çerḫe çıḳar cevāriḥiñ ġulġule-i se̠nāları 
 
Vecd ü3 ḫurūş-ı ‘āşıḳān eyledi çerḫi der-miyān 
Şu‘le-feşān-ı cūş edip sı  ̇̄neden ejdehāları 
 
Yādına geldi yek-be-yek cān u ġarı  ̇̄b ü4 bı  ̇̄-kesiñ 
Yār ile bezm-i vaṣlda eyledigi ṣafāları 
 
Firḳatimiz viṣāldir vaṣlımız5 iştiyāḳdır  
Dest-i taḥayyürümdedir firḳat ü6 merhābāları 
 
Ol ṣanem-i perı  ̇̄-veşiñ ḳıṣṣası ḫūbdur velı  ̇̄  
Lafẓ u7 edāya gelmez Esrār ile mā-cerāları 
 
‘Āleme bir ẓuhūr-ı nevdir ki cenāb-ı Mevlevı  ̇̄  
Hep añadır eẕelden ‘āşıḳlarıñ ilticāları 
 
233* 
 
mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün 
Rezimgāh-ı cünūnuñ8 Ḳahramān olmuşdu9 Ferhād’ı10  
Başında derd-i āteş-zād-ı sevdā ṭās-ı pūlādı 
 
                                                           
1 Ol: O S1, M 
2 mā’ u: mā’ S1, S2, İ 
3 Vecd ü: Vecde İ 
4 ġarı  ̇̄b ü: ġarı  ̇̄b-i S2, S3 
5 vaṣlımız: vaṣlatımız S1 
6 firḳat ü: firḳat-i S2 
7 u: -S2 
* 233 S1 88a, S2 110b,S3 96b, İ 76a 
8 cünūnuñ: cünūndur S1 
9 olmuşdu: olmuş idi S1 
10 Ferhād’ı: Ferhād S1 
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‘İnān-ı esb-i ṭāḳat çıḳdı elden deşt-i vecdinde 
Ne güçmüş rāh-ı1 ‘āşkıñ olmamaḳ fenninde üstādı 
 
Egerçi ḫūn-ı dilden mest-i nūş-ā-nūş-ı derd oldum  
Yine bezm-i ġamın yoḳ benden özge rind-i dil-şādı 
 
Yıḳılmış göñlümüñ ta‘mı  ̇̄riñi ḳayd etme sulṭānım  
Ne lāzım öyle efsürde ḫarāb-ābādıñ ābādı 
 
Elinde cāmı şerḥa şerḥa işkest oldu sāḳı  ̇̄niñ  
Görünce bezmde mest-i celāl ol şūḫ-ı2 bı  ̇̄-dādı 
 
Ḫumār-ı cām elinden öyle bir āh eylemiş kim Cem  
Ṭanı  ̇̄n-i kāselerden ḥāliyā gelmekde feryādı  
 
O gül-pūş-ı leṭāfet ḫayliden ḫayli açılmışken  
Yine zāhir girı  ̇̄bānında reng-i ḫūn-ı bı  ̇̄-dādı 
 
Celāl-i ġamze-i zehr-āb-ı nigehden āb u tāb almış3  
Hülāgū çeşmi Cengı  ̇̄z’e eder ta‘lı  ̇̄m-i cellādı 
 
O zülfe herçi-bād-ābād ḳayd etmem4 dil-i zārı 
Fedā olsun bu yolda ẕevḳ-i ḫāṣṣ-ı5 rāh-ı āzādı 
 
Olan meftūn-ı gı  ̇̄sū-yı siyeh sevdāya ḳatlansın 
Küfürdür ba‘de-zā ol dilde me’mūl-i dem-i şādı 
 
Ḳalır nūr-ı naẓarda maḥv olur yek naẓrada6 ‘āşıḳ  
Görünmezler7 görenler bir daḫı ol ‘işve-mu‘tādı 
 
Görünme gizlenip bir gūşede maḥv-ı temāşā ol  
Gürı  ̇̄zan olmasın ser-çeşme-i ḥüsnüñ perı  ̇̄-zādı 
 

                                                           
1 rāh-ı: āh-ı İ 
2 şūḫ-ı: şūḫu S1 
3 almış: olmuş S2 
4 etmem: etdim S2, S3 
5 ḫāṣṣ-ı: ḫalāṣṣ-ı S1 
6 naẓrada: naẓarda S2, İ 
7 Görünmezler: Ki görmezler S2 
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Süḫan bı  ̇̄-gānedir erbāb-ı ‘aşḳa bir naẓar lāzım  
Mü’ess̠i̠r gör ese̠r hep ẓann u1 efkāra olur bādı  ̇̄ 
 
Gürūh-ı Mevlevı  ̇̄yiz mest-i nūş-ā-nūş-ı ‘aşḳız biz  
Bu cilve etdi bı  ̇̄-gāne bize füssāḳ u zühhādı 
 
Olan mest ü2 ḫarābı  ̇̄ cümleden ma‘mūrdur Esrār  
Ḫarābāt-ı maḥabbetdir bu bezmiñ neş’e-ābādı 
 
Cihān dolmuş ser-ā-ser Şems-i Tebrı  ̇̄z’iñ cemāliyle  
Naẓar gözle dolaşma bı  ̇̄-hude Tebrı  ̇̄z ü3 Baġdād’ı  
 
234* 
 
mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün 
Henüz ḫaṭ ḳaplayıp4 ol ġonce-leb nā-yāb olup geçdi 
O gül-pūşı  ̇̄-i istiġnā ḫayāl-i ḫˇāb5 olup geçdi 
 
Şeb-i deycūr-ı ḫaṭdır ‘ālem-i ruḫsār6 şimdi hep  
Egerçi sāye-i zülfünde çoḳ nıeh-tāb olup geçdi 
 
Ṣabāḥ-ı maḥşer-i ḥüsne erişdi nāleñ ey bülbül  
Ne çāre mevsim-i ẕevḳ-i gül-i şād-āb olup geçdi 
 
Bütün ehl-i ġamıñ bezm-i elemde içdigi meyler  
Benim bir kerre dı  ̇̄demden gelip ḫūn-āb olup geçdi 
 
Şeb-i firḳatde fikr-i şevḳ-i ruḫsār ile aġlarken 
Ḫayāli dı  ̇̄deden bir berḳ-i āteş-tāb olup geçdi 
 
Beni teklı  ̇̄f-i bend-i ‘ālem-i āb etme ey sāḳı  ̇̄ 
O deryādan göñül ser-tā-ḳadem ġarḳ-āb olup geçdi  
 

                                                           
1 u: -S1, S2 
2 u: -İ, S2 
3 Tebrı  ̇̄z ü: Tebrı  ̇̄z’i vü S1; Tebrı  ̇̄z S2 
* 234 S1 88b, S2 111a, S3 97a, İ 76b 
4 ḳaplayıp: ḳalıp S1 
5 ḫˇāb: ḫūb S1  
6 ruḫsār: ruḫsārı S2 
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Görünce rūy-ı ‘aşḳ-ı pāki mir’āt-i dilim Esrār 
Hezārān nābe-cā efkār ṣūret-yāb olup geçdi  
 
235* 
 
fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün  
Çekdigim derdi o kāfir baña maḥbūb olalı 
Çekmedi Ḳays-ı elem-keş bile meczūb olalı 
 
Oldu devrān bütün ġā’ile-pervāz-ı ṭaleb  
‘Āşıḳından ṣaḳınıp ḥüsnünü maḥçūb olalı 
 
Nice ḳanlar dökülür çoḳ kişi dil-ḫūn gezer  
Ṣaḥn-ı meydān-ı ṭaleb maḥşer-i āşūb olalı 
 
Herkesi mertebesince eder āşüfte-i şevḳ  
Güher-i ‘aşḳ benı  ̇̄-ādeme mevhūb olalı 
 
Mest-i ḥāyret-zede-i şevḳ-i cemāliz1 Esrār  
Göñlümüz meykede-i ‘aşḳına mensūb olalı 
 
Sāyesinde başıma şems-i hidāyet doġdı  
Ḥażret-i Ġālib’e bir bende-i maġlūb olalı 
 
236* 
 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fa‘ilün 
‘Aşḳ kim ehl-i dile rindānedir her cilvesi 
Neş’e-i ẕātıñ bilen insānadır her cilvesi 
 
Her nigehde ‘āşıḳı mest-i2 ḫarāb-ı şevḳ eder 
Sanki reng-i şu’le-i peymānedir her cilvesi 
 
Bir bölük nā-çārı der-zencı  ̇̄r-i fitne eylemiş  
Neylesinler kāfiriñ efsānedir her cilvesi 

                                                           
* 235 S1 89a, S2 111b, S3 97b, İ 76b 
1 cemāliz: cemāliñ İ; cemāl S2 
* 236 S1 89a, S2 111b, S3 97b, İ 76b 
2 mest-i: mest ü S1 
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Ser-be-ceyb-i1 delḳ-i istiġnā olan ehl-i diliñ  
Ser-te-ser ṭavr-ı şehenşāḫānedir her cilvesi 
 
Bir bütüñ olduḳ esı  ̇̄r-i2 ḥüsnü kim Esrār biz  
Neş’e-i ẕātın bilen insānadır3 her cilvesi 
 
237* 
 
mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ı  ̇̄lü fā‘ilün 
Yaḳdıñ firāḳıñ āteşine cism ü cānımı  
Yıḳdıñ ‘ināyetiñle şükür ḫānmānımı 
 
Bir bülbülüm4 ki mest-i5 cemāl-i gül olmuşum  
Künc-i çemende farḳ edemem āşiyānımı 
 
Bir ser-ḫoşum ki yār eliyle ḳadeḥ ṣunar  
Bilmem o ẕevḳ ü demle zemı  ̇̄n ü zamānımı 
 
Feryād-ı Ḳays u naġme-i Manṣūr’u cem‘ eder  
Gūş-ı ḥaḳı  ̇̄ḳat ile işitseñ fiġānımı 
 
Esrār esı  ̇̄r-i sıḥḥaṭ-i dünyā degil degil  
Şemşı  ̇̄r-i şı  ̇̄veñ ile dök ey dōst ḳanımı 
 
238* 
 
mef‘ūlü mefā‘ı  ̇̄lü mefā‘ı  ̇̄lü fe‘ūlün 
Mest eyleyeli neş’emi ṣaḥbā-yı Elestı  ̇̄ 
Cam-ı meye ‘aks etdi ‘aceb şu‘le-nişestı  ̇̄ 
 
Dilden ḫaber olmaz ese̠rimden ese̠r olmaz  
Ḥüsnüñ edicek ḳalbi tecelligeh-i hestı  ̇̄ 

                                                           
1 Ser-be-ceyb-i: Ser-mücı  ̇̄b S1 
2 esı  ̇̄r-i: esı  ̇̄ri S1 
3 insānadır: inşādır İ 
* 237 S1 89a, S2 112a, S3 97b, İ 76a 
4 bülbülüm: bülbül S1 
5 mest-i: mest ü S1 
* 238 S1 89b, S2 112a, S3 98a, İ 77a 
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İḳbāl-i nigeh ḳahr-ı siyeh-pāyeme birdir  
Yek-ṭarḥ ḳabūlümde ne bālā vü ne pestı  ̇̄ 
 
Cevr olsa da bir ālet-i mevhūmdur ancaḳ  
Dilden dile ‘aks etmede hep ṭarz-ı şikestı  ̇̄ 
 
Berḳ i naẓar-ı Şems’e temennı  ̇̄deyim1 Esrār  
Feyżimde ẓuhūr eyleyeli mihr-perestı  ̇̄ 
 
239* 
 
fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 
Yār ‘aceb ṣubḥa degin aġladıġım bilmez mi 
Nār-ı ḥasretle ciger daġladıġım bilmez mi 
 
Beni yād etmez imiş bād-ı ṣabā verdi ḫaber  
Zülfüne ‘ahd ü2 āmān baġladıġım bilmez mi 
 
‘Aceb aġlar mı benim yād u3 ḫayālimle4 demiş 
Ḳulzüm-i ḫūn olup çaġladıġım bilmez mi 
 
Savdı mı yāresi5 görmeyeli yāriñ6 der imiş  
Yāreme zehr-i firāḳ baġladıġım bilmez mi 
 
Ḫançer-i çeşmine ben lāyıḳım aġyār degil  
Cigerim ḳanı ile zāġladıġım bilmez mi 
 
Fehm ü ‘irfānı kemāliñdedir Esrār o bütüñ  
Nār-ı ḥasretle ciger daġladıġım bilmez mi 
 

                                                           
1 temennı  ̇̄deyim: temennādayım S2 
* 239 S1 89b, S2 112b, S3 98a, İ 77a 
2 ü: -S2 
3 u: -S2 
4 ḫayālimle: viṣālimle S2 
5 yāresi: yāresi yār S2 
6 yāriñ: ben S2; yārin S1, S3 
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240* 
 
fā‘ilātün fā‘ilātün fa‘ilātün fā‘ilātün 
Ruḫuñ āteşiyle göñlüm hele rüsvā oldu gitdi  
Büt-i Āzer’iñ ḥużūru bize me’vā oldu gitdi 
 
Baña dil-ber gör ne etdi yüzüm üzre ḳodu1 gitdi  
Hele neylediyse etdi baña ber-cā oldu gitdi2 
 
Bu gice geldi o āfet çü ḫarābāt-ı vefāya 
Edemedik ‘arż-ı ḥācet yine ferdā oldu gitdi 
 
Nice yanam āh u zāra göñül oldu pāre pāre  
Dayanılmaz intizāra yazıḳ ḥayfā oldu gitdi3 
 
Ne yüzüm var pek ġaribim edemem ‘arż aña ḥālim  
O büt-i ḥüsün-perestim ḳatı bālā oldu gitdi 
 
Ḳatı mey-perestim Esrār ḳatı dı  ̇̄n-şikestim Esrār  
Hele gitdikçe göñülüm ḳatı şeydā oldu gitdi 
 
241* 
 
mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ı  ̇̄lü fā‘ilün 
Gör tāb-ı meyde rūy-ı tecellānıñ ‘aksini  
Bir şu‘le aldı4 Ṭūr’da cānānıñ ‘aksini 
 
Ḫaṭṭ-ı tabı  ̇̄‘atın5 ese̠r-i ‘aşḳ ẓann eden6  
Mevc-i serābdan görür ‘Anḳā’nıñ ‘aksini 
 

                                                           
* 240 S1 89b, S2 112b, S3 98a, İ 77a 
1 ḳodu: ḳoydu S2 
2 -S1 
3 Mısra vezne uymuyor.  
* 241 S1 90a, S2 113a, S3 98b, İ 77b 
4 şu‘le aldı: şu‘lede aldı İ; şu‘le oldu S1 
5 ṭabı  ̇̄‘atın: ṭabı  ̇̄‘atıñ S1, İ 
6 eden: edip İ 
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Gül-neş’e-i cemāl açılmaz taṣavvura1  
Gördüñ mü meyde sāye-i mı  ̇̄nānıñ ‘aksini 
 
Meh-tāb-ı Ṭūr sāye-i mihr-i ẓuhūrdur  
Seyr et cemāl içinde de Mūsā’nıñ ‘aksini 
 
‘Āyı  ̇̄ne-i ‘anāṣırı2 mihrāba aṣdılar 
Bir kez görenler anda Mesı  ̇̄ḥā’nıñ ‘aksini 
 
Cibrı  ̇̄l görse sāyesini Cennet ‘add edip3 
Ṭūbā ṣanır bu ḳāmet-i bālānıñ ‘aksini 
 
Ṣāfı  ̇̄-dilāna eyle teḳābülle ittiḥād 
Kendinde seyr et ‘ārif-i dānānıñ ‘aksini 
 
Ya cām-ı meyde yā ruḫ-ı dil-berde gördüler 
Esrār-ı zār-ı vālih ü şeydānıñ ‘aksini 
 
242* 
 
mef‘ūlü mefā‘ı  ̇̄lü mefā‘ı  ̇̄lü fe‘ūlün 
‘Āşıḳ baña luṭf eyle cevānā demesin mi 
Bı  ̇̄-çāre saña derdini aṣlā demesin mi 
 
Ḫāmūş-ı süḫan-gūluġumuz söyledir4 anı 
Ṭūtı  ̇̄ bize āyı  ̇̄ne-i gūya demesin mi 
 
Manṣūr çıḳıp dāra ne seyr etdi bilirken 
Baş vermesine merd-i temāşā demesin mi 
 
Hep ḳıldı müsaḥḥar bizi ol ġamze-i cādū 
‘Ālem yine siḥr etdi Mesı  ̇̄ḥā demesin mi 
 
Hı  ̇̄ç kimseyi ‘ālemde be-kām etmediñ ey ‘aşḳ 
Esrār saña bı  ̇̄-hude ġavġā demesin mi 
                                                           
1 taṣavvura: taṣavvurda S1, S2, S3 
2 ‘anāṣırı: ‘anāṣır mı İ 
3 edip: eder S2 
* 242 S1 90a, S2 113a, S3 98b, İ 77b 
4 söyledir: söyledi S1 



DÎVÂN   360 
 

 
243* 
 
fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün  
Sāḳiyā mest-i1 müdām eyleseñ olmaz mı beni  
Bir nigāh ile be-kām eyleseñ olmaz mı beni 
 
N’olur ey ‘aşḳ n’olur çünki esı  ̇̄riñ oldum  
Bāri ol şāha ġulām eyleseñ olmaz mı beni 
 
Nāḳıṣım gerçi reh-i ‘aşḳda2 ey pı  ̇̄r-i muġān  
Mey verip bāri tamām eyleseñ olmaz mı beni 
 
Baġladıñ zülf-i perı  ̇̄şānıña göñlüm āḫir  
Şimdi āşüfte-nizām eyleseñ olmaz mı beni 
 
Ey ṣabā yārdan āyā ḫaberiñ yoḳ mu meded 
Bir de memnūn-ı peyām eyleseñ olmaz mı beni 
 
Dil-berā peyk-i ṣabā gibi bir ‘ayyārıñ var  
Gāhi dil-şād-ı selām eyleseñ olmaz mı beni 
 
Mesn̠evı  ̇̄ sırrını Esrār’a verip ey şeh-i ‘aşḳ  
Maḥrem-i feyż-i Ḥüsām eyleseñ olmaz mı beni  
 
244* 
 
mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün  
Cemāl-i yār göründü celāl maḥv oldu  
Firāḳ gitdi göñülde3 viṣāl maḥv oldu 
 
O4 büt keremler ile5 vārımı elimden alıp  
Ziyān u sūd degil iḥtimāl maḥv oldu 

                                                           
* 243 S1 90b, S2 113b, S3 98b, İ 77b 
1 mest-i: mest ü S1 
2 ‘aşḳda: ‘aşḳa S1 
* 244 S1 90b, S2 113b, S3 99a, İ 78a 
3 göñülde: göñülden S1, S2 
4 O: Ol S2 
5 ile: eyler İ 
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Beyān-ı ḥüsnüñ ederken dehānını andım  
Edā bulunmadı ḥarf-i maḳāl maḥv oldu 
 
Nigāh-ı āyı  ̇̄ne1 ḳıldım ṣafā-yı ḥayret ile  
Hemān āyine gördüm misā̠l maḥv oldu 
 
O mihr-i ma‘rifetiñ şiddet-i ẓuhūrundan2 
Naẓar-gedālık ederken ḫayāl maḥv oldu 
 
Baña ḳalaydı3 ḫırı  ̇̄dār-ı derdiñ olmaz idim  
Dil aldı verdi ne çāre mecāl maḥv oldu 
  
Fenā-yı ‘aşḳ ile Esrār şöyle mestim ki  
Fikir tükendi süḫanda me’āl maḥv oldu 
 
Ne ẕāt-ı pāk idigin fehm edince Monlā‘nıñ 
Beyān-ı vaṣl u4 viṣāl ittiṣāl maḥv oldu 
 
245* 
 
mef‘ūlü mefā‘ı  ̇̄lü mefā‘ı  ̇̄lü fe‘ūlün 
Kūy-ı dile bilmem yine bir velvele düşdü 
Başdan başa cān mülketine zelzele düşdü 
 
Bezm-i elemiñ ḫaylice āsāyişi varken  
Nā-gāh o bed-mest-i celālet gele düşdü 
 
Derd-i dil-i Mecnūn’a ‘aḳıl etdi teraḥḥum  
Şol ġayret-i lā-şey gibi kim Nevfel’e düşdü 
 
Üftāde vü5 ġalṭān olarak rāh-ı elemde  
Ser-kūçesine ‘āşıḳ-ı bı  ̇̄-dil hele düşdü 
 
                                                           
1 āyı  ̇̄ne: āyı  ̇̄neyi S2 
2 ẓuhūrundan: ẓuhūr eden S1 
3 ḳalaydı: ḳaldı S1 
4 vaṣl u: vaṣl-ı S1 
* 245 S1 91a, S2 114a, S3 99a, İ 78a 
5 vü: -S2 
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Ḥayretde iken derd-i dilim söyledim Esrār  
Mecmū‘a-i şi‘rim yine elden ele düşdü 
 
246* 
 
mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefa‘ı  ̇̄lün 
‘Aceb firḳatle zār oldum enı  ̇̄s-i ḥayretim gitdi  
Ḳatı ẕilletle ḫˇār oldum cenāb-ı ‘izzetim gitdi 
 
Perı  ̇̄şānım firāḳ-ı zülf-i şeb-gūna olaldan dūş  
Daġıldı ‘aḳlım elden rişte-i cem‘iyyetim gitdi  
 
Meger ādemle ülfet1 eylemezmiş geldigim yerden  
Hemān-dem ol perı  ̇̄-dı  ̇̄dār u2 ḫūrı  ̇̄-ṭa‘latım gitdi 
 
Celı  ̇̄s-i dūn ararmış bezmine dünyā vü mā-fı  ̇̄hā  
Kemāle erdik ammā yanlarından3 raġbetim gitdi 
 
Cihānda merd-i ṣāḥib-ẕāt ḳadriñ kimse bilmezmiş  
Bilir vardır deyü ḥayfā ki bunca dikḳatim gitdi 
 
Ḳalıp nā-dān arasında hemān bir pula degmezmiş  
Ṣaçıp bı  ̇̄-hūde bunca gevher-i māhiyyetim gitdi 
 
Meger erbāb-ı ‘irfān ẓann olan ḥayvānmış4 cümle  
Tehı  ̇̄-bād-ı hevā bunlarla vaḳt-i ṣohbeṭim gitdi 
 
Külāh u ḫırḳa ile bir alay ḫar-meşrebān5 gördüm  
Helāk-ı ḥayf ḥayf oldum elimden rādetim6 gitdi 
 
Bi-ḥamdi’llāh geldi intibāh ammā neden ṣoñra  
Birāz vaḳt ol gürūh içinde vaḳt-i fırṣatım7 gitdi 

                                                           
* 246 S1 91a, S2 114a, S3 99a, İ 78a 
1 ülfet: o ülfet S2 
2 u: -S2, S3, İ 
3 yanlarından: yanlarında S2 
4 ḥayvānmış: cevānmış S1 
5 -meşrebān: -meşrebin S1 
6 rādetim: ḳudretim S2 
7 vaḳt-i fırṣatım: vaḳt ü rāḥatım S1 
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Henǖz ı  ̇̄mānı yoḳdur da‘vı  ̇̄-i ‘irfān eder cāhil  
Ne sırdır bu düşündükçe Ḫudāyā fikretim gitdi 
 
Baña gösterme ṣūret bāṭınında fitneler gördüm 
Cihāndan göz yumarsam ṣanma dilden hiddetim gitdi 
 
Ṣaḳın sen de bu ṣūret gitmeyince maḥrem olmazsın 
Göründü şāhid-i sı  ̇̄ret o dem ki ṣūretim gitdi 
 
Felekden nefret etdim ‘āşıḳ-ı vaḥşet-güzı  ̇̄nim ben  
Dehirde kimse ile ḳalmadı ünsiyyetim gitdi 
 
Saña vü hem seniñ aṣḥābına ma‘lūm olsun kim  
Tüketdim ba‘d-zi-in bāzārı1 ḳayd-ı şirketim gitdi 
 
O rütbe bāde-i2 ġayretle ser-mest-i girānım ki  
Bu menzilden göçerdim lı  ̇̄k tāb u ṭāḳatım gitdi  
 
Ben abdāl-ı fenāyım iltizām-ı resm-i dehr etmem 
Fenā-yı ‘aşḳ ile fikr-i rüsūm-ı ‘ādetim gitdi 
 
Gedādan şāhı farḳa gelmedim tevḥı  ̇̄de me’mūrum 
Ġarı  ̇̄ḳ-i vaḥdet-i maḥżım hevā-yı kesr̠etim gitdi 
 
Kimi devletle fāḫir kimi ẕilletle ḥicāb eyler 
Şükür ol ḥālime kim ḳayd-ı3 faḳr u devletim4 gitdi 
 
Tarı  ̇̄ḳ-i faḳrda icmal ü tafṣı  ̇̄lim bulup Esrār 
Göñülde tenglik ḳalmadı tende vüsʻatim gitdi 
 
Bugün men sāye-i Ḫünkār’da sulṭān-ı faḳr oldum 
Ṣaḳın dervı  ̇̄şlikde ṣanma mülk-i se̠rvetim gitdi 
 

                                                           
1 bāzārı: bāzār S2 
2 bāde-i: bār-ı S2 
3 ḳayd-ı: ḳayd u S1 
4 devletim: ẕilletim S2 
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Rıżāsı ḳapusunda bir ġarı  ̇̄b-i Mevlevı  ̇̄’yim ben 
Anıñ ḥükmünde elden iḫtiyārım1 ḳudretim gitdi 
 
247* 
 
mef‘ūlü mefā‘ı  ̇̄lü mefā‘ı  ̇̄lü fe‘ūlün 
Aşḳıñ bugün iḥsānı be-tarż-ı dı  ̇̄ger oldu  
Zehr-āb-ı melāmetleri hep gül-şeker oldu 
 
Cān meclisiñi ḳapladı bir ẕevḳ ki2 ḥālā  
Ol ẕevḳ ẓuhūr eyledi şimdi3 beşer oldu 
 
Pertev-figen oldu çün o āyı  ̇̄ne-i a‘yān 
Ol feyż-i ḥayāt-ı siyer oldu ṣuver oldu  
 
Gāh zı  ̇̄r-i ‘amādan görünüp şems-i ḥaḳı  ̇̄ḳat  
Her ẕerreleri4 bir ṣanem-i māhber oldu5 
 
Dı  ̇̄dārına ol rütbede vaḳf oldu göñül kim  
Ser-tā-ḳadem āyı  ̇̄ne-i fikrim6 naẓar oldu 
 
Oldu şerer-efşān o meh-tāb-ı ṣabāḥat 
Meclis bu gice feyż-nümā-yı seḥer oldu 
 
Efkār-ı ġamı etdi perı  ̇̄şān ser-i kākül  
Ṣanma ġam-ı ‘ālem bize yek mū ḳadar oldu 
 
Meh-pāre gibi cām-ı ‘araḳ bezmi dolandı 
Ṣan meclisimiz maẓhar-ı devr-i ḳamer oldu 
 
Dōst geldi göñül bezmiñe sen mest yaturken7  
Ey ‘aşık-ı bı  ̇̄-ḫod hele görsen neler oldu 

                                                           
1 iḫtiyārım: iḫtiyār-ı S2 
* 247 S1 91b, S2 115a, S3 100a, İ 78b 
2 ki: -S2 
3 şimdi: -İ 
4 ẕerreleri: ẕerreler S1, İ 
5 -S1 
6 fikrim: fikr-i S2 
7 yaturken: yatursın İ 



365  ESRÂR DEDE 
 

 
Sen varın iletdiñse1 beni eyleme taḥḳı  ̇̄r  
Bu bezme tehı  ̇̄ gelmesi de bir hüner oldu 
 
Ma‘zūr ola ey sāḳı  ̇̄-i mestāne bu aḫşām  
Bezminde kebāb-ı cigerim2 mā-ḥażar oldu 
 
Mey-ḫāne gibi var mı ‘aceb cāy-ı selāmet 
Sāḳinleri āsūde-ser-i3 ḫayr u şer oldu 
 
Bir yerde baña neşv ü4 nemā gelmedi illā  
Tāk-i dilim ol bāġda pür-berg ü ber oldu 
 
Mey-ḫorlara ṭa‘n etmez idi kimse velākiñ  
Ġavġāya sebeb şeyḫdeki kec-naẓar oldu 
 
Yār eyledi aġyār ile germiyyet-i ülfet  
Ḥayfā giderek ḫırmen-i ṣabra şerer oldu 
 
Etdi nice demler beni ḥayrān bu ġayret  
Āyı  ̇̄ne-i dil ġarḳa-i gerd-i5 keder oldu 
 
Sevdā-yı maḥabbetle gezip ḫayli zamānlar  
Esrār-ı belā-keş nice yıl der-be-der oldu6 
 
Āḫir erişip ḳāfile-i Mevlevı  ̇̄yāna  
Āzāde-ser-i berzaḫ-ı rāh-ı ḫaṭar oldu 
 
Gāh eyledi yek-reng gehı  ̇̄ eyledi bı  ̇̄-reng  
Çün himmet-i Ḫünkār baña rāh-ber oldu 
 
Müstehlik olup faḳr u fenā baḥrine düşdüm  
Ne ḳayd-ı dı  ̇̄ger ḳaldı ne ḫod fikr-i ser oldu 
 
                                                           
1 varın iletdiñse: varıñ aldıñsa S1 
2 cigerim: ciger-i İ 
3 -ser-i: -S1 
4 neşv ü: neşv S2 
5 gerd-i: gerd ü S1, S2, S3 
6 -S1 



DÎVÂN   366 
 

Ol maẓhar-ı feyżim ki o ḫurşı  ̇̄d-ese̠rim ki  
Her seng-i melāmet naẓarımda güher oldu 
 
Müstaġnı  ̇̄yim ol sāyede ben efser-i Cem’den  
Başımda külāh-ı nemedi tāc-ı1 zer oldu 
 
‘Anḳā-yı fenāyım uçarım mülk-i bekāya  
Bu ḫırḳa-i ṣad-çāk baña bāl ü per oldu 
 
Ser-çeşme-i Şemsü'l-Ḥaḳ-ı Tebrı  ̇̄z'e varanlar  
İksı  ̇̄r bulup mālik-i genc-i güher oldu 
 
248* 
 
müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün 
Ey Mevlevı  ̇̄ ey Mevlevı  ̇̄ diñle ṣadā-yı “bi-ş’nev”i2 
Ey feyż- ḫˇāh-ı Mesn̠evı  ̇̄ diñle ṣadā-yı “bi-ş’nev”i 
 
Dı  ̇̄vānevār ḫāmūş ol da‘vāyı ḳo bı  ̇̄-hūş ol  
Başdan ayaġa gūş ol diñle ṣadā-yı “bi-ş’nev”i  
 
Gör ālem-i ma‘nā nedir sırr-ı dil-i dānā nedir  
Bil feyż-i Mevlānā nedir diñle ṣadā-yı “bi-ş’nev”i 
 
Sırr ı ‘Alı  ̇̄’ye vāḳıf ol dil ka‘besinde ‘ākif ol  
Noḳta rümūzun ‘ārif ol diñle ṣadā-yı “bi-ş’nev”i 
 
Ol ṭıfl-ı ebced-hān-ı ‘aşḳ añla nedir bürhān-ı ‘aşḳ 
Çün oḳuna dı  ̇̄vān-ı ‘aşḳ diñle ṣadā-yı “bi-ş’nev”i 
 
Monlā yüzünden zü'l-minen etdi tecellı  ̇̄-i süḫan  
Āgāh ol sırr u ‘alen diñle ṣadā-yı “bi-ş’nev”i  
 
Vaḥy-i Ḫudā’dır Mesn̠evı  ̇̄ şer‘-i beḳādır Mesn̠evı  ̇̄ 
Ḥaḳ’dan ṣadādır Mesn̠evı  ̇̄ diñle ṣadā-yı “bi-ş’nev”i3 

                                                           
1 tāc-ı: tāc u S1 
* 248 S1 92a, S2 115b, S3 100b, İ 79a 
2 “bi-ş’nev”: Mevlana’nın Mesnevî’sinin ilk kelimesi. “Dinle!” 
3 -S1 
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Dersin olursa Mesn̠evı  ̇̄ keşf ola fetḥ-i ma‘nevı  ̇̄  
Rūşen olur göñlüñ1 evi diñle ṣadā-yı “bi-ş’nev”i  
 
Bildiñse de2 verme ḫaber aġyārdan eyle ḥaẕer  
Ḥāl-i3 dile eyle naẓar diñle ṣadā-yı “bi-ş’nev”i  
 
Mes’ūldür sem‘ u baṣar da‘vā eder gūş u4 naẓar  
Ḥaḳḳını ver ey bı  ̇̄-ḫaber diñle ṣadā-yı “bi-ş’nev”i  
 
Ögrenmeden da‘vāyı ḳo anlatmaġa ġavġāyı ḳo 
Taḥṣı  ̇̄le baḳ sevdāyı ḳo diñle ṣadā-yı “bi-ş’nev”i  
 
Nefsi riyāżet-pı  ̇̄şe ḳıl bir kez ṣoñun endı  ̇̄şe ḳıl 
Kendiñi şı  ̇̄r-i bı  ̇̄şe ḳıl diñle ṣadā-yı “bi-ş’nev”i 
 
Gitme bu yolda leng ü5 lük eyle ‘ibādāt-ı sülük 
Dilden gide şirk ü6 şükūk diñle ṣadā-yı “bi-ş’nev”i 
 
Neymiş bilir misin ‘aceb bu rāh-ı pāk-i münteḫab 
Eyle ṣadāḳatla ṭaleb diñle ṣadā-yı “bi-ş’nev”i 
 
Ġayra naẓar etme hemān ol Mesn̠evı  ̇̄’den ders-ḫˇān 
Nefse esı  ̇̄r olma āmān diñle ṣadā-yı “bi-ş’nev”i 
 
Lāzım saña ‘ilm ü ‘amel rūbeh gibi etme ḥıyel 
Ḳılma fesāneyle cedel diñle ṣadā-yı “bi-ş’nev”i 
 
Feyż al reh-i Ṣıddı  ̇̄ḳ’dan mest ol mey-i7 taṣdı  ̇̄ḳden 
Düşme ṣaḳın tevfı  ̇̄ḳden diñle ṣadā-yı “bi-ş’nev”i 
 
Eslāfa uy eyle devām miḥrāb-ı ‘aşḳı ḳıl maḳām 
Ta Mesn̠evı  ̇̄ olsun imām diñle ṣadā-yı “bi-ş’nev”i  

                                                           
1 göñlüñ: göñül S1 
2 Bildiñse de: Bildiginden S1 
3 Ḥāl-i: Ḥāl ü S1 
4 u: -S2 
5 ü: -S2 
6 ü: -S2 
7 mest ol mey-i: mest-i mey ol İ 
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Ol mürşid-i ḥayydur saña ḳıl Mesn̠evı  ̇̄'ye iḳtidā 
Ẓāhir olur rāh-ı hüdā diñle ṣadā-yı “bi-ş’nev”i  
 
Ṭut Mesn̠evı  ̇̄ dānın sözün sür pāyına dā’im yüzün1  
Maḥv eyle anda kendüzün diñle ṣadā-yı “bi-ş’nev”i 
 
Ey merd-i rāh-ı Mevlevı  ̇̄ giydiñ külāh-ı Mevlevı  ̇̄  
Ol rāz-2ḫˇāh-ı Mevlevı  ̇̄ diñle ṣadā-yı “bi-ş’nev”i  

 
Ülfeti cāhillerle kes rüsvālıġa etme heves 
Besdir bu pendim saña bes diñle ṣadā-yı “bi-ş’nev”i  
 
Vaḳtini3 zāyi‘ eyleme hem türrehāt söyleme4  
Cehlini şāyi‘ eyleme diñle ṣadā-yı “bi-ş’nev”i 
 
Bu reh ma‘ārif rāhıdır ‘ārif bu rāhıñ şāhıdır  
Dervı  ̇̄ş söz āgāhıdır5 diñle ṣadā-yı “bi-ş’nev”i 
 
Taḥsı  ̇̄l edersiñ ma‘rifet6 bulduñ erenlerden ṣıfat  
Ḥaḳ’dan olurṣun mültefed diñle ṣadā-yı “bi-ş’nev”i 
 
Başḳa ṣafādır ‘ilm-i cān taḳrı  ̇̄re gelmez pek nihān  
İster iseñ olsun ‘ayān diñle ṣadā-yı “bi-ş’nev”i  
 
Nūr-ı hüviyyetdir o söz mihr-i ḥaḳı  ̇̄ḳatdir o söz  
Bir başḳa ṣoḥbetdir o söz diñle ṣadā-yı “bi-ş’nev”i  
 
İstersen ey merd-i sa‘ı  ̇̄d Allāh ile güft ü7 şiñı  ̇̄d 
Ol Mesn̠evı  ̇̄’den müstefı  ̇̄d diñle ṣadā-yı “bi-ş’nev”i 
 

                                                           
1 yüzün: -S1 
2 rāz-: rāh- İ 
3 Vaḳtini: Vaḳti S1, S3 
4 Mısra vezne uymuyor.  
5 āgāhıdır: āgāhdır S1 
6 ma‘rifet: mu‘arrif S1 
7 ü: -S1, S2 
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Bir ‘ārife ḳul et özün andan ayırma hı  ̇̄ç yüzün  
Diñler iseñ Esrār sözün diñle ṣadā-yı “bi-ş’nev”i  
 
Monlā Celālü’ddı  ̇̄n-i Rūm baḫş eyledi feyż-i1 ‘ülūm  
Doldu bütün bu merz-būm diñle ṣadā-yı “bi-ş’nev”i  
 
249* 
mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün fe‘ūlün 
Tenim olsun o şāhıñ ḫāk-i rāhı  
Olur belki güzergāh-ı sipāhı 
 
Gicem2 rūşen cemāliñden velākin  
Şeb etdi gündüzüm zülf-i siyāhı 
 
Ne zerḳı  ̇̄3 ḫırḳa ḳaldı ne ‘imāme  
Görünce pür-şiken ṭarf-ı külāhı 
 
Selāsilden rehā ister mi bu dil  
Şikenc-i künc-i kāküldür penāhı 
 
Nigāh-ı4 ġamzesi dil-dūz ḫançer  
Niyāmı5 cāngāhım cāygāhı 
 
Vezı  ̇̄rı  ̇̄ ḳıṭ‘adır6 endāmı ammā 
Cemāli mülk-i ḥüsnüñ pādişāhı 
 
Dile yarlıḳ berātı ḥüsn-i ḫaṭṭı  
Ḳaşı imżā lebidir7 mihr-i şāhı  ̇̄ 
 

                                                           
1 feyż-i: feyż ü İ 
* 249 S1 93a, S2 116b, S3 101a, İ 80a 
2 Gicem: Gice İ 
3 zerḳı  ̇̄: zevḳ-i S2 
4 Nigāh-ı: Nigāhı S1 
5 Niyāmı: Be-nāmı S1 
6 ḳıṭ‘adır: -S1 
7 imżā lebidir: imżāsıdır S2 
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Cemāli nūru1 çerḫe şu‘le ṣaldı  
Ḥicāb-ı ebre ḳoydu mihr ü2 māhı 
 
N’ola da‘vā-yı ‘aşḳ etdiyse Esrār  
Dü çeşm-i ḫūn-feşānıdır güvāhı 
 
Cenāb-ı Mevlevı  ̇̄’niñ sāyesinde  
Degişmez efsere köhne külāhı 
 
Ben ol ḫünkār-ı ekber bendesiyim  
Ki ḥālā lā-mekāndır taḫtgāhı 
 
Cihetden bi-cihātı eyler isb̠āt  
Semā‘-ı Mevlevı  ̇̄’niñ intibāhı 
 
Yaḳar her gūşede biñ şem‘-i dı  ̇̄dār  
Gürūh-ı ‘āşıḳānıñ āh u vāhı3 
 
250* 
 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā'ilün 
Yār-i gül-pūşun ḫayāli göñlümü şen eyledi  
Sı  ̇̄ne-i pür-dāġ dāġım cümle gülşen eyledi 
 
Eşk-i seyyālim döküldükçe bütün eṭrāfımı  
Serv ü4 bı  ̇̄d ü5 lāle vü gül-nār u sūsen eyledi 
 
Kārbān-ı āh geldi cümlesi meş‘al-be-kef 
Kūy-ı dilde ḳondu ẓulmet gitdi rūşen eyledi 
 
Deşt ü6 kühsār dolup her sū hezārān şu‘leler  
Nūr-ı7 esrār ile çün vādı  ̇̄-i Eymen eyledi 

                                                           
1 nūru: nūr-ı S2, S3 
2 ü: -S1, S2, S3 
3 āh u vāhı: āh vāhı S3; āh āhı S2 
* 250 S1 93b, S2 117a, S3 101b, İ 80a 
4 Serv ü: Serve S1, İ 
5 ü: -S1 
6 ü: -S2, İ 
7 Nūr-ı: Rümūz-ı S1 
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Rāhiyān1 herkes bir a‘lā menzili cāy etdiler  
Ḫˇāce2 künc-i ḫāne-i dervı  ̇̄şi mesken eyledi 

 
Sı  ̇̄nede tı  ̇̄r-i sitem sūrāhlar açdı velı  ̇̄  
Cānib-i nüzhetgeh-i dı  ̇̄dāra revzen eyledi 
 
Mekr deyü nefsden anlar ki bulmuşdu3 ḫalāṣ 
[Kim] 4 olardanbir dil-i āgāhı me’men eyledi 
 
Ḥaḳḳ edip kendisini pinhān bu iki lafẓ içün 
Bunca farḳ u kesr̠eti hep mā ile men eyledi 
 
Yoḳdur ehl-i ittihād içre teḫālüf mū ḳadar  
Ḫod-perestāne bu şūr u şerri sen ben eyledi 
 
Maḥvda bir mūy olur zencı  ̇̄r-i ḳayd-ı rāh-rev  
Gör ki ‘I  ̇̄sā’yı bile pā-beste-sūzen eyledi 
 
Ḥükm-i ı  ̇̄mān-ı rıżāda5 ictihād-ı pı  ̇̄r-i ‘aşḳ  
Tār-ı medd-i lāyı zünnār-ı Berehmen eyledi 
 
Ḳayd-ı dı  ̇̄gerden ḫalāṣ oldum deyü faḫr etdi şeyḫ  
Kendisin bı  ̇̄-çāre kendisine reh-zen eyledi 
 
Kisve-i mevhūm-ı heybetden6 o kim ‘uryān olur  
Āb u7 gilden cism-i8 cānın pāk-dāmen eyledi 
 
Bezm-i cem‘u’l-cem‘den aḫẕ eyleyen feyż-i maḳāl  
Bir sözünü biñ söze cem‘-i müberhen eyledi 
 

                                                           
1 Rāhiyān: Rāhbān S1 
2 Ḫˇāce: Ḫoca S1 
3 bulmuşdu: bulmuşdur S1 
4 Matbu nüshaya göre düzeltildi. 
5 rıżāda: rıżādır S1 
6 heybetden: heyetden S1, S3 
7 u: -S2 
8 cism-i: cism ü S1, S2 
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Nāvdān-ı ḫāme-i Esrār'dan iksı  ̇̄r aḳıp  
Kı  ̇̄myā-yı feyże her bir beyti maḫzen eyledi 
 
Zer ü gevher doldu aḳṭār u1 biḳā‘-ı sı  ̇̄ne hep  
Nūr-ı Şemsü'l-Ḥaḳḳ-ı Tebrı  ̇̄z anı ma‘den eyledi 
 
251* 
 
mef‘ūlü mefā‘ı  ̇̄lü mefā‘ı  ̇̄lü fe‘ūlün 
Derdā ki beni ol büt-i mehveş ḳodu gitdi  
Geldi dil-i bı  ̇̄-tāba bir āteş ḳodu gitdi 
 
Geh silsile-i zülfü geh ebrū-yı kemānı  
Göñlümde hezārān keş-ā-keş ḳodu gitdi 
 
Maḫmūrum amān ver mey-i la‘liñ dedim ol dem  
Peymāneme zehr-ābe-i2 bı  ̇̄-ġı  ̇̄ş ḳodu gitdi 
 
Göñlümü çerāġ etdi ocaġını şen etdi 
Āh nāmına3 bir şu‘le-i ser-keş ḳodu gitdi 
 
Ṣad ġonce-i dāġ ile edip sı  ̇̄nemi tezyı  ̇̄n  
Gūyā baña bir levḥ-i münaḳḳaş ḳodu gitdi 
 
Luṭfu bu ḳadar oldu bu şeb muṭrib-i cānın 
Gūşumuza bir naġme-i dil-keş ḳodu gitdi 
 
Derd ü ġam u ḳahr u sitem ü hecr ile ḳaldım  
Bir göñlümü aldı yerine beş ḳodu gitdi 
 
Bı  ̇̄-ḳayd içelim bādeyi şimden girü Esrār  
Ol şāh adımız ‘āşıḳ-ı4 mey-keş ḳodu gitdi 
 

                                                           
1 u: -S1 
* 251 S1 93b, S2 117b, S3 101b, İ 80b 
2 zehr-ābe-i: zehr-i S2 
3 nāmına: nāme-i İ 
4 ‘āşıḳ-ı: hele S2 
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252* 
 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
Cān geldi aġzıma ḥasretle cānān gelmedi  
Bir nefescik ḳaldı ol ‘I  ̇̄sı  ̇̄-i devrān gelmedi 
 
Başıma bunca felāketler getirdi firḳati 
Etdi gitdi derd ü ġam göñlümü vı  ̇̄rān gelmedi 
 
‘Azm-i kūy-ı yār edip ümmı  ̇̄d-i1 būy-ı zülf ile  
Ḳanda ḳaldı bilmem ‘aḳl-ı nābe-sāmān gelmedi 
 
Çünkü cānān elvedā‘ etdi ber-ā-ber gitdi rūḥ 
Ṣanki ol demden berü bir ṣūretim cān gelmedi 
 
Mevc-i seyl-āb-ı sirişk üzre olup iki ḥabāb  
Çıḳdı gitdi eşk ile bu çeşm-i giryān gelmedi 
 
Ġonce-i ümmı  ̇̄dimiñ ḫūn-ı cigerdir jālesi  
Şu‘le doldu çeşmime ol verd-i ḫandān gelmedi 
 
Ża‘f-ı ḥasretle hilāle döndü cism-i lāġarım  
Geçdi bu mehde yine ol māh-ı tābān gelmedi 
 
Göñlümü aldı ber-ā-ber gitdi ammā neyleyim 
Ḥālimi ġāyet ile etdi perı  ̇̄şān gelmedi 
 
Bilmedim insānım aldandım yemin ü ‘ahdine 
Oldu benden ol perı  ̇̄ āḫir gürı  ̇̄zān gelmedi 
 
Hey ne bı  ̇̄-baḫtım2 ki baḳdım3 cümle dı  ̇̄vān-ı ġama  
Vaṣlına dā’ir meded bir fāl-ı çespān gelmedi 
 
Ḥayf unutdu ‘āşıḳ-ı mehcūrunu ol bı  ̇̄-vefā 
Bir peyām-ı dil-nişı  ̇̄n Esrār’a el-ān gelmedi 

                                                           
* 252 S1 94a, S2 118a, S3 102a, İ 80b 
1 ümmı  ̇̄d-i: ümmı  ̇̄di İ 
2 Hey ne bı  ̇̄-: Hey yine S1; Hey besı  ̇̄ İ 
3 baḳdım: yandım S1 
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253* 
 
fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 
‘Acabā ol ṣanem-i māh-liḳā gelmez mi  
Ḳaddimi bār-ı firāḳ etdi dü-tā gelmez mi 
 
Gelirim deyü hezār ‘ahd ü yemı  ̇̄n etmiş idi  
‘Acabā ḫāṭırına va‘d-i vefā gelmez mi 
 
Ḫaber-i yār degil būy bile gelmedi ḥayf 
Yoḫsa bu semtlere bād-ı ṣabā gelmez mi 
 
Hecr ile ṣūret-i bı  ̇̄-rūḥ gibi ḳaldım āh  
Ben ḳulun ḫāṭırına hı  ̇̄ç ṣanemā gelmez mi 
 
Ḥasret-i āl ruḫuñla müteġayyir oldum  
Rūy-ı ümmı  ̇̄dimize reng-i ṣafā gelmez mi 
 
Böyle bı  ̇̄-gāne edā ḫayli muḥāl idi1 saña  
Va‘diñ Esrār ile yādıña eyā gelmez mi 
 
254* 
 
mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ı  ̇̄lü fā‘ilün 
El-ḥamd kim Ḫudā beni cāndan ayırmadı  
Cism-i nizārı rūḥ -ı revāndan ayırmadı 
 
Çoḳdan mekānım olmuş idi āstān-ı dost 
Ol lā-mekān beni bu mekāndan ayırmadı 
 
Ḫayli mükedder olmuş idim fikr-i hecr ile  
Ḳıldı kerem viṣāl-i ‘ayāndan ayırmadı 
 
Her nesneden ayırdı beni ḥayret-i fenā  
Ammā seniñ ḳapuñda amāndan ayırmadı 

                                                           
* 253 S1 94b, S2 118b, S3 102b, İ 81a 
1 idi: etdi S2 
* 254 S1 94b, S2 118b, S3 102b, İ 81a 
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Ḳaṣd etmiş idi hecr ile tekdı  ̇̄rime felek  
Dostuñ ḳabūlü ẕevḳ-i cināndan ayırmadı 
 
Ol bı  ̇̄-nişāne reng-i nişān-rūy-pūş olup  
Rengi ḥasenden ‘aşḳı nişāndan ayırmadı 
 
Hem eyledi maḥall-i der-āġūş ḳaddini  
Hem ḫançer-i helāki miyāndan ayırmadı 
 
Luṭf-ı kelāmı semt-i raḳı  ̇̄be tüketmedi  
Düşnām-ı ‘āşıḳānı zebāndan ayırmadı 
 
Dehriñ1 daġıtdı meclisini sāḳı  ̇̄-i ezel  
Cām-ı vefāyı dürd-keşāndan ayırmadı 
 
Gitdikçe mest-i bāde-i cūd u2 ‘aṭā edip  
Esrār’ı bezm-i pı  ̇̄r-i muġāndan ayırmadı 
 
Oldum olalı ṣübḥa-şümār-ı maḥabbeti  
Silk-i ‘adād-ı Mevleviyāndan ayırmadı 
 
255* 
 
mef‘ūlü mefā‘ı  ̇̄lü mefā‘ı  ̇̄lü fe‘ūlün 
Ebrūñu görüp ḳadd-i dü-tā yādıma geldi  
Müjgāna baḳıp tı  ̇̄r-i cefā yādıma geldi 
 
Kākül diyerek serde hevā yādıma geldi  
Āh eyledim ol laḥẓa ṣabā yādıma geldi 
 
Feryādım erişmiş o mehiñ kūyuna ḥaḳḳā 
Zı  ̇̄rā yine envār-ı vefā yādıma geldi 
 
İmdādıma erdi yine bir āh-ı şerernāk 
Germiyyet-i ser-bezm-i liḳā yādıma geldi 

                                                           
1 Dehriñ: Dehre S2 
2 u: -S2 
* 255 S1 95a, S2 119a, S3 102b, İ 81b 
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‘Aşḳ ‘āşıḳ u1 ma‘şūku bir etmiş ki dedim Ḳays 
Ḳays Leylā’da olan ḥüsn ü bahā yādıma geldi 
 
Dil derler idi var idi bir mest-i cünūnum  
Mecnūn denilen2 büdalā yādıma geldi 
 
Aġlatdı beni fetret-i yārān-ı zamāne  
Yek-rengı  ̇̄-i iḫvān-ı ṣafā yādıma geldi 
 
Bir āh-ı ḥazı  ̇̄n etdi bugün3 bezmde4 bir mest  
Hep çekdicegim derd ü belā yādıma geldi 
 
Ne ḳayd-ı ‘ibādet ḳodu ne fikr-i melāmet  
Dün verdigi saġrāḳ-ı ‘aṭā yādıma geldi 
 
Gördükçe külāhında ḫaṭ-ı Mevlevı  ̇̄yānı  
Şāḫāne nedir perr-i hümā yādıma geldi 
 
Mecmū‘a-i ḥayretde oḳurken ġazelini  
Esrār-ı perı  ̇̄şān-edā yādıma geldi 
 
256* 
 
mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ı  ̇̄lü fā‘ilün 
Allāh ḥarı  ̇̄m-i ḥażretine reh baġışladı  
Hem-derd ile ṣad āh-ı seḥergeh baġışladı 
 
Aldı fütāde göñlümü bı  ̇̄-dil ḳodu beni  
Ṣoñra yerine bir dil-i āgeh baġışladı 
 
Kim men‘ eder ‘aṭıyye-i ‘aşḳı faḳı  ̇̄rden  
Sulṭān-ı ‘ālem olsa n’olur şeh baġışladı 
 

                                                           
1 ‘āşıḳ u: ‘āşıḳı İ 
2 denilen: dı  ̇̄demde S1, S2, S3; dı  ̇̄de İ 
3 bugün: bir gün S1 
4 bezmde: bezminde S1 
* 256 S1 95a, S2 119b, S3 103a, İ 81b 
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Efrād-ı1 Mevlevı  ̇̄’ye o hem-pālıḳ etdi hem  
Kendi rehinde kendini hem-reh baġışladı 
 
Cāh-ı vücūduñ içre dile mülk-i vaḥdeti  
Mıṣır ‘Azı  ̇̄zi Yūsuf’a çeh baġışladı 
 
İḥsān-ı şems-i ‘aşḳ ile Esrār’a bı  ̇̄-dirı  ̇̄ġ  
Meh-pāre-i cemālini ol meh baġışladı 
 
257* 
 
fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 
Tı  ̇̄ġ-i çeşmiñ2 olup cefā3 ḳılıcı 
Cānıma ḳıydı ol cefā ḳılıcı 
 
Ḳanını4 dökmek içün ‘uşşāḳıñ 
Nigeh-i fitnesi ṣalā ḳılıcı 
 
Lebi5 ḳanımı dökmege teşne 
Ġamzesi ḳatlime rıżā ḳılıcı 
 
Gör o ḳurbānı olduġum ġamze 
Oldu şimdi dile fedā ḳılıcı 
 
Dünyeden rişte-i ‘alāḳayı hep  
Ḳat‘ eder def‘aten ibā ḳılıcı 
 
Der-i vaṣlıñda ol şeh-i ḥüsnüñ  
Kesr-i ümmı  ̇̄dini recā ḳılıcı 
 
Reh-zen-i6 fitne tı  ̇̄ġ-i ebrūsu  
Çeşmi7 ḳaṭ‘-ı reh-i ḳazā ḳılıcı 

                                                           
1 Efrād-ı: İḳrār-ı S2 
* 257 S1 95b, S2 119b, S3 103a, İ 82a 
2 çeşmiñ: çeşmi S2 
3 cefā: cefā-yı S1 
4 Ḳanını: Ḳanın S1 
5 Lebi: Leb S1 
6 Reh-zen-i: Ẕehrden S2 
7 Çeşmi: Çeşm-i S1 
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Feyż-i ḫünkār-ı Mevlevı  ̇̄ Esrār  
Ṭab‘ımı etdi pādşā1 ḳılıcı  
 
Ḫāk idim feyż-i Şems zer ḳıldı  
Sikke urdu o kı  ̇̄myā ḳılıcı 
 
258* 
 
mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ı  ̇̄lü fā‘ilün 
Men ḳan yuṭar iken leb-i cānāne yoġ idi  
Men mest idim o bāde o peymāne yoġ idi 
 
Men mihr eder iken leb-i cāna seniñ adın  
Nām u nişān-ı sübḥa-i ṣad dāne yoġ idi 
 
Men geşt ederken ‘aşḳıñ ile deşt ü kūhda  
Mecnūn-ı ġam dedikleri dı  ̇̄vāne yoġ idi 
 
Hep men getirmişim ḫaberi kūy-ı yārdan  
Evvel cihānda şöhret-i cānāne yoġ idi 
 
Ser-mest olup şaşırmış idim rāh-ı2 ḫānemi  
Daḫı vücūd-ı bāde vü mey-ḫāne yoġ idi 
 
Bir demde geldi kim baña ol pādişāh-ı ‘aşḳ 
Dil ḫānesinde maḥrem ü bı  ̇̄-gāne yoġ idi 
 
Cānım atarken āteş-i dı  ̇̄dārına seniñ  
Eṭrāf-ı şem‘-i cem‘ine pervāne yoġ idi 
 
Esrār’ımızda cilveger iken maḥabbetiñ  
Ol dem arada bu dil-i dı  ̇̄vāne yoġ idi 
 

                                                           
1 etdi pādşā: etdirdi pādişāh S1 
* 258 S1 95b, S2 120a, S3 103b, İ 82a 
2 rāh-ı: reh-i S2 
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259* 
 
fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 
Mevlevı  ̇̄ rāhına ḥaḳḳā yeni devlet geldi 
Pādşāh-ı fuḳarā ḳutb-ı maḥabbet geldi 
 
Yine ref‘ oldu livā-i kerem-i Mevlānā  
Leşker-i ḳudret ile ḫusrev-i himmet geldi 
 
Ẕerrelerden görünür1 şems-i celālet nūru 
 
 
260* 
 
fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 
Ser-bülend eylese bir cānı külāh-ı seyfı  ̇̄  
Ḳul eder aña bu devrānı külāh-ı seyfı  ̇̄ 
 
Fetḥ eder sāḥibine ḳabża-i himmetle hemān2  
Mülket-i vācib ü imkānı külāh-ı seyfı  ̇̄ 
 
Düşürür şu‘lesine münkiri pervāne-ṣıfat  
Çekse3 şemşı  ̇̄r-i diraḫşānı külāh-ı seyfı  ̇̄ 
 
Etdi te’yı  ̇̄d bizi seyf ü ḳalemle Monlā  
Mesn̠evı  ̇̄ emri nigehbānı külāh-ı seyfı  ̇̄ 
 
Ser-i cānını keser pençe-i Ḥayder ile 
Kim bize etmese ı  ̇̄mānı külāh-ı seyfı  ̇̄ 
 
Eylese münkir-i4 Fir‘avn-ṣıfat sihr ü5 ḥıyel 
Gösterir mu‘ciz-i su̠‘bānı külāh-ı seyfı  ̇̄ 
 

                                                           
* 259 S1 96a, S3 103b 
1 görünür: görünüp S3 
* 260 S1 96a, S2 120b, S3 104a, İ 82a 
2 hemān: tamām S1, İ 
3 Çekse: Çeker S1 
4 münkir-i: münkir ü S2 
5 ü: -S1 



DÎVÂN   380 
 

Ḳadrini1 gör ki celāl eylese merdānıñ eder 
Bir nemed-pāreyi fermānı külāh-ı seyfı  ̇̄ 
 
261* 
 
mef‘ūlü mefā‘ı  ̇̄lü mefā‘ı  ̇̄lü fe‘ūlün 
Bu bendesı  ̇̄ne ol büt-i fettān naẓar etdi  
Gūyā ki bir ‘isyānlıya Raḥmān naẓar etdi 
 
‘Ālemde ḥaḳı  ̇̄ḳat ile me’lūf olanlar 
Ḥaḳḳā ruḫ-ı dildāra da2 her ān naẓar etdi 
 
Ol muġ-beçeniñ ḫāne-ḫarāb olduġu vechi  
Var ise aña ben gibi sekrān naẓar etdi 
 
Pı  ̇̄rāne göñül ṭıfl iken3 oldu firı  ̇̄fte  
Ālāyiş ile çünki o fettān naẓar etdi 
 
Gencı  ̇̄ne-i güftārına maẓhar olup Esrār  
Her ḥālde aña pı  ̇̄r-i süḫandān naẓar etdi 
 
262* 
 
mef‘ūlü mefā‘ı  ̇̄lü mefā‘ı  ̇̄lü fe‘ūlün 
Ol pādşeh-i ḥüsn ‘acabā dād4 eder mi 
Bir kerre bu dervı  ̇̄şi de yād eder mi5 
 
Kendisi gibi cevr ü cefāda o cevān-baḫt  
Ṭıfl-ı ḫaṭ-ı nev-zādını üstād eder mi 
 
Hı  ̇̄ç ‘aşḳ gibi bir şeh-i ẓālim ede de6 ḥükm  
Bu memleket-i ḫaṭırım ābād eder mi 

                                                           
1 Ḳadrini: Ḳudreti S2 
* 261 S1 96a, S2 120b, S3 104a, İ 82b 
2 da: -S1, S3 
3 ṭıfl iken: ṭıflı gibi S2 
* 262 S1 96b, S2 121a, S3 104a, İ 82b 
4 ‘acabā dād: ı  ̇̄cād-ı edā S1 
5 Mısra vezne uymuyor. 
6 de: -S1, S2 
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Esrār bileyin şı  ̇̄ve-i ṭavrını o şūḫuñ 
Cevr eyledi baña deyü feryād eder mi 
 
263* 
 
mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ı  ̇̄lü fā‘ilün 
Bı  ̇̄-hūde ṣanma Ḥaḳ diyerek baş verenleri  
Gerdenlerinde zülf-i bütāndır resenleri 
 
Dil-berleriñ cefāsı da dil-ber cefāsıdır  
Bı  ̇̄-gāne ṣanmazam ben o ḫāṭır-şikenleri  
 
Cem‘ eyleyip o büt başına Çı  ̇̄n ḫalḳını  
Zünnār-bend-i zülfü eder Berhemenleri 
 
Mey-ḫāne-i füyūż -ı maḥabbetde pı  ̇̄r-i mey  
Pür-1derd gönderir girü2 bı  ̇̄-ġam gelenleri 
 
Pı  ̇̄ş-i celāl-i ġamzede dā’im ḥaẕerde ol  
Zı  ̇̄rā tükenmez anlarıñ Esrār fenleri 
 
264* 
 
fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 
Gözlerim ḳan döker ey dōst seni görmeyeli 
Yād eder misin ‘aceb sen de beni görmeyeli 
 
Göñlümüñ āteşi yaḳdı tenimi kül etdi  
Ḫayliden ol ṣanem-i gül-bedeni görmeyeli 
  

                                                           
* 263 S1 96b, S2 121a, S3 104b, İ 82b 
1 Pür-: Bı  ̇̄- İ 
2 girü: -İ 
* 264 K 2b 
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1* 
TĀRI  ̇̄Ḫ-İ TECDI  ̇̄D-İ MEVLEVI  ̇̄-ḪĀNE-İ ḲASIM PAŞA** 
 
mefa‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefa‘ı  ̇̄lün 
Cenāb-ı mehd-i ‘ulyā-yı Selı  ̇̄m Ḫan Mihr-i şāh Sulṭān  
Ki ẕat-ı pākidir ser-çeşme-i nūr-ı füyūż -ı1 cān  
 
Ṣalıp nūr-ı dili sāye bu devre ser-te-ser doġdu 
Cemālinden ṣabāḥu’l-ḫayrāsā pertev-i ‘irfān 
 
Ṭarı  ̇̄ḳ-i Ḥaḳḳ’a sevḳ eyler o ẕātı sā’iḳ-i Ḳudret 
Umūrunda mu‘ı  ̇̄n-i ma‘nevı  ̇̄dir himmet-i pı  ̇̄rān 
 
Sezādır nūr-ı şems olsa çerāġ-ı baḫt-ı iḳbāli2 
Reh-i ‘azminde zı  ̇̄rā feyż-i Monlā’dan alır bürhān 
 
Kemāl-i luṭf-ı Pı  ̇̄r’e maẓhar oldu şübhesiz el-ḥaḳ  
Ki bir dem ḫayrdan ḥālı  ̇̄ degildir himmeti el-ān 
 
Ḥuṣūsā Ḥażret-i ‘Abdı  ̇̄ Dede dergāhınıñ şimdi 
Eder ta‘mı  ̇̄rine bezl-i nuḳūd u māl-i bı  ̇̄-pāyān 
 
Ḥaḳı  ̇̄ḳat şı  ̇̄ve-i ta‘mı  ̇̄re muḥtāc idi ol3 dergeh  
Muvaffaḳ oldu böyle ḫayra ol ẕāt-ı kerı  ̇̄mü’ş-şān 
 
Hemān bir nāmı ḳalmış kendi gūyā maḥv u4 fāniydi  
Mürūr-ı vaḳt ile başdan başa olmuşdu pek vı  ̇̄rān 
 
Yapılsın deyü emr etdigi sā‘at başlayıp5 ḥālā  
Kemāl-i diḳḳat ile oldu tecdı  ̇̄d-i bilā-noḳṣān 
 
Behişt-i ‘Adn’e döndü hep feżā-yı Mevlevı  ̇̄-ḫāne  
O denlü dil-güşā kim girse bir ādem olur ḥayrān 

                                                           
* 1 S1 98a, S2 121a, S3 105b, İ83b 
** S1, S2, S3, İ 
1 füyūż-ı: feyż İ 
2 iḳbāli: iḳbāl S2 
3 ol: o İ 
4 u: -S2 
5 başlayıp: başlanıp S2 
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Der ü1 dı  ̇̄vārı hep āyı  ̇̄ne-i tevḥı  ̇̄d-i2 ḥażretdir  
Olur reng-i nuḳūş-ı bāmı nūr-ı şevḳet-i ı  ̇̄mān 
 
Gülistān-ı İrem yek ḫaṭve-i saḥnında ẓāhirdir  
İrem ḳanda Cinān-ı ḥulde teşbı  ̇̄h olsa da şāyān 
 
Açıldı ‘āleme kān-ı ṣafā-yı nev-nümādır bu  
Olup3 her cünbiş-i dervāzesi4 bir dest-i şevḳ-efşān 
 
Maḥabbet-ḫānesi sulṭān-ı ‘aşḳıñ5 menşe’i sırrı 
Ḥaḳı  ̇̄ḳat ḫānḳāh-ı Mevlevı  ̇̄dir eyleseñ im‘ān 
 
Bu dergehden olup taksı  ̇̄m-i ‘aşḳ u6 şevḳ ekvāna7 
Alırlar feyż-i isti‘dādı miḳdārınca ins ü cān 
 
Tefekkür eyle imdi ol ḥaḳı  ̇̄ḳat-dānın ‘irfānın8  
Bu sırrı fehm edip ḳıldı cihāna nüktesin i‘lān 
 
Ne ‘ālı  ̇̄ intisāb-ı bı  ̇̄-muḥābā kim ‘ale’t-taḥḳı  ̇̄ḳ  
Hep ervāh-ı ricālu’llāh oldular görüp şādān 
 
Şükür geldi be-feyż-i Mevlevı  ̇̄ Esrār tāriḫi 
Güzel yapdırdı bu dergāh-ı ‘aşḳı Vālide Sulṭān 
 

                                                           
1 ü: -S2 
2 tevḥı  ̇̄d-i: tevḥı  ̇̄ddir S1, S3 
3 Olup: Olur İ 
4 dervāzesi: dervāze S2 
5 ‘aşḳıñ: -S1 
6 u: -S2 
7 ekvāna: ekvān S1 
8 ‘irfānın: ‘irfānıñ S2 
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2* 
TĀRI  ̇̄Ḫ-İ VİLĀDET-İ ZÜBEYDE ḪANIM** 
 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
Ḥażret-i Ġālib Dede ser-i cenāb-ı Mevlevı  ̇̄  
Kim odur ma‘mūre-sāzı ḫāṭır-ı vı  ̇̄rānımıñ 
 
Bende-i memlū kim ol murşı  ̇̄d-i ‘allāmeniñ  
Ḥükmüne merbūtdur tār-ı ża‘ı  ̇̄fi cānımıñ 
 
Sāyesin feyż-i1 cenāb-ı Pı  ̇̄r memdūd eyleye 
Başımız üzre benimle cümle-i iḫvānımıñ 
 
Doġdu bir maḫdūmesi hem-çün2 çerāġ-ı āfitāb 
Eyledi rūşen ocaġın3 şeyḫimiñ sulṭānımıñ 
 
Söyle ey Esrār tārı  ̇̄ḫ-i şikeste-besteñi4 
Vüs‘at-i taṭvı  ̇̄li yoḳdur tab‘-ı ser-gerdānımıñ 
 
Çār ‘anāsır müjde-i tāriḫiñe eyler şitāb  
‘I  ̇̄d-i ekber geldi mevlūdü Zübeyde Ḫanım’ıñ (1210) 
 
3* 
TĀRI  ̇̄Ḫ-İ VİLĀDET-İ ŞEYḪ İSMĀ‘İL-İ MEVLEVI  ̇̄** 
 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
Sālik-i rāh-ı ḥaḳı  ̇̄ḳat Şeyḫ Meḥmed Mevlevı  ̇̄  
Ṣanki dergāh-ı Amasya cismdir ol cān gibi 
 
Post-nişı  ̇̄ndir ḥāliyā ol ḫānḳāh-ı ‘aşḳda 
Rūşen eyler şehrini ḫurşı  ̇̄d-i nūr-efşān gibi 
 

                                                           
* 2 S1 98b, S2 122a, S3 106a, İ 83b 
** S1, S3, İ; -S2 
1 feyż-i: feyżin S3 
2 hem-çün: hem-çü S2 
3 ocaġın: ocaġıñ S2, İ 
4 -besteñi: -besteni S2 
* 3 S1 99a, S2 122a, S3 106a, İ 84a 
** S1, S2, S3; Tārı  ̇̄ḫ-i Vilādet-İ Amasya Şeyḫizāde İsmā‘il Dede S2 
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Feyż-i şemsü’l-Ḥaḳḳ’a maẓhar olduġu bundan ‘ayān 
Geldi bir evlādı dünyāya meh-tābān gibi  
 
Ḥaḳ Te‘ālā ṭūl-i ‘ömr ile ma‘mūr eylesin 
Mürşid-i ‘uşşāḳ olsun zümre-i pı  ̇̄rān gibi 
 
‘Ārif-i āgāh olup sırr-ı ‘ülūm-ı Mesn̠evı  ̇̄  
Sı  ̇̄nesinde cūş ḳılsın dā’imā ‘ummān gibi 
 
‘Aşḳ-ı Mevlānāyile1 bilsin maḥabbet neş’esin 
Ḥüsnüne ḥayrān olup Esrār-ı ser-gerdān gibi 
 
Tām tārı  ̇̄ḫ-i mücevher söyledim mevlūdüne 
Ṭoġdı İsmā‘ı  ̇̄l Dede iḳbāl-i bı  ̇̄-pāyān gibi (1208) 
 
4* 
TĀRI  ̇̄Ḫ-İ VEFĀT-I DERVI  ̇̄Ş NİYĀZ-I MEVLEVI  ̇̄** 
 
mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 
Ḥüseyn-i Mevlevı  ̇̄ dergeh-nişı  ̇̄n-i Bāb-ı Cedı  ̇̄d 
Ki bulmuş idi ṭarı  ̇̄ḳinde ḫayli fażl u hüner 
 
Süḫan-şinās u2 süḫan-dān merd-i ‘āşıḳ idi 
Şürūḥ-ı Mesn̠evı  ̇̄ taḥrı  ̇̄r ederdi şām u seḥer 
 
Ḥużūr-ı pı  ̇̄rde geçmiş idi niyāzı ḫora 
Rümūz-ı maḫlasına şübhesiz olup maẓḥar  
 
Fiġāngeh oldu nişāngeh ḳażā-yı3 ḫūn-rı  ̇̄ze  
Vücūd-ı pākini tı  ̇̄r ü yāya ḳıldı siper4 
 
Cinān-ı ḫuldde rūḥ-ı revānı şād olsun  
Garı  ̇̄k-i nūr-ı cemāl ola seri ser-tā-ser 
 
                                                           
1 Mevlānāyile: Mevlānā ile S2 
* 4 S1 99a, S2 122b, S3 106a, İ 84a 
** S1, S3, İ; Tārı  ̇̄ḫ-i Vefāt-ı Dervı  ̇̄ş Niyāz S2 
2 u: -S2 
3 ḳażā-yı: ḳażā S1 
4 Mısra vezne uymuyor. 
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Hesāb olsa çıḳar işbu mıṣra‘ım tārı  ̇̄ḫ  
Niyāz Ḥüseyn Dede vaṣl-ı Ḥaḳḳ’a etdi sefer (1210) 
 
5* 
TĀRI  ̇̄Ḫ-İ ÇİLLE-İ DERVI  ̇̄Ş ‘ABDÜ'L-ḤALI  ̇̄M NEYYİR ME‘A DERVI  ̇̄Ş NŪRI  ̇̄-İ MEVLEVI  ̇̄** 
 
fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 
Neyyir ü Nūri iki ẕerre-i Şems-i Tebrı  ̇̄z1  
Rūz u2 şeb mihr-i ḥaḳı  ̇̄ḳatden alırlar pertev 
 
Dāver-i ma‘nevi olup ikisi ḥidmetde  
Oldular Ḥażret-i Ġālib Dedemize3 pey-rev 
 
Ḳıldılar çille-i meydānlarını tekmı  ̇̄l  
Delicek gūşlarını4 nükte-i sırr-ı “bi-ş’nev” 
 
Geldi dört beyt se̠nā ile bu tārı  ̇̄ḫ Esrār  
Çıḳdılar hücreye Neyyir Dede Nūri Dede nev (1210) 
 
6* 
TĀRI  ̇̄Ḫ-İ VEFĀT-I MANASTIRLI ḤĀFIẒ DEDE** 
 
fā‘ilātün fā'ilātün fā‘ilün 
Mevlevı  ̇̄ Ḥāfıẓ Manastırlı Dede 
Kim Ebū Bekr idi nāmı dünyede 
 
Evvelı  ̇̄yātı idi evlād-ı mı  ̇̄r 
Aḳrabāsıydı nice mı  ̇̄r ü5 vezı  ̇̄r 
 

                                                           
* 5 S1 99b, S3 106b, İ 84b; -S2 
** S3; -S1; Tārı  ̇̄ḫ-i Çille-i Dervı  ̇̄ş ‘Abdü’l-ḥalı  ̇̄m Neyyir Me‘a Dervı  ̇̄ş Nūrı  ̇̄-i Mevlevı  ̇̄ İ 
1 Tebrı  ̇̄z: Tebrı  ̇̄zı  ̇̄ S1 
2 u: -S1, İ 
3 Dedemize: Dedemiz S1 
4 gūşlarını: gūşların S1, S3 
* 6 S1 99b, S2 122b, S3 106b, İ 84b [Tarih, mesnevi şeklinde kafiyenmiştir.] 
** S2, S3, İ; -S2 
5 ü: -S1 
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Māyesinde ‘aşḳ u1 ‘irfān var idi  
Göñlü gözü ‘aşḳ ile bı  ̇̄dār idi 
 
‘Ākıbet ol feyż edip bir gün ẓuhūr2  
‘Aḳlın3 aldı etdi mest-i bı  ̇̄-şu‘ūr 
 
Baḳmayıp māl ü menāl ü devlete  
İltifāt etmedi şān u ‘izzete  
 
Rāh-ı Mevlānā’ya iḳrār eyledi  
Terk-i māl ü mülk ü4 a‘ḳār eyledi 
 
Cām-ı nāmūsu edip işkest-i ‘aşḳ 
Düşdü semt-i Mevlevı  ̇̄’ye mest-i aşḳ 
 
Meskeni5 oldu ḫarābāt-ı fenā  
Varlıġın6 ifna edip buldu beḳā 
 
Bir ḳalender ‘āşıḳ-ı 7şeydā idi  
Sı  ̇̄ne-çāk-ı ‘aşḳ-ı Mevlānā idi 
 
Olmadı bir laḥẓa maḫmūr-ı sivā  
Cām-ı vaḥdet ser-ḫoşuydu dāʼimā 
 
Ol ḳadar maḥv-ı melāmet oldu kim  
Hestı  ̇̄-i mevhūmunu8 etdi ‘adı  ̇̄m 
 
Bir ‘acāyib tarż-ı ḫāṣṣı var idi  
Ġāyet ile ḥālini9 ṣaḳlar idi 
 

                                                           
1 u: -S2 
2 ol feyż edip bir gün ẓuhūr: bir gün edip ol feyż ẓuhūr S2 
3 ‘Aḳlın: ‘Aḳl S1; ‘Aḳlıñ İ 
4 ü: -S2 
5 Meskeni: Mesken S1 
6 Varlıġın: Varlıġıñ S1, İ 
7 ‘āşıḳ-ı: ‘āşıḳ u S1, İ 
8 mevhūmunu: mevhūmun S1 
9 ḥālini: ḥālin S1 
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Ḫūb-güftār u1 latı  ̇̄fe-gūydu  
Bü’l-‘aceb-etvār u2 ḫandān-rūydu 
 
İstese olup3 riyānıñ mūcidi  
Hem bulandırırdı4 ḫāliṣ mülhidi 
 
Ṭavrı sehl-i mümteni‘den müctemi‘ 
Bir mu‘ammā idi fetḥi mümteni‘ 
 
Dā’imā bı  ̇̄-ḳayd-ı fikr-i5 neng ü nām 
Rūz u6 şeb müstaġrak-ı şürb-i müdām 
 
Bir zamān pervāz edip ‘ālemleri  
Kevnde ta‘dād olunmaz demleri 
 
Ḳulle Ḳapusu’na geldi nā-gehān 
Urdu ol maṭbaḫda da7 ḫayli zamān 
 
Ḥażret-i Ġālib Efendi merd-i rāh  
Aña āḫir etdi tekbı  ̇̄r-i külāh 
 
Sāḳı  ̇̄n oldu hücrede ammā yine 
Hem-dem-i8 peymāne vü ṣaḥbā yine 
 
Kimse bilmez ehl-i derdiñ ḥālini 
Ẓāhiren9 yolsuz ṣanır āmālini 
 
Ṭa‘n ederdi ekse̠r10 iḫvān aña  
Derler idi mülḥid-i devrān aña 
 

                                                           
1 u: -S1  
2 u: -S2 
3 olup: -S1 
4 bulandırırdı: bulandırır idi S1 
5 fikr-i: fikr ü S1, S2 
6 u: -S1, S2 
7 da: ol S2 
8 Hem-dem-i: Hem-dem ü İ 
9 Ẓāhiren: Ẓāhir S1 
10 ekse̠r: ekse̠ri S2 
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Gerçi ḫoş reftārdır zühd ü1 ṣalāḥ  
Başḳadır ammā yine ḥāl-i felāḥ 
 
Herkesiñ ḥaḳḳıyla2 bir bāzārı var  
‘Āşıḳıñ derd-i dil-i nā-çārı var 
 
Kimseye ṭa‘n eyleme Esrār sen  
Kendiñi fikr eyle ey nā-çār sen 
 
Altı gün ḳalmış vefātına meger  
Otururduḳ3 geldi ol ṣāḥib-ḫaber4 
 
Dedi kim ‘azm-i diyār etsem gerek  
Elvedā‘a gelmişim bı  ̇̄-reyb ü şek 
 
Ṣandılar iḫvān ki5 ol merd-i fenā  
Gidecek şehr-i Manastır’dan yaña 
 
Kim bilir6 ārif ‘işāret eylese  
Kendi ḥāline7 beşāret eylese 
 
Maḥrem-i merdān yine merdāndır 
Sırr-ı Ḥaḳ8 nā-maḥrem-i9 nā-dāndır 
 
Etdi bu ṣūretle tekrār ol velı  ̇̄  
Fevtine dā’ir niçe keşf-i celı  ̇̄ 
 
Lı  ̇̄k cümle mużḥikātı müstetir10  
Ṣūretā bir ḳı  ̇̄l ü ḳale münḥaṣır 
 

                                                           
1 ü: -S1, S3 
2 ḥaḳḳıyla: ḥaḳla S2 
3 Otururduḳ: Oturmadıḳ S1 
4 ṣāḥib-ḫaber: ḫūb ḫaber S1 
5 ki: kim S2; -S1 
6 bilir: -S1 
7 ḥāline: ḥālini S2 
8 Ḥaḳ: Ḥaḳḳ’ı S1; Ḥaḳḳ’a S2 
9 nā-maḥrem-i: nā-maḥrem ü S2 
10 mużḥikātı müstetir: mużḥikāt-ı müstetı  ̇̄ S1; mużḥikāt-ı müstetir S2 
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Döndü hem tārı  ̇̄ḫ-i fevtiñ1 söyledi 
Ṣaḳlabānı  ̇̄ gitdi dergehden dedi (1210) 
 
Nā-gehān şeş rūz geçdikde o ẕāt 
Fevt olup etdi vedā‘-ı kā‘ināt 
 
Ol zamānda bildi iḥvān-ı2 ṣafā 
Kim ne semte gidecekmiş ol hümā 
 
Dediler cümle çekip gül-bāng-ı hū  
“Ḳaddesa’llāhü te‘ālā sirrahu” 
 
7* 
TĀRI  ̇̄Ḫ-İ VEFĀT-I NŪRI  ̇̄ BABA-ZĀDE MUHYİ’D-DI  ̇̄N BABA** 
 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
Āh kim bu ṭıflı verdi aṣlına  
Cāy-ı pı  ̇̄rāna vekı  ̇̄l Nūrı  ̇̄ Baba 
 
Ṣulbü olmuşdu ṣadef bu gevhere 
Feyżi ile olmuş idi bı  ̇̄-bahā 
 
Ḥayf kim bu meskeni cāy etmedi 
 
8* 
TĀRI  ̇̄Ḫ-İ VEFĀT-I ḲAYĠISIZ BABA** 
 
mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ı  ̇̄lü fā‘ilün 
Bir ‘āşıḳ-ı ḳalender idi Mevlevı  ̇̄lere  
Terk-i ġaraż muḥibb idi li’llāh3 Ḳayġısız 
 
Āḫir çekip maḥabbeti āḫir nefesde de  
Ḳıldı yerini gūşe-i dergāh-ı Ḳayġısız 

                                                           
1 fevtiñ: fevtin S2, S3 
2 iḥvān-ı: iḥvān u S1 
* 7 S1 100b, S3 107b, İ 85b; -S2 
** S1, S3, İ; -S2 
* 8 S1 100b, S2 124a, S3 107b, İ 85a 
** S2, S3, İ; Tārı  ̇̄ḫ-İ Fevt-i Ḳayġısız Baba Ḳuddise Sırrahu S1 
3 li’llāh: Allāh S1 
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‘Azm eyleyince mebde’e Esrār söyledim  
Tārı  ̇̄ḫ-i lafẓı fevtine eyvāh Ḳayġısız (1211) 
 
EL-MUḲATTA“ĀT* 
 
9* 
mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün 
Ziyāret eyledim bir tār-ı pāk-i ḫırḳa-i Pı  ̇̄ri 
Güzel ikrāmlar gördüm ḥanı  ̇̄f-i nükte-pı  ̇̄rādan 
 
‘Alāmetdir eder ı  ̇̄şāl bezm-i ḳurba Esrār'ı 
Bugün ser-rişte girdi destime1 dāmān-ı Monlā'dan 
 
10* 
mef‘ūlü mefā‘ı  ̇̄lün fe‘ūlün 
 
 
                              2 
 
 
 
 
11* 
 
mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün 
                                    3 
 
 
 
 
 

                                                           
* S1, S2, S3, İ 
* 9 S1 96b, S2 124a, S3 108a, İ 86a 
1 destime: himmete S1 
* 10 S1 96b, S2 124a, S3 108a, İ 86a 
 S1, S2 درویش : درویش 2
* 11 S1 97a, S2 124a, S3 108a, İ 86a 
هر 3  S1- : عمر 
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12* 
 
mef’ūlü mefā‘ı  ̇̄lü mefā‘ı  ̇̄lü fe‘ūlün 
Bi’llāh degildir Ḥaḳ içün ḫalveti şeyḫiñ  
Hep etdigi ma‘şiyeti ketm etmek içündür 
 
Bilmem yine ḫˇāce ne naḳış-bend-i ḥiyeldir  
Ṣanma hele cem‘iyyeti ḫaṭm etmek içündür 
 
13* 
mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün 
Cenāb-ı mı  ̇̄r-i1 dervı  ̇̄ş etdi da‘vet ḫayli2 ‘uşşāḳı  
Muvaffaḳ oldu bu cem‘-i ḳulūbe terk-i teşvı  ̇̄şe 
 
Semā‘ eyler şarāb-ı feyż ile mevc-i ṣabādan3 tāk  
Külāh-ı Mevlevı  ̇̄dir ḫūşeler4 bu bāġ-ı dervı  ̇̄şe 
 
14* 
 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
Bādeye oldum nemek-rı  ̇̄z-i sirişk  
Aġladım destimde iken cām-ı āl 
 
“İstihallü’l-ḫamr”5 Monlā nüktesi  
Ẓāhir oldu bādeyi etdim helāl  
 
15* 
 
fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 
Ḫırḳa tennūre bahāsı ne tükenmez maṣraf  
Etdirir sālike hep naḳd-i sitiġnāyı telef 

                                                           
* 12 S1 97a, S2 124a, S3 108a, İ 86a 
* 13 S1 97a, S2 124b, S3 108a, İ 86a 
1 mı  ̇̄r-i: mı  ̇̄r ü S3 
2 ḫayli: ḫayl-i S2 
3 ṣabādan: ṣabāda S1, İ 
4 ḫūşeler: ḫūşe S1 
* 14 S1 97a, S2 124b, S3 108a, İ 86a 
5 “İstihallü'l-ḫamr”: Arapça bir söz. “Şarabı helal kıldı.” 
* 15 S1 97a, S2 124b, S3 108a, İ 86a 
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Çerḫde ‘I  ̇̄si’ye tecrı  ̇̄d-i su’āl eylemege  
Çıḳarız necme kemend atıp açıp semtine kef 
 
16* 
 
mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün 
Dem-ā-dem ‘āşıḳına1 luṭf eden dildāra ‘aşḳ olsun  
Yıḳılmış göñlünü ta‘mı  ̇̄r eden meh-pāre2 ‘aşḳ olsun  
 
Edip baḫş-ı tesellı  ̇̄ eyleyen3 müstaġrak-ı iḥsān  
Bu ḥāli gūş eden ‘āşıḳ desin Esrār’a4 ‘aşḳ olsun 
 
17* 
 
mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefa‘ı  ̇̄lün 
Efendim vaṣlına5 aġyār-ı bed-girdar ṭālibdir 
Velākin ‘āşıḳ-ı sādıḳ benim aġyār kāẕibdir 
 
Raḳı  ̇̄biñ ḥaddi yoḳ ṣāḥib çıḳa ḳarşımda dildāra  
Verir ṣādıḳlara tevfı  ̇̄ḳ-i Ḥaḳ bu semt-i Ġālib’dir 
 
18* 
 
mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün 
Meded ol kāfiriñ zülfüyle cānım ḫam-be-ḫam oldu 
Verip yaġmāya ı  ̇̄mānım göñül beytü’s-ṣanem oldu 
 
Benim devletlü sulṭānım döker ḳanım yaḳar cānım 
Eger ḫūn içre ġalṭānım o da bir başḳa dem oldu 
 

                                                           
* 16 S1 97a, S2 124b, S3 108b, İ 86a 
1 ‘āşıḳına: ‘uşşāḳına S2 
2 meh-pāre: mi‘māra S2 
3 eyleyen: eylediñ S2 
4 Esrār’a: meh-pāre S2 
* 17 S1 97b, S2 124b, S3 108b, İ 86b 
5 vaṣlına: vaṣlıña S1 
* 18 S1 97b, S2 125a, S3 108b, İ 86b 
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19* 
 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 
Ey göñül āyā nic’oldu ḫˇāb-ı şı  ̇̄rı  ̇̄nim benim 
Ża‘ferāna döndü n’oldu rūy-ı rengı  ̇̄nim benim 
 
Ża‘f-ı derd-i ‘aşḳ ile bir āha yoḳdur ḳudretim 
Ḳandadır ol na‘ra içün şı  ̇̄r-i ġurrı  ̇̄nim benim 
 
20* 
 
mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün 
Benim ki maẓhar-ı nūr-ı siyāh oldum meẓāhirden 
Anıñçün dā’imā bulmam rehā ol zülf-i kāfirden 
 
Ne ābı  ̇̄yim ne ḫākı  ̇̄yim ne nārı  ̇̄ ne hevā‘ı  ̇̄yim  
Ale’l-‘ıṭlāḳ bir nūrum1 müberrāyım ‘anāṣırdan 
 
21* 
 
mefā'ı  ̇̄lün mefā'ı  ̇̄lün mefā'ı  ̇̄lün mefā'ı  ̇̄lün 
Beni āḫir firāḳ-ı yāre meftūn etdiñ ey hicrān 
Hücūm-ı ḳahr ile ḥālim diger-gūn etdiñ ey hicrān 
 
Alıp ‘aḳlım yaḳıp cānım yıḳıp göñlüm sitemlerle  
Beni ṣaḥrā-yı ġamda reşk-i Mecnūn etdiñ ey hicrān 
 
22* 
 
mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 
Bu şeb ne ḥālet idi māh-tāb-ı Sa‘d-ābād  
Ki döndü gevher-i seyyāle āb-ı Sa‘d-ābād 
 

                                                           
* 19 S1 97b, S2 125a, S3 108b, İ 86b 
* 20 S1 97b, S2 125a, S3 108b, İ 86b 
1 nūrum: nūr-ı S2 
* 21 S1 97b, S2 125a, S3 108b, İ 86b 
* 22 S1 97b, S3 108b, İ 86b 
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Hevāda cūşiş-i deryā-yı şu‘le mevc urup  
Ḳarışdı ḳulzüm-i elmāsa āb-ı Sa‘d-ābād1 
 
Ḳarardı şu‘le-i bāde içinde döne döne 
Kebūterān-ı ḳadehdir kebāb-ı Sa‘d-ābād2 
 
23* 
 
mef’ūlü fā‘ilātü mefā‘ı  ̇̄lü fā‘ilün 
Āhım ḳaṭārı silsile cenāndır geçer 
Alāy-ı feyż kāfile-i cāndır geçer 
 
Maḥvı gerçi görürsüñ ḳaṭārımdır 
Sa‘yinde lı  ̇̄k ceyş-i Süleymān’dır geçer 
 
Ẓann etme sı  ̇̄ṭ-i āh gelir maḥv-ı ẕāt edip 
Ser-kūh-ı Sı  ̇̄nden ‘āşıḳ-ı nālāndır geçer 
 
24* 
 
mef’ūlü mefā‘ı  ̇̄lü fe‘ūlün 
Ey la‘li tecellı  ̇̄-i muṭalsam  
Fetḥinde cihān lāl ü ebkem3 
 
Bu şeb-nem-i gevher-i fenā mı4  
Yāḫud gül-i berḳ-i nūr-ı aḳdem 
 
Gird-āb-ı güher mi mevc-i ḥüsnünden5  
Yāḳūt-ı nigeh mi la‘l-i gülfem 
 

                                                           
1 -S1 
2 -S1 
* 23 S1 98a 
* 24 S1 98a 
3 Mısra vezne uymuyor. 
4 Mısra vezne uymuyor. 
5 Mısra vezne uymuyor. 
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25* 
 
mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün fe‘ūlün 
Erenler dergehine var dāme 
Varırsañ maḥrūm ederler1 
 
Cihād-ı nefsi ḳorlar da cihānda  
Varıp ceng-i Fireng-i Rūm ederler 
  

                                                           
* 25 S1 98a 
1 Mısra vezne uymuyor. 
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RUBAİLER 
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ḤARFÜ’L-ELİF MİN-RUBĀ‘İYYĀT* 
 
(Ahreb)** 
1* 
Ey maẓhar-ı evvelı  ̇̄n olan Mevlānā 
Ey mefḫar-i āḫirı  ̇̄n olan Mevlānā 
Sen cümle peyġām-berlere1 tebşı  ̇̄r olduñ2 
Ey pı  ̇̄r-i ricāl-i dı  ̇̄n olan Mevlānā3 
 
2* 
Ey raḥmet-i ‘ālemı  ̇̄n olan Mevlānā  
V’ey melce-i ān u ı  ̇̄n olan Mevlānā 
Herkesden ümı  ̇̄dimiz tükendi sañadır4 
Me’yūslara mu‘ı  ̇̄n olan Mevlānā5 
 
3* 
‘Āşıḳ mısın ey dil ‘acabā n’oldu saña 
Bitmez mi bu sevdā bu hevā n’oldu saña 
Dı  ̇̄vāne misin bir nefes ārāmıñ yoḳ 
Derk eylemedim gitdi eyā n’oldu saña 
 
4* 
Manṣūr olup ġarı  ̇̄k-i ‘irfān-ı Ḫudā 
Bir nükteye baş u cānını etdi fedā 
Deryā-yı fedāya düşdü ser-tābe-ḳadem 
Çoḳ himmet ü çoḳ sadāḳat u çoḳ da‘vā 
 

                                                           
* İ; Rubā‘İyyāt Fı  ̇̄-Ḥarfi’l-Elif S2; Rubā‘iyyāt-ı Dervı  ̇̄ş Esrār-ı Mevlevı  ̇̄ S1; Dı  ̇̄vān-ı Rubā‘iyyāt-ı Dervı  ̇̄ş Esrār-ı Mevlevı  ̇̄ S3 
** Rubailer, birkaç mısra hariç ahreb kalıbıyla yazılmıştır. 
* 1 S1 101a, S2 125a, S3 109b, İ 87b 
1 peyġām-berlere: pı  ̇̄rlere S1, C 
2 Mısra vezne uymuyor. / Sen cümle peyġām-berlere tebşı  ̇̄r oldun: Herkesden ümı  ̇̄dimiz tükendi sañadır S2  
3 Ey pı  ̇̄r-i ricāl-i dı  ̇̄n olan Mevlānā : Me’yūslara mu’ı  ̇̄n olan Mevlānā S2 
* 2 S1 101a, S2 125b, S3 109b, İ 87b 
4 Herkesden ümı  ̇̄dimiz tekendi sañadır: Sen cümle peyġām-berlere tebşı  ̇̄r oldun S2 
5 Me’yūslara mu’ı  ̇̄n olan Mevlānā: Ey pı  ̇̄r-i ricāl-i dı  ̇̄n olan Mevlānā S2 
* 3 S1 101a, S2 125b, S3 109b, İ 87b 
* 4 S1 101a, S2 125b, S3 109b, İ 87b 
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5* 
Tı  ̇̄r-i sitemiñ cānıma geçdi cānā  
Şimden girü ne ḳayd-ı1 ġam derd ü belā  
‘Āşıḳda ne dil ḳaldı ne ṣabr u ārām  
Sen durma cefā eyle hemān bı  ̇̄-pervā 
 
6* 
Āh etdi firāḳ-ı dōst ḳaddimi2 dü-tā  
Vāh etdi beni zār u3 zebūn bār-ı cefā  
Ḥayf ol şehi görmez ise çeşm-i giryān  
Birḳaç güne dek ölür gider nā-bı  ̇̄nā 
 
7* 
Efsūs ki gitdi ol büt-i müstesn̠ā  
Efsūs ki künc-i ġamda ḳaldım tenhā  
Dil bir yaña gitdi bir yaña ṣabr u ḫıred  
Çün oldu gözümden4 ol ṣanem nā-peydā 
 
8* 
‘Azm-i sefer etdi yār-i mehveş ḥayfā  
Etdi beni hecri telḫ u5 nā-ḫoş ḥayfā 
Öldügüme6 ġam yemez idim dildārı  
Görsem beni yaḳmadan bu āteş ḥayfā 
 
9* 
Şeb geldi yine ġamıñla ḳaldım tenhā  
Hicrān elemi ḫˇābı ḥarām etdi baña  
Bir7 yanımı aldı āteş-i vā-veylā  
Bir yandan ise hücūm eder baḥr-i bela 
                                                           
* 5 S1 101a, S2 125b, S3 109b, İ 87b 
1 ḳayd-ı: ḳayd u S2 
* 6 S1 101a, S2 125b, S3 109b, İ 87b 
2 ḳaddimi: ḳaddim S1 
3 u: -S1 
* 7 S1 101b, S2 126a, S3 109b, İ 87b 
4 gözümden: gözümde S1 
* 8 S1 101b, S2 126a, S3 110a, İ 87b 
5 u: -S1 
6 öldügüme: öldürmege S1 
* 9 S1 101b, S2 126a, S3 110a, İ 88a  
7 Bir: Dört S2 
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10* 
Tā ḥayret-i ‘aşḳıñ ṣanemā geldi baña  
Mirʼāt-ı dil-i ẕāt-nümā geldi baña  
Ol ẕevḳ ile baḳdıḳça ruḫ-ı ḥayretime  
Senden görünür rūy-ı ṣafā geldi baña 
 
11* 
Tā devlet-i ‘aşḳ rāygān geldi baña  
Esrār-ı nihān cihān cihān geldi baña  
Bu ḥayret ile her nereye gitdimse  
Aġyār yalan yār ‘ayān geldi baña 
 
12* 
Bir ‘āleme vardım ki ne ḫavf u ne recā 
Bir menzile erdim1 ki ne cevr ü ne vefā2  
Bir rütbeye geldim ki ne men‘ ü ne ‘atā  
Bir ḥayrete düşdüm ki ne vaṣl u ne sivā  
 
ḤARFÜ’L-BĀ’** 
 
13* 
Sırrımıza perdedir kitāb-ı mektūb  
İfşāmız3 eder rūy-ı4 beyānı maḥcūb  
Elfāzda şems-i ma‘nı  ̇̄miz etdi ġurūb  
Mektūbumuz oldu ‘ayn-ı maḥv-ı maṭlūb 
 

                                                           
* 10 S1 101b, S2 126a, S3 110a, İ 88a 
* 11 S1 101b, S2 126a, S3 110a, İ 88a 
* 12 S1 101b, S2 126b, S3 110a, İ 88a 
1 erdim: erem S1 
2 vefā: cefā S2 
** i; Fı  ̇̄-Ḥarfi’l-Bā’ S1, S2, S3 
* 13 S1 101b, S2 126b, S3 110b, İ 88a 
3 İfşāmız: İfşānemiz S1 
4 eder rūy-ı: ederdi S2 
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14* 
Çoḳdan bunu bildi bu füsürde ḳāleb  
Kim bir dil-i āgāhdadır her maṭleb  
Bu mıṣra‘ olur şimdi baña vird-i zebān 
Dil sende olunca kimdesin sen yā Rab 
 
15* 
Her işlere1 ḳadı  ̇̄rsin yā Rab  
Üftādeye dest-gı  ̇̄rsin yā Rab  
Ẓālimler elinde ḳoma bı  ̇̄-çāre ḳulun2  
İşkestelere naṣı  ̇̄rsin yā Rab3 
 
16* 
Gül-ḫı  ̇̄z edip rūyunu yārı  ̇̄ñ mül-i leb  
Ṣad reng-i ḥicāb ile açıldı gül-i leb  
Ḫūn etdi dil-i ġonceyi reşk ile yine  
Āġāz-ı terennüm edicek bülbül-i leb  
 
17* 
Dil-i gevher-i feyże oldu ammā ṭālib  
Bı  ̇̄-çārede āsā̠r-ı hevā pek ġālib 
Geldi der-i ḫānedanına aġlayarak  
Luṭf eyle amān ey cenāb-ı Sā̠ḳıb 
 
18* 
Āhir seni görmez miyim ey māh ‘aceb  
Yoḫsa tükenir mi4 ‘ömr-i kūtāh ‘aceb  
Ẓāyi‘ mi olur āh-ı seḥergāh āyā  
Etmez mi naṣı  ̇̄b-i vaṣlıñ5 Allāh ‘aceb 
 

                                                           
* 14 S1 102a, S2 126b, S3 110b, İ 88a 
* 15 S1 102a, S2 126b, S3 110b, İ 88a 
1 işlere: işde S1 
2 ḳulun: ḳuluñ S2, İ 
3 Rubai vezne uymuyor. 
* 16 S1 102a, S2 126b, S3 110b, İ 88b 
* 17 S1 102a, S2 127a, S3 110b, İ 88b 
* 18 S1 102a, S2 127a, S3 110b, İ 88b 
4 tükenir mi: tükedir mi S1 
5 vaṣlıñ: vaṣlını S2 
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19* 
Aḫşam olup oldu1 ḫalḳ mestāne-i ḫˇāb  
Ḳaldı yine tenhā bu dil zār u ḫarāb  
Tā ṣubḥa degin mūnisim oldu ancaḳ  
Feryād u fiġān u sūziş ü çeşm-i pür-āb 
 
20* 
‘Aşḳ eyledi gitdi cism-i vı  ̇̄rānı ḫarāb  
Derd eyledi gitdi beyt-i aḥzānı ḫarāb  
Eşk eyledi gitdi çeşm-i giryānı ḫarāb  
Yār eyledi gitdi ḳalb-i vı  ̇̄rānı ḫarāb 
 
21* 
‘Aşḳ āteşi etdi ḳāleb ü ḳalbi ḫarāb  
Cibrı  ̇̄l-i dil oldu şu‘le-i āha kebāb 
Ḫurşı  ̇̄d-i cihān-ı2 ‘aşḳ oldu bı  ̇̄-tāb  
Ol rütbede şu‘lelendi kim tāb-ı ‘itāb 
 
ḤARFÜ'T-TĀ’* 
 
22* 
Ey Mevlevı  ̇̄ mesleginde āsā̠r gözet  
Eslāfına uy3 şı  ̇̄ve-i eṭvār gözet  
Yum gözlerini şeş cihete etme naẓar  
Aç dı  ̇̄de-i cānı da’imā yār gözet 
 

                                                           
* 19 S1 102a, S2 127a, S3 110b, İ 88b  
1 olup oldu: oldu olup S2 
* 20 S1 102b, S2 127a, S3 111a, İ 88b 
* 21 S1 102b, S2 127a, S3 111a, İ 88b 
2 cihān-ı: cihānıñ S1 
* İ; Fı  ̇̄-Ḥarfi’t-Tā’ S1, S3; Rubā‘iyyāt Fı  ̇̄-Ḥarfi’t-Tā’ S2 
* 22 S1 102b, S2 127b, S3 111b, İ 88b 
3 uy: rūy S1 
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23* 
 
 
 
                1 
 
 
 
 
ḤARFÜ’S-̠SĀ̠’* 
 
24* 
Ser-meclis-i şeyḫde vaṣf-ı ḫūbān ‘abes ̠ 
Şeytān yanında medḥ-i Raḥmān ‘abes ̠
Geldikde o şūḫ bezme gitdi ṣūfı  ̇̄  
Elbette [cesı  ̇̄m]2 olsa dı  ̇̄v-i nādān ‘abes ̠
 
25* 
Mūsā edemez şu‘le-i ruḫsār ile baḥs ̠
‘I  ̇̄sā edemez la‘l-i güher-bār ile baḥs ̠
Dāvūd edemez şı  ̇̄ve-i güftār ile baḥs ̠
Kimse edemez Aḥmed-i muḫtār ile baḥs ̠
 
ḤARFÜ’L-CI  ̇̄M* 
 
26* 
Aṣḥāb sülūk-i Mesn̠evı  ̇̄’ye muḥtāc  
Ḥıżr öyle ḥayāt-ı ma‘nevı  ̇̄ye muḥtāc  
Bu cümle selāṭı  ̇̄n-i ḥaḳı  ̇̄ḳat-dı  ̇̄hı  ̇̄m  
İḥsān-ı cenāb-ı Mevlevı  ̇̄ye muḥtāc 
 

                                                           
* 23 S1 102b, S2 127b, S3 111b, İ 89a 
 S2 بكون : كون 1
* İ; Fı  ̇̄-Ḥarfi's-̠Sā̠’ S1, S3; Rubā‘iyyāt Fı  ̇̄- Ḥarfi’s-̠Sā̠’ S2 
* 24 S1 102b, S2 127b, S3 112a, İ 89a 
2 [cesı  ̇̄m]: cism S1, S2, S3, İ 
* 25 S1 102b, S2 127b, S3 112b, İ 89a 
* İ; Fı  ̇̄-Ḥarfi’l- Cı  ̇̄m S1, S3; Rubā‘iyyāt Fı  ̇̄-Ḥarfi’l-Cı  ̇̄m S2  
* 26 S1 102b, S2 127b, S3 112b, İ 89a 
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27* 
Ey mübtedı  ̇̄ eyleme ṣaḳın ye’s ile lec  
Allāh açar elbet saña ḥüsn-i maḫrec 
Ṭut nuṭḳ-ı Resūl’ü düşme semt-i şekke  
Miftāḥ-ı ṣabırla fetḥ olur bāb-ı ferec 
 
ḤARFÜ’L-ḤĀ’* 
 
28* 
Ey ṭālib-i inḳıṣāf-ı esrār-ı1 fütūḥ 
V’ey rāh-neverd-i 2 cānib-i3 ḥażret-i rūḥ  
Var Ḥażret-i Şārih’e niyāz eyle ki tā  
Ṣadr u dil-i pür-ḥicābıñ olsun şürūḥ 
 
ḤARFÜ’L-ḪĀ’* 
 
29* 
Ey Mevlevı  ̇̄ menba‘-ı fenādır maṭbaḫ 
Kān-ı ni‘am-ı nūr-ı4 rıżādır* maṭbaḫ 
Her şu‘lesi bir nūr-ı tecellı  ̇̄-i cemāl  
Ṣan “vādi-i Eymen”-i5 hüdādır maṭbaḫ 
 
30* 
‘Āşıḳlara kim celāl eder dil-ber-i şūḫ  
Yek-pāre şikeste-ḥāl eder dil-ber-i şūḫ  
Mestāne nigāhı zü‘l-feḳārıñ çekmiş  
Peymāne ile ḳıtāl eder dil-ber-i şūḫ 
 

                                                           
* 27 S1 103a, S2 128a, S3 112b, İ 89a 
* İ; Fı  ̇̄-Ḥarfi’l- Ḥā’ S1, S3; Rubā‘iyyāt Fı  ̇̄-Ḥarfi’l- Ḥā’ S2 
* 28 S1 103a, S2 128a, S3 113a, İ 89a 
1 esrār-ı: esrāra S1 
2 -neverd-i: nūr-ı S1, İ 
3 cānib-i: cenāb-ı İ 
* İ; Fı  ̇̄-Ḥarfi’l- Ḫā’ S1, S3; Rubā‘iyyāt Fı  ̇̄-Ḥarfi’l- Ḫā’ S2 
* 29 S1 103a, S2 128a, S3 113a, İ 89a 
4 nūr-ı: nūr u S1 
* rıżādır: ḥayādır S2 
5 “vādi-i Eymen”: Kur’ân-ı Kerîm, Kasas Suresi, Ayet: 30. “Hz. Musa’ya Tur dağında sağ taraftan seslendik…” 
* 30 S1 103a, S2 128a, S3 113b, İ 89b 
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31* 
Şāriḥden olur rūḥ-ı ḳulūbe menfūḫ 
Muḥtāc aña bu rehde cevānān u şüyūḫ 
Esrārım Mesn̠evı  ̇̄’niñ ol kim ister  
Dergāh-ı Rusūḫı  ̇̄’den ala feyż-i rüsūḫ 
 
32* 
Bir āteşe düşdüm ki göreydi1 dūzāḫ  
Yanmaḳ nic’olurdu2 ögreneydi dūzāḫ 
Ya Rab beni bu āteşe yaḳma diyerek  
Feryād ile Ḥaḳḳ’a yalvaraydı dūzāḫ 
 
ḤARFÜ'D-DĀL* 
 
33* 
Her şey edicek maẓharına ‘aḳd-i ‘uhūd  
Olmuş reh-i dil sālikine ‘aşḳ-ı mev‘ūd  
Bir reh ki cenāb-ı ‘aşḳa andan varılır  
Ya‘nı  ̇̄ reh-i dilden yapılır ehl-i şühūd 
 
34* 
Sulṭān-ı rusül feyż-i ḥayāt-ı sermed  
Yek-tā güher-i baḥr-i tecellı  ̇̄-i Eḥad  
Ser-çeşme-i mihr-i eḥadiyyet oldu  
Tā ḫalḳa-i çeşm-i ḥarf-i mı  ̇̄m-i Aḥmed 
 

                                                           
* 31 S1 103a, S2 128a, S3 113b, İ 89b 
* 32 S1 103a, S2 128a, S3 113b, İ 89b 
1 göreydi: gördü S1 
2 nic’olurdu: nic’olur S2 
* İ; Fı  ̇̄-Ḥarfi’d- Dāl S1, S3; Rubā‘iyyāt Fı  ̇̄-Ḥarfi’d- Dāl S2 
* 33 S1 103b, S2 128b, S3 114a, İ 89b 
* 34 S1 103b, S2 128b, S3 114a, İ 89b 
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35* 
                                                                 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
36* 
                       2 
 
 
 
 
 
 
 
37* 
Mir‘āt-i cemāl-i Pı  ̇̄r Sulṭān Veled  
Ḫünkārımıza vezı  ̇̄r Sulṭān Veled  
Ḳaldım reh-i iftirāḳda pā-der-gil 
Ol bendeñde dest-gı  ̇̄r Sulṭān Veled 
 
38* 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
* 35 S1 103b, S2 128b, S3 115a, İ 89b 
 S2 یكی : بكە 1
* 36 S1 103b, S2 128b, S3 114a, İ 89b 
 S1 پدید : بدید 2
* 37 S1 103b, S2 128b, S3 114a, İ 90a 
* 38 S1 103b, S2 129a, S3 114a, İ 90a 
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ḤARFÜ’Ẕ-ẔĀL* 
 
39* 
Gelmez baña gerçi şerbet-i1 dehr leẕı  ̇̄ẕ  
Ammā kef-i dil-berden olan ẓehr leẕı  ̇̄ẕ  
Men ‘āşıḳım ‘āşıḳ saña ey dōst baña  
Luṭfuñ gibi oldu etdigiñ ḳahr leẕı  ̇̄ẕ 
 
ḤARFÜ'R-RĀ‘* 
 
40* 
Ta‘rı  ̇̄f edemem ẕātı ḳatı bālādır  
Taḥḳı  ̇̄ḳ-i vücūd-ı Ḥaḳ gibi a‘lādır  
Ancaḳ şu ḳadar añladım ehlu’llāhıñ 
Tevḥı  ̇̄dleri vaḥdet-i Mevlānā'dır 
 
41* 
Geh luṭfunu ‘āşıḳlara der-kār eyler  
Geh tı  ̇̄r-i sitem cānımıza kār eyler  
Luṭf etse de cevr etse de ḫoşnūduz2 çoḳ  
N’eylerse yine ‘āşıḳına yār eyler 
 
42* 
Bir dil ki seniñ zülfüne ser-beste yatur  
Zencı  ̇̄r-i elem öñünde işkeste yatur  
Bālin edinip3 şeh-per-i Cebrā’ı  ̇̄l’i  
‘I  ̇̄sā gibi rūh-ı maḥż iken ḫaste yatur 
 

                                                           
* İ; Fı  ̇̄-Ḥarfi’ẕ-Ẕāl S1, S3; Rubā‘iyyāt Fı  ̇̄-Ḥarfi’ẕ-Ẕāl S2 
* 39 S1 104a, S2 129a, S3 115a, İ 90a 
1 şerbet-i: şerbet S1 
* İ; Fı  ̇̄-Ḥarfi’r-Rā’ S1, S3; Rubā‘iyyāt Fı  ̇̄-Ḥarfi’r-Rā’ S2 
* 40 S1 104a, S2 129a, S3 115a, İ 90a 
* 41 S1 104a, S2 129a, S3 115a, İ 90a 
2 ḫoşnūduz: ḫoşnūd S1 
* 42 S1 104a, S2 129a, S3 115a, İ 90a 
3 edinip: edinir S2 



409  ESRÂR DEDE 
 

43* 
Bir bād ese̠rse de ki1 hep merg-i şu‘ūr  
Ḳoymaz o gülistānda gül-berg-i şu‘ūr  
Ḫırmengeh-i ‘aḳlı vermeden2 bāda o bād  
Bir ān-ı muḳaddem ede gör terk-i şu‘ūr 
 
44* 
Ey dehr seniñ raḥaṭıñ it‘ābıñdır  
Ḫoşnūd yine senden seniñ aṣhābıñdır  
Ḥākister-i külḫan-ı ḳanā‘at bi’llāh  
Bālā-ter ṣad bister-i sincābıñdır 
 
45* 
Ey luṭf u3 kerem himmetine fermān-ber  
V’ey ḥükmüne münḥasır ‘ināyet yek-ser  
Üftādeleriñ melce’isiñ sulṭānım  
Bir naẓra4 ki olsaḳ yeter idi maẓhar 
 
46* 
Ey Mevlevı  ̇̄ feyż-i ṭālibān himmetdir  
Himmet de menūṭ-ı ḫidmet-i Ḥażretdir  
Ḳayd eyleme5 ḳı  ̇̄l ü ḳāli gel eyle sülūk  
Bu meslek-i nāzenı  ̇̄n reh-i ḫidmetdir 
 
47* 
Ey çille-keş-i ḫidmet-i bı  ̇̄-minnet-i Pı  ̇̄r  
Sa‘y eyleyip etme ḫidmetinde6 taḳsı̠  ̇̄r  
Cibrı  ̇̄l bile felekde ḥasret-keşdir  
Kim ḫidmet-i ‘uşşāḳa ede kendin esı  ̇̄r 
 
                                                           
* 43 S1 104a, S2 129b, S3 115b, İ 90a 
1 ki: key S2 
2 vermediñ: vermedin S2 
* 44 S1 104a, S2 129b, S3 115b, İ 90b 
* 45 S1 104a, S2 129b, S3 115b, İ 90b 
3 u: -S1 
4 naẓra: naẓar S1, S2 
* 46 S1 104a, S2 129b, S3 115b, İ 90b 
5 eyleme: eyle S1 
* 47 S1 104b, S2 129b, S3 115b, İ 90b 
6 ḫidmetinde: ḫidmetde S2, İ 
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48* 
Ẓann eyleme Esrār’ı1 ki dı  ̇̄vān söyler  
Yāḫud süḫanı2 fikr-i perı  ̇̄şān söyler  
Bir ḥarfi benim degil bu ḳı  ̇̄l ü ḳāliñ  
Şi‘r ü ġazelim cenāb-ı cānān söyler 
 
49* 
Ḫurşı  ̇̄d ki feyż-yāb-ı Mevlānā’dır  
Kem ẕerre-i āfitāb-ı Mevlānā’dır 
Ḳuṭb-ı dü cihān olsa kişi ‘ālemde  
Bir ‘abd-i ‘atı  ̇̄ḳ-i bāb-ı Mevlānā’dır3 
 
50* 
Ḥayder ki ṭarı  ̇̄ḳ-i ‘aşḳda murcādır  
Ser-ḫalḳa-i ṭanẓı  ̇̄m-i reh-i Monlā’dır  
Ṣıddı  ̇̄ḳ ki bu milletiñ4 eñ erşedidir  
Ḫod5 pı  ̇̄ş-ḳadem-i meslek-i Mevlānā’dır 
 
51* 
‘Ariflere bürhān Hüṣāmüddı  ̇̄n’dir  
Cān mülküne sulṭān Hüṣāmüddı  ̇̄n’dir  
Hep nüsḫa-i Mesn̠evı  ̇̄ ser-ā-pā ẕātı  
Bu Mesn̠evı  ̇̄ el-ān Hüṣāmüddı  ̇̄n’dir 
 

                                                           
* 48 S1 104b, S2 130a, S3 116a, İ 90b 
1 Esrār’ı: Esrār S2 
2 süḫanı: süḫan-ı S2 
* 49 S1 104b, S2 130a, S3 116a, İ 90b 
3 S2’de, son iki mısranın yerine sonraki rubainin son iki mısrası yazılmıştır.  
* 50 S1 104b, S2 130a, S3 116a, İ 90b 
4 milletiñ: milletin S1, S3 
5 Ḫod: Ḫoş S1 
* 51 S1 104b, S2 130a, S3 116a, İ 91a 
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52* 
Ruḫsārıña yāriñ niçe beñzer gül-i ter  
Yā1 zülfüne teşbı  ̇̄h ola mı2 sünbül-i ter  
Gülşende ruḫuñ3 yādına ḳan yaş dökdüm  
Her ḳatresi oldu dı  ̇̄de-i bülbül-i ter 
 
53* 
Aḫşam olup erdi yine derd ü ġamlar  
Ṣad şūr u belālar sitem ü mātemler 
Şimdi geceler hem-demim oldu hicrān  
Yār ile ṣabāḥa dek ederken demler 
 
54* 
Ol ‘ömr ki yārsiz geçer yoḳ gibidir  
Yār olmasa hestı  ̇̄-i beşer yoḳ gibidir  
Bı  ̇̄-‘aşḳları ḥisāba alma aṣlā  
Ol şaḫs ki yārsiz gezer yoḳ gibidir 
 
55* 
Andıḳça seni ‘aḳl perı  ̇̄şān olur 
Sı  ̇̄ne sūzān u dı  ̇̄de giryān olur  
Cānım tenimi bıraḳmaġa sa‘y eyler4  
Ten mużṭarib-i āteş-i hicrān olur 
 
56* 
Çün eyledi yār-i dil-sitān ‘azm-i sefer  
Sanki ḳodu cismi etdi cān ‘azm-i sefer  
Ben bı  ̇̄-dil ü bı  ̇̄-cān hemān bir şaḫṣım  
Göñlüme göründü o zamān ‘azm-i sefer 
 

                                                           
* 52 S1 105a, S2 130a, S3 117a, İ 91a 
1 Yā: Tā S1 
2 ola mı: oldu mu S2 
3 ruḫuñ: ruḫun S1, S2, S3 
* 53 S1 105a, S2 130a, S3 116a, İ 91a 
* 54 S1 105a, S2 130b, S3 116a, İ 91a 
* 55 S1 105a, S2 130b, S3 116b, İ 91a 
4 eyler: eyle İ 
* 56 S1 105a, S2 130b, S3 116b, İ 91a 
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57* 
 
 
 
                                                1 
 
 
 
 
ḤARFÜ’Z-ZĀ’* 
 
58* 
Rū-pūş iken mihr-i ẓuḥūra şebimiz  
Āyı  ̇̄neye ṣūret mi verir kevkebimiz  
Ḫurşı  ̇̄d remed-dı  ̇̄de olur baḳsa bize  
Seyr et nerede ḳarar eder meẕhebimiz 
 
59* 
Fehm eyle nedir ḥaḳı  ̇̄ḳat-i meẕhebimiz 
Ser-çeşme-i şems-i dı  ̇̄ndir meşrebimiz2 
Āsā̠r-ı ẓuhūra ẓāhir olsaḳ da yine  
Āyı  ̇̄neyi ṣūretde ḳomaz ḳālebimiz 
 
60* 
Her kim ki reh-i ‘aşḳda rüsvā3 olmaz  
Rindān arasında merd-i bālā olmaz  
Varlıġını seg gibi ḥaḳı  ̇̄r eyleye gör  
Ehl-i ṭalebe nāz u sitiġnā olmaz 
 

                                                           
* 57 S1 105a, S2 130b, S3 116b, İ 91a 
 S1 كر : از سر 1
* İ; Fı  ̇̄-Ḥarfi’z-Zā’ S1, S3; Rubā‘iyyāt Fı  ̇̄-Ḥarfi’z-Zā’ S2 
* 58 S1 105a, S2 130b, S3 117b, İ 91b 
* 59 S1 105b, S2 131a, S3 117b, İ 91b 
2 meşrebimiz: mezhebimiz S1 
* 60 S1 105a, S2 130b, S3 117b, İ 91b 
3 rüsvā: rüsvāy S1 
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61* 
Künc-i dile ittihād u1 şirket sıġmaz  
Ol bü'l-‘aceb āyı  ̇̄neye ṣūret sıġmaz  
Bir ‘āleme düşdü şimdi ol ḥayrān kim  
Hicrān nedir vücūd-ı vuṣlaṭ sıġmaz 
 
62* 
Tab‘a ruḫunu2 edip taḥayyül3 ḳomuşuz  
Dı  ̇̄vān içine gül-i tefeʼʼül ḳomuşuz  
Biz şı  ̇̄şe-i çeşmi ḫūn-ı eşk ile yuyup  
La‘liñ gibi nev-ġonce iki gül ḳomuşuz 
 
ḤARFÜ’S-SI  ̇̄N* 
 
63* 
Efsūs hicrān baña eyler efsūs  
Efsūs ki ġam benimle söyler efsūs  
Eyvāh ki cümle ‘ömrüm oldu efġān4 
‘Aşḳıñdan elimdeki ser-ā-ser efsūs 
 
64* 
Besdir baña bu ḥāl-i perı  ̇̄şānım bes  
Besdir bu melāmetim bu efġānım bes  
Ne küfre ne ı  ̇̄māna yarar ahvālim var5  
Ḳahr ise ġaraż benim bu ḫüsranım bes 
 

                                                           
* 61 S1 105b, S2 131a, S3 117b, İ 91b 
1 u: -S2 
* 62 S1 105b, S2 131a, S3 117b, İ 91b 
2 ruḫunu: r ūḥunu S1, S2 
3 taḥayyül: taḥvı  ̇̄l S1 
* İ; Fı  ̇̄-Ḥarfi’s-Sı  ̇̄n S1, S3; Rubā‘iyyāt Fı  ̇̄-Ḥarfi’s-Sı  ̇̄n S2 
* 63 S1 105b, S2 131a, S3 118b, İ 91b 
4 efġān: fiġān S2 
* 64 S1 105b, S2 131b, S3 118b, İ 91b 
5 var: -S2 
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ḤARFÜ’Ş-ŞIN* 
 
65* 
Ḥayfā yine deryā-yı ḫazān etdi ḫurūş  
Bülbülleri ḳıldı künc-i ḥasretde ḫamūş 
Gūş etmemege1 vedā‘-ı hüzn-i çemeni  
Gizlendi dolāba sāġar-ı penbe-be-gūş 
 
66* 
Cānım lebime getirdi ol la‘l-i ḫamūş  
Peymāne-i güftārını etdirmedi nūş  
Āhir dedi kim eyleme bı  ̇̄-hūde telāş 
Benden edemez kimse vefā ḫarfini2 gūş 
 
ḤARFÜ’Ṣ-ṢAD* 
 
67* 
Āyı  ̇̄nem olup3 rüsūm-ı rindāne-i raḳṣ  
Oldu ser-i sevdā-zede dı  ̇̄vāne-i raḳṣ 
Ten ‘ālem-i ıżṭırābda pāre-i4 ẕevḳ  
Dil şem‘-i cemāle ḳarşu pervāne-i raḳṣ 
 
68* 
Ey ḳayd-ı vücūddan5 eden istiḫlāṣ 
‘Aşḳdan ġayrı yoḳdur aña6 cāy-ı ḫalāṣ7 
Cismiñ olucaḳ ‘aşḳ ile fānı  ̇̄-i maḥż 
Cānıñ ola ṣadr-ı meclis-i ḫāṣṣu’l-ḫaṣṣ 
 

                                                           
* İ; Fı  ̇̄-Ḥarfi’ş-Şın S1, S3; Rubā‘iyyāt Fı  ̇̄-Ḥarfi’ş-Şın S2 
* 65 S1 106a, S2 131b, S3 119a, İ 91b 
1 etmemege: etmege S1 
* 66 S1 106a, S2 131b, S3 119a, İ 92a 
2 ḫarfini: ḫavfını S1 
* İ; Fı  ̇̄-Ḥarfi’ṣ-Ṣad S1, S3; Rubā‘iyyāt Fı  ̇̄-Ḥarfi’ṣ-Ṣad S2 
* 67 S1 106a, S2 131b, S3 119b, İ 92a 
3 Āyı  ̇̄nem olup: Āyı  ̇̄nemdir S2 
4 pāre-i: bāde-i S2 
* 68 S1 106a, S2 131b, S3 119b, İ 92a 
5 vücūddan: vücūdun S2 
6 yoḳdur aña: aña yoḳdur İ 
7 Mısra ahrem vezniyledir. 
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69* 
Münkirleri eylemek semā‘a taḥrı  ̇̄ş  
Ḫuffāşları etmedir şu‘ā‘a taḫrı  ̇̄ş  
Bu gevheri ol gürūha teklı  ̇̄f etmek  
Yoḫsulları etmedir metā‘a taḫrı  ̇̄ş 
 
ḤARFÜ’Ż-ŻĀD* 
 
70* 
Sāliklere lāzım evvelā terk-i ġaraż  
Ger tālib iseñ ḥayāta bul merg-i ġaraż  
Açmaz gül-i maḳṣūduñu* bāġbān-ı füyūż 
Baġçeñde eger görürse bir berg-i ġaraż 
 
ḤARFÜ’Ṭ-ṬĀ’* 
 
71* 
Zāhidlere teklı  ̇̄f-i mey-i nāb ġalaṭ  
Elbetde dıraḫt-ı ḫuşk içün āb ġalaṭ 
Mecrūh-ı ġamım ur1 beni ey2 ḫançer-i çeşm 
Nı  ̇̄m-bismile ġayrı luṭf-ı ḳaṣṣāb ġalaṭ 
 
 

                                                           
* 69 S1 106a, S2 131b, S3 119b, İ 92a 
* İ; Fı  ̇̄-Ḥarfi’ż - Żād S1, S3; Rubā‘iyyāt Fı  ̇̄-Ḥarfi’ż- Żād S2 
* 70 S1 106a, S2 132a, S3 120b, İ 92a 
* maḳṣūduñu: maḳṣūdunu S2 
* İ; Fı  ̇̄-Ḥarfi’ṭ- Ṭā’ S1, S3; Rubā‘iyyāt Fı  ̇̄-Ḥarfi’ṭ-Ṭā’ S2 
* 71 S1 106b, S2 132a, S3 121a, İ 92a 
1 ur: urur S2 
2 ey: -S2 
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ḤARFÜ’Ẓ-ẒĀ’* 
 
72* 
Esrār-ı lebiñdir süḫanımda melhūẓ 
Gūş etse Mesı  ̇̄ḥ olurdu elbet maḥẓūẓ1 
Aldım ḳaleme cemāliniñ2 nüktelerin 
Mecmū‘a-i şi‘rim oldu levḥ-i maḥfūẓ 
 
ḤARFÜ’L- ‘AYN* 
 
73* 
Ey ḫusrev-i taḫt-ı lā-mekānı  ̇̄-i semā‘  
V’ey maḥż-ı ḥayāt-ı cāvidānı  ̇̄-i semā‘  
Gel sı  ̇̄ne-i ‘āşıḳda biraz ārām et  
Başdan aşa tā baḥr-i me‘ānı  ̇̄-i semā‘ 
 
74* 
Tā gerden-i cāna geçeli ṭavḳ-ı semā‘  
Dı  ̇̄vāneye döndürdü beni ẕevḳ-i semā‘  
Ẓann eyleme ıżṭırābı firḳatdendir  
Vuṣlatdaki iştiyāḳdır şevḳ-i semā‘ 
 
75* 
Ey Mevlevı  ̇̄ özge bir edādır bu semā‘  
Āsā̠r-ı ẓuhūr-ı kibriyādır bu semā‘ 
Başdan başa ‘ayn-ı Ḥaḳ’dır ehl-i ‘aşḳa  
Mecmū‘a-i vaḥdet-i Ḫudā’dır bu semā‘3 
 

                                                           
* İ; Fı  ̇̄-Ḥarfi’ẓ-Ẓā’ S1, S3; Rubā‘iyyāt Fı  ̇̄-Ḥarfi’ẓ-Ẓā’ S2 
* 72 S1 106b, S2 132a, S3 122a, İ 92b 
1 maḥẓūẓ: melḥūẓ S2 
2 cemāliniñ: cemāliñ S2, İ 
* İ; Fı  ̇̄-Ḥarfi’l-‘Ayn S1, S3; Rubā‘iyyāt Fı  ̇̄-Ḥarfi’l-‘Ayn S2 
* 73 S1 106b, S2 132b, S3 123a, İ 92b 
* 74 S1 106b, S2 132a, S3 123a, İ 92b 
* 75 S1 106b, S2 132b, S3 123a, İ 92b 
3 İ’de, bu rubainin ilk iki mısrası ile sonrakinin son iki mısrası bir rubai olarak verilmiştir. 
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76* 
Ey Mevlevı  ̇̄ maẓhar-ı Ḫudādır bu semā‘  
Āyı  ̇̄ne-i şāhid-i beḳādır bu semā‘ 
Ṣūret degil ‘ayn-ı ma‘nı ̇̄-i vuṣlatdır  
Bezm-i ezel ile āşnādır bu semā‘ 
 
77* 
Ḫoş geldi bugün ḥażret-i cānāna semā‘  
Farż oldu yine ‘āşıḳ-ı ḥayrāna semā‘  
Dildār gelip rubā‘ı  ̇̄ler söyleyerek  
Ṣad ‘işve ile eyledi mestāne sema‘ 
 
78* 
Gel meclise ey yār-i dil-ārām-ı semā‘  
Teşrı  ̇̄fı ̇̄ñe1 müntaẓır bu nā-kām-ı semā‘  
Peymāne-i ḥarfi-i lebiñi2 ‘āşıḳa ṣun  
Ser-mest ede āġāzını encām-ı semā‘  
 
ḤARFÜ’L-ĠAYN* 
 
79* 
Ey Mevlevı  ̇̄ nūr-ı evliyādır bu çerāġ  
Ser-ḫalḳa-i iḫvān-ı ṣafādır bu çerāġ 
Ta‘zı  ̇̄m ile dā’im naẓar eyle aña kim  
Çün merdüm-i çeşm-i āşnādır bu çerāġ 
 
80* 
Rūşenger-i meclis-i ṣafādır bu çerāġ  
Ayı  ̇̄ne-i nūr-ı kibriyādır bu çerāġ  
Gūyā dil-i meydān-ı fenādır bu çerāġ  
Fahriyye-i merdān-ı Ḫudā’dır bu çerāġ 
 

                                                           
* 76 S1 106b, S2 132b, S3 123a, İ 92b 
* 77 S1 106b, S2 132b, S3 123a, İ 92b 
* 78 S1 107a, S2 132b, S3 123a, İ 92b 
1 Teşrı  ̇̄fı  ̇̄ñe: Teşrı  ̇̄fı  ̇̄ne S1, S2, S3 
2 lebiñi: lebini S2, S3 
* İ; Fı  ̇̄-Ḥarfi’l- Ġayn S1, S3; Rubā‘iyyāt Fı  ̇̄-Ḥarfi’l- Ġayn S2 
* 79 S1 107a, S2 133a, S3 123b, İ 92b 
* 80 S1 107a, S2 133a, S3 123b, İ 93a 
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ḤARFÜ’L-FĀ’* 
 
81* 
Ser-çeşme-i āb-ı rūh-efzādır zülf  
Mecmū‘a-i esrār-ı Mesı ̇̄ḥā’dır zülf  
Pūşı  ̇̄de-i Ka‘be-i tecellādır zülf  
Şeh-perr-i sürūş-ı Sidre-peymādır zülf 
 
ḤARFÜ’L-ḲĀF* 
 
82* 
Tā evvel-i evvelde1 baḳıp Ḥażret-i Ḥaḳ  
‘Aşḳ-ı naẓarı ādeme düşmüş el-ḥaḳ  
Ẕātında maḥabbet diyecek insāndır2 
İnsān demek ‘aşḳ demekdir ancaḳ 
 
83* 
Ey cān u dilim dı  ̇̄de-i giryānıma baḳ  
Bir kerre n’olur ḥāl-i perı  ̇̄şānıma baḳ  
Dil oldu esı  ̇̄r-i kākül ü ḫaṭṭ-ı bütān  
Kāfirler eliñde ḳaldı ı  ̇̄mānıma baḳ 
 
84* 
Zülfüñde3 nihān fikr-i hevā-yı ‘āşıḳ  
La‘liñde hemān feyż-i devā-yı ‘āşıḳ  
Āhımdan alıp4 şu‘leyi tı  ̇̄ġ-i nigehiñ  
Çeşminde ‘ayān ‘aks-i belā-yı ‘āşıḳ 
 

                                                           
* İ; Fı  ̇̄-Ḥarfi’l-Fāʼ S1, S3; Rubā‘iyyāt Fı  ̇̄-Ḥarfi’l- Fāʼ S2 
* 81 S1 107a, S2 133a, S3 124a, İ 93a 
* İ; Fı  ̇̄-Ḥarfi’l-Ḳāf S1, S3; Rubā‘iyyāt Fı  ̇̄-Ḥarfi’l-Ḳāf S2 
* 82 S1 107a, S2 133a, S3 124b, İ 93a 
1 evvel-i evvelde: ezelde S2 
2 insāndır: efsānedir S2 
* 83 S1 107a, S2 133a, S3 124b, İ 93a 
* 84 S1 107b, S2 133b, S3 124b, İ 93a 
3 Zülfüñde: Zülfünde S2 
4 alıp: olup S1 
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85* 
Bir dil-bere ‘āşıḳım ki bir ‘āşıḳı ‘aşḳ 
‘Āşıḳlarınıñ cümlesiñiñ sābıḳı ‘aşḳ 
‘Uşşāḳ yolunda maḥv u fānı  ̇̄ ḳalmış 
Bākı  ̇̄ yine rāh-ı ‘aşḳınıñ ṣādıḳı ‘aşḳ 
 
ḤARFÜ’L-KĀF * 
 
86* 
‘Aşḳ olmasa ey dil seni biz neylerdik  
‘Aşḳıñ eliñe biz seni çāker verdik  
Herkes edicek göñlünü maṭlūbuna ‘arż  
Biz göñlümüze ‘aşḳımızı gösterdik 
 
87* 
Her ṭavrımızıñ mebde’i Mevlā diyerek  
Her ẕerrede ḫurşı  ̇̄d-i tecallā diyerek  
Pı  ̇̄ş ü peşe baḳmaz bir alay abdālız  
Girdik yola yā Ḥażret-i Monlā diyerek  
 
88* 
Sācid oluruz sāḳı  ̇̄ye tā‘at diyerek  
Mey-nūş ederiz ‘ayn-ı ‘ibādet diyerek  
Dāreyn ġamından olayım dersen dūr  
Mey-ḫāneye gel sen selāmet diyerek 
 
89* 
 
 
 
 
 
 

                                                           
* 85 S1 107b, S2 133b, S3 124b, İ 93a 
* İ; Fı  ̇̄-Ḥarfi’l-Kāf S1, S3; Rubā‘iyyāt Fı  ̇̄-Ḥarfi’l-Kāf S2 
* 86 S1 107b, S2 133b, S3 125a, İ 93a 
* 87 S1 107b, S2 133b, S3 125a, İ 93b 
* 88 S1 107b, S2 134a, S3 125a, İ 93b 
* 89 S1 107b, S2 134a, S3 125a, İ 93b 



DÎVÂN   420 
 

90* 
Ey Mevlevı  ̇̄ birlikde devām eyle dilek  
Geldikçe ṣadā ḳudūmdan düm düm tek  
Ferdiñ ḳıdemin1 ḳudūmdan aḫẓ eyle  
Vaḥdetde medār alıp semā‘ eyleyerek 
 
ḤARFÜ’L-LĀM* 
 
91* 
Ey zāhid-i ḫuşk eyleme bı  ̇̄-hūde cidāl  
Muḫtac degil saña Ḫudā-yı müte‘‘āl  
Bi’llāh bedel gelir ‘ibādetleriñe  
Bir āh eder ise yār öcünden abdāl 
 
92* 
Ey Mevlevı  ̇̄ ẕāt-ı ism-i a‘ẓamdır dil  
Tā bezm-i ḥarı  ̇̄m-i ḥāṣṣa maḥremdir dil  
Aç gözünü cem‘iyyet ile eyle naẓar  
Kim merdüm-i dı  ̇̄de-i dü ‘ālemdir dil 
 
93* 
Gel ey ṣanem-i ‘işve-pesendim gel gel  
Baḳdırma yola kendi efendim gel gel  
Tā key ġam-ı firḳaṭiñle giryān olayım2  
Çoḳdan beri zār u3 müstmendim gel gel 
 

                                                           
* 90 S1 108a, S2 134a, S3 125a, İ 93b 
1 ḳıdemin: ḳıdemiñ İ 
* İ; Fı  ̇̄-Ḥarfi’l-Lām S1, S3; Rubā‘iyyāt Fı  ̇̄-Ḥarfi’l-Lām S2 
* 91 S1 108a, S2 134a, S3 126a, İ 93b 
* 92 S1 108a, S2 134a, S3 126a, İ 93b 
* 93 S1 108a, S2 134a, S3 126a, İ 93b 
2 olayım: oldum S1 
3 u: -S1 
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ḤARFÜ’L-MI  ̇̄M* 
 
94+ 
Ḫāk-i reh-i çār-yārdir1 dergâhım 
Men bende-i aṣḥāb-ı Resūlu’llāh’ım 
Biñ cān ile evlād-ı Muḥammed ḳuluyum 
Ḫāḳ-i ḳadem-i ‘Alı  ̇̄ Veliyyu’llāhım 
 
95* 
Men bende-i aḥbāb-ı Resūlu’llāhım 
Ne Ḫārı  ̇̄ciyim ne Şi‘ı  ̇̄-i güm-rāhım 
Hem bende-i Bū-Bekr2 ü3 ‘Ömer ‘Osm̠ān’ım 
Hem ḫāk-i reh-i4 ‘Alı  ̇̄ Veliyyu’llāhım 
 
96* 
 
 
                                                       5 
 
 
 
 
 
 
97* 
Herkesde göñül olduġun inkār ederim 
‘Āşıḳlıġı ḫod göñlüme iksā̠r ederim 
Bir dil ki cefa-yı yār ile zār degil 
Bi’llāh aña dil demege6 ār ederim 
 
                                                           
* İ; Fı  ̇̄-Ḥarfi’l-Mı  ̇̄m S1, S3; Rubā‘iyyāt Fı  ̇̄-Ḥarfi’l-Mı  ̇̄m S2 
+ 94 S1 108a, S2 134b, S3 126b, İ 94a 
1 çār-yārdir: çār-yār S2 
* 95 S1 108a, S2 134b, S3 126b, İ 94a 
2 Bū-Bekr: Ebū-Bekr S1 
3 ü: -S2, S3 
4 ḫāk-i reh-i: çāk S2er-i 
* 96 S1 108a, S2 134b, S3 126b, İ 94a 
 S2 زار : زارو 5
* 97 S1 108b, S2 134b, S3 126b, İ 94a 
6 demege: demekle S1 
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98* 
Ey ġamzesi ḫaṣm-ı1 cān-ı cümle ‘ālem 
Olduñ yine bı  ̇̄-amān-ı cümle ‘ālem 
Günden güne efzūn edip fitneleri 
Ḳaydında degil amān-ı cümle ‘ālem 
 
99* 
Sırr-ı dil-i merdān-ı Ḫūdā’yım2 ‘aşḳım 
Bir nükte-i bı  ̇̄-çūn ü çerāyım ‘aşḳım 
Göñlümden eder ḫiṭāb dildār baña 
Esrār-ı cenāb-ı kibriyāyım ‘aşḳım 
 
100* 
Ben dergehine fütāde mestim geldim 
Göñlüm gibi yek-pāre şikestim geldim 
Bir ‘āşıḳ-ı dı  ̇̄rı  ̇̄neñüm3 ey sāḳı  ̇̄-i ‘aşḳ 
Tā dil-şüde-i bezm-i Elest’im geldim 
 
101* 
Men ‘āşıḳ-ı dil-ber-i perı  ̇̄-ruḫsārım 
Göstermeyeli yüzün4 zebun-ı zārım 
Etmez benim ile ẕerrece ünsiyyet 
Evlād-ı beşer olduġuma bı  ̇̄zārım 
 
102* 
 
‘I  ̇̄sā’ya müşābih ise çeşm-i yārim  
Ḳalmadı Müselmānlıḳ ile bāzārım  
Benzerse eger zülf-i siyāh-ı yāre  
Şāhid oluñuz ki bende-i zünnārım 
 

                                                           
* 98 S1 108b, S2 135a, S3 126b, İ 94a 
1 ḫaṣm-ı: ḫaṣm u İ 
* 99 S1 108b, S2 135a, S3 126b, İ 94a 
2 Ḫūdā’yım: Ḫūdā-yı S1 
* 100 S1 108b, S2 135a, S3 126b, İ 94a 
3 dı  ̇̄rı  ̇̄neñüm: esı  ̇̄rı  neñüm S1 
* 101 S1 108b, S2 135a, S3 127a, İ 94a 
4 yüzün: yüzünden İ 
* 102 S1 108b, S2 135a, S3 127a, İ 94b 
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103* 
Ḫoş vaḳt idi ol ki yār ile hem-dem idim  
Şeb-tābe-seḥer meclisine maḥrem idim  
Yādına gelir mi ey dil ol demler kim  
Her gūşe Behişt idi vü ben ‘Ādem idim 
 
104* 
Men cām-ı vücūdu ḫurd u1 ḫāşāk etdim  
Ol sāġarı reng-i levnden pāk etdim 
Cān verdim o2 dil-beriñ yolunda ammā  
Aṣlıma yetiştim bu teni ḫāk etdim 
 
ḤARFÜ'N-NŪN* 
 
105* 
Maṭlūbunu cānān edene ‘aşḳ olsun  
Her ẕerrede seyrān edene ‘aşḳ olsun  
Maḳṣūd olan bildigine ermekdir 
I  ̇̄mānını iḥsān edene ‘aşḳ olsun 
 
106* 
Her cānibi ma‘mūr olana ‘aşḳ olsun  
Her nüktede Manṣūr olana ‘aşḳ olsun  
Her söyledigi3 Ḥaḳḳ olana ‘aşḳ olsun4  
Ẕikri ile meẕkūr olana ‘aşḳ olsun 
 

                                                           
* 103 S1 109a, S2 135a, S3 127a, İ 94b 
* 104 S1 109a, S2 135b, S3 127a, İ 94b 
1 u: -S2 
2 o: ol S2 
* İ; Fı  ̇̄-Ḥarfi’n-Nūn S1, S3; Rubā‘iyyāt Fı  ̇̄-Ḥarfi’n-Nūn S2 
* 105 S1 109a, S2 135b, S3 127b, İ 94b 
* 106 S1 109a, S2 135b, S3 127b, İ 94b 
3 söyledigi: dedigi S1 
4 ‘aşḳ olsun: eyva’llāh S1, S2, S3 
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107* 
‘Aşḳ ile egerçi doldu hep kevn ü mekān  
Lākin ese̠ri ‘ādem ile oldu ‘ayān  
Ser-çeşme-i ‘aşḳ olup vücūd-ı inṣān  
‘Ālemlere cümle andan etdi sereyān 
 
108* 

  
 
109* 
Yā Rab ne belāyimiş bu ṣubḥ-ı hicrān  
Kim leyle-i pür-ẓalāmdan verdi nişān  
Ḥasret başıma ṣabāḥı etdi zindān  
Efġān bu sevādı  ̇̄-i siyehden efġān 
 
110* 
Peymāne dönüp bezmde ḫandān ḫandān  
Gül-ġonce-i teşne açdı bustān bustān  
Alay-ı ṣafā göründü leşker leşker  
Dil-ber ser-i bezme geldi raḳṣān raḳṣān 
 
111* 
Dil geldi ser-i kūyuña1 giryān giryān  
Bir kez naẓar et ḥāliñe ḫandān ḫandān  
Bı  ̇̄-çāre-i dergehiñdir üftādeñdir 
Ey pādşehim mürüvvet iḥsān iḥsān 
 

                                                           
* 107 S1 109a, S2 135b, S3 127b, İ 94b 
* 108 S1 109a, S2 135b, S3 127b, İ 94b 
* 109 S1 109b, S2 136a, S3 127b, İ 95a 
* 110 S1 109b, S2 136a, S3 127b, İ 95a 
* 111 S1 109b, S2 136a, S3 127b, İ 95a 
1 kūyuña: kūyuna S2 
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112* 
Ṣūfı  ̇̄ çaġırır Ḫudā’yı sübḥān sübḥān  
Zāhidlere vird oldu ġufrān ġufrān  
Lākiñ ne güzel nükte-i rācihdir ki 
‘Āşıḳlarıñ evrādı da iḥsān iḥsān 
 
113* 
Olsun nice bir dı  ̇̄de giryān giryān  
Bir kez naẓar et ḥāline1 ḫandān ḫandān  
Yoḳ kimse şikāyet etmege ey ẓālim  
Senden sañadır yine bu efġān efġān 
 
114* 
Ey ẕātına āyı  ̇̄ne yine2 ẕātı olan  
Āyātına nāẓır yine āyātı olan  
Şems-i ruḫuñ ey meh bu ḳadar ẓāhir iken  
Ayrı mı olur kemı  ̇̄ne ẕerrātı olan 
 
115* 
Oldu yine meclis-i semā‘-ı merdān  
Ḫurşı  ̇̄di utandırdı şu‘ā-ı merdān  
Bir aḫẕ u ‘aṭā ki kimseniñ yoḳdur eli  
Dildār ḫırı  ̇̄dār-ı metā‘-ı merdān 
 
116* 
Şādım ki ġam u elemle yār oldum men  
Ḫūn-ı cigerimle bāde-ḫˇār oldum men  
Hicrān ile ol rütbede me’lūfum kim  
Müstaġni-i vuṣlat-ı nigār oldum men 
 

                                                           
* 112 S1 109b, S2 136a, S3 128a, İ 95a 
* 113 S1 109b, S2 136a, S3 128a, İ 95a 
1 Bir kez naẓar et ḥāline: Etmez mi bizi ol gül S2  
* 114 S1 109b, S2 136b, S3 128a, İ 95a 
2 āyı  ̇̄ne yine: yine āyı  ̇̄ne İ 
* 115 S1 109b, S2 136b, S3 128a, İ 95a 
* 116 S1 110a, S2 136b, S3 128a, İ 95b 
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117* 
Ey devlet-i cāvidān ‘izzet senden  
Üftāde-i ‘aşḳa luṭf u1 rif‘at senden  
Ḫa’if mi olur nālegerān-ı derdiñ 
Feryād bizden ise ‘ināyet senden2 
 
118* 
‘Āşıklara iḥsān u ‘ ināyet senden  
Hem cevr ü cefā ḳahr u melāmet senden  
Üftādeleriñ arada yoḳdur ṣun‘u  
Bu nāz u niyāz u3 vaṣl u firḳat senden 
 
119* 
Ta çend ola hecriñ ile bu cān giryān  
Göz yaşı batıp olur gözüm4 ḳan giryān  
Olmaz mısın ey ġonce-i ḫandān ḫandān  
Tā key5 gezeyim ġamıñla giryān giryān 
 
ḤARFÜ’L-VĀV* 
 
120* 
Sı  ̇̄nemde yanar nār-ı tecellādır bu  
Tekrı  ̇̄m olunan ‘Ādem-i ma‘nādır bu  
Fetḥiñde Felātūn-ḫıred ‘ācizdir  
Dil nāmına bir nükte-i ġarrādır bu 
 

                                                           
* 117 S1 101a, S2 136b, S3 128a, İ 95a 
1 u: -S1 
2 Mısra ahrem vezniyle yazılmıştır. 
* 118 S1 110a, S2 136b, S3 128a, İ 95b 
3 u: -S1 
* 119 S1 110a, S2 137a, S3 128a, İ 95b 
4 Göz yaşı batıp olur gözüm: Gözyaşı bütün görmeden olur S2 
5 key: ki İ 
* İ; Fı  ̇̄-Ḥarfi’l-Vāv S1, S3; Rubā‘iyyāt Fı  ̇̄-Ḥarfi’l-Vāv S2 
* 120 S1 110a, S2 137a, S3 128b, İ 95b 
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121* 
Şābāş güzel devlete erdiñ ey serv  
Ta ṣaḥn-ı ḥarı  ̇̄m-i vaṣla girdiñ ey serv  
Ben cānımı verdim nigeh-i dildāra  
Sen bu naẓara ‘aceb ne verdiñ ey serv 
 
122* 
‘Ayı  ̇̄ne-i mihr-i ẓātsın ey meh-rū  
Nūr-ı siyeh-i ism-i celāliñ gı  ̇̄sū  
Rūşen-naẓarān ‘aṭf-ı nigāh etse görür  
Her ḫalḳa-i zülfü bir żamı  ̇̄r-i yā-hū 
 
123* 
Ḫaṭdır deme Ḳur’ān-ı tecellādır bu  
Tevḥı  ̇̄d-i cemāle medd-i “illā”dır bu  
Ruḫsārına ḳarşı zülf ḥalḳa ḥalḳa  
Söyler bu ḳadar dehān açıp hū hū hū 
 
124* 
Göñlüm nereden düşdü saña ey meh-rū  
Teng oldu bu sevdālı başıma her sū  
Bir yerde ḳarār eyleyemem ṣubḥa degin 
Zehr oldu iki dı  ̇̄deme ṭatlı uyḳu1 
 
125* 
Geldi seḥerı  ̇̄ yanıma ol āteş-rū  
Ser-çeşme-i ḫurşı  ̇̄d gibi elde sebū  
Yüzün yüzüme ḳoyup dedi gūşuma kim  
Bı  ̇̄-çāre güneş doġdu nedir bu uyḳu 
 

                                                           
* 121 S1 110a, S2 137a, S3 128b, İ 95b 
* 122 S1 110a, S2 137a, S3 128b, İ 95b 
* 123 S1 110b, S2 137a, S3 128b, İ 95b 
* 124 S1 110b, S2 137b, S3 128b, İ 96a 
1 uyḳu: uyḫu S1, İ 
* 125 S1 110b, S2 137b, S3 128b, İ 96a 
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ḤARFÜ’L-HĀʼ* 
 
126* 
Faḳrında ṣafāsın bulana eyva’llāh  
Ẕevḳiyle fenāsın1 bulana eyva’llāh  
Ser-mest-i cemāl olanlara ‘aşḳ olsun  
‘Aşḳında Ḫudā’sın bulana eyva’llāh 
 
127* 
Ol āfete oldum olalı üftāde  
Hep raḫt u bisāṭı vermişimdir2 bāda 
Dil ġarḳa-i ḫūn olup fütāde-ġalṭān  
Tā ḥaşr-ı niyāza dek gider feryāda 
 
128* 
Ey ġamzesi āteş-zen-i cān-ı fitne  
Nūr-ı ruḫu ḫurşı  ̇̄d-i cihān-ı fitne  
Başdan başa devrān ḫarāb oldu daḫı  
Geçmez mi zamān-ı bı  ̇̄-amān-ı fitne 
 
129* 
Yā Rab baña aġyārıñı3 aġyār eyle  
Maḥv eyle beni varlıġıñı var eyle  
Bildir beni baña “men ‘aref”4 ḥaḳḳı-çün  
Maḥcūb ḳoma maḥrem-i esrār eyle 
 

                                                           
* İ; Fı  ̇̄-Ḥarfi’l-Hā’ S1, S3; Rubā‘iyyāt Fı  ̇̄-Ḥarfi’l-Hā’ S2 
* 126 S1 110b, S2 137b, S3 129a, İ 96a 
1 fenāsın: ṣafāsın İ 
* 127 S1 110b, S2 137b, S3 129a, İ 96a 
2 vermişimdir: vermiş idi S1 
* 128 S1 110b, S2 137b, S3 129a, İ 96a 
* 129 S1 110b, S2 138a, S3 129a, İ 96a 
3 aġyārıñı: aġyārını S2, İ 
4 “men ‘aref”: Hadis-i Şerif. “Kendisini bilen Rabb’ini bilir.” 
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130* 
Dil geldi elinde ‘arż-ı ḥāl-i dı  ̇̄vāne  
Çoḳ yandı yaḳıldı ol şeh-i devrāna  
Żabṭ etmege kim ḳādir o şekvāgeri kim 
Hem mest ola hem ‘āşıḳ u1 hem dı  ̇̄vāne 
 
131* 
Baḳ ṣūfi-i bı  ̇̄-dimāġıñ endı  ̇̄şesı  ̇̄ne  
Tezvı  ̇̄r ḳurar ehl-i diliñ pı  ̇̄şesı  ̇̄ne  
Vermem ḫum-ı ‘aḳl-ı Feylosofānı daḫı  
Ben bezm-i diliñ kemı  ̇̄ne bir şı  ̇̄şesı  ̇̄ne 
 
132* 
Ḥāşā ki cihānda sen gibi dil-ber ola  
Ḥāşa ki bu ḥüsn ile saña beñzer ola  
Yoḳ fitnede aḳrānı siyeh kākülünüñ2  
Vardır deyü sevdāda olan kāfir ola 
 
133* 
Yādıma gelip firāḳ-ı dil-ber bu gece  
Yutdum yine ṣubḥa dek zehirler bu gece  
Yandı yüregim ḳan ile doldu baġrım  
Ateşlere düşdü dı  ̇̄de-i ter bu gece 
 
134* 
Eyvāh belā-yı hecre düşdüm eyvāh  
Sevdāya düşürdü beni ġam-ı vā-veylāh  
Herkes baña dı  ̇̄vāne deyü ṭa‘n eyler  
Aḥvālimi kimse bilmez illa'llāh 
 

                                                           
* 130 S1 111a, S2 138a, S3 129a, İ 96a 
1 u: -S2, İ 
* 131 S1 111a, S2 138a, S3 129a, İ 96b 
* 132 S1 111a, S2 138a, S3 129a, İ 96b 
2 kākülünüñ: kākülüñ S1 
* 133 S1 111a, S2 138a, S3 129b, İ 96b 
* 134 S1 111a, S2 138b, S3 129b, İ 96b 
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135* 
Hı  ̇̄ç kimseye yoḳ minnetimiz dünyāda  
Hem ḳalmadı hı  ̇̄ç maṭlebimiz ‘ukbāda  
Allāhı  ̇̄leriz dünye vü ‘uḳbā ne demek1  
Mevlāyı  ̇̄leriz sāye-i Mevlānā’da 
 

136* 
Dil-ber bizi giryān eder eyva’llāh  
Gitdikçe perı  ̇̄şān eder eyva’llāh  
Abdāl-ı rıżāyız ḳapuṣunda Esrār  
Neyler ise iḥsān eder eyva’llāh 
 

137* 
Ey dı  ̇̄delerim durma hemān ḳan aġla  
Yād et o gülü ḳana boyan ḳan aġla  
Bu bezm-i fiġan her zaman girmez ele  
Ey sāġar-ı dilde ḳana ḳan ḳan aġla 
 
ḤARFÜ’L-YĀ’* 
 

138* 
Dil oldu ezelde ‘āşıḳ-ı Muṣtafevı  ̇̄  
Cān oldu ġulām-ı ceẕbe-i Murtażavı  ̇̄  
El-ḥamd bir cem‘a refı  ̇̄ḳ olduḳ ki 2 
Hem Bekrı  ̇̄ vü hem Mevlevı  ̇̄yim3 hem ‘Alevı  ̇̄ 
 

139* 
Manṣūr rümūz-ı “lā”yı4 taḥḳı  ̇̄ḳ etdi  
“İllā”yı ḥaḳı  ̇̄ḳat ile tevfı  ̇̄ḳ5 etdi  
Mecẕūb-ı maḥabbet ol idi ‘ālemde  
Her sözde cenāb-ı ‘aşḳı tasdı  ̇̄ḳ etdi 
 

                                                           
* 135 S1 111a, S2 138b, S3 129b, İ 96b 
1 demek: demekdir İ 
* 136 S1 111b, S2 138b, S3 129b, İ 96b 
* 137 S1 111b, S2 138b, S3 129b, İ 96b  
* İ; Fı  ̇̄-Ḥarfi’l-Yā’ S1, S3; Rubā‘iyyāt Fı  ̇̄-Ḥarfi’l-Yā’ S2 
* 138 S1 111b, S2 138b, S3 130a, İ 96b 
2 Mısra ahrem vezniyle yazılmıştır.  
3 Mevlevı  ̇̄yim: Mevlevı  ̇̄ vü S2 
* 139 S1 111b, S2 139a, S3 130a, İ 97a 
4 "lā"yı: Mevlāyı S2 
5 tevfı  ̇̄ḳ: tedḳı  ̇̄ḳ S2 
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140* 
Manṣūr cenāb-ı ‘aşḳa teslı  ̇̄m oldu 
Dārı aña taḫtgāh-ı tekrı  ̇̄m oldu 
Dı  ̇̄vāne rümūz-ı ‘aşḳı ta‘rı  ̇̄f içün 
‘İndiñde fedā ḳażāya taḳdı  ̇̄m oldu 
 
141* 
Oldum mey-i ‘aşḳıñla ḫarāb ey sāḳı  ̇̄ 
Ser-tābe-ḳadem ġarḳ-ı şarāb ey sāḳı  ̇̄ 
Mey ver ġam-ı ferdāyı lisāna alma1  
‘Aynımda degil rūz-ı ḥesāb ey sāḳı  ̇̄ 
 
142* 
Mey ver baña luṭf eyle amān ey sāḳı  ̇̄ 
Meyle bulurum ġamdan amān ey saḳı  ̇̄ 
Mey-nūş edelim bir iki gün ‘ālemde 
Āḫir oluruz ḫāke nihān ey sāḳı  ̇̄ 
 
143* 
Ey dil seni yār bı  ̇̄-nevā etmedi mi 
Ṣoñra bu ḳadar va‘d-i vefā etmedi mi 
Bir gün eder elbetde devāsın iḥsān 
Bir ẕerrece derd-āşnā etmedi mi 
 
144* 
Sāḳı  ̇̄2 yine etdi teng ü pür-şūr beni 
Mey vermedi ḳılmayınca maḥmūr beni 
Ġam olmasa ẕevḳ neydigin bilmezdim3  
Vı  ̇̄rāneligim eyledi ma‘mūr beni 
 

                                                           
* 140 S1 111b, S2 139a, S3 130a, İ 97a 
* 141 S1 111b, S2 139a, S3 130a, İ 97a 
1 alma: añma S1 
* 142 S1 112a, S2 139a, S3 130a, İ 97a 
* 143 S1 112a, S2 139a, S3 130a, İ 97a 
* 144 S1 112a, S2 139b, S3 130a, İ 97a 
2 Sāḳı  ̇̄ yine: Yine sāḳı  ̇̄ S2 
3 bilmezdim: bilmezidim S2 
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145* 
Şeyḫim reh-i Mevlevı  ̇̄’de Ġālib oldu  
Feyż-i nefesi ‘āleme vāhib oldu  
Esrār egerçi1 bı  ̇̄-nevādır ammā  
Bir çāker-i ḫānedān-ı Sā̠ḳıb oldu 
 
146* 
Ey fetḥ eden ‘ilm-i pı  ̇̄rde ṭarz-ı nevı  ̇̄ 
Olmaz bu ḳadar Mesn̠evı  ̇̄ye şerḥ-i ḳavı  ̇̄  
Bi’llāh ṭarı  ̇̄ḳ-i Mevlevı  ̇̄’de birsin 
Yā Ḥażret-i şeyḫ Rusūḫı  ̇̄-i Anḳaravı  ̇̄ 
 
147* 
Gördükçe seniñle gezdigim rāhları  
Eflāke çıḳar derūnumuñ āhları  
Bilseydiñ eger firāḳıñ ile ḥālim  
Bekletmez idiñ bu sāli2 bu māhları 
 
148* 
Mevlevı  ̇̄ rāhına ḥaḳḳā yeni devlet geldi  
Pādşāh-ı fuḳarā ḳutb-ı maḥabbet geldi  
Yine ref‘ oldu livā-i kerem-i Mevlānā  
Leşker-i ḳudret ile ḫusrev-i himmet geldi 
 
Temmet* 
  

                                                           
* 145 S1 112a, S2 139b, S3 130b, İ 97a 
1 egerçi: gerçi S1 
* 146 S1 112a, S2 139b, S3 130b, İ 97b 
* 147 S1 112a, S2 139b, S3 130b, İ 97b 
2 sāli: sāl S2 
* 148 S2 139b; -S1, S3, İ 
* S1; -S2, S3, İ 
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BEYİTLER 
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EBYĀT* 
 
1* 
mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün 
Semā‘-ı Mevlevı  ̇̄ gösterdi bende “se̠mme vechu’llāh”1 
Ben o mihrāb döndükçe bu devrān dönse çevrilmem 
 
2* 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātūn fā‘ilün 

 
3* 
müstef‘ilātün müstef‘ilātün 

 
4* 
fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 
Farḳdan geçmez envār-ı maḥabbet doluyuz  
Seveniñ de ḳuluyuz sevmeyeniñ de ḳuluyuz 
 
5* 
mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün 
Bileydim sevmez idim sevdigimi bilmedi bilmem  
Gözüm görmüş göñül sevmiş özüm bilmişdir bilmem 
 
Temmet*  

                                                           
* S1; -S2, S3, İ 
* 1 S1 112a; -S2, S3, İ 
1 “se̠mme vechu’llāh”: Kir’ân-ı Kerîm, Bakara Suresi, Ayet: 115. “Nereye dönerseniz) Allâh’ın yüzü, zâtı oradadır.” 
* 2 S1 112b; -S2, S3, İ 
* 3 S1 112b; -S2, S3, İ 
* 4 S1 112b; -S2, S3, İ 
* 5 S1 112b; -S2, S3, İ 
* S1; -S2, S3, İ 
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MESNEVİLER 
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1* 
MESN̠EVİYYĀT-I ḤAMDİYYE-İ ESRĀR DEDE* 
 
Bi‘smi’llāhi’r-Raḥmāni’r-Raḥı  ̇̄m  
 
mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün fe‘ūlün 
Bi-ḥamdi’llāh dedim “elḥamdüli’llāh”1 
Ki böyle ḥamd eder kendüye Allāh 
 
Yine ḥamd2 eyleyen ḥamd eyleyendir  
Bu ḥamdi ibtidādan söyleyendir 
 
Demiş elḥamdüli'llāh ibtidādan  
Ki ḥamd eden Ḫudā olsun Ḫudā’dan 
 
Ḫudā ḥamd etmiş idi ḥażretine  
Bu söz gelmezdi ḫalḳıñ ḳudretiñe 
 
Se̠nā etmiş yaratmış kāʼinātı 
Eder evṣāf-ı ẕātı vü3 ṣıfātı 
 
Ḥamidden dem olunca cüzʼ-i aʻzam  
Nefesle oldu teʼyı  ̇̄d ibn-i ādem 
 
Nefesde ḥamd içündür ādemi de  
Ḫudā'dan ādeme oldu demi de4 
 
Pes ādem her ne dese ḥamd-i Ḥaḳ’dır  
Süḫan medḥi Ḫudā’dan bir sebaḳdır 
 
Cihānda söylenip söylenecekler  
Ḫudā’nıñ medḥiñe tesbı  ̇̄ḥiñ eyler 
 
                                                           
* 1 S1 112b, S2 139b, İ 98a; -S3 
* S2; Mesn̠eviyyāt S1; Mesn̠eviyyāt-ı Esrār Dede El-Mevlevı  ̇̄ İ 
1 “elḥamdüli’llāh”: Kur’an-ı Kerîm, Fatiha Suresi, Ayet: 1. “Allah’a hamd olsun.” 
2 Yine: -S1 
3 ẕātı vü: ẕātını S1, İ 
4 İ; -S1, S2 
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Bu mevcūdāt-ı maṣnū‘āt-ı eşyā 
Ederler ḥamd-i Ḥaḳḳ’ı bı  ̇̄-muḥābā 
 
Ḫudā’dan ẓāhir oldu ibtidā‘ ḥamd  
Kemāl-i ṣun‘una ḳıldı Ḫūdā ḥamd 
 
O ḥamdiñ nūrudur nūr-ı Muḥammed  
Ki nāmı oldu ānıñ nūr-ı Aḥmed 
 
“Fe-külli’l-ḫalḳı1 min-nūri”2 buyurdu  
Ḫudā ol nūr ile dünyāyı ḳurdu 
 
Çün oldu āşikār ‘ālemle3 ‘Ādem  
O ḥamdiñ nūru oldu ‘Ādeme dem 
 
Bu ‘ālemle bu ‘Ādem ṣūret-i ḥamd  
Bu ṣūretden göründü ṣūret-i ḥamd 
 
Ẓuhūrātı4 ẓuhūr etdirdi5 Mevlā  
Ale’t-tertı  ̇̄b6 ḫalḳ oldu temāmā 
 
Velākin her merātibde müsellem  
Tecellı  ̇̄ eyledi7 ol ḥamd-i aḳdem  
 
Merātib ‘ālem ü ‘ādemde mevcūd  
Tecellı  ̇̄ etdi anda ism-i Maḥmūd 
 
Velı  ̇̄ ol isme vardır çoḳ müẓāhir  
Kimisi mü’miñ oldu kimi kāfir 
 
Olan mü’miñ eder ı  ̇̄mānına ḥamd  
Olan kāfir eder küfrānına ḥamd 
 

                                                           
1 ḫalḳı: Ḥaḳḳı S2 
2 “Fe-külli’l-ḫalḳı2 min-nūri”: Hadis-i Şerif. “Herşeyi bir nurdan yarattı.” 
3 ‘ālemle: ‘ālemde S1 
4 Ẓuhūrātı: Ẓuhūrāt-ı S2 
5 etdirdi: ederdi S1 
6 tertı  ̇̄b: terkı  ̇̄b S1 
7 eyledi: -S1 
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Kimisi devletine ḥamd ederler  
Kimisi ẕilletine ḥamd ederler 
 
Kimisi ḥamd eder ki kām-rānım  
Kimisi ḥamd eder ki nā-tüvānım 
 
Kimisi ḥamd eder ṣad kāse-ḫˇāna  
Kimisi rāżıdır bir pāre nāna 
 
Kimisi ġāfil-i ḥamd ü se̠nādır  
O ḥamd olmasa bilmez kim hebādır 
 
Velı  ̇̄kiñ ġafleti de bir tecellı  ̇̄  
Bu ni‘met eylemiş anı tesellı  ̇̄ 
 
Olup meşġūl mülk ü ni‘met ile  
Ber-ā-berdir o ni‘met1 midḥat ile 
 
Edip bir ḥāmide Allāh ḥürmet  
Verir ġāfillere de māl ü ni‘met 
 
O ‘ārifler ki aṣḥāb-ı naẓardır  
Tehı  ̇̄ baḳmaz cihāna pür-‘iberdir 
 
Görünce ni‘meti herkesde ḥaḳḳā  
Bilir kim nūr-ı ḥamd etmiş tecellā 
 
Bi-ḥamdi’llāh ki feyż-i Mevlevı  ̇̄den  
Erişip nūra çeşmim ḳıldı rūşen 
 
Maḳām-ı pāk-i Maḥmūd'a erişdim  
Ḳoyup mevcūdu maḳṣūda erişdim 
 
Ne semte eyledimse ‘atf-ı diḳḳat  
Göründü çeşmime nūr-ı ḥaḳı  ̇̄ḳat 
 
Kemı  ̇̄ne ẕerreden envār gördüm  
Gözümü göñlümü bı  ̇̄dār gördüm 
                                                           
1 ni‘met: ni‘mete S1 
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Naẓar ḳıldım ki ‘ālemde ne kim var  
Bütün müstaġraḳ-ı deryā-yı dı  ̇̄dār 
 
Diledim ki edem ḥamd ol ‘atāya  
O iḥsān u o luṭf-ı bı  ̇̄-nihāye 
 
Velı  ̇̄ gördüm ki yoḳdur ġayrı mevcūd  
Bir olmuş ḥāmid-i ḥamd ile Maḥmūd 
 
Temevvüc ḳıldı deryā-yı fütūḥāt  
Göñülde cūş etdi baḥr-i āyāt 
 
Başımdan aşdı deryālar gibi ‘aşḳ  
Lebimden ṭaşdı ṣaḥbālar gibi ‘aşḳ 
 
Maḥall-i gevher-i dı  ̇̄dār oldum  
Muḥı  ̇̄t-i ḳulzüm-i esrār oldum 
 
Doġardı ṭıfl-ı ma‘nı  ̇̄ Meryem-i dil  
Mesı  ̇̄ḥā oldu her ḥarf-i dem-i dil 
 
Maḥabbet başladı "hel min-mezı  ̇̄d"e  
Göründü yüzüne fetḥ-i cedı  ̇̄de 
 
2* 
NA‘T-I NEBI  ̇̄* 
 
mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün fe‘ūlün 
Elā ey āyet-i “innā fetaḥnā”1  
Beni ḳıldıñ fütüvvetiñle gūyā 
 
Elā ey aṣl-ı aṣl-ı aṣl-ı ‘ālem  
Elā ey müntehā-yı devr-i ‘ādem 
 

                                                           
* 2 S1 113b, S2 141a, İ 99b; -S3 
* İ; Na‘t-ı Ḥażret-i Faḫr-i ‘Ālem Ṣalla’llâhü ‘Aleyhi Ve-Sellem S2 
1 “innā fetaḥnā”: Kurân-ı Kerîm, Fetih Suresi, Ayet: 1. “Biz hakikat sana apaşikâr bir fetih yolu açtık.” 
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Vücūd-ı noḳṭa-i perkār-ı maḫlūḳ  
Maḳāmıñ1 lā-mekānı oldu mesbūḳ 
 
Cihāna etmeseydiñ sen tecellı  ̇̄  
Ẓuhūr etmez idi Mūsā vü ‘I  ̇̄sā 
 
Cihān sensin zamān sensin mekān sen 
Yine bu eve maḥallinde nihān sen 
 
Seni2 yād etdi Ḳur’an evvel ey şāh  
Muḥammed’den murād “el-ḥamdüli’llāh”3 
 
Çü nūr-ı ẕāt olur ismiñde lāmi‘ 
Bütün esmā yine ol isme rāci‘ 
 
Ṣıfātıñ ẕāt u ẕātıñ ẕāt4 el-ḥaḳ  
Sözüñ Ḳur’ān yüzüñ āyāt el-ḥaḳ 
 
Seniñ vaṣfıñ5 hemān vaṣf-ı Ḫudā’dır  
Ḫudā’nıñ vaṣfı vaṣf-ı Muṣṭafā’dır6 
 
Muḥammed ismi7 oldu ism-i a‘zam  
Müsemmāsı heme esmāya aḳdem 
 
Muḥammed maẓhar-ı ẕāt-ı İlāhı  ̇̄  
Muḥammed cümle esmānıñ penāhı 
 
Muḥammed menba‘-ı deryā-yı esmā 
Muḥammed gevher-i ‘ummān-ı illā 
 
Muḥammed muḫliṣ-i cān-ı muvaḥḥid  
Muḥammed ḫālis ı  ̇̄mān-ı muvaḥḥid8 

                                                           
1 Maḳāmıñ: Maḳāmın S2 
2 Seni: Beni S1 
3 “el-ḥamdüli’llāh”. Kur’ân-ı Kerîm, Fatiha Suresi, Ayet: 2. “Hamd olsun âlemlerin Rabbi olan Allah’a.” 
4 Ṣıfātıñ ẕāt u ẕātıñ ẕāt: Ṣıfātıñ ẕāta vü ẕātıñ ẕāta S1 
5 vaṣfıñ: O vaṣfıñ S2 
6 Muṣṭafā’dır: Muṣṭafā S1 
7 ismi: ism S1 
8 muvaḥḥid: vāḥid S1 



441  ESRÂR DEDE 
 

 
Muḥammed olmasa tevhı  ̇̄d olmaz  
Muḥammed olmasa1 temcı  ̇̄d olmaz 
 
Müfı  ̇̄d olmaz hezārān “lā” vü “ı  ̇̄llā”  
Aña lāzımdır istisn̠ā vü illā 
 
3* 
VE LEHU 
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

 
 

 
 

                                                           
1 Muḥammed olmasa: Muḥammedsiz eḥad İ 
* 3 S1 114a; -S2, S3, İ 
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4* 
 
ḤİKĀYET-İ MANẒŪME 
 
mefā‘ı  ̇̄lün mefā‘ı  ̇̄lün fe‘ūlün 
Cenāb-ı Şeyḫ Ferı  ̇̄dü’d-dı  ̇̄n-i ‘Aṭṭār  
Bu gūne eylemiş kim neşr-i esrār 

                                                           
* 4 S1 123b; -S2, S3, İ 
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Şeh-i Ġaznevı  ̇̄’ken Sulṭān Maḥmūd  
Felek dergāhına olmuş ruḫ-sūd1 
 
Hezārān şevḳet ü ḥaşmetle nā-gāh  
Çıḳar geşt ü güzāra bir gün ol şāh 
 
Görür vı  ̇̄rāne içre bir fütāde  
Ki vermiş ‘aḳlını dı  ̇̄vāne yāde 
 
Serinde tāc edip köhne külāhı 
Zemı  ̇̄n-i tı  ̇̄re olmuş taḫtgāhı 
 
Ġam-ı ‘aşḳı ile dı  ̇̄vānelikde  
Yıḳılmış derd ile dı  ̇̄vānelikde 
 
Aşıp başına envā‘-ı felāket  
Taḳılmış boynuna ṭavḳ-ı melāmet 
 
Ḫarāb-ender-ḫarāb-ı yār olmuş  
Velākin maḥzen-i esrār olmuş 
 
Durup ḫayli zamān etdi naẓar şāha2  
Ne bir dem verdi ṣayḳal āh vāha 
 
Dedi Sulṭān Maḥmūd ey cevān-merd  
Neden müstevlı  ̇̄ oldu saña bu derd 
 
Ġamı kim verdi kimden āh edersin 
Nedendir nāle-i her-gāh edersin 
 
Bir āh etdi dedi ol maḥrem-i rāz  
Ki ey şāh-ı ḥarı  ̇̄m-i gülşen-i nāz 
 
Gidiñ bu nemed-i pāre külāhı  
Bilirdiñ ol zamān sen de bu rāhı 
 

                                                           
1 Mısra vezne uymuyor. 
2 Mısra vezne uymuyor. 
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Eger vı  ̇̄rāne olsaydı maḳāmıñ  
Göreydiñ bu ḫarābıñ ṣubḥ u şāmıñ 
 
O dem añlar idiñ āh u fiġānım 
Ne çekdigiñ vücūd-ı nā-tüvānım 
 
Düşeydiñ bir zamān derd-i firāḳa  
Su’āl etmez idiñ merd-i firāḳa 
 
Velākin şāhsın şādı  ̇̄ligiñ var  
Belā-yı ġamda āzādı  ̇̄ligiñ var 
 
‘Aselle mūm çün şı  ̇̄r ü şekerdir  
Yanıp ayrılmasañ da bı  ̇̄-ḫaberdir 
 
Velı  ̇̄ çün şem‘ ederler bı  ̇̄-nevāyı  
Yanarken fehm evvel mā-cerāyı 
 
Misā̠liñdir seniñ ey nāz-perver 
Ki bilmezsiñ göñüller ne çekerler 
 
Baḳıp aḥvāl-i dervı  ̇̄şāna aṣlā  
Deme şāhım bu ne ḥālet ne sevdā 
 
İçine girmeyince añlamazsıñ  
Girip anlar iseñ ġayra demezsiñ 
 
Olurṣun sen daḫı bir merd-i ‘āşıḳ  
Bilirsiñ neymiş ol dem derd-i ‘āşıḳ 
 
Budur maḳṣūd şāh-ı Mevlevı  ̇̄’den  
Cüdā etmeye rāh-ı Mevlevı  ̇̄’den 
 
Bizi de ‘āşıḳāna eyle maḥrem  
Ḳılıp Esrār’a esrārını hem-dem 
 
Eder eslāf pür-şı  ̇̄rı  ̇̄n ḥikāyet  
Ki nā-aḫlāka gelsiñ vecd ü ḥālet 
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Demişlerdir ki bir dervı  ̇̄ş nā-gāh  
Görür Mecnūn-ı mesti zār u āvāh 
 
Suʼāl edip dedi ki ey birāder  
‘Aceb sinn-i yaşındasın bu demler 
 
Cevābında dedi ol merd-i ṣādıḳ  
Ki biñ ḳırḳa erişdi sinnim ‘āşıḳ 
 
Olup dervı  ̇̄ş ol güftār ṣanemden  
Dedi ey bı  ̇̄-şu‘ūr-ı nābe-sāmān 
 
Zehı  ̇̄ dı  ̇̄vānelik ancaḳ olur bu  
Saña Mecnūn demek şāyeste yā-hū 
 
Cevābında dedi Ḳays-ı süḫan-dān  
O biñ yıldan murād ol demdir ey cān 
 
Ki bir kerre baḳıp yüzüme Leylı  ̇̄  
Baña etmiş idi ḥüsn-i tecellı  ̇̄ 
 
O ḳırḳ yıl daḫı ‘ömrümdür ki yek-ser 
Telefdir cümlesi hepçe ber-ā-ber 
 
Çekip çil sāl hicrān u firāḳı  
Tüketdim mā-cerāyı iştiyāḳı 
 
Benimle yār bir dem hem-dem oldu  
Hezārān sāl ‘ömrüm ol dem oldu 
 
Eger olduñsa bir dem yāre vāṣıl  
Odur ‘ömrüñden ey dervı  ̇̄ş ḥāṣıl 
 
Eger taḥṣı  ̇̄l ederseñ ‘ömr-i Nūh’u  
Velı  ̇̄ bulmazsañ ol demden fütūḥu 
 
Düşersiñ āḫir ol ṭūfāna sen de  
Ki ġarḳ olmuş günler hep geçende1 
                                                           
1 Mısra vezne uymuyor. 
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Ḥayāt-ı cāvidāndır vāṣıl-ı yek-dem1  
O bir demdir murād-ı ḫalḳ-ı ‘ālem 
 
Mesı  ̇̄ḥā bir dem oldu ol dem ile 
Cihānı ḳıldı iḥyā bir dem ile 
 
O demle demlenen Esrār olmaz  
O cāmı nūş eden mey-ḫor olmaz 
 

                                                           
1 Mısra vezne uymuyor. 
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