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TAKDİM

Değerli okurlarımız,

Türk edebiyatının zirve ismi Şeyh Galip’ten Türk müziğinin büyük ustası 
Dede Efendi’ye farklı sanatkârların emeği ve katkısıyla vücuda gelip 
tekâmül etmiş müstesna bir kaynağı ilgililerin istifadesine sunmanın 
kıvancını yaşıyoruz. Bu eserin, Zeytinburnu’nun tarihsel hafızasında 
önemli bir yeri olan Yenikapı Mevlevihânesi menşeli olması da bizim 
için ayrıca anlamlıdır. Şeyh Galip tarafından Yenikapı Mevlevihânesi’nde 
tertip edilip buraya vakfedilen ve daha sonra hasar görmesi üzerine yine 
Yenikapı Mevlevihânesi mensuplarından Hammamîzâde İsmail Dede 
Efendi’nin restore edip günümüze ulaşmasını sağladığı mecmua titiz bir 
araştırma ve inceleme sonucunda neşrediliyor. 

Mevlevi âyinleri, yapıları itibariyle Türk müziğinin en kompleks 
ve incelikli eserleri arasında yer almaktadır. Âyin-i şeriflerin güfte 
kaynaklarına baktığımızda da edebiyat tarihinin klasikleşmiş eserleri 
karşımıza çıkmaktadır. Sanat tarihimiz açısından müzik ve edebiyatın 
kesiştiği noktada ayrıcalıklı bir konuma sahip olan bu eserler, bilindiği 
üzere, asırlar boyunca meşk geleneği içerisinde nesilden nesile 
aktarılmıştır. Âyinlerin orijinal içeriklerine dair de az sayıda yazılı kaynak 
mevcuttu. Ancak tarihsel süreç içerisinde alfabenin, nota sisteminin, 
müzik yazısının değişmesi sonucunda bu kaynaklardan istifade etmek 
oldukça zorlaşmış durumdaydı. En önemli otantik kaynakların tek 
nüsha olmaları da ayrı bir mânia teşkil ediyordu ve orijinal vesikalardan 
yararlanmak neredeyse imkânsız hale gelmişti. Bu çalışmayla birlikte, 
Mevlevi âyinleri güftelerinin başta gelen yazılı kaynaklarından birini 
günümüz sanatçılarının ve araştırmacılarının istifade edebileceği tarzda 
ve herkesin ulaşabileceği şekilde yayımlıyoruz. Şeyh Galip ve Dede Efendi 
gibi sanat tarihinin mühim aktörlerinin elinden çıkmış olması dolayısıyla 
mecmua tarihsel ve sanatsal açıdan emsalsiz bir kıymete sahiptir. 



Mecmuaya düşülen icra kayıtları ise bizi tarihte başka bir yolculuğa 
çıkaracak niteliktedir. Bu kayıtlardan kimisi âyinlerin ilk defa nerede 
ve ne zaman icra edildiklerine ışık tutarken bir tanesi de 1925 yılında 
Mevlevihâneler kapatılırken Yenikapı Dergâhı’nda icra edilen son âyini 
anlatarak tarihe tanıklık ediyor. Tüm bu hususiyetleri itibariyle elinizdeki 
çalışmanın geçmiş ve gelecek arasında bir köprü olacağına inanıyorum.  

Bu kitabın yanında, Mevlevi âyinleri konusunda yine sanat tarihimizin en 
önemli kaynaklarından birinin daha gün yüzüne çıkmasından mutluluk 
duyuyoruz. Neyzen Emin Dede tarafından tertip edilmiş olan Mevlevi 
âyinleri mecmuasının da Hamparsum notadan ve eski yazıdan günümüz 
notalarına ve alfabesine aktarılmış şekli aynı özen ve hassasiyetle 
hazırlanarak ilgililerin istifadesine sunulmuş olacak. Mevlevi âyinleri 
üzerindeki tahrifatın arttığı, âyinlerin bağlamlarından koparıldıkları 
bir zaman diliminde, sahih kaynaklara dayalı böylesi çalışmaları kamu 
yararına sunmayı Zeytinburnu Belediyesi olarak tarihe ve kültürümüze 
karşı bir borç addediyoruz. 

İstanbul Üniversitesi bünyesinde yürütülen ve T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ile Belediyemiz tarafından desteklenen “Türk Müziği ve 
Edebiyatında Mevlevi Kültürü” başlıklı proje sonucunda ortaya çıkan bu 
eserlerin kültür ve sanat hayatımıza yeni bir soluk getirmesini temenni 
ediyorum. Şeyh Galip’ten geriye kalan bu yâdigârı sizlere takdim ederken, 
tek nüshası şahsi kütüphanesinde bulunan yazmayı neşredilmek üzere 
araştırmacılara ulaştıran Prof. Dr. Nasır Abdülbaki Baykara’ya, kitabın 
hazırlık sürecinde emek ve destek veren bilim insanları ile kurumlara 
teşekkür ederim.  

Hoşça bakın zâtınıza…

 Ömer Arısoy
 Zeytinburnu Belediye Başkanı
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ŞEYH GALİP’İN TERTİP ETTİĞİ MEVLEVİ ÂYİNLERİ  
MECMUASI HAKKINDA

MURAT SERDAR SAYKAL

Bu kitap, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Zeytinburnu Belediyesi’nce 
desteklenen ve İstanbul Üniversitesi tarafından yürütülen “Türk Müziği ve 
Edebiyatında Mevlevi Kültürü” projesi kapsamında gerçekleştirilen bilim-
sel araştırma-geliştirme faaliyetleri neticesinde vücuda geldi. “Türk Müzi-
ği ve Edebiyatında Mevlevi Kültürü” projesinin başlıca gayelerinden biri, 
Mevlevi âyinlerinin otantik kaynakları niteliğindeki iki önemli mecmuayı 
günümüz alfabesi ve nota sistemine aktararak bilim insanları ile sanatçı-
ların hizmetine sunmaktı. Bu amaç doğrultusunda Mevlevi müziği ustalar 
silsilesinin son büyük temsilcilerinden Neyzen Emin Dede’nin (Mehmet 
Emin Yazıcı) âyin-i şerifleri derleyerek tertip ettiği Hamparsum notalı 
mecmua, günümüzde kullanılan nota sistemine aktarıldı ve nota altındaki 
güftelerin basit transkripsiyonları yapıldı. 

Projeye esas teşkil eden diğer kaynak ise Şeyh Galip tarafından tertip 
edilip daha sonra başka ustaların eklemeleriyle son şeklini alan mecmua-
dır. Elinizdeki kitap, Şeyh Galip’in tertip ettiği mecmuadaki âyin-i şerif güf-
telerinin neşrini içermektedir. Kitapta ayrıca söz konusu güftelerin Fars-
ça-Türkçe, Arapça-Türkçe ve Türkçe dil-içi tercümeleri yer almaktadır. Tüm 
ilgililerin istifade edebilmesi maksadıyla güftelerin transkripsiyonlarının 
yanında günümüz Türkçesi ile anlam tercümelerine de ayrı bir bölümde 
yer verildi. Ancak hemen baştan belirtelim ki bu şiir tercümelerindeki tek 
maksadımız güftelerin anlamlarını merak eden araştırmacılara ve okurla-
ra yardımcı olmaktır. Ne tam olarak şiir tercümesi amaçlanmaktadır ne de 
âyin güftelerinin Türkçeleştirilmesi söz konusudur. Belirttiğimiz gaye doğ-
rultusunda Farsçaya ve Arapçaya âşinâ olmayan araştırmacılara ve okur-
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lara kolaylık sağlamak adına bu 
tercümeler serbest tarzda hazır-
lanmıştır. 

Şeyh Galip’in tertip ettiği 
âyin-i şerif güfte mecmuası tek 
nüshadır ve hâlen Nasır Abdül-
baki Baykara’nın şahsi kütüp-
hanesindedir. Çalışmamızda bu 
değerli kaynağı kamuya açarak 
günümüz araştırmacıları ve sa-
natçılarının istifadesine sunmayı 
amaçladık. Mecmuanın bir kop-
yasını bize vererek çalışılmasına 
ve neşrine imkân tanıdığı için 
Nasır Abdülbaki Baykara’ya olan 
minnet ve şükranlarımızı hemen 
başta belirtmek isteriz.  

Mecmuanın fiziksel özellik-
leri, muhtevası ve hikâyesi hak-
kında genel bir çerçeve çizecek 
olursak şunları kaydedebiliriz. 
Mecmua 210x165 mm. ölçü-
lerindedir. Yazı alanı muhtelif 
ölçülerdedir. Satır sayıları da 

âyinlerin tertibinden dolayı değişkenlik arz etmektedir. Eser, varaklara 
önceden verilmiş numaralara göre, II+137 varaktır. Bu numaralar, varak-
ların b yüzlerine yazılmıştır. Bu durumda yeniden bir numaralama yap-
mak mümkünse de biz mevcut varak numaralarını esas almayı tercih et-
tik. Sadece IIb’de yer alan fihrist sayfası (bkz. fotoğraf 1) tezhipli, cetvelli 
ve altın varaklıdır. Eserin diğer sayfalarında herhangi bir tezyinat yoktur. 
Makamlara ait bölümleri gösteren başlıklar (makam isimleri) ile eserle-
rin künyeleri kırmızı mürekkeple yazılmıştır. 136b’de ise küçük bir çelenk 
içerisinde, mecmuayı hazırlayan Şeyh Galip’e ait ketebe kaydı (bkz. fotoğ-
raf 2) bulunmaktadır. Mecmuada, âyin güftelerinin dışında ayrıca Mesne-
vi’den ve Divan-ı Kebir’den beyitler de bulunmaktadır. Ancak sonradan ek-
lendiği anlaşılan bu beyitler âyin literatürü dışında kaldıkları için buraya 
aktarılmamıştır. 

Fotoğraf 1: IIb’de yer alan 
fihrist sayfası
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Mecmuanın başında, Ia’da, 
eser hakkında bilgi veren 
önemli bir kayıt mevcuttur. Bu 
kayıtta, mecmuayı 1200 (1785-
1786) tarihinde Şeyh Galip’in 
hazırlayıp Yenikapı Mevlevihâ-
nesi’ne vakfettiği, mecmuanın 
zamanla su görmesi sebebiyle 
okunamaz hale geldiği, 1239 (1823-24) senesinde yine Yenikapı Mevle-
vihânesi mensuplarından Derviş İsmail (Dede Efendi) tarafından nüsha-
nın tamir edildiği bilgileri yer almaktadır: 

Bu mecmaʿa-yı laṭīfi biñ iki yüz tārīḫinde Şeyḫ Ġālib Efendi merḥūm 
taḥrīr edip Yeñiḳapı Mevlevīḫānesine vaḳf eylemişdir. Sinīn-i 
vāfireden beri āb-zede ve ḳırāʾat olunması müşkil olduġundan biñ 
iki yüz otuz ṭoḳuz senesinde Yeñiḳapı bendegānından Dervīş İsmāʿīl 
müceddeden taʿmīr ve taḥrīr eylemişdir. Vāḳıf-ı merḥūm Şeyḫ Ġālib 
Efendi’yi duʿā-yı ḫayr ile yād buyuralar. 

Bahsedilen tarih, Şeyh Galip’in henüz Yenikapı Mevlevihânesi’nde çile-
de iken bu mecmuayı hazırladığını göstermektedir. 1784 yılında Konya’ya 
giderek Hz. Mevlânâ Dergâhı’nda çileye giren Şeyh Galip daha sonra Çelebi 
Efendi’nin verdiği izinle İstanbul’a dönerek çilesini Yenikapı Mevlevihâne-
si’nde 1787 (h. 1201) senesinde tamamlamıştır. Mecmuanın bu tarihten 
bir sene önce tertip edildiği ifade edildiğine göre, Şeyh Galip bu mecmuayı 
hazırlarken henüz çilesini tamamlamamış bir Mevlevi dervişidir. 

Yine aynı kayıtta, mecmuanın zamanla su gördüğü için okunamaz du-
ruma geldiği ve Yenikapı Mevlevihânesi mensuplarından Derviş İsmail 
tarafından tamir edildiği ifade edilmektedir.  Burada bahsedilen Derviş İs-
mail’in, Türk musikisinin büyük üstadı Hammamîzâde İsmail Dede Efendi 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu dönemde Yenikapı Mevlevihânesi’ne mensup 
başka bir kişinin de Derviş İsmail olarak anılabileceği ve bu durumun sa-
dece bir isim benzerliği olabileceği de düşünülebilir. Ancak mecmuada, 
bestesi Hammamîzâde İsmail Dede Efendi’ye ait âyinler kaydedilirken de 
kendisi Derviş İsmail şeklinde anılmıştır. Mesela 49b’de bulunan Sabâ Bû-
selik Âyin’in ve 55b’de bulunan Hüzzâm Âyin’in kaydında bestekâr, Derviş 
İsmail olarak belirtilmiştir. Dede Efendi’ye ait olduğu bilinen bu âyinlerin 
kaydında da aynı ifadenin kullanılması, mecmuanın tamirini yapan kişinin 
Hammamîzâde İsmail Dede Efendi olduğunu göstermektedir. 

Fotoğraf 2:  
136b’de bulunan Şeyh Galip’e ait 

ketebe kaydı
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Eserin en sonunda, 137a’da 
bulunan vakıf kaydında (bkz. fo-
toğraf 3) ise mecmuanın seksen 
varak olarak hazırlandığı, daha 
sonraki varakların âyinler dışın-
da Hz. Mevlânâ’ya ait beyitlerin 
kaydedilmesi için boş bırakıldığı, 
dönem itibariyle mevcut âyinle-
rin tamamının kaydedildiği, daha 
sonradan bestelenmesi muhte-
mel âyinler için de boş sayfalar 
ayrıldığı ve mecmuanın makam 
sıralamasına göre düzenlendiği 
ifade edilmektedir. Bu, aslında 
musiki mecmualarında genel 
olarak kullanılan bir yöntemdir. 
Mecmua hazırlanırken, Rast ma-
kamından başlamak üzere, her 
makama bir miktar yer ayrılır. 
Eserler bestelendikleri makama 
göre kaydedilir. Eğer bir makam-
da kaydedilecek eser yoksa da o 
makama sayfa(lar) ayrılır, ileride 
bu makamda eser tertip edilme-

si ihtimali ve düşüncesine binaen bu sayfalar boş bırakılır. Bu mecmuada 
da aynı yolun izlendiğini görüyoruz. Nikrîz, Pesendîde, Şehnâz, Hicâzkâr 
ve Mâhur gibi birçok makama sayfalar ayrılmıştır. Ancak bu makamlarda 
âyin bestelenmediği için bu sayfalar boştur. Mecmuada toplam yüz üç say-
fa boş bırakılmıştır. 

Mecmuadaki âyinlerin tamamı Şeyh Galip ve Dede Efendi tarafından 
kaydedilmemiştir. Şeyh Galip, mecmuayı hazırladığı sırada bestelenmiş ve 
icra edilmekte olan âyinleri kaydetmiştir. Daha sonra Dede Efendi de hem 
kendi bestelerini hem de Şeyh Galip’ten sonra tertip edilen başka âyinle-
ri kaydetmiştir. Dede Efendi’den sonra bestelenen âyinleri kimlerin kay-
dettiğini tespit etmek mümkün olmamakla beraber, mecmuanın aşağıda 
zikrettiğimiz vakıf kaydında vurgulanan kıstaslardan hareketle, bu ekle-
melerin Yenikapı Mevlevihânesi post-nişînlerinin nezaretinde yapıldığını 
düşünebiliriz.  

Fotoğraf 3: 137a’da 
bulunan vakıf kaydı



MEVLEVİ ÂYİNLERİ MECMUASI  -  13

Şeyh Galip’in mecmuayı tamamlamasından sonra bestelenen kimi 
âyinler de Dede Efendi dışında başka kalemlerce mecmuaya sonradan ek-
lenmiştir. Misal: Zekâi Dede’nin Sûzinâk Âyin’i, 4 Zilhicce 1302 (14 Eylül 
1885) tarihinde ilk olarak icra edilmiş ve bu tarih kaydıyla beraber mec-
muaya eklenmiştir. Bu tarihte Dede Efendi veya Şeyh Galip hayatta değil-
dir. Doğal olarak bu kaydı ekleyen kişi, mecmuanın vakıf kaydında işaret 
edildiği gibi, Yenikapı Mevlevihânesi dervişlerinden biridir ve dönemin 
şeyhinin bilgisi ve onayıyla bu âyini mecmuaya eklemiştir.

Netice itibariyle baktığımızda, Şeyh Galip tarafından tertip edilen bu 
mecmuanın, boş bırakılan makam bölümlerine sonraki yıllarda yapılan 
eklemelerle genişletildiği görülmektedir. Bu hususiyeti dolayısıyla da ilgili 
mecmua ayrı bir kıymete sahiptir. 

Vakıf kaydında ayrıca yeni eklenecek âyinlerin bestelendikleri makama 
ayrılan sayfalara yerleştirilmesi, Hz. Mevlânâ dışında hiç kimseye ait beyit 
yazılmaması özellikle tembihlenmiştir. Ayrıca yeni âyin eklenecekse mut-
laka Mevlevihânedeki post-nişînin onayının alınması, mecmuanın dergâh-
tan dışarı çıkarılmaması ve sadece burada mütalaa edilmesi gerektiği de 
belirtilmiştir.  25 Şaban 1239 (25 Nisan 1824) tarihli bu vakıf kaydının, 
mecmuanın Dede Efendi tarafından tamir edildiği tarih olduğunu kabul 
edebiliriz. Dolayısıyla bu yazı da kendisinin el yazısı olmalıdır.

Eserin başında iki adet fihrist sayfası yer almaktadır. Ib’de yer alan fih-
rist sade ve tezhipsizdir. Mecmuada yer alan ancak Şeyh Galip’ten ve Dede 
Efendi’den sonra bestelenen âyinlerin de sayfaları belirtilmiş olduğundan, 
bu fihristin sonradan hazırlandığı anlaşılmaktadır. İkinci fihrist ise IIb’de 
bulunmaktadır. Cetvelli, tezhipli ve varaklı bir sayfa olarak hazırlanmış bu 
fihristte her makama ayrılan bölümün sayfa numaraları verilmiş, âyinler 
ayrı ayrı gösterilmemiştir. Bu ikinci fihristin, mecmuayı tamir eden Dede 
Efendi tarafından hazırlanmış olması ihtimal dâhilindedir.   

Mecmuanın musiki tarihi açısından önemli bir hususiyeti de bazı âyin-
lerin sonlarına düşülen kayıtlarda, o âyinin ilk olarak hangi tarihte ve hangi 
Mevlevihânede icra olunduğunun belirtilmiş olmasıdır. Mesela Zekâi Dede’ye 
ait Sûzinâk Âyin’in sonundaki kayda göre, bu eser ilk olarak Yenikapı Mevle-
vihânesi’nde 4 Zilhicce 1302 (11 Temmuz 1891) tarihinde icra edilmiştir. 

37a’da yer alan bir kayıt ise “Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine 
ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun”un, 
yani tekke ve zâviyeleri kapatan kanunun çıkışıyla beraber faaliyetleri sona 
eren Yenikapı Mevlevihânesi’nde icra olunmuş son âyini anlatmaktadır:
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Tekye ve zāviyeleriñ seddi için çıkarılan ḳānūnuñ vermiş 
olduğu mühletiñ soñ günü olan … Perşembe günü Yeñiḳapı 
Mevlevīḫānesi’niñ muḳābele gününe rastlamışdı. O gün Şeyḫ Bāḳī 
Bey, ḳudūm-zen Zekāʾī Dede-zāde Ḥāfıẓ Aḥmed Efendi ve neyzen 
başı Raʾūf Yektā Bey’iñ hużūrlarıyla yapılan bu vedāʿ muḳābelesinde 
Zekāʾī Dede Efendi’niñ işbu Iṣfahān āyīni oḳunmuşdu.

O gün gerek muṭrıbda gerek semāʿ-ḫānede ḥākim olan rūḥ ṣanki bu 
ṣoñ muḳābele ile bundan ṣoñra yapılamayacaḳ olan muḳābeleleriñ 
hepsine şāmil ve bedel bir gün yaşatmaḳdı. Āyīn ḥaḳiḳaten parlaḳ 
ve süregeldigi şekilde cereyān etmiş, āyīni müteʿāḳib muʿtād vechile 
odalara ġurub ġurub ṭoplanılmış faḳaṭ āyīniñ devām-ı şiddetine 
mevcūd olan neşʾe ve şeṭāret ġarīb bir ḥüzne inḳılāb etmiş idi. 

Bi-ş’nevīd ey dūst-ān īn dāstān
Ḫod ḥaḳīḳāt naḳl-i ḥāl-i mā’st ān

Bende-i Mevlevī İbnü’ş-Şeyḥ ʿAbdülbāḳī ʿOs̱mān Ṣalāḥaddīn. 16 
Temmuz 1926, Eskişehir.

Kanunun tekkelere tanımış olduğu kapanma mühletinin son günü, Ye-
nikapı Mevlevihânesi’nin âyin günü olan Perşembeye denk gelmiş ve o 
gün son Mevlevi mukabelesi icra edilmiştir. Yenikapı Mevlevihânesi Şeyhi 
Bâki Efendi (mecmua şu an şahsi kütüphanesinde yer alan Nasır Abdül-
baki Baykara’nın dedesi) riyâsetindeki bu âyinde Neyzenbaşı olarak Rauf 
Yekta Bey ve Kudümzen Hafız Ahmet Efendi de (Ahmet Irsoy) bulunmuş-
tur. İcra edilen âyin ise Ahmet Irsoy’un babası Zekâi Dede’ye ait Isfahan 
makamındaki eserdir.

Mecmuanın sonunda bulunan ve daha önce bahsettiğimiz vakıf kaydın-
da, genel olarak musiki mecmualarıyla ilgili, devrinin önemli bir kaidesi 
vurgulanmaktadır. Sadece âyin kaydı için düzenlenmiş bu esere başka 
bir şey yazılmaması gerektiği anlatılırken “Âyin-i şerif mecmuasına ilâhî 
ve ilâhî mecmuasına beste ve rubâî yazılmasının yanlış olduğu herkesin 
malumudur” denilerek musiki mecmualarında dikkat edilmesi gereken 
önemli bir husus vurgulanmaktadır. Bu ayrımın dinî ve gayr-ı dinî müzik 
olarak yapılmamış olması dikkat çekicidir. Çünkü âyin mecmuasına ilâhî 
kaydedilmesi de münasip görülmemektedir. 

Mevlevi âyinleri, bilindiği gibi, dört selâmdan oluşmaktadır. Bunlardan 
ikinci ve dördüncü selâmların güfteleri, birkaç istisna dışında aynıdır. 
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Sulṭān-ı menī sulṭān-ı menī
Ender-dil ü cān īmān-ı menī
Der-men bi-demī, men zinde şevem
Yek cān çi şeved ṣad cān-ı menī

şeklindeki bu güfte hemen hemen bütün âyinlerin ikinci ve dördüncü 
selâmlarını oluşturur. Yine aynı şekilde bütün âyinlerin üçüncü selâmında, 
tekrarlanan bir diğer güfte de “Ey ki hezār āferīn” ile başlayandır.1 Mec-
muada âyin güfteleri kaydedilirken bu kısımlar her seferinde tekrarlan-
mamış, sadece “Sulṭān-ı menī ilā āḫirihi” veya “Ey ki hezār āferīn ilā āḫiri-
hi” şeklinde belirtilmiştir. Bu şekildeki kayıtlardan maksat, ilgili güftelerin 
zaten mecmuanın başka yerlerinde yazılı olduğu, bu sebeple tekrar yazıl-
malarına gerek duyulmadığıdır. Biz de metni yayına hazırlarken mecmu-
anın orijinaline sadık kalmak adına bu kısımları aynı şekilde aktardık ve 
güftelerin geri kalan kısımlarını eklemedik. 

Mecmuayı yayına hazırlarken genel itibariyle orijinal tertibine sadık 
kaldık. Esasa taalluk etmeyen bazı ufak düzenlemelerimiz ise şunlardır: 
Mecmuaya âyin güfteleri kaydedilirken genellikle ikinci ve üçüncü selâm-
ların baş kısımlarına “Selām-ı S̱ānī” ve “Selām-ı S̱ālis̱” yahut “Bend-i S̱ānī” 
ve “Bend-i S̱ālis̱” şeklinde, ilgili kısmın kaçıncı selâma/bende tekabül et-
tiğini açıklayan, ara başlık niteliğinde ifadeler konulmuş, birinci yahut 
üçüncü selâmların/bendlerin başına ise herhangi bir başlık kaydı düşül-
memiştir. Biz, okurlara kolaylık sağlamak ve hazırladığımız metni siste-
matize etmek adına ilgili selâmların/bendlerin başlarına, o âyinde selâm 
ifadesi kullanılmışsa [Birinci Selām] – [Dördüncü  Selām], bend ifadesi 
kullanılmışsa [Birinci Bend] – [Dördüncü  Bend] gibi küçük eklemeler-
de bulunduk. Bizim tarafımızdan hazırlanan metinde bu ve buna benzer 
yapılan tüm düzenlemeler köşeli parantezler içerisine alınmış, orijinal 
metin haricinde eklemeler oldukları bu şekilde belirtilmiştir.  Öte yandan, 
mecmuada toplam 38 adet âyin-i şerif bulunmaktadır. Hem kullanım kolaylığı 
sağlamak hem de sistematik bir inceleme ve yoğunluk analizi2 yapabilmek 
adına âyinlere mecmuadaki sıralarına göre numara verilmiştir. Her âyin-
de yer alan selâmların/bendlerin başlarına da âyin numarasının yanında 

1 Mecmuadaki ilk âyin olan Rast Âyin’de “Ey ki hezār āferīn” ile başlayan şiirin, aslında 
âyinlerde okunmayan beyitleri de kaydedilmiştir. Sadece iki beyti âyinlerde okunan 
bu şiirin mecmuadaki söz konusu kayıtta yer alan hali on iki beyittir.

2 Mecmuada yer alan âyin güfteleri hakkında Kadir Turgut tarafından kapsamlı bir muhteva, 
şekil ve yoğunluk analizi hazırlanmıştır. Bu inceleme, bizim yazımızı takip eden sayfalarda 
yer almaktadır. 
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alt numaralar atanmıştır. Söz gelimi 28. sırada bulunan Bestenigâr Âyin’in 
üçüncü selâmına “28.3” şeklinde numara atanmıştır. Âyinlerin başlıkları-
nın hemen sol tarafına ise köşeli parantezler içerisinde varak numaraları 
eklenmiştir. Misal:

28 [57B] BESTENİGĀR ĀYİ̄N-İ ŞERİ̄F

28.1 [BİRİNCİ SELĀM]

Güftelerin çeviriyazılarında ise aşağıdaki örnekte görüleceği üzere te-
rennümler italik fontla, çeşitli şiirlerden alınan mısralar ise normal yazı 
fontuyla gösterilmiştir. 

Ey Ḫālıḳ-ı heft āsumān der-mānde-em feryād res
yār hey sulṭān-ı men

V’ey rāzıḳ-ı pīr ü civān der-mānde-em feryād res
yār hey sulṭān-ı men

Mecmuadaki çeviriyazı sistemine ve metin neşrinde takip edilen yön-
teme dair detaylı açıklamalar ise Kadir Turgut’un inceleme yazısında yer 
almaktadır. 

Neyzen Emin Dede tarafından hazırlanan nota mecmuasındaki güfte-
ler ile Şeyh Galip mecmuasında yer alan güfteler arasında bazen farklılık-
lar da görülebilmektedir. Mesela Kutbu’n-Nâyî Osman Dede’ye ait Hicâz 
Âyin’in üçüncü selâmındaki güfteler iki kaynakta tamamen birbirlerinden 
farklıdır. Başka âyinlerde de bu seviyede olmasa da farklılıklar mevcuttur. 
Biz çalışmalarımızda her iki mecmuayı da kaydedildikleri şekilde aktar-
maya dikkat ettik.

“Türk Müziği ve Edebiyatında Mevlevi Kültürü” projesi kapsamında ele 
alınan diğer eser olan ve Neyzen Hacı Emin Dede tarafından hazırlanan 
Hamparsum nota mecmuası ile beraber, musiki alanında oldukça önemli 
kaynak görevi ifa edecek bu eserin bugüne kadar intikalini sağlayan ve 
bize de eser üzerinde çalışmamız için izin veren Nasır Abdülbaki Bayka-
ra’yı tekraren yâd ederek kendisine şükranlarımı arz ederim. Projeyi yü-
rüten İstanbul Üniversitesi’ne, projeyi maddi ve manevi destekleyen T.C. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile proje çıktılarını kitaplaştıran Zeytinburnu 
Belediyesi’ne, süreç içerisinde birlikte çalıştığımız Ruhi Ayangil, Ali Şükrü 
Çoruk, Osman Kırklıkçı, Özata Ayan, Kadir Turgut, Gökhan Gökmen, Mü-
cahit Kaçar, Şerif Eskin, Yasemin Karakuş, Beyza Terzi Sarı, Sevim Güldür-
mez ve Ömer Arslan’a teşekkür ederim.
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Fotoğraf 4: Mecmuadan örnek bir güfte kaydı. Yukarıdaki 
sayfada Sultan III. Selim’in Sûzilârâ makamındaki âyin 
bestesinin güfte ve terennümleri yer almakta.





MEVLEVİ ÂYİNLERİ MECMUASI  -  19

ŞEYH GALİP’İN HAZIRLADIĞI  
MEVLEVİ ÂYİNLERİ MECMUASI’NDA YER ALAN 
GÜFTELERİN MUHTEVA, ŞEKİL VE YOĞUNLUK ANALİZİ

KADİR TURGUT

Metin Neşrinde Takip Edilen Yöntem
Şeyh Galip’in hazırladığı Mevlevi âyinleri mecmuası çeviriyazı ile yayı-

na hazırlandı. Bu güftelerin çeviriyazımında ve telaffuzunda bazı güçlük-
lerle karşılaşıldı. Söz konusu güçlükler aşağıda anlatıldığı şekilde aşıldı ve 
bahsedilen yöntemle güfte metinleri neşredildi.

Çeviriyazılı metin hazırlanırken âyinlere mecmuadaki sıralarına göre 
1’den 38’e kadar numara verildi. Aşağıdaki tablolarda yer alan “Âyin No” 
ifadeleri, mecmuadaki âyinlere verilen sıra numaralarını ifade etmektedir. 
Ayrıca her âyinin başlığında köşeli parantez içinde âyinin yer aldığı va-
rak numarası yazıldı. Ardından köşeli pazantez içinde âyinin bestekârı ve 
makamı verildi. Daha sonra âyinin bendleri/selâmları âyin numarasıyla 
birlikte numaralandırılarak verildi. Mecmuada yer verilmemiş olan bend/
selâm başlıkları köşeli parantez içerisinde eklendi. 

Güftelerde şiir metinleri düz fontla, terennümler italik fontla yazıldı. Aynı 
şiire ait mısralar birbirini takip edecek şekilde dizildi. Ancak mısra aralarına 
ya da mısra içine eklenmiş terennümler aynı yerde italik olarak yazıldı. 

Mecmuadaki güftelerin şairleri, nazım biçimleri, vezinleri tespit edile-
rek kaydedildi. Âyin bestelerinde kullanılan şiirler birçok açıdan incelendi. 
Bu incelemeler sonunda aşağıda verilen tablolar ve sonuçlar elde edildi.

Çeviriyazı, İmlâ ve Telaffuz
Çeviriyazı
Mecmuada Arap harfli yazılmış güfteler aşağıdaki çeviriyazı alfabesi ile 

aktarıldı. 
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ا a, ā, e ء ʾ ب b, p پ p ت t

ث s̱ ج c, ç چ ç ح ḥ خ ḫ

د d ذ ẕ ر r ز z ژ j

س s ش ş ص ṣ ض ḍ, ż ط ṭ

ظ ẓ ع ʿ غ ġ ف f ق ḳ

ك k, g, ñ ڭ Ñ گ g, ñ ل l م m

ن n ه h, a, e و v, v, u, ū, 
ü, o, ö,

ی y, ı, i, ī, ė َـ a, e

ِـ ı, i ُـ o, ö, u, ü

İmlâ
Çeviriyazılı metnin imlâsında ayrıca aşağıdaki ilkeler dikkate alındı. 

1. Türkçede yerleşik olarak kullanılan kelimeler yaygın şekilleriyle ya-
zıldı. 

2. Arapça ve Farsça ibarelerdeki bütün önekler ve sonekler tire (-) 
işareti ile ayrıldı. Ancak

a. Arapça irablar
b. Arapça zamirler
c. Farsça fiillere eklenen şahıs ekleri
d. Farsça teklik eki olan (ī)
e. Kaynaştırma sesleri 

ek işlevinde olsa bile tire ile ayrılmadı. 

3. Düşen seslerin yerine kesme (‘) işareti konuldu.

Telaffuz
Metinlerde, çoğunlukla ünlüleri gösterecek harekeler bulunmadığın-

dan, bulunduğu durumlarda da üç harekenin bütün ünlüleri ayrıntılı ola-
rak göstermemesinden dolayı, ünlülerin telaffuzu için başka dayanaklar 
ve standartlar tespit etmek gerekmiştir. Bu bağlamda, güftelerin eski icra-
lara uygun ve tutarlı okunması için şu kaynaklara başvurulmuştur: 
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1) Mecmuadaki âyinlerin icra edilmiş ilk sesli kayıtları
Mecmuadaki âyinlerin birçoğunun icra kaydına bugün ulaşılabilmekte-

dir. Ancak Latinize yazı etkisinden uzak ve Mevlevihânelerin kapatılmasın-
dan önceki icraya yakın olabilecek ilk kayıtlara önem verildi. Mecmuadaki 
âyinlerden dördü Kani Karaca ve biri de Münir Nurettin Selçuk tarafından 
seslendirilmiştir. Bu kayıtlardaki telaffuzlar çeviriyazı için kaynak olarak 
kullanılmıştır.

2) Mecmuada bulunmayan, erken dönemlerde seslendirilen müzik 
eserlerindeki ortak güfte ve sözler
Birçok Mevlevi âyininde, buradaki güftelerin bazıları geçmektedir. Bu 

âyinlerden bazıları yukarıda bahsedilen tarzda sesli olarak icra edilip ka-
yıt altına alınmıştır. Bu kayıtlar da telaffuz için kaynak kabul edilmiştir. 
Ayrıca bu âyinlerin bestekârlarından ya da aynı dönemlerden kalan diğer 
müzik eserlerinin sesli kayıtları da bu güftelerin telaffuzu için kaynaklık 
etmektedir.

3) Erken dönemlerde yapılan çeviriyazı örnekleri 
Latin harflerinin kullanılmaya başlamasından hemen sonra yapılan 

kimi yayınlarda bazıları Şeyh Galip mecmuasında yer alan güftelerin La-
tin harfleriyle yazılışlarına ve telaffuzlarına rastlanmaktadır. Örneğin 
Rauf Yekta Bey’in çabalarıyla 1934-1939 yılları arasında ayrı ciltler ha-
linde basılan Türk Musikisi Klasiklerinden Mevlevi Ayinleri adlı eserde bu 
mecmuada bulunan birçok güfteye Latin harfleriyle yer verilmiştir. Yine 
Tâhirü’l-Mevlevî’nin Mesnevi Şerhi’nin müellif hayattayken 1950 yılında 
yapılan ilk baskısında Latin harfli okunuşlara da yer verilmiştir. Bu mec-
muadaki güftelerde de yer alan Mesnevi’nin ilk beyitlerinin çeviriyazısı 
için Tâhirü’l-Mevlevî’nin Mesnevi Şerhi kaynak olmuştur. Bunun dışında 
Latin harfleriyle basılan ilk edebiyat eserleri de güftelerin telaffuzu için 
kaynak olarak kullanılmıştır. 

4) Metnin iç tutarlılığı
Mecmuada yer alan ve yukarıdaki kaynaklarla telaffuzu tespit edilebi-

len sözlerin aynısı ya da benzeri başka güftelerde de geçtiğinde bu tespit 
edilen şekle uyuldu. 

Bu kaynaklara dayanılarak hazırlanan metinde aşağıdaki usul takip 
edilmiştir. 
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1. Türkçe ifadelerin telaffuzu günümüz Türkçesine yakın olarak kay-
dedildi.

Örnek: Ben bilmez idim gizli ʿayān hep sen imişsin

2. Arapça ifadelerin telaffuzu fasih Arapçaya uygun olarak tecvid ku-
ralları çerçevesinde kaydedildi.

Örnek: El-yevme mine’l-vaṣli nesīmün ve suʿūdu

3. Farsça ifadelerin telaffuzu Osmanlı döneminde yaygın olan şekle 
uygun olarak kaydedildi.

Örnek: İḳrār me-kün ḫāce men bā-tü ne-mī-gūyem

4. Arapça ve Farsça zamirler ile ekler eklendikleri sözde Türkçe ünlü 
uyumuna uygun olarak telaffuz edildi. Ancak ünlü uyumuna aşağıdaki du-
rumlarda uyulmadı: 

a. Arapça dil kurallarına göre kalın kabul edilen sessizlerden ve 
Türkçe kalın ünlülerden sonra gelen ekler kalın ünlü ile gösterildi.

b. Uzun ünlülerden sonra gelen ekler ince ünlü ile gösterildi. 
Fakat uzun ünlü “n” ve “m” seslerinden önce geldiği takdirde ünlü 
uyumuna uyuldu.

c. Yukarıda bahsedilen sesli kayıtlarda burada anlatılanlara 
uygun olmayan tarzda ve tutarlı bir şekilde telaffuz edilen sözlerin, 
kayıtlardaki telaffuzu dikkate alındı.

Güftelerde Yer Alan Şiirler
Mecmuadaki 38 âyinde toplam 480 güfte tespit edilmiştir. Bu güftelerin 

bazıları yalnız bir kere geçmiş, bazıları birden çok âyinde tekrarlanmış-
tır. Mecmuadaki âyinlerde güfte olarak toplam 270 şiir kullanılmıştır. Bu 
şiirlerin ilk mısraları, nazım biçimleri, şairleri, vezinleri ve dillerine dair 
bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  Tablodaki “Tekrar” başlığı altın-
da da ilgili şiirin bu mecmuadaki âyinlerde toplam kaç defa geçtiği sayısal 
olarak belirtilmiştir. Şiirlere dair tespit edilemeyen bilgilerin ilgili sütunu 
boş bırakılmıştır. 

Şiirlerin tercümelerinin verildiği bölümde her bir şiir alfabetik ve aşa-
ğıda da verilen numara sırasıyla dizilmiş, bu şiirlerin hangi âyinlerde ve 
hangi bendlerde/selâmlarda geçtikleri de belirtilmiştir. 
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Tablo I: Mecmuadaki 38 Âyinde Geçen Şiirler

Şiir 
No İlk Mısra Nazım 

Biçimi Şair Vezin Dil Tekrar

1
Āb-ı ḥayāt āmed süḫan 
k’āyed zi-ʿilm-i min-
ledün

Ġazel Mevlānā

müstefʿilün 
müstefʿilün 
müstefʿilün 
müstefʿilün

Farsça 1

2 Āferīn ey māh-rū ber-
cān-ı tü Ġazel Ulu ʿĀrif 

Çelebi
fāʿilātün fāʿilātün 
fāʿilün Farsça 1

3 Āfitāb imrūz ber-şekl-i 
diger tābān şüde’st Ġazel Mevlānā fāʿilātün fāʿilātün 

fāʿilātün fāʿilün Farsça 2

4 Āh güzeliñ ʿaşḳına 
ḥālātına Ġazel ? müfteʿilün 

müfteʿilün fāʿilün Türkçe 7

5 Āh ki bār-ı diger āteşī 
der-men fütād Ġazel Mevlānā müfteʿilün fāʿilün 

müfteʿilün fāʿilün Farsça 1

6 Āh mine’l-ʿaşḳ ve 
ḥālātihī Ġazel ? müfteʿilün 

müfteʿilün fāʿilün Arapça 4

7 Aḳbele’s-sāḳī ʿaleynā 
ḥāmilen ke’se’l-müdām Ġazel Mevlānā fāʿilātün fāʿilātün 

fāʿilātün fāʿilün Arapça 1

8 Āmed ān maḥbūb-i 
insān merḥabā Ġazel ? fāʿilātün fāʿilātün 

fāʿilün Farsça 1

9 Āmed nidā ez-āsumān 
cān-rā ki bāz-ā eṣ-ṣalā Ġazel Mevlānā

müstefʿilün 
müstefʿilün 
müstefʿilün 
müstefʿilün

Farsça 1

10
Āmede-em ki ser 
nihem ʿaşḳ-ı tü-rā bė-
ser berem

Ġazel Mevlānā

müfteʿilün 
mefāʿilün 
müfteʿilün 
mefāʿilün

Farsça 1

11 Ān Ferīdūn-i cihān-ı 
maʿnevī Ḳıṭʿa Mollā Cāmī fāʿilātün fāʿilün 

fāʿilātün fāʿilün Farsça 1

12 Ān ḫāce-i ḫoş-liḳā çi 
dāred Ġazel Mevlānā mefʿūlü mefāʿilün 

feʿūlün Farsça 1

13 Ān kes ki tü-rā dāred 
ez-ʿıyş şikem dāred Ġazel Mevlānā mefʿūlü mefāʿīlün 

mefʿūlü mefāʿīlün Farsça 1

14 Ān ki çünān mī-reved 
ey ʿaceb o cān kī’st Ġazel Mevlānā müfteʿlün fāʿilün 

müfteʿilün fāʿilün Farsça 1

15
Ān muṭrıb-ı ḫoş-
naġme-i şīrīn-süḫan 
āmed

Rubāʿī Mevlānā Aḥreb Farsça 1

16 Ān pīş-revī ki cān-ı o 
pīş-i ṣaf-est Rubāʿī Mevlānā Aḥreb Farsça 1

17 Ān ṣubḥ-i saʿādet-hā 
çün nūr-feşān āyed Ġazel Mevlānā mefʿūlü mefāʿīlün 

mefʿūlü mefāʿīlün Farsça 1

18 Ān sürḫ ḳabāyī ki çü 
meh-pār ber-āmed Ġazel Mevlānā mefʿūlü mefāʿīlü 

mefāʿīlü feʿūlün Farsça 1

19 ʿĀşıḳ ki tevāżuʿ ne-
nümāyed çi küned Rubāʿī Ebū Saʿīd 

Ebu'l-ḫayr Aḥreb Farsça 4

20 ʿĀşıḳ oldum bilmedim 
yār özgelerle yār imiş Ġazel ? fāʿilātün fāʿilātün 

fāʿilātün fāʿilün Türkçe 3

21 ʿĀşıḳ-ān der-kūy-i 
cānān eṣ-ṣalā Ġazel Mevlānā fāʿilātün fāʿilātün 

fāʿilün Farsça 5



24  -  ŞEYH GALİP

Şiir 
No İlk Mısra Nazım 

Biçimi Şair Vezin Dil Tekrar

22
ʿĀşıḳ-ān evvel ḳadem 
ber-her dü ʿālem mī-
zenend

Ġazel ? fāʿilātün fāʿilātün 
fāʿilātün fāʿilün Farsça 1

23 ʿĀşıḳ-ān lāf ez-tebārek 
rabbüne’l-a’lā zenend Rubāʿī ? Aḥreb Farsça 1

24 ʿĀşıḳ-ı ān ḳand-i tü 
cān-ı şeker-ḫā-yı mā’st Ġazel Mevlānā müfteʿilün fāʿilün 

müfteʿilün fāʿilün Farsça 1

25 ʿĀşıḳān-rā ḳıble dīdār 
āmede’st Ġazel Mevlānā fāʿilātün fāʿilātün 

fāʿilün Farsça 1

26 ʿĀşıḳī ger z’īn ser ü ger 
z’ān ser-est Mes̱nevī Mevlānā fāʿilātün fāʿilātün 

fāʿilün Farsça 1

27 ʿAşḳ-est ber-āsumān 
perīden Ġazel Mevlānā mefʿūlü mefāʿilün 

feʿūlün Farsça 1

28 ʿAşḳ-est ṭarīḳ u rāh-ı 
Peyġamber-i mā Rubāʿī Mevlānā Aḥreb Farsça 1

29 Āteş ne-zened der-dil-i 
mā illā hū Rubāʿī Evḥadüddīn 

Kirmānī Aḥreb Farsça 7

30 Aṭyebü’l-aʿmāri ʿömrün 
fī-ṭarīḳi’l-ʿāşıḳīn Ġazel Mevlānā fāʿilātün fāʿilātün 

fāʿilātün fāʿilün Arapça 1

31 Bā-ʿaşḳ-ı tü bi-g’siste 
ser-ā-pāy-i dil-em Rubāʿī ? Aḥreb Farsça 1

32
Bā-ān ki ez-peyvestegī 
men ʿaşḳ geştem ʿaşḳ 
men

Ġazel Mevlānā

müstefʿilün 
müstefʿilün 
müstefʿilün 
müstefʿilün

Farsça 2

33
Bā-ān ki mī-dānī me-
rā hergiz ne-mī-ḫānī 
me-rā

Beyt ?
müstefʿilün 
müstefʿilün 
müstefʿilün

Farsça 1

34 Bāde bi-dih sāḳīyā k’ān 
meh-i tābān resīd Ġazel Sulṭān Veled müfteʿilün fāʿilün 

müfteʿilün fāʿilün Farsça 1

35 Bāde dih ān yār-ı 
ḳadeḥ-ḫāre-rā Ġazel Mevlānā müfteʿilün 

müfteʿilün fāʿilün Farsça 1

36 Bāz āmed ān mehī ki 
ne-dīd-eş felek bė-ḫāb Ġazel Mevlānā mefʿūlü fāʿilātü 

mefāʿīlü fāʿilün Farsça 1

37 Bāz ez-ān kūh-i Ḳāf 
āmed ʿanḳā-yı ʿaşḳ Ġazel Mevlānā müfteʿilün fāʿilün 

müfteʿilün fāʿilün Farsça 2

38 Bāz resīdīm zi-mey-
ḫāne mest Ġazel Mevlānā müfteʿilün 

müfteʿilün fāʿilün Farsça 2

39 Bāz ser-mest-em zi-
bālā mī-resem Ġazel ? fāʿilātün fāʿilātün 

fāʿilün Farsça 1

40
Bė-ḥaḳḳ-ı ān ki der-īn 
dil bė-cüz velā-yi tü 
nīst

Ġazel Mevlānā mefāʿilün feʿilātün 
mefāʿilün feʿilün Farsça 1

41 Bė-ẕāt-ı pāk-i tü yā Rab 
bė-cān-ı pāk-i Resūl Ġazel Mevlānā mefāʿilün feʿilātün 

mefāʿilün feʿilün Farsça 1

42 Ben bilmez idim gizli 
ʿayān hep sen imişsin Rubāʿī ? Aḥreb Türkçe 4

43 Bi-cūşīd bi-cūşīd ki mā 
baḥr-şiʿārīm Ġazel Mevlānā feʿūlün feʿūlün 

feʿūlün feʿūlün Farsça 1

44 Bī-dil şüde-em behr-i 
dil-i tü Rubāʿī Mevlānā Aḥreb Farsça 1
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45 Bi-reft yār-i men u 
yādigār mānd me-rā Ġazel Mevlānā mefāʿilün feʿilātün 

mefāʿilün feʿilün Farsça 1

46 Bi-ş’nevīd ez-nāle-i 
bāng-i rebāb hey yār Mes̱nevī Mevlānā fāʿilātün fāʿilātün 

fāʿilün Farsça 1

47 Bi-ş’nev ez-ney çün 
ḥikāyet mī-küned Mes̱nevī Mevlānā fāʿilātün fāʿilātün 

fāʿilün Farsça 3

48 Bi-ş’nev tü zi-ney çi-hā 
çi-hā mī-gūyed Rubāʿī ? Aḥreb Farsça 2

49
Bī-vefā yār īn-çünīn 
bī-raḥm ü sengīn-dil 
me-bāş

Ġazel Mollā Cāmī fāʿilātün fāʿilātün 
fāʿilātün fāʿilün Farsça 2

50 Bi-yā bi-yā ki tü-yī 
cān-ı cān-ı cān-ı semāʿ Ġazel Mevlānā mefāʿilün feʿilātün 

mefāʿilün feʿilün Farsça 1

51 Bi-yā k’ez-ʿaşḳ-ı tü 
dīvāne geştem Ġazel Mevlānā mefāʿīlün 

mefāʿīlün feʿūlün Farsça 1

52 Bi-yā k’imrūz mā-rā 
rūz-i ʿiyd-est Ġazel Mevlānā mefāʿīlün 

mefāʿīlün feʿūlün Farsça 1

53 Bi-yā ki sāḳi-yi ʿaşḳ-ı 
şarāb-bāre resīd Ġazel Mevlānā mefāʿilün feʿilātün 

mefāʿilün feʿilün Farsça 1

54 Bi-yār muṭrıb mā-rā 
kerīm bāş kerīm Ġazel Mevlānā mefāʿilün feʿilātün 

mefāʿilün feʿilün Farsça 1

55 Bi-yāyīd bi-yāyīd ki dil-
dār resīde’st Ġazel Mevlānā feʿūlün feʿūlün 

feʿūlün feʿūlün Farsça 2

56 Bī-ʿaşḳ neşāṭ u ṭarab 
efzūn ne-şeved Rubāʿī Mevlānā Aḥreb Farsça 1

57 Bīdār şev bīdār şev 
v’ez-īn cihān bīzār şev Ġazel Mevlānā

müstefʿilün 
müstefʿilün 
müstefʿilün 
müstefʿilün

Farsça 1

58
Bülbül-i bāġ-ı o men-
em ʿaḳl kücā vü men 
kücā

Ġazel Mevlānā

müfteʿilün 
mefāʿilün 
müfteʿilün 
mefāʿilün

Farsça 2

59 Bülbül-i ʿaşḳ ez-seḥer 
āġāz kerd Rubāʿī Sulṭān Veled Aḥreb Farsça 1

60 Cāme siyeh kerd küfr 
nūr-i Muḥammed resīd Ġazel Mevlānā müfteʿilün fāʿilün 

müfteʿilün fāʿilün Farsça 2

61 Cānā cemāl-i rūḥ besī 
ḫūb u bāfer-est Ġazel Mevlānā mefʿūlü fāʿilātü 

mefāʿīlü fāʿilün Farsça 1

62 Çeşm-em hemī-pered 
meger ān yār mī-resed Ġazel Mevlānā mefʿūlü fāʿilātü 

mefāʿīlü fāʿilün Farsça 1

63 Çü īn sulṭān-ı mā-rā 
bende bāşī Ġazel Mevlānā mefāʿilün 

mefāʿilün feʿūlün Farsça 1

64 Çün bende ne-yī nidā-
yı şāhī mī-zen Rubāʿī Mevlānā Aḥreb Farsça 2

65 Dādend-em ezel secde 
ber-i rūy-i ṣanem-rā Ġazel Mevlānā mefʿūlü mefāʿīlü 

mefāʿīlü feʿūlün Farsça 3

66 Dānī semāʿ çi bāşed 
ṣavt-ı belī şėnīden Rubāʿī ? Aḥreb Farsça 1

67 Der-bāġ-ı cemālī 
ṣanemā çün gül-i raʿnā Rubāʿī Mevlānā Aḥreb Farsça 2
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68 Der-çemen üftād nāle-i 
bülbül cān-em Beyt ? ? Farsça 2

69 Der-dil ü cān ḫāne 
kerdī ʿāḳıbet Ġazel Mevlānā fāʿilātün fāʿilātün 

fāʿilün Farsça 1

70 Der-hā heme beste-end 
illā der-i tü Rubāʿī Mevlānā Aḥreb Farsça 1

71 Der-ḥalḳa-i ʿuşşāḳ bė-
nāgeh ḫaber üftād Ġazel Mevlānā mefʿūlü mefāʿīlü 

mefāʿīlü feʿūlün Farsça 1

72 Der-kūy-i ḫarābāt me-
rā ʿaşḳ keşān kerd Ġazel Mevlānā mefʿūlü mefāʿīlü 

mefāʿīlü feʿūlün Farsça 5

73
Derd-i Şemseddīn 
büved ser-māye-i 
dermān-ı mā

Ġazel Mevlānā fāʿilātün fāʿilātün 
fāʿilātün fāʿilün Farsça 1

74 Devlet-et pāyende 
bādā ey süvār Mes̱nevī Mevlānā fāʿilātün fāʿilātün 

fāʿilün Farsça 1

75 Dīdem seḥer ān şāh-rā 
ber-şāh-rāh-ı “hel etā” Ġazel Mevlānā

müstefʿilün 
müstefʿilün 
müstefʿilün 
müstefʿilün

Farsça 1

76 Dil-berī vü bī-dilī 
esrār-ı mā’st Ġazel Sultān Selim 

Hān
müfteʿilün 
müfteʿilün fāʿilün Farsça 1

77 Dilā nezd-i kesī bi-n’şīn 
ki o ez-dil ḫaber dāred Ġazel Mevlānā

mefāʿīlün 
mefāʿīlün 
mefāʿīlün 
mefāʿīlün

Farsça 1

78 Dūş ber-dergāh-ı ʿizzet 
kūs-i sulṭānī zedem Ġazel ? fāʿilātün fāʿilātün 

fāʿilātün fāʿilün Farsça 1

79 Dūş Mevlānā bė-ḫāb-
ender me-rā Ġazel Sulṭān Veled fāʿilātün fāʿilātün 

fāʿilün Farsça 1

80 Dūş reftem der-miyān-ı 
meclis-i sulṭān-ı ḫīş Ġazel Mevlānā fāʿilātün fāʿilātün 

fāʿilātün fāʿilün Farsça 1

81 El-yevme mine’l-vaṣli 
nesīmün ve suʿūdu Ġazel Mevlānā mefʿūlü mefāʿīlü 

mefāʿīlü feʿūlün Arapça 1

82 Ender-dil-i herkes ki 
ez-in ʿaşḳ es̱er nīst Ġazel Mevlānā mefʿūlü mefāʿīlü 

mefāʿīlü feʿūlün Farsça 1

83 Ey ān ki tü-yī murād u 
maṭlūb Ġazel Sulṭān Veled mefʿūlü mefāʿilün 

feʿūlün Farsça 1

84 Ey ʿāşıḳ-ān ey ʿāşıḳ-ān 
ān kes ki bīned rūy-i o Ġazel Mevlānā

müstefʿilün 
müstefʿilün 
müstefʿilün 
müstefʿilün

Farsça 3

85
Ey ʿāşıḳ-ān ey ʿāşıḳ-
ān men cān u cānān 
yāftem

Ġazel Mevlānā

müstefʿilün 
müstefʿilün 
müstefʿilün 
müstefʿilün

Farsça 1

86
Ey ʿāşıḳ-ān ey ʿāşıḳ-ān 
men ḫāk-rā gevher 
künem

Ġazel Mevlānā

müstefʿilün 
müstefʿilün 
müstefʿilün 
müstefʿilün

Farsça 5

87 Ey ʿāşıḳ-ān ey ʿāşıḳ-ān 
men ʿāşıḳ-ı dīrīne-em Ġazel Mevlānā müstefʿiletün 

müstefʿiletün Farsça 1
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88
Ey ʿāşıḳ-ān ey ʿāşıḳ-ān 
Monlā-yı Rūmī mī-
resed

Beyt ?

müstefʿilün 
müstefʿilün 
müstefʿilün 
müstefʿilün

Farsça 1

89 Ey ʿāşıḳ-ı rūy-i tü 
hezār-ān ʿāşıḳ Rubāʿī ? Aḥreb Farsça 1

90 Ey ʿāşıḳān ey ʿāşıḳān 
ez-ʿālem-i cān āmedem Ġazel ?

müstefʿiletün 
müstefʿiletün 
müstefʿiletün 
müstefʿiletün

Farsça 1

91
Ey ʿāşıḳān ey ʿāşıḳān 
peymāne-rā güm 
kerde-em

Ġazel Mevlānā

müstefʿilün 
müstefʿilün 
müstefʿilün 
müstefʿilün

Farsça 1

92 Ey ʿaşḳ-ı tü bi-g’rifte 
ser-ā-pā-yi dil-em Rubāʿī ? Aḥreb Farsça 1

93
Ey büt-i nāzenīn-i 
men dest-i men-est ü 
dāmen-et

Ġazel Mevlānā

müfteʿilün 
mefāʿilün 
müfteʿilün 
mefāʿilün

Farsça 1

94
Ey cān-ı cān-ı cān-ı cān 
mest-ān selām-et mī-
künend

Ġazel Mevlānā

müstefʿilün 
müstefʿilün 
müstefʿilün 
müstefʿilün

Farsça 1

95 Ey cān-ı cihān cān u 
cihān bāḳī nīst Rubāʿī Mevlānā Aḥreb Farsça 1

96 Ey cihān-rā dil-güşā 
iḳbāl-i ʿaşḳ Ġazel Mevlānā fāʿilātün fāʿilātün 

fāʿilün Farsça 1

97 Ey çeng perde-hā-yi 
Sipāhān-em ārzū’st Ġazel Mevlānā mefʿūlü fāʿilātü 

mefāʿīlü fāʿilün Farsça 1

98
Ey çerāġ-ı āsumān 
u raḥmet-i Ḥaḳ ber-
zemīn

Ġazel Mevlānā fāʿilātün fāʿilātün 
fāʿilātün fāʿilün Farsça 2

99 Ey der-āverde cihānī-rā 
zi-nāy Ġazel Mevlānā fāʿilātün fāʿilātün 

fāʿilün Farsça 1

100 Ey dil bu yeter iki 
cihānda saña izʿān Ġazel Sulṭān 

Dīvānī
mefʿūlü mefāʿīlü 
mefāʿīlü feʿūlün Türkçe 1

101 Ey Ferd ü Ḥayy ü dānā 
yā Rabbenā ẓalemnā Ġazel Mevlānā mefʿūlü fāʿilātün 

mefʿūlü fāʿilātün Farsça 1

102 Ey geşte fedā-yı tü 
serāpā-yı dil-em Rubāʿī ? Aḥreb Farsça 1

103 Ey ġıdā-yı cān mest-em 
nām-ı tü Ġazel Mevlānā müfteʿilün fāʿilün 

müfteʿilün fāʿilün Farsça 1

104
Ey Ḫālıḳ-ı heft āsumān 
der-mānde-em feryād 
res

Ġazel Mevlānā

müstefʿilün 
müstefʿilün 
müstefʿilün 
müstefʿilün

Farsça 2

105 Ey ḥasret-i ḫūbān-ı 
cihān rū-yi ḫoş-et Rubāʿī Mevlānā Aḥreb Farsça 1

106 Ey Ḫudā ez-ʿāşıḳ-ān 
ḫoşnūd bād Ġazel Mevlānā fāʿilātün fāʿilātün 

fāʿilün Farsça 2
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107
Ey ḫüsrev u sulṭān-ı 
men sulṭān-ı sulṭānān-ı 
men

Ġazel Mevlānā

müstefʿilün 
müstefʿilün 
müstefʿilün 
müstefʿilün

Farsça 1

108 Ey kāşif-i esrār-ı Ḫudā 
Mevlānā Ġazel Şeyḫ Ġālib mefʿūlü mefāʿīlü 

mefāʿīlün fa' Farsça 2

109 Ey ḳavm bė-ḥac refte 
kücā-yīd kücā-yīd Ġazel Mevlānā mefʿūlü mefāʿīlü 

mefāʿīlü feʿūlün Farsça 6

110 Ey ḳıble-i iḳbāl-i cihān 
ḫāk-i der-et Ġazel Mevlānā fa' müfteʿilün 

müfteʿilün fā Farsça 1

111 Ey ki ez-ḫurşīd bihter 
rūy-i tü Ġazel Ulu ʿĀrif 

Çelebi
fāʿilātün fāʿilātün 
fāʿilün Farsça 1

112 Ey ki hezār āferīn bu 
nice sulṭān olur Ġazel Sulṭān Veled müfteʿilün fāʿilün 

müfteʿilün fāʿilün Türkçe 38

113 Ey maḳṣad-ı ʿāşıḳīn 
olan Mevlānā Rubāʿī Şeyḫ Ġālib Aḥreb Türkçe 3

114 Ey mest şüde ez-naẓar-
et ism ü müsemmā Ġazel Mevlānā mefʿūlü mefāʿīlü 

mefāʿīlü feʿūlün Farsça 1

115 Ey mīr āb bü’gşā ān 
çeşme-i revān-rā Ġazel Mevlānā mefʿūlü fāʿilātün 

mefʿūlü fāʿilātün Farsça 1

116 Ey mürġ-i āsumānī 
āmed geh-i perīden Ġazel Sulṭān Veled mefʿūlü fāʿilātün 

mefʿūlü fāʿilātün Farsça 1

117 Ey naġme-i nāy-i 
kibriyā Mevlānā Rubāʿī

ʿAbdülbāḳī 
Baykara 
Dede

Aḥreb Farsça 1

118 Ey nāle-i ʿaşḳ-ı tü 
rebāb-ı dil-i men Rubāʿī Mevlānā Aḥreb Farsça 1

119 Ey nāṭıḳ-ı ilāhī ey 
dīde-i ḥaḳāyıḳ Ġazel Mevlānā mefʿūlü fāʿilātün 

mefʿūlü fāʿilātün Farsça 1

120 Ey nāy-i ḫoş-nevāy ki 
dil-dār ü dil-ḫoşī Ġazel Mevlānā mefʿūlü fāʿilātü 

mefāʿīlü fāʿilün Farsça 1

121 Ey nūş kerde nīş-rā bī-
ḫīş kün bā-ḫīş-rā Ġazel Mevlānā

müstefʿilün 
müstefʿilün 
müstefʿilün 
müstefʿilün

Farsça 1

122 Ey Resūl-i Ḥażret-i Ḥaḳ 
v’ey Ḥabīb-i Kibriyā Ġazel ? fāʿilātün fāʿilātün 

fāʿilātün fāʿilün Farsça 1

123 Ey rūy-i tü ḳıble-i 
cihān-ı dil-i men Rubāʿī Sulṭān Veled Aḥreb Farsça 2

124 Ey rūy-i tü nev-behār-ı 
ḫandān Rubāʿī Mevlānā Aḥreb Farsça 1

125 Ey ṣabā būyī zi-ḫaṭṭ u 
ḫāl-i Şemseddīn bi-yār Ġazel Mevlānā fāʿilātün fāʿilātün 

fāʿilātün fāʿilün Farsça 1

126 Ey sāḳi-yi ʿaşḳ ḫīz ü pīş 
ʿār şarāb Rubāʿī Sulṭān Veled Aḥreb Farsça 1

127 Ey ṣubḥ-ı saʿādet zi-
cebīn-i tü hüveydā Rubāʿī Ḳāsım-ı 

Envār Aḥreb Farsça 3

128 Ey ṣūfi-yi ehl-i ṣafā ez-
cān bi-gū Allāh hū Ġazel ?

müstefʿilün 
müstefʿilün 
müstefʿilün 
müstefʿilün

Farsça 1
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129
Ey şāh-ı şehr-i ʿaḳl ü 
cān ber-taḫt-ı dil ḫāḳān 
tü-yī

Ġazel Ulu ʿĀrif 
Çelebi

müstefʿilün 
müstefʿilün 
müstefʿilün 
müstefʿilün

Farsça 2

130 Ey şehd-i nūşīn-i leb-et 
pāk ez-heme ālūdegī Ġazel ?

müstefʿilün 
müstefʿilün 
müstefʿilün 
müstefʿilün

Farsça 5

131 Ey ṭāʾirān-ı ḳuds-rā 
ʿaşḳ-at füzūde bālhā Ġazel Mevlānā

müstefʿilün 
müstefʿilün 
müstefʿilün 
müstefʿilün

Farsça 1

132 Ey tecellīgāh-ı cān-em 
rūy-i tü Ġazel Ulu ʿĀrif 

Çelebi
fāʿilātün fāʿilātün 
fāʿilün Farsça 1

133 Ey ṭūṭi-yi ʿİ̄sī-nefes v’ey 
bülbül-i şīrīn-nevā Ġazel Mevlānā

müstefʿilün 
müstefʿilün 
müstefʿilün 
müstefʿilün

Farsça 1

134 Ey tü cān-ı ṣad gülistān 
ez-semen pinhān şüdī Ġazel Mevlānā fāʿilātün fāʿilātün 

fāʿilātün fāʿilün Farsça 1

135
Ey yār-i men ey yār-i 
men ey yār-i bī-
zinhār-ı men

Ġazel Mevlānā

müstefʿilün 
müstefʿilün 
müstefʿilün 
müstefʿilün

Farsça 2

136 Ey Yūsuf āḫir sū-yi īn 
Ya’ḳūb-i nā-bīnā bi-yā Ġazel Mevlānā

müstefʿilün 
müstefʿilün 
müstefʿilün 
müstefʿilün

Farsça 1

137 Ey Yūsuf-i meh-rūy-ān 
ey cāh ü cemāl-et ḫoş Ġazel Mevlānā mefʿūlü mefāʿīlün 

mefʿūlü mefāʿīlün Farsça 1

138 Ey zi-hicrān u firāḳ-et 
āsumān bi-g’rīste Ġazel Mevlānā fāʿilātün fāʿilātün 

fāʿilātün fāʿilün Farsça 1

139 Ey zi-Hindistān-ı zülf-
et reh-zen-ān ber-ḫāste Ġazel Mevlānā fāʿilātün fāʿilātün 

fāʿilātün fāʿilün Farsça 1

140 Eyyühā ehle’l-ferādīs 
iḳraū menşūrenā Ġazel Mevlānā fāʿilātün fāʿilātün 

fāʿilātün fāʿilün Arapça 1

141 Eyyühe’l-ʿuşşāḳ āteş 
geşte çün istāre-īm Ġazel Mevlānā fāʿilātün fāʿilātün 

fāʿilātün fāʿilün Farsça 1

142
Ez-ān rūzī ki yār-i men 
ḫayāl-eş kerd mihmān-
em

Ġazel ?

mefāʿīlün 
mefāʿīlün 
mefāʿīlün 
mefāʿīlün

Farsça 1

143 Ez-evvel-i imrūz çü 
āşüfte vü mestīm Ġazel Mevlānā mefʿūlü mefāʿīlü 

mefāʿīlü feʿūlün Farsça 1

144 Ez-evvel-i imrūz 
ḥarīfān-ı ḫarābāt Ġazel Sulṭān Veled mefʿūlü mefāʿīlü 

mefāʿīlü feʿūlün Farsça 1

145 Ez-kenār-ı ḫīş yābem 
her demī men būy-i yār Ġazel Mevlānā fāʿilātün fāʿilātün 

fāʿilātün fāʿilün Farsça 1
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146
Ez-Şems-i Tebrīzī eger 
bāde resed mest-em 
küned

Ġazel Mevlānā

müstefʿilün 
müstefʿilün 
müstefʿilün 
müstefʿilün

Farsça 1

147 Faḫr-ı cümle sāḳi-yān-ī 
sāġar-at der-kār bād Ġazel Mevlānā fāʿilātün fāʿilātün 

fāʿilātün fāʿilün Farsça 1

148 Geh çarḫ-zenān hem-
çün felek-em Ġazel Mevlānā müstefʿiletün 

müstefʿiletün Farsça 2

149 Ger sebzeī-rā nī me-rā 
gül-berg-i ter-ī ? ? ? Farsça 1

150 Gözüm ki ḳāne boyandı 
şarābı n’eyleyeyim Ġazel ? mefāʿilün feʿilātün 

mefāʿilün feʿilün Türkçe 1

151 Gūşī ki bė-Ḥāḳ bāz 
büved der-heme cāy Rubāʿī ? Aḥreb Farsça 3

152 Güftem dūş ʿaşḳ-rā ey 
tü ḳarīn ü yār-i men Ġazel Mevlānā

müfteʿilün 
mefāʿilün 
müfteʿilün 
mefāʿilün

Farsça 1

153 Ḫaber kün ey sitāre 
yār-i mā-rā Ġazel Mevlānā mefāʿīlün 

mefāʿīlün feʿūlün Farsça 1

154 Ḫāk-i ḳadem-et 
saʿādet-i cān-ı men-est Rubāʿī Mevlānā Aḥreb Farsça 1

155 Hem-çü ādem her velī 
nūr-i Ḫudā’st Mes̱nevī Mevlānā fāʿilātün fāʿilātün 

fāʿilün Farsça 1

156 Her āh ki ez-derd-i dil-
em mī-şinevī Rubāʿī ? Aḥreb Farsça 2

157 Her cān ki ez-ān 
dilber-i mā şādān-est Rubāʿī Mevlānā Aḥreb Farsça 1

158 Her ki cūyed rūz u şeb 
rāh-i rıżā-yi Muṣṭafā Ġazel ? fāʿilātün fāʿilātün 

fāʿilātün fāʿilün Farsça 1

159
Her ki ruḫsār-ı tü 
bīned bė-gülistān ne-
reved

Ġazel Mevlānā feʿilātün feʿilātün 
feʿilātün feʿilün Farsça 1

160 Her ki zi-ʿuşşāḳ girīzān 
şeved Ġazel Mevlānā müfteʿilün 

müfteʿilün fāʿilün Farsça 2

161 Her rūz bāmdād 
selāmün aleykümā Ġazel Mevlānā mefʿūlü fāʿilātü 

mefāʿīlü fāʿilün Farsça 1

162 Hey hey ne ʿacāyib 
bezemiş ḥüsn-ile Bārī

Müstezād 
Ġazel Şāhidī mefʿūlü mefāʿīlü 

mefāʿīlü feʿūlün Türkçe 3

163 Hīç mī-dānī çi mī-
gūyed rebāb Ġazel Mevlānā fāʿilātün fāʿilātün 

fāʿilün Farsça 1

164 Ḫīz ki imrūz cihān ān-ı 
mā’st Ġazel Mevlānā müfteʿilün 

müfteʿilün fāʿilün Farsça 1

165 Ḫod-rā çü demī zi-yār 
ḫürrem yābī Rubāʿī Mevlānā Aḥreb Farsça 1

166
Hū zenem ber-ḳudsiy-
ān her şeb zi-dil hū hū 
zenem

Ġazel ? fāʿilātün fāʿilātün 
fāʿilātün fāʿilün Farsça 1

167 Ḫurşīd-i sipihr-i lā-
mekānī dil-i mā’st Rubāʿī Ulu ʿĀrif 

Çelebi Aḥreb Farsça 1
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168 Ḥüsn yekī ḥasen yekī 
yār yekī süḫan yekī Ġazel Mevlānā

müfteʿilün 
mefāʿilün 
müfteʿilün 
mefāʿilün

Farsça 4

169 İlticā-yi mā bė-şāh-ı 
evliyā’st Ġazel Mevlānā fāʿilātün fāʿilātün 

fāʿilün Farsça 1

170 İ̄mrūz cemāl-i tü ber-
dīde mübārek bād Ġazel Mevlānā mefʿūlü mefāʿīlün 

mefʿūlü mefāʿīlün Farsça 1

171 İmrūz cemāl-i tü sīmā-
yi diger dāred Ġazel Mevlānā mefʿūlü mefāʿīlün 

mefʿūlü mefāʿīlün Farsça 1

172 İmrūz çi rūz-est ki 
ḫurşīd dü-tā’st Rubāʿī Mevlānā Aḥreb Farsça 1

173 İmrūz çü-her rūz 
ḫarāb-īm ü ḫarāb Rubāʿī Mevlānā Aḥreb Farsça 1

174 İmrūz der-īn ḫāne kesī 
raḳṣān-est Rubāʿī Mevlānā Aḥreb Farsça 1

175 İmrūz nigār-est ü 
semāʿ-est ü ṣurāḥī Ġazel Mevlānā mefʿūlü mefāʿīlü 

mefāʿīlü feʿūlün Farsça 1

176 İmrūz semāʿ-est ü 
müdām-est ü saḳāyī Ġazel Mevlānā mefʿūlü mefāʿīlü 

mefāʿīlü feʿūlün Farsça 2

177 İmrūz semāʿ-est ü 
semāʿ-est ü semāʿ Ġazel Mevlānā mefʿūlü mefāʿīlü 

mefāʿīlü feʿūlün Farsça 1

178 İ̄n ḫāne ki peyveste 
der-o çeng u çeġāne’st Ġazel Mevlānā mefʿūlü mefāʿīlü 

mefāʿīlü feʿūlün Farsça 2

179 İ̄n kī’st [īn] v’īn kī’st īn 
şīrīn ü zībā āmede Ġazel Mevlānā

müstefʿilün 
müstefʿilün 
müstefʿilün 
müstefʿilün

Farsça 1

180 İ̄n semāʿ-ı Mevlevī 
mesmūʿ bādā tā ebed Ġazel ? fāʿilātün fāʿilātün 

fāʿilātün fāʿilün Farsça 1

181 İ̄n ʿaşḳ kemāl-est ü 
kemāl-est ü kemāl Rubāʿī Mevlānā Aḥreb Farsça 1

182 Ḳad eşreḳati’d-dünyā 
min-nūri ḥumeyyānā Ġazel Mevlānā mefʿūlü mefāʿīlün 

mefʿūlü mefāʿīlün Arapça 5

183 Ḳad ṣabbaḥānallāhü 
bi-ʿayşin ve melām Ġazel Mevlānā mefʿūlü mefāʿīlü 

mefāʿīlü feūl Arapça 1

184 Kār ne-dārem cüz īn 
kārgeh [u] kār-em o’st Ġazel Mevlānā müfteʿilün fāʿilün 

müfteʿilün fāʿilün Farsça 1

185 Ḳurretü’l-ʿayn-i men-ī 
ey cān belī Ġazel Mevlānā fāʿilātün fāʿilātün 

fāʿilün Farsça 2

186 Kücā’st muṭrıb-ı dil tā 
zi-naʿra-hā-yi ṣalā Ġazel Mevlānā mefāʿilün feʿilātün 

mefāʿilün feʿilün Farsça 2

187 Mā der-dü cihān ġayr-ı 
Ḫudā yār ne-dārīm Ġazel Mevlānā mefʿūlü mefāʿīlü 

mefāʿīlü feʿūlün Farsça 1

188 Mā mest ü ḫarāb ez-
pey-i maʿşūḳ-ı elest-īm Rubāʿī Mevlānā Aḥreb Farsça 1

189 Mā zi-bālāy-īm ü bālā 
mī-revīm Ġazel Mevlānā fāʿilātün fāʿilātün 

fāʿilātün fāʿilün Farsça 1

190 Mā-rā reh-i dīger-est 
bīrūn zi-cihāt Rubāʿī ? Aḥreb Farsça 1
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191 Māh-est ne-mī-dānem 
ḫurşīd ruḫ-at yā ne Ġazel Mevlānā mefūlü mefāʿīlün 

mefʿūlü mefāʿīlün Farsça 2

192 Me-rā ʿahdī’st bā-şādī 
ki şādī ān-ı men bāşed Ġazel Mevlānā

mefāʿīlün 
mefāʿīlün 
mefāʿīlün 
mefāʿīlün

Farsça 2

193 Mecnūn u perīşān-ı tü-
em dest-em gīr Rubāʿī Mevlānā Aḥreb Farsça 2

194 Men bā-tü çünān-em 
ey nigār-ı Ḫoten-ī Rubāʿī Mevlānā Aḥreb Farsça 4

195 Men bende-i Ḳur’ān-
em eger cān dārem Rubāʿī Mevlānā Aḥreb Farsça 1

196 Men bende-i sulṭān-em 
sulṭān-ı cihān-bān-em Ġazel ? mefʿūlü mefāʿīlün 

mefʿūlü mefāʿīlün Farsça 2

197
Men bī-ser ü sāmān-
em ḥasret-keş-i cānān-
em

Ġazel ? mefʿūlü mefāʿīlün 
mefʿūlü mefāʿīlün Farsça 1

198 Men dem ne-zenem līk 
dem-i “naḥnü nefaḫnā”

Tercīʿ-i 
Bend Mevlānā mefʿūlü mefāʿīlü 

mefāʿīlü feʿūlün Farsça 1

199
Men ez-iḳlīm-i bālā-
yem ser-i ʿālem ne-mī-
dārem

Ġazel Mevlānā

mefāʿīlün 
mefāʿīlün 
mefāʿīlün 
mefāʿīlün

Farsça 1

200 Men ez-kücā ġam u 
şādi-yi īn cihān zi-kücā Ġazel Mevlānā mefāʿilün feʿilātün 

mefāʿilün feʿilün Arapça 1

201
Men leyse lehū ʿāynu 
liyestebṣiru minhu 
ġayb

Beyt ? mefʿūlü mefāʿīlün 
mefʿūlü mefāʿīlün Arapça 3

202 Men şāh-bāz-ı ḳuds-em 
ez-lā-mekān resīde Ġazel Mevlānā mefʿūlü fāʿilātün 

mefʿūlü fāʿilātün Farsça 1

203 Men ʿāşıḳ-ı ān ḥüsn-em 
ʿaşḳ-est münācāt-em Ġazel Mevlānā mefʿūlü mefāʿīlün 

mefʿūlü mefāʿīlün Farsça 1

204 Merdān-ı rāh-ı ʿaşḳ 
ḳadem bī-riyā zenend Ġazel ? mefʿūlü fāʿilātü 

mefāʿīlü fāʿilün Farsça 1

205 Merḥabā ey cān-ı bāḳī 
pādişāh-ı kām-kār Ġazel Mevlānā fāʿilātün fāʿilātün 

fāʿilātün fāʿilün Farsça 1

206 Mevc-i ʿaceb bīn ki ḫāst 
ez-dil-i deryā-yı ʿaşḳ Ġazel Sulṭān Veled müfteʿilün fāʿilün 

müfteʿilün fāʿilün Farsça 1

207 Mevlāye ene’t-tāʾibü 
mimmā selefā Rubāʿī Mevlānā Aḥreb Arapça 2

208 Mī-güẕeştīm ṣubḥ-dem 
der-ʿarṣa-i bāzār mest Ġazel Mevlānā fāʿilātün fāʿilātün 

fāʿilātün fāʿilün Farsça 1

209
Muṭrıbā ān perde zen 
k’ān yār-i mā mest 
āmede’st

Ġazel Mevlānā fāʿilātün fāʿilātün 
fāʿilātün fāʿilün Farsça 1

210 Muṭrıb-ı mehtāb-rū 
ān-çi şėnīdī bi-gū Ġazel Mevlānā müfteʿilün fāʿilün 

müfteʿilün fāʿilün Farsça 1

211 Muṭrıbā esrār-ı mā-rā 
bāz gū Ġazel Mevlānā fāʿilātün fāʿilātün 

fāʿilün Farsça 2

212 Nāgehān ʿanber-feşān 
āmed ṣabā Ġazel ? fāʿilātün fāʿilātün 

fāʿilün Farsça 1
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213 Ne ʿaşḳa ṣabr ėder 
oldum ne ʿaḳl ile yārem Ġazel ? mefāʿilün feʿilātün 

mefāʿilün feʿilün Türkçe 1

214
Ne-dāred dest ü pā 
bī-ʿaşḳ-ı o bī-dest ü 
bī-pāy-em

Ġazel Mevlānā

mefāʿīlün 
mefāʿīlün 
mefāʿīlün 
mefāʿīlün

Farsça 1

215 Olduḳ yine biz secde-
ber-i nār-ı muḥabbet Rubāʿī Ġavsī Dede Aḥreb Türkçe 3

216
Perde-i dīger me-zen 
cüz perde-i dil-dār-ı 
mā

Ġazel Mevlānā fāʿilātün fāʿilātün 
fāʿilātün fāʿilün Farsça 1

217 Peyveste zi-Ḥaḳ mest 
şev u bāḳī bāş Rubāʿī Mevlānā Aḥreb Farsça 1

218 Pinhān me-şev ki rūy-i 
tü ber-mā mübārek-est Ġazel Mevlānā mefʿūlü fāʿilātü 

mefāʿīlü fāʿilün Farsça 1

219 Refʿ etmez ise şāhid-i 
maḳṣūd niḳāb Rubāʿī ? Aḥreb Türkçe 1

220
Resīdem ber-leb-i 
deryā bi-dīdem hū ve 
yā men hū

Ġazel Mevlānā

mefāʿīlün 
mefāʿīlün 
mefāʿīlün 
mefāʿīlün

Farsça 2

221
Rind-ān selām-et mī-
künend cān-rā ġulām-
et mī-künend

Ġazel Mevlānā

müstefʿilün 
müstefʿilün 
müstefʿilün 
müstefʿilün

Farsça 1

222 Rūḥī le-ke yā zāʾirü fi’l-
leyli fedā Rubāʿī İbn Fārıẓ Aḥreb Farsça 1

223 Rūy-et çü gülzār laʿl-et 
güher-bār Rubāʿī Sulṭān Veled Aḥreb Farsça 1

224
Ṣalā cān-hā-yı müştāḳ-
ān ki yek dil-dār-ı ḫūb 
āmed

Ġazel Mevlānā

mefāʿīlün 
mefāʿīlün 
mefāʿīlün 
mefāʿīlün

Farsça 1

225 Ṣamt u cūʿ u seḥer ü 
ʿuzlet ü ẕikrī bė-devām Ġazel Mevlānā feʿilātün feʿilātün 

feʿilātün feʿilün Farsça 2

226 Ṣanem-i girīz-pāy-em Ḳıṭʿa ? ? Farsça 1

227 Semāʿ ārām-ı cān-ı 
ʿāşıḳ-ān-est Ġazel Mevlānā mefāʿīlün 

mefāʿīlün feʿūlün Farsça 1

228 Ser bė-girībān dürüst 
ṣūfi-yi esrār-rā Ġazel Mevlānā müfteʿilün fāʿilün 

müfteʿilün fāʿilün Farsça 1

229 Ser-mest-i cām-ı ʿaşḳ-
am bī-sāġar u piyāle Rubāʿī ? Aḥreb Farsça 1

230 Ser-rişte-i devlet ey 
birāder bė-kef ār Rubāʿī Ebū Saʿīd 

Ebu'l-ḫayr Aḥreb Türkçe 1

231 Sırr-ı dil-i ʿāşıḳ-ān zi-
muṭrıb şinevīd Rubāʿī Mevlānā Aḥreb Farsça 1

232 Sīmīn-ẕeḳanā seng-dilā 
lāle-ʿiẕārā Ġazel Mollā Cāmī mefʿūlü mefāʿīlü 

mefāʿīlü feʿūlün Farsça 1

233 Ṣūfi-yān-īm āmede 
der-kūy-i tü Ġazel Mevlānā fāʿilātün fāʿilātün 

fāʿilün Farsça 1
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Şiir 
No İlk Mısra Nazım 

Biçimi Şair Vezin Dil Tekrar

234 Sulṭān-ı men-ī sulṭān-ı 
men-ī Ġazel Mevlānā müstefʿiletün 

müstefʿiletün Farsça 62

235 Sūre-i Ve’l-leyli dīdem 
vaṣf-ı gīsū-yi şümā’st Ġazel ? feʿūlün feʿūlün 

feʿūlün feʿūlün Farsça 1

236 Şāhā zi-kerem ber-
men-i dervīş niger Rubāʿī Mevlānā Aḥreb Farsça 1

237 Şeh-bāz-ı Cenāb-ı ẕü’l-
celāl-est semāʿ Rubāʿī ? Aḥreb Farsça 1

238 Şemşīr-i ezel bė-dest-i 
merdān-ı Ḫudā’st Rubāʿī Mevlānā Aḥreb Farsça 1

239 Şevḳ-ı ḫayāl-i dost 
tenim cān-ı cān ėder Ġazel ? mefʿūlü fāʿilātü 

mefāʿīlü fāʿilün Türkçe 2

240 Şüd zi-ġam-et ḫāne-i 
sevdā dil-em Ġazel Mevlānā müfteʿilün 

müfteʿilün fāʿilün Farsça 1

241 Tā bende zi-ḫod fāni-yi 
muṭlaḳ ne-şeved Rubāʿī Mevlānā Aḥreb Farsça 1

242 Tā ez-ser-i kūy-i tü 
maḳām-est me-rā Rubāʿī ? Aḥreb Farsça 1

243
Tā men bi-dīdem rūy-i 
tü ey şemʿ-i māh-ı 
rūşen-em

Ġazel Mevlānā

müstefʿilün 
müstefʿilün 
müstefʿilün 
müstefʿilün

Farsça 1

244 Tā rūy be-dīn ḳıble-i 
cān āverdīm Rubāʿī Mevlānā Aḥreb Farsça 1

245 Tā ʿarş zi-sevdā-yı ruḫ-
aş velvele-hā’st Rubāʿī Mevlānā Aḥreb Farsça 1

246 Tā ʿāşıḳ-ı ān yār-em ü 
bī-kār-em bā-kār-em Ġazel Mevlānā mefʿūlü mefāʿīlün 

mefʿūlü mefāʿīlün Farsça 1

247 Telḫī ne-küned şīrīn-
ẕekān-em Ġazel Mevlānā müstefʿiletün 

müstefʿiletün Farsça 1

248 Teʿāle yā medede’l-
ʿayşi ve’s-surūri teāl Ġazel Mevlānā mefāʿilün feʿilātün 

mefāʿilün feʿilün Arapça 1

249 Teʿālev küllünā ẕe’l-
yevme sekrā Ġazel Mevlānā mefāʿīlün 

mefāʿīlün feʿūlün Farsça 1

250 Tü māh-ı ʿacībī ki mis̱lī 
ne-dārī Ġazel Sulṭān Veled feʿūlün feʿūlün 

feʿūlün feʿūlün Farsça 3

251 Tü nūr-ı dīde-i cān yā 
dü dīde-i mā-ī Ġazel Mevlānā mefāʿilün feʿilātün 

mefāʿilün feʿilün Farsça 1

252 Ümmīd-i men bė-fażl-ı 
Ḫudāvend-i Ekber-est Rubāʿī ? Aḥreb Farsça 1

253 Vechüke mis̱lü’l-ḳamer 
ḳalbüke mis̱lü’l-ḥacer Rubāʿī Mevlānā Aḥreb Arapça 1

254 Vesvese-i ten güẕeşt 
ġulġule-i cān resīd Ġazel Mevlānā müfteʿilün fāʿilün 

müfteʿilün fāʿilün Farsça 1

255 Yā men livāʾu ʿaşḳıke lā 
zāle ʿāliyā Ġazel Mevlānā mefʿūlü fāʿilātü 

mefāʿīlü fāʿilün Arapça 2

256 Yā men niʿmāhū ġayri 
maʿdūd Rubāʿī Mevlānā Aḥreb Arapça 1

257 Yā Rab ḥarem-i 
ḥażretiñe rāh baġışla Rubāʿī Ġavsī Dede Aḥreb Türkçe 2



MEVLEVİ ÂYİNLERİ MECMUASI  -  35

Şiir 
No İlk Mısra Nazım 

Biçimi Şair Vezin Dil Tekrar

258 Yā Rab tü me-rā bė-
nefs-i ṭannāz me-dih Rubāʿī Mevlānā Aḥreb Farsça 1

259 Yā Rāb zi-dü kevn bī-
niyāz-em gerdān Rubāʿī Ebū Saʿīd 

Ebu'l-ḫayr Aḥreb Farsça 2

260 Yā Rab zi-günāh-ı zişt-i 
ḫod münfaʿil-em Rubāʿī ? Aḥreb Farsça 1

261 Yā ṣaġīre’s-sinni ya 
raṭbe’l-beden Ġazel Mevlānā fāʿilātün fāʿilātün 

fāʿilün Arapça 1

262 Yā sāḳıye’l-müdāmeti 
ḥayye ʿale’ṣ-ṣalā Ġazel Mevlānā mefʿūlü fāʿilātü 

mefāʿīlü fāʿilün Arapça 1

263 Yār me-rā ġār me-rā 
ʿaşḳ-ı ciger-ḫār me-rā Ġazel Mevlānā

müfteʿilün 
müfteʿilün 
müfteʿilün 
müfteʿilün

Farsça 1

264 Yār-i mā dil-dār-ı mā 
ʿālim-i esrār-ı mā Ġazel Mevlānā fāʿilātün fāʿilün 

fāʿilātün fāʿilün Farsça 1

265 Yek cürʿa zi-cām-ı tü 
tamām-est ü tamām Rubāʿī Mevlānā Aḥreb Farsça 1

266
Yek demī ġavvāṣ 
būdem ber-leb-i deryā-
yı ʿaşḳ

Ġazel Mevlānā fāʿilātün fāʿilātün 
fāʿilātün fāʿilün Farsça 1

267 Z’ān şāh ki o-rā heves-i 
ṭabl u ʿalem nīst Ġazel Mevlānā mefʿūlü mefāʿīlü 

mefāʿīlü feʿūlün Farsça 1

268 Zehī livā vü ʿalem lā 
ilāhe illallāh Ġazel Mevlānā mefāʿilün feʿilātün 

mefāʿilün feʿilün Farsça 1

269 Zehī ʿaşḳ zehī ʿaşḳ ki 
mā-rā’st Ḫudāyā Ġazel Sulṭān Veled feʿūlün feʿūlün 

feʿūlün feʿūlün Farsça 1

270
Zi-ʿaşḳ-ı rūy-i nev 
rūşen dil-i benīn ü 
benāt

Rubāʿī Mevlānā Aḥreb Farsça 1

Yukarıdaki tabloda yer alan şiirlerden en çok bestelenenler ise aşağıda-
ki tabloda verilmiştir. 
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Tablo II: Mecmuadaki Âyinlerde En Çok Kullanılan Şiirler ve Toplam 
Kullanım Sayıları

Şiir 
No İlk Mısra Şair Dil Tekrar 

Sayısı
234 Sulṭān-ı men-ī sulṭān-ı men-ī Mevlānā Farsça 62

112 Ey ki hezār āferīn bu nice sulṭān olur Sulṭān Veled Türkçe 38

4 Āh güzeliñ ʿaşḳına ḥālātına Türkçe 7

29 Āteş ne-zened der-dil-i mā illā hū Evḥadüddīn 
Kirmānī Farsça 7

109 Ey ḳavm bė-ḥac refte kücā-yīd kücā-yīd Mevlānā Farsça 6

21 ʿĀşıḳ-ān der-kūy-i cānān eṣ-ṣalā Mevlānā Farsça 5

72 Der-kūy-i ḫarābāt me-rā ʿaşḳ keşān kerd Mevlānā Farsça 5

86 Ey ʿāşıḳ-ān ey ʿāşıḳ-ān men ḫāk-rā gevher künem Mevlānā Farsça 5

130 Ey şehd-i nūşīn-i leb-et pāk ez-heme ālūdegī Farsça 5

182 Ḳad eşreḳati’d-dünyā min-nūri ḥumeyyānā Mevlānā Arapça 5

Âyinlerde Yer Alan Şiirlerin Farklı Kriterlere Göre Dağılımı
Şiirlerin Şairlerine Göre Dağılımı
Âyinlerde bestelenen şiirlerden çoğu Mevlânâ’ya aittir. Mevlânâ’nınki-

lerden sonra en çok Sultan Veled, Ulu Ârif Çelebi ve Molla Câmî’nin şiirle-
ri karşımıza çıkmaktadır. Bazı şiirlerin şairlerini de tespit edemediğimizi 
belirtmeliyiz. Bu âyinlerde yer alan ve başka şairlere ait olan ya da şairi 
tespit edilemeyen birçok şiir bazı kaynaklarda ve Mevlevi muhitlerinde 
Mevlânâ’ya ait olarak gösterilmektedir. 

Aşağıdaki tabloda şiirlerin şairlere göre dağılımı görülmektedir. 
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Tablo III. Mecmuada Yer Alan Âyinlerdeki Şiirlerin Şairlere Göre Da-
ğılımı

Şair
Şiirler

Tekrarsız Tekrarlı

Mevlānā (ö. 672/1273) 189 70,00% 310 64,58%

Sulṭān Veled (ö. 712/1312) 13 4,81% 53 11,04%

Ulu ʿĀrif Çelebi (ö. 719/1320) 5 1,85% 6 1,25%

Ebū Saʿīd Ebu’l-ḫayr (ö. 440/1049) 3 1,11% 7 1,46%

Mollā Cāmī (ö. 898/1492) 3 1,11% 4 0,83%

Ġavsī Dede (ö. 1108/1697) 2 0,74% 5 1,04%

Şeyḫ Ġālib (ö. 1213/1799) 2 0,74% 5 1,04%

Evḥadüddīn Kirmānī (ö. 635/1238) 1 0,37% 7 1,46%

Ḳāsım-ı Envār (ö. 837/1433) 1 0,37% 3 0,63%

Şāhidī (ö. 957/1550) 1 0,37% 3 0,63%

İbn Fārıẓ (ö. 632/1235) 1 0,37% 1 0,21%

Sultān Selim Hān (ö. 926/1520) 1 0,37% 1 0,21%

Sulṭān Dīvānī (ö. 936/1530) 1 0,37% 1 0,21%

ʿAbdülbāḳī Baykara Dede (ö. 1935) 1 0,37% 1 0,21%

Tespit edilemeyen şair 46 17,04% 73 15,21%

Genel Toplam 270 100,00% 480 100,00%

Şiirlerin Dillerine Göre Dağılımı
Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere güfte olarak kullanılan şiirlerin yüz-

de doksanına yakını Farsçadır. Kalan şiirlerin bir kısmı Arapça ve bir kısmı 
da Türkçedir. Arapça ve Türkçe şiirlerin dağılımı yaklaşık aynı görünse de 
Türkçe şiirlerin tekrar sayısı daha fazladır. Aşağıdaki tabloda bestelenen 
şiirlerin dillerine göre dağılımı görülüyor. 

Tablo IV. Mecmuadaki Şiirlerin Dillerine Göre Dağılımı

Dil Tekrarsız Tekrarlı Yüzde

Farsça 240 383 88,89%

Arapça 16 27 5,93%

Türkçe 14 70 5,19%

Genel Toplam 270 480 100,00%

Bestelenen şiirlerde Farsçanın yoğunluğunun, bu şiirlerin çoğunun 
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Mevlânâ’ya ve Sultan Veled’e ait olmasından kaynaklandığı düşünülebilir. 
Ancak Mevlânâ’ya ve Sultan Veled’e ait şiirler hariç tutulduğunda da da-
ğılım pek değişmemektedir. Bestekârların özellikle Farsça şiirleri beste-
lemeyi daha çok tercih ettikleri açıkça görülmektedir. Ancak Mevlânâ’nın 
şiirleri dâhilken birbirine yakın oranlarda olan Arapça ve Türkçe şiirlerin 
oranları değişmekte, Türkçe şiirler Arapça şiirlerin on katı kadar olmakta-
dır. Görüldüğü üzere Mevlânâ’dan başka şairlerin Arapça şiirleri âyinlerde 
pek yer almamıştır. Mevlânâ’nınkiler dışındaki Arapça şiirlerden birinin 
(6 nolu şiir) de şairinin tespit edilemediğini, bazı kaynaklarda Mevlânâ’ya 
nisbet edildiğini kaydetmeliyiz. Türkçe şiirlerden çoğu ise Şeyh Galip, Şâ-
hidî, Gavsî Dede, Abdülbaki Baykara gibi Mevlevilik mensuplarının şiirle-
ridir. Yukarıda bahsedildiği üzere başka şairlere ait olan ya da şairi tespit 
edilemeyen şiirlerin de Mevlevi çevrelerinde Mevlânâ’ya nisbet edildiği 
dikkate alındığında, bu âyinlerde yer alan şiirlerin çoğunlukla Mevlevilik 
çevresinden alındığı söylenebilir.

Aşağıdaki tabloda Mevlânâ ve Sultan Veled dışındaki şairlere ait beste-
lenen şiirlerin dağılımı görülüyor. 

Tablo V. Mevlânâ ve Sultan Veled Dışındaki Şairlere Ait Bestelenen 
Şiirlerin Dağılımı

Dil Tekrarsız Tekrarlı Yüzde

Farsça 53 78 77,94%

Türkçe 13 32 19,12%

Arapça 2 7 2,94%

Genel Toplam 68 117 100,00%

Şiirlerin Nazım Biçimlerine Göre Dağılımı
Bestelenen şiirlerin çoğu gazel nazım biçiminde, bir kısmı da rubai 

nazım biçimindedir. Aslında gazel nazım biçiminde olan şiirlerin de ço-
ğunlukla sadece iki beyti (dört mısrası) güfteler içinde görülmektedir. 
Bestekârlar çoğunlukla dört mısradan oluşan güfteleri bestelemeyi tercih 
etmiş görünüyorlar. Ancak dört mısradan fazla olarak Mevlânâ’nın Mes-
nevi’sinden beyitlerin ve bir terci-i bendinin de güftelenmiş olduğu görül-
mektedir. Sultan Veled’in dörtten çok mısrasının alındığı bir şiirinin 62 
güftede, Şâhidî’nin bir müstezad gazelinin de üç güftede yer aldığı dikkat 
çekiyor. 

Aşağıdaki tabloda, mecmuada yer alan şiirlerin nazım biçimlerine göre 
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dağılımı görülüyor.

Tablo VI. Mecmuada Yer Alan Şiirlerin Nazım Biçimlerine Göre Sayı-
sal Dağılımı

Nazım Biçimi Tekrarsız Tekrarlı Yüzde

Ġazel 188 359 69,63%

Rubāʿī 68 100 25,19%

Mes̱nevī 5 7 1,85%

Beyt 4 7 1,48%

Ḳıṭʿa 2 2 0,74%

Tercīʿ-i Bend 1 1 0,37%

Müstezād Ġazel 1 3 0,37%

Genel Toplam 270 480 100,00%

Şiirlerin Vezinlere Göre Dağılımı
Âyinlerin güftelerinde yer alan şiirlerin vezin bakımından dağılımları 

da çeşitlidir. Ancak bestelenen rubailerin hemen hepsi Ahreb kalıpların-
dadır. Aşağıdaki tabloda şiirlerin vezinlerine göre dağılımı görülmektedir.
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Tablo VII. Mecmuada Yer Alan Şiirlerin Vezinlerine Göre Sayısal Dağılımı

Vezin Tekrarsız Tekrarlı Yüzde

Aḥreb 68 100 25,19%

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 28 33 10,37%

müstefʿilün müstefʿilün müstefʿilün müstefʿilün 25 39 9,26%

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 24 33 8,89%

mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 20 35 7,41%

mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 13 14 4,81%

müfteʿilün fāʿilün müfteʿilün fāʿilün 12 51 4,44%

mefʿūlü mefāʿīlün mefʿūlü mefāʿīlün 11 18 4,07%

mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 11 13 4,07%

müfteʿilün müfteʿilün fāʿilün 8 19 2,96%

mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 7 9 2,59%

müfteʿilün mefāʿilün müfteʿilün mefāʿilün 5 9 1,85%

mefʿūlü fāʿilātün mefʿūlü fāʿilātün 5 5 1,85%

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün 5 5 1,85%

feʿūlün feʿūlün feʿūlün feʿūlün 5 8 1,85%

müstefʿiletün müstefʿiletün 4 66 1,48%

mefʿūlü mefāʿilün feʿūlün 3 3 1,11%

feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 2 3 0,74%

fāʿilātün fāʿilün fāʿilātün fāʿilün 2 2 0,74%

müstefʿilün müstefʿilün müstefʿilün 1 1 0,37%

müstefʿiletün müstefʿiletün müstefʿiletün 
müstefʿiletün 1 1 0,37%

müfteʿlün fāʿilün müfteʿilün fāʿilün 1 1 0,37%

müfteʿilün müfteʿilün müfteʿilün müfteʿilün 1 1 0,37%

mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlün fa’ 1 2 0,37%

mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feūl 1 1 0,37%

mefūlü mefāʿīlün mefʿūlü mefāʿīlün 1 2 0,37%

mefāʿilün mefāʿilün feʿūlün 1 1 0,37%

fa’ müfteʿilün müfteʿilün fā 1 1 0,37%

Genel Toplam 270 480 100,00%

Âyinlerin İçerdikleri Güfteler/Şiirler Bakımından 
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Karşılaştırılması
Mecmuada yer alan güfteler incelendiğinde, farklı bestekârlar tara-

fından farklı tarihlerde bestelenen bu âyinlerin, güfteleri bakımından bir 
düzen içerisinde ve birbirine benzer oldukları gözlenmektedir. Âyinlerde 
genellikle 11 ilâ 16 adet arasında güfte kullanıldığı, ancak bir âyinin 8 adet 
güfte, iki tanesinin de 18 adet güfte ile diğer âyinlerden ayrıldığı görül-
mektedir.

Aşağıdaki tabloda âyinlerde yer alan şiir sayıları bendlerine/selâmları-
na göre gösterilmiştir. 
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Tablo VIII. Bendlere/Selâmlara Göre Âyinlerde Yer Alan Şiir Sayı-
ları
Âyin No 1. Selâm 2. Selâm 3. Selâm 4. Selâm Genel Toplam

1 5 2 7 1 15
2 4 1 6 1 12
3 3 1 7 1 12
4 3 2 6 1 12
5 4 1 6 1 12
6 5 2 7 1 15
7 6 2 7 1 16
8 1 1 5 1 8
9 7 2 8 1 18

10 4 2 7 1 14
11 3 1 6 1 11
12 4 2 7 1 14
13 5 2 10 1 18
14 5 1 7 1 14
15 3 1 7 1 12
16 4 1 5 1 11
17 4 1 5 1 11
18 5 2 7 1 15
19 3 2 5 1 11
20 4 1 5 1 11
21 3 1 7 1 12
22 4 1 6 1 12
23 4 2 6 1 13
24 4 1 8 1 14
25 5 1 7 1 14
26 4 1 5 1 11
27 3 2 7 1 13
28 4 1 5 1 11
29 3 2 7 1 13
30 3 1 6 1 11
31 4 1 6 1 12
32 4 1 6 1 12
33 3 2 6 1 12
34 4 1 5 1 11
35 4 1 6 1 12
36 4 2 6 1 13
37 4 1 5 1 11
38 3 1 6 1 11
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Genel Toplam 149 53 240 38 480
Bu tablodan, âyinlerin güfte sayısı bakımından eşit olmadığı, her bir 

âyinde farklı sayıda şiirin bestelenmiş olduğu anlaşılmaktadır. Ancak şiir-
lerin yerleri ve sıralanışı dikkate alındığında, âyinlerin birbirlerine benzer 
bir düzene sahip oldukları anlaşılmaktadır.  

İçerdikleri Şiirlere Göre Âyinlerin ve Bendlerin/Selâmların 
Karşılaştırılması
Aşağıda, âyinlerdeki ayrı ayrı bendlerde/selâmlarda hangi şiirlerin yer 

aldığı görülmektedir. Tablonun hücrelerinde görülen italik numaralar, yu-
karıda şiirlerin ilk mısraları verilerek alfabetik şekilde listelendiği Tablo 
I’in ilk sütunundaki şiir numaralarını göstermektedir. Sözgelimi aşağıdaki 
tabloya göre, bu mecmuadaki 4. âyinin 3. bendinde yer alan 2. şiirin nu-
marası 112’dir. Bu da Tablo I’deki 112 numaralı “Ey ki hezār āferīn bu nice 
sulṭān olur” mısrasıyla başlayan şiiri işaret etmektedir. 
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Görüldüğü üzere âyinlerin birinci ve üçüncü bendleri/selâmları çok sa-
yıda güfte/şiir içerirken ikinci bendleri/selâmları çoğunlukla bir ve bazen 
iki güfteden/şiirden, dördüncü bendleri/selâmları yalnızca bir güfteden 
oluşmaktadır. Dördüncü bendler/selâmlar Mevlânâ’ya ait ve Tablo I’e göre 
234 numaralı “Sulṭān-ı men-ī sulṭān-ı men-ī” mısrasıyla başlayan gazelin 
bestesinden ibaret görünürken, yalnızca 24 numaralı âyinde bunun yerine 
başka bir şiir bestelenmiştir. Bu gazel ayrıca çoğunlukla ikinci bendlerde/
selâmlarda yer alırken, bazı âyinlerde ikinci bendde/selâmda bu şiire ilave 
olarak ya da bu şiirin yerine başka bir şiir de yer almaktadır. Ayrıca üçüncü 
bendlerde/selâmlarda Sultan Veled’e ait “Ey ki hezār āferīn bu nice sulṭān 
olur” mısrasıyla başlayan gazel âyinlerin çoğunda bulunmaktadır. 

Bazı şiirlerin farklı âyinlerde bazı değişikliklerle yer aldığını da ifade et-
meliyiz. Örneğin 14. âyinde yer alan ve Tablo I’e göre 13 numaralı olan şi-
irin, “Āfitāb imrūz ber-şekl-i diger tābān şüde’st” mısrasındaki “ber-şekl-i 
diger” terkibi, 38. âyinde “ber-ṭarz-ı diger” şeklinde yer almaktadır. Yine 8. 
ve 38. âyinlerde “Ey maḳṣad-ı ʿāşıḳīn olan Mevlānā” şeklinde geçen mısra 
28. ayinde “Ey mebdeʾ-i evvelīn olan Mevlānā” şeklinde yer almaktadır.

Dillerine Göre Âyinlerdeki Güftelerin Karşılaştırılması
Âyinlerdeki şiirlerin dillerine göre dağılımına bakıldığında da bazı ben-

zerlikler gözlenmektedir. Aşağıdaki tablo âyinlerin bendlerinde/selâmla-
rında yer alan şiirlerin dillerine göre dağılımını göstermektedir. Tablonun 
hücrelerindeki italik 1 sayısı Arapça güfteleri, italik 2 sayısı Farsça güfte-
leri, italik 3 sayısı da Türkçe güfteleri ifade etmektedir.  Sözgelimi 7. âyinin 
3. bendinde 5. sırada yer alan italik 3 sayısı, Türkçe bir güfte kullanıldığını 
işaret etmektedir. 
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görülmektedir. En çok Türkçe ve Arapça şiir de üçüncü bendlerde/selâm-
larda yer almaktadır ancak Türkçe güfte/şiir yer almayan iki âyin de var-
dır. 5. sırada yer alan Hafız Zekâi Efendi’nin Sûzinak âyininin güftelerinin 
çoğunun Arapça şiirlerden oluştuğu dikkat çekmektedir. 

Güftelerde Yer Alan Terennümler
Güftelerde, şiir aralarında ve bazen mısra aralarında terennümler kay-

dedilmiştir. Yayına hazırlama sırasında tarafımızdan bu terennümlerde 
geçen ifadeler de incelenmiştir. İncelememizde terennümlerdeki ifadele-
rin de anlamlı tekrarlardan oluştuğu görülmüştür. Aşağıdaki tabloda, te-
rennümlerde en çok tekrarlanan otuz söz görülmektedir. 

Tablo XI. Âyinlerdeki Terennümlerde En Çok Tekrarlanan Sözler

Terennüm Tekrar Sayısı Terennüm Tekrar Sayısı Terennüm Tekrar Sayısı

yār 1088 cānān 49 neler 34

hey 931 ḫünkār 46 me-rā 33

men 788 maḳbūl 46 meded 33

dost 215 yüreğim 45 ciğerim 25

āh 211 var 44 del 25

vāy 149 raʿnā 43 ey 24

sulṭān 125 pīr 42 yar 24

belī 110 yā 39 ẓālim 22

cān 87 ki 35 mīrim 19

hū 83 gör 34 zībā 19
Tabloda, terennümlerde en çok tekrarlandığı görülen “yār” sözü aslın-

da güftelerdeki şiirlerde de en çok geçen kelimelerdendir. Yine sık tekrar 
edilen “men”, “sulṭān”, “āh”, “cān” kelimeleri de şiirlerde en çok geçen söz-
lerdendir. Yani aslında bu tabloda geçen bütün kelimeler aynı zamanda 
şiirlerde de geçmektedir. Bunun tek istisnası terennümlerde farklı şe-
killerde tekrar edilen Yunus Emre’ye ait “Yar yüregim del cigerim gör ki 
neler var” mısrasıdır. Bunu ayrı bir şiir olarak ele almak da mümkündür. 
Ancak bu mısra, âyinlerde çoğunlukla bu haliyle değil birkaç kelimesi bir 
arada yahut diğer terennüm ifadeleriyle birlikte yer aldığından, bunu ay-
rıca güfte kabul etmeyip terennüm saydık. Terennümlerde gözlenen tek-
rarlar güftelerde de hissedilmektedir. Şiirlerde 143 kez “ʿāşıḳ” sözü, 126 
kez “sulṭān” sözü, 112 kez “ey” sözü geçmektedir. Güftelerin metinleri de 
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tekrarlanan kelimeler bakımından birbirine benzemektedir. Örneğin “Ey 
ʿāşıḳ-ān” kelimeleriyle başlayan toplam beş farklı şiir bestelenmiştir.

Terennümlerin güftelerdeki şiirler kadar Farsça ağırlıklı olmadığı da 
dikkat çekmektedir. Terennümlerde tekrarlanan kelimelerin bir kısmı 
Arapça ve Farsça kökenli olsa da bunlar teker teker ya da bir terkip içeri-
sinde Türkçede kullanılabilecek tarzda geçmektedir. Bu nedenle bu ibare-
leri Türkçe saymak da mümkündür. 

Bahsettiğimiz gibi kanaatimizce bu terennümler anlamlı tekrarlardan 
oluşmaktadır. Ancak bu anlam dilin geçerli söz dizimi ve cümle yapısı ile 
değil, teker teker kelimelerin ve terkiplerin çağrışımıyla oluşuyor olmalı-
dır. Aslında güftelerin bütününde benzer bir durum vardır. Bu kelimelerin 
zikredilmesi, yaptıkları çağrışımlarla güfteden anlam çıkarmayı sağla-
maktadır. Bu nedenle güftelerin Farsça veya Arapça oluşu anlaşılmalarına 
engel olmamakta, güftelerde geçen kelimeler ve terkipler ayrı ayrı çağrı-
şımlarla muhatabına mesajını ulaştırmaktadır. 

Terennümler büsbütün anlamsız olmadığı gibi şiirler de anlam aktarı-
mını genel dil sistemiyle değil müzik içerisindeki ayrı bir yöntemle yap-
maktadır.
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1.  [2b] [RĀST] ĀYİ̄N-İ ŞERİ̄F, DÜYEK, BESTE-İ NĀYİ̄ ʿOS̱MĀN EFENDİ
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2.3 BEND-İ S̱ĀLİS̱ 72
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3.1 [BİRİNCİ BEND] 74
3.2 BEND-İ S̱ĀNİ ̄ 75
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6.4 [DÖRDÜNCÜ BEND] 88
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7.1  [BİRİNCİ BEND] 89
7.2. BEND-İ S̱ĀNİ ̄ 90
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7.4. [DÖRDÜNCÜ BEND] 91
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9.3 BEND-İ S̱ĀLİS̱ 97
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MUṢṬAFĀ
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27. [56b] ĀYİ̄N-İ ŞERİ̄F, ŞEYDĀ ḤĀFIẒ DEDE, ʿIRĀḲ
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27.3 BEND-İ S̱ĀLİS̱ 165
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[1a] Bu mecmaʿa-yı laṭīfi biñ iki yüz tā-

rīḫinde Şeyḫ Ġālib Efendi merḥūm taḥrīr edip 

Yeñiḳapı Mevlevīḫānesine vaḳf eylemişdir. 

Sinīn-i vāfireden beri āb-zede ve ḳırāʾat olun-

ması müşkil olduġundan biñ iki yüz otuz ṭoḳuz 

senesinde Yeñiḳapı bendegānından Dervīş İs-

māʿīl müceddeden taʿmīr ve taḥrīr eylemişdir. 

Vāḳıf-ı merḥūm Şeyḫ Ġālib Efendi’yi duʿā-yı 

ḫayr ile yād buyuralar.  

25  Ş (Şaban) 1239.
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1.  [2b] [RĀST] ĀYİ̄N-İ ŞERİ̄F, DÜYEK, BESTE-İ NĀYİ̄ 
ʿOS̱MĀN EFENDİ

[Beste: Nâyî Osman Dede (ö. 1142/1729)]

Rāst

1.1 [BİRİNCİ BEND]
hey yār
İ̄n ḫāne ki peyveste der-o çeng u çeġāne’st
hey hey sulṭān-ı men
Ez-ḫāce bi-pursīd ki īn ḫāne çi ḫāne’st
hey hey sulṭān-ı men
İ̄n rūz-i ḳıyāmet ki kesī-rā ser-i kes nīst
hey hey sulṭān-ı men
Ez-ẕevḳ ne-dānist ki fülān-est ü fülān-est

hey hey sulṭān-ı men
hū ḫünkār-ı men hū raʿnā-yı men
hū yā hū yā hū yā hū yā men hū (mükerrer)

āh
Āteş ne-zened der-dil-i mā illā hū
yā hū yā men hū
āh
Kūteh ne-küned menzil-i mā illā hū
yā hū yā men hū
Ger ʿālemi-yān cümle ṭabīb-ān bāşend
yā hū yā men hū (mükerrer)
Ḥallī ne-küned müşkil-i mā illā hū
yā hū yā men hū

āh
Cānā cemāl-i rūḥ besī ḫūb u bāfer-est
Lākin cemāl-i ḥüsn-i tü ḫod çīz-i dīger-est
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Māndem dehān-bāz zi-taʿẓīm-i ān cemāl
Her laḥẓa ber-zebān u dil Allāhu ekber-est

Hemçün ḳamer bi-taftī zi-Tebrīz-i Şems-i Dīn
Nī çün ḳamer çi bāşed k’ān rūz-i aḳmer-est

Tā rūy be-dīn ḳıble-i cān āverdīm
Ṣıdḳ-ı dil ü iḳrār-ı zebān āverdīm
Çün maẓhar-ı Ādem-est īn şāh-ı cihān
dost (mükerrer)
Mā hemçü melek secde ez-ān āverdīm

Ey dil bu yeter iki cihānda saña izʿān
āmān āmān
Birdir bir iki olmaġa yoḳ bilmiş ol imkān

Ḥaḳ söyleyicek sende seniñ ortada neñ var
āmān āmān
ʿĀlemde hemān ben dedigindir saña noḳṣān

Saʿy eyle rıżā gözle ḳo ıṭlāḳ ile ḳaydı
ʿĀlemde semāʿī bu yeter sālike ʿirfān

hey hey sulṭān-ı men hey hey ḫünkār-ı men
cān-ı men cānān-ı men
hey hey hey hey hey hey
yār belī mīr-i men

1.2 BEND-İ S̱ĀNİ̄

Evfer

Sulṭān-ı men-ī sulṭān-ı men-ī
Ender-dil ü cān īmān-ı men-ī
āh

Der-men bi-demī men zinde şevem
Yek cān çi büved ṣad cān-ı men-ī
āh īmān-ı men-ī
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āh
Ey ʿāşıḳ-ān ey ʿāşıḳ-ān peymāne-rā güm kerde-em
Z’ān mey ki der-peymāne-hā ān der-ne-günced ḫorde-em
āh ẓālim yār mīrim

1.3 BEND-İ S̱ĀLİS̱

Firenk-çīn

Āmed nidā ez-āsumān cān-rā ki bāz-ā eṣ-ṣalā
Cān güft ki ey nādi-yi ḫoş ehlen ve sehlen merḥabā

Semʿān ve ṭāʿeh ey nidā her dem dü ṣad cān-et fedā
Yekbār-ı dīger bāng zen tā ber-perem ber-“hel etā” (mükerrer)

Terennüm

Semāʿī

Ey ki hezār āferīn bu nice sulṭān olur
Ḳulu olan kişiler ḫüsrev ü ḫāḳān olur

Ayaġınıñ tozunu sürme çeken gözüne
Nesne görür gözü kim vālih ü ḥayrān olur

Şerbetiniñ ḳaṭresin her kim içer cürʿasın
Göñlü güher ṭoluben sīnesi ʿummān olur

Sen malıña ṭapmaġıl köşk ü sarāy yapmaġıl
Şol çalışıp yapdıġıñ ṣoñ ucu vīrān olur

İş bu ṣūretdir ḳamu ol ṭayıdur bu ʿamū
Şarṭı müselmānlıġıñ ṣıdḳ ile īmān olur

Saña derim ey dede ṣalma dīvi dünyede
Nefsi dīvin żabṭ ėden dīnde Süleymān olur

Beslemegil teniñi niʿmet-i büryān ile
Bir gün olur şol teniñ ṭamuda büryān olur
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Ṭutar iseñ buyruġuñ terk ėdegör ayruġuñ
Ṭaş [u] tėmür mumleyiñ ḥükmüne fermān olur

Bir kişi kim māl bulur ṣanma ki devlet bulur
Devleti bulan kişi Allāh’ı bulan olur

Ḫālıḳını isteyen nā-ḫalef olmuş degil
Ḫalḳa göñül baġlayan ṣoñra peşīmān olur

Ey başıña vėr ögüt Allāh’ı iste bugün
Uṣlu sözüdür ėşit bunda ne yalan olur

Her ki bugün Veled’e inanuben yüz sürer
Yoḫsul ise bāy olur bāy ise sulṭān olur

Terennüm-i sāz

Şemşīr-i ezel bė-dest-i merdān-ı Ḫudā’st
Gūy-i ebedī der-ḫam-ı çevgān-ı Ḫudā’st
Ān ten ki çü kūh-i Ṭūr rūşen āmed (mükerrer)
Naḳd-ı ḫod ez-o ṭaleb ki o kān-ı Ḫudā’st

yār-i men yār āh yār-i men yār āh yār-i men
yār me-rā dost yār-i men vāy

Peyveste zi-Ḥaḳ mest şev u bāḳī bāş
Müstaġraḳ-ı ʿaşḳ u sūz-i muştāḳī bāş
Çün bāde bė-cūş der-ḥum-ı ḳālıb-ı ḫod (mükerrer)
V’ān-gāh bė-ḫod ḥarīf u hem sāḳī bāş

Zi-ʿaşḳ-ı rūy-i nev rūşen dil-i benīn ü benāt
Bi-yā ki ez-tü şeved seyyiātihim ḥasenāt
Ḫiyāl-i tü çü der-āyed bė-sīne-i ʿāşıḳ (mükerrer)
Derūn-i ḫāne-i ten pür şeved çerāġ-i ḥayāt (mükerrer)
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Terennüm-i sāz

Hey hey ne ʿacāyib bezemiş ḥüsn-ile Bārī
Bu ṣūret-i yāri
Bu naḳş ü nigārı
Her ehl-i naẓar kim göre taḥsīn ola kārı
Bu çeşm ü ʿizārı
Ḳalmaya ḳarārı

Ey muṭrıb-ı dil-keş ele al çeng ü rebābı
Çāk eyle ḥicābı
Refʿ eyle niḳābı
Ey sāḳi-yi meh-veş ṭaşa çal şīşe-i ʿārı
Ṣun cām-ı ʿiḳārı
Defʿ eyle ḫumārı

Ey zāhid-i zerrāḳ ü müzevvir ḳo riyāyı
Ṭut rāh-ı fenāyı
Derk eyle Ḫudā’yı
Şaṣt-ı şehe düş māhi-yi ʿaşḳ ol ḳo kenārı
Bul şāh-ı şikārı
Terk eyle feşārı

Hey hey nedir ol ḫāl-i muʿanber ruḫ-ı enver
Ol sāki-yi kevs̱er
Ol rūḥ-i muṣavver
Seyret nice cemʿeylemiş ol nūr ile nārı
Zī-ṣanʿat-ı cārī
Zī-ḳudret-i Bārī

ʿUşşāḳı ḳaṭar eyledi ʿaşḳ içre Muḥammed
Ol şāh-ı mümecced
Ol maʿbed-i maḳṣad
Ey üştür-i dil sen olagör pīş-ḳaṭārı
Çek ʿaşḳ ile bārı
Bī-verd ile ḫārı
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Ey Şāhidī ey vālih ü şūrīde vü şeydā
Ey bī-ser ü bī-pā
Dīvāne vü rüsvā
Derd-ile belā ile geçir leyl ü nehārı
Ḳıl nāle vü zārı
Nūş eyle biḫārı

yar yüregim del cigerim gör ki neler var yāre ḫaber var (mükerrer)
Yā Rab ḥarem-i ḥażretiñe rāh baġışla
Yā derd ile bir āh-ı seḥergāh baġışla
Aldıñ dil-i güm-rāhımı ḳoyduñ beni bī-dil (mükerrer)
Bāri yerine bir dil-i āgāh baġışla

1.4 [DÖRDÜNCÜ BEND]
Sulṭān-ı men-ī ilā āḫirihī

Tamām şüd.

***

Maʿlūm bāşed ki bu rāst āyīn-i şerīfinde “Ey dil bu yeter iki cihānda 
saña izʿān” güftesi Sulṭān Dīvānī Ḥażretleri’niñdir ve “Ey ki hezār āferīn” 
Sulṭān Veled efendimiziñdir. “Yā Rab ḥarem-i ḥażretiñe” Ġavs̱ī Dede Ḥaż-
retleri’niñdir. Ḥattā derler ki Şeyḫ ʿOs̱mān Efendi Ḥażretleri’niñ Şeyḫ Bāḳī 
Efendi’den evvel bir ferzend-i ercümendleri var imiş. Vefāt eyledikde bu 
rāst āyīnine beste baġlanıp ḳayın birāderleri Ġavs̱ī Dede’niñ “Bāri yerine 
bir dil-i āgāh baġışla” ḳıṭʿasıyla tekmīl buyurup ḳarīben Şeyḫ Bāḳī Efendi 
vücūda gelmişlerdir. Ve bāḳī güfteler Ḥażret-i Pīr efendimiziñ ve müste-
zād-ı Türkī Ḥażret-i Şāhidī’niñdir.
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2. [4b] ĀYİ̄N-İ ŞERİ̄F, SŪZİDİLĀRĀ, ŞEHİ̄D Ü SAʿİ̄D SULṬĀN 
SELİ̄M ḪĀN RAḤİMEHU’L-LĀHU ʿALEYH

[Beste: Sultan III. Selim (ö. 1223/1808)]

Sūzidilārā

2.1 [BİRİNCİ BEND]
hey yār
Dil-berī vü bī-dilī esrār-ı mā’st
hey yār hey dost yār pīr-i men
hey yār

Kār kār-ı mā’st çün o yār-i mā’st
hey yār hey dost yār pīr-i men
hey yār

Nevbet-i köhne-fürūşān der-güzeşt
hey yār hey dost yār pīr-i men
hey yār

Nev fürūşān-īm [ü] īn bāzār-ı mā’st
hey yār hey dost yār pīr-i men

Semāʿ ārām-ı cān-ı ʿāşıḳ-ān-est
Kesī dāned ki o-rā cān-ı cān-est

Ḫuṣūṣā ḥalḳaī k’ender-semāʿ-end
Hemī-gerdend Kāʿbe der-miyān-est

İ̄n ʿaşḳ kemāl-est ü kemāl-est ü kemāl
V’īn ʿaḳl ḫayāl-est [ü] ḫayāl-est ü ḫayāl
Nūr-est ü viṣāl-est ü viṣāl-est ü viṣāl
Dīdār-ı cemāl-est ü cemāl-est ü cemāl
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Çün bende ne-yī nidā-yı şāhī mī-zen
Tīr-i naẓār ān-çünān ki ḫāhī mī-zen
Çün ez-ḫod u ġayr-i ḫod müsellem geştī
Bī-ḫod bi-nişīn kūs-i ilahī mī-zen

hey hey hey hey hey hey hey dost dost
iḥsān meded ġufrān meded
yār yār yār yār yār-i men

Terennüm-i sāz

2.2 BEND-İ S̱ĀNİ̄
Sulṭān-ı men-ī sulṭān-ı men-ī
Ender-dil ü cān īmān-ı men-ī

Der-men bi-demī men zinde şevem
Yek cān çi şeved ṣad cān-ı men-ī
āh īmān-ı men-ī

Terennüm-i sāz

2.3 BEND-İ S̱ĀLİS̱
Muṭrıbā esrār-ı mā-rā bāz gū
Ḳıṣṣa-hā-yı cān-fezā-rā bāz gū

Maḥzen-i “innā fetaḥna”̄ ber-güşā
Sırr-ı cān-ı Muṣṭafā-rā bāz gū

Terennüm-i sāz

Semāʿī

Ey ki hezār āferīn ilā āḫirihī
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Terennüm-i sāz

Kār ne-dārem cüz īn kārgeh [u] kār-em o’st
Lāf zenem lāf lāf z’ān ki ḫarīdār-em o’st

Cān u dil-em sakin-est  çünki dil ü cān-em o’st
Ḳāfile-em īmen-est ḳāfile-sālar-em o’st

Terennüm-i sāz

Ḫīz ki imrūz cihān ān-ı mā’st
Cān u cihān sāḳī vü mihmān-ı mā’st

Zühre vü meh def-zen ü şādi-yi mā’st
Bülbül-i cān mest-i gülistān-ı mā’st

Āh güzeliñ ʿaşḳına ḥālātına
Yandı yürek ʿaşḳ ḥarārātına

And içeyim ġayri güzel sevmeyim
Tañrı’ya vü Tañrı’nıñ āyātına

Terennüm-i sāz

Ey kāşif-i esrār-ı Ḫudā Mevlānā
Sulṭān-ı beḳā şāh-ı fenā Mevlānā

ʿAşḳ etmededir Ḥażretiñe böyle ḫiṭāb
Mevlā-yı gürūh-i evliyā Mevlānā

2.4 [DÖRDÜNCÜ BEND]
Sulṭān-ı men-ī sulṭān-ı men-ī
Ender-dil ü cān īmān-ı men-ī

Der-men bi-demī men zinde şevem
Yek cān çi şeved ṣad cān-ı men-ī

āh īmān-ı men-ī
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3. [5b] ĀYİ̄N-İ ŞERİ̄F, PENCGĀH, BESTE-İ ḲADİ̄M

[Bestekâr: Bilinmiyor ]

Pencgāh

3.1 [BİRİNCİ BEND]
Şeh-bāz-ı Cenāb-ı ẕü’l-celāl-est semāʿ
hey hey hey hey hey raʿnā-yı men cān-ı men vāy
Ferrāş-ı ḳulūb-i ehl-i ḥāl-est semāʿ
hey hey hey hey hey raʿnā-yı men cān-ı men vāy
Der-meẕheb-i münkir-ān ḥarām-est semāʿ
hey hey hey hey hey raʿnā-yı men cān-ı men vāy
Der-meẕheb-i ʿāşıḳ-ān ḥelāl-est semāʿ
hey hey hey hey hey raʿnā-yı men cān-ı men

hey yār raʿnā-yı men hey hey hey dost zībā-yı men
hey hey yār cān-ı men  mīr-i men āh hey sulṭān-ı men vāy
hey hey hey hey hey maḳbūl-i men vāy
hey yār yar yüregim yār hey hey hey hey
gör ki neler var hey yār ey ṣanem dost

Ṣanem-i girīz-pāy-em
yār-i men āh ey
Geleyim dost geleyim dedi ne-yāmed
yār-i men āh ey meh āh dost
Meh-i āfitāb-rāy-em
yār-i men āh ey
Geleyim dost geleyim dedi ne-yāmed
hey yārim hey mīrim dost
Geleyim dedi ne-yāmed
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āh
Āteş ne-zened der-dil-i mā illā hū
cān-ı men vāy
Kūteh ne-küned menzil-i mā illā hū
cān-ı men āh
Ger ʿālemi-yān cümle ṭabīb-ān bāşend
cān-ı men vāy
[Ḥal] ne-küned müşkil-i mā illā hū
cān-ı men

Terennüm

3.2 BEND-İ S̱ĀNİ̄
Sīmīn-ẕeḳanā seng-dilā lāle-ʿiẕārā
Ḫoş kün bė-nigāhī dil-i ġam-perver-i mā-rā

hey sulṭān-ı men hey ḫünkār-ı men
hey raʿnā-yı men hey zībā-yı men

İ̄n ḳālıb-ı fersūde ger ez-kūy-i tü dūr-est
El-ḳalbü ʿalā bābike leylen ve nehārā

hey sulṭān-ı men hey ḫünkār-ı men
hey raʿnā-yı men hey zībā-yı men

Terennüm-i sāz

3.3 BEND-İ S̱ĀLİS̱
Bi-ş’nev ez-ney çün ḥikāyet mī-küned
belī yār-i men āh
Ez-cüdāyī-hā şikāyet mī-küned
āh belī yār-i men āh

K’ez-neyistān tā me-rā büb’rīde-end
belī yār-i men āh
V’ez-nefīr-em merd ü zen nālīde-end
belī yār-i men
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Sīne ḫāhem şerḥa şerḥa ez-firāḳ
belī yār-i men āh
Tā bi-gūyem şerḥ-i derd-i iştiyāḳ

Terennüm

Semāʿī

Ey ki hezār āferīn ilā āḫirihī

Terennüm

Ey ḳavm bė-ḥac refte kücā-yīd kücā-yīd dost (mükerrer)
Yār hem-īn-cā’st bi-yāyīd bi-yāyīd

yār-i men yār me-rā āh yār-i men
yār me-rā dost yār-i men
yār me-rā vāy vāy

Terennüm

ʿĀşıḳ ki tevāżuʿ ne-nümāyed çi küned vāy
Şeb-hā ber-i kūy-i tü ne-yāyed çi küned vāy
Ger būse dihed zülf-i tü-rā ṭīre me-şev vāy
Dīvāne ki zencīr ne-ḫāyed çi küned
yār yār yār ẓālim hey yār ẓālim yār gülüm yār mīrim hey
yār ẓālim yār gülüm yār mīrim hey
āh
Dīvāne ki zencīr ne-ḫāyed çi küned yār

Āh güzeliñ ʿaşḳına ḥālātına
Yandı yürek ʿaşḳ ḥarārātına

And içeyim ġayri güzel sevmeyim
Tañrı’ya vü Tañrı’nıñ āyātına
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Terennüm

Āh mine’l-ʿaşḳ ve ḥālātihī (mükerrer)
Aḥraḳa ḳalbī bi-ḥarārātihī

Mā-naẓara’l-ʿaynü ilā ġayriküm
Uḳsimü bi’llāhi ve āyātihī

Terennüm

āh

Der-kūy-i ḫarābāt me-rā ʿaşḳ keşān kerd hey
Ān dilber-i ʿayyār me-rā dīd ü nişān kerd dost

Men der-pey-i ān dilber-i ʿayyār bi-reftem
O rūy-i ḫod ān laḥẓa zi-men bāz nihān kerd

Sulṭān-ı ʿaraf-nāk būd-eş maḥrem-i esrār
Tā sırr-ı tecelli-yi ezel cümle beyān kerd

3.4 [DÖRDÜNCÜ BEND]
Sulṭān-ı men-ī sulṭān-ı men-ī ilā āḫirihī
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4. [7b]  ĀYİ̄N-İ ŞERİ̄F, MUṢĀḤİB ES-SEYYİD AḤMED AĠA, 
NİHĀVEND

[Beste: Musâhib Ahmed Ağa (ö. 1209/1794)]

Nihāvend

4.1 [BİRİNCİ SELĀM]
Dūş ber-dergāh-ı ʿizzet kūs-i sulṭānī zedem
hey yār hey dost pīr-i men cānān-ı men
Ḫayme ber-bālā-yı dārü’l-mülk-i rabbānī zedem
hey yār hey dost pīr-i men cānān-ı men

Ber-firāz-ı ʿarş-ı himmet ez-kef-i maʿşūḳ-ı dil
hey yār hey dost pīr-i men cānān-ı men
Bāde-i vaḥdet zi-rıṭl-ı cām-ı sübḥānī zedem
hey yār hey dost pīr-i men cānān-ı men
hey hey hey hey yār hey dost hey hey

iḥsān meded hey hey ġufrān meded
yār yār yar yüregim yār gör ki neler var

Ey çerāġ-ı āsumān u raḥmet-i Ḥaḳ ber-zemīn
hey yār hey dost pīr-i men cānān-ı men
Nāle-i men gūş dār ü derd-i ḥāl-i men bi-bīn
hey yār hey dost pīr-i men cānān-ı men

Yā murād-ı men bi-dih yā fāriġam kün ez-murād
hey yār hey dost pīr-i men cānān-ı men
Vaʿde-i ferdā rehā kün yā çünān kün yā çünīn
hey yār hey dost pīr-i men cānān-ı men

hey hey hey hey yār hey dost hey hey
iḥsān meded hey hey ġufrān meded
yār yār yar yüregim yār gör ki neler var
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Yek demī ġavvāṣ būdem ber-leb-i deryā-yı ʿaşḳ
hey yār hey dost pīr-i men cānān-ı men
Ṣad hezār-ān dürr [ü] gevher dīdem ez-deryā-yı ʿaşḳ
hey yār hey dost pīr-i men cānān-ı men

Nāgihān ez-ḳudret-i Ḥaḳ yek naẓar kerdem der-o
hey yār hey dost pīr-i men cānān-ı men
ʿĀlemī ser-geşte dīdem mānde-i deryā-yı ʿaşḳ
hey yār hey dost pīr-i men cānān-ı men

4.2 SELĀM-I S̱ĀNİ̄
Sulṭān-ı men-ī sulṭān-ı men-ī
Ender-dil ü cān īmān-ı men-ī

Der-men bi-demī men zinde şevem
Yek cān çi şeved ṣad cān-ı men-ī

āh

Ey ʿāşıḳ-ān ey ʿāşıḳ-ān Monlā-yı Rūmī mī-resed
Ey ʿārif-ān ey ʿārif-ān Monlā-yı Rūmī mī-resed

maḥbūb-i men maṭlūb-i men merġūb-i men maḳbūl-i men

4.3 SELĀM-I S̱ĀLİS̱

Devr-i Kebīr

ʿĀşıḳ-ān-rā ḳıble dīdār āmede’st
Gerçi der-reh ḳıble bisyār āmede’st

ʿĀşıḳān-rā nīst fikr [ü] ārzū
ʿĀşıḳī bī-faḫr ü bī-ʿār āmede’st

yār
Şems-i Tebrīzī heme güftār-ı tü
Der-ḥaḳīḳat dürr-i şehvār āmede’st
āh belī yārim
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Terennüm-i sāz

Semāʿī

Ey ki hezār āferīn ilā āḫirihī

Terennüm-i sāz

Bi-ş’nev tü zi-ney çi-hā çi-hā mī-gūyed
Esrār-ı nühüfte kibriyā mī-gūyed (mükerrer)
Ruḫ zerd u derūn tehī vü ser dāde bė-bād (mükerrer)
Bī-nuṭḳ u zebān Ḫudā Ḫudā mi-gūyed

Men bā-tü çünān-em ey nigār-ı Ḫoten-ī
K’ender-ġalaṭ-am ki men tü-em yā tü men-ī (mükerrer)
Nī men men-em ü nī tü tü-yī nī tü men-ī (mükerrer)
Hem men men-em ü hem tü tü-yī hem tü men-ī

Terennüm-i sāz

Dānī semāʿ çi büved ṣavt-ı belī şėnīden
Ez-ḫīşten bürīden bā-vaṣl-ı o resīden
Dānī semāʿ çi büved bī-ḫod şüden zi-hestī
Ender-fenā-yı muṭlaḳ ẕevḳ-i beḳā çeşīden

Terennüm-i sāz

Ser-mest-i cām-ı ʿaşḳ-am bī-sāġar u piyāle
Güftem zi-men çi ḫāhī güftā ki sūz u nāle
Men īn ü ān ne-dānem ser-mest-i cām-ı ʿaşk-am
Muṭrıb bi-zen nevā-yı sākī bi-dih piyāle

4.4 [DÖRDÜNCÜ SELĀM]
Sulṭān-ı men-ī sulṭān-ı men-ī
Ender-dil ü cān ilā āḫirihī
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5 [9b] SŪZİNĀK ĀYİ̄N-İ ŞERİ̄F, ḤĀFIẒ ZEKĀʾİ̄ EFENDİ

[Beste: Zekâi Dede Efendi (ö. 1315/1897)]

Sūzināk

5.1 [BİRİNCİ BEND]
Yā sāḳıye’l-müdāmeti ḥayye ʿale’ṣ-ṣalā
hey hey hey cān-ı men hey hey maḳbūl-i men
İmlā ẕücācenā bi-ḥumeyyā fe-ḳad ḫalā
hey hey hey cān-ı men hey hey maḳbūl-i men

Esḳayteni’l-müdāmete min-ṭarfike’l-behī
hey hey hey cān-ı men hey hey maḳbūl-i men
Ḥattā celā fuʾādiye min-aḥseni’l-cilā
hey hey hey cān-ı men hey hey maḳbūl-i men

Teʿālev küllünā ẕe’l-yevme sekrā
Bi-aḳdāḥin tüḫāmirnā ve tetrā

Teʿālev inne hāẕā yevmü ʿıydin
Tecellā fīhi mā-tercūne cehrā

El-yevme mine’l-vaṣli nesīmün ve suʿūdu
El-yevme era’l-ḥabbe ʿale’l-ʿahdi ḳuʿūdu

Yā ḳavmu ile’l-ʿaşḳi enībū ve ecībū
Lemmā keteballāhü ʿale’l-ʿaşḳi ḫulūdū

Ḳad ṣabbaḥānallāhü bi-ʿayşin ve melām
(mükerrer)
Ḳad ʿayyedene’l-ʿıyde ve mā temme ṣıyām

İmlā ḳadeḥan ve hāti yā ḫayra ġulām
(mükerrer)
Key yüskiranā s̱ümme ʿale’d-dehri selām
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hey hey yār yār-i men hey hey belī mīr-i men
dost dost āh pīr-i men āh āh dest-gīr-i men
yār yār iḥsān meded dost dost sulṭān meded
āh āh sübḥān meded ġufrān meded

5.2 BEND-İ S̱ĀNİ̄
Sulṭān-ı men-ī ilā āḫirihī

Terennüm

5.3 BEND-İ S̱ĀLİS̱
Eyyühā ehle’l-ferādīs iḳraū menşūrenā
Ve’dheşū min-ḫamrinā ve’stesmeʿū nāḳūrenā

Ḥūrüküm taṣferrü ʿaşḳan tenḥanī min-nārihī
Lev reʾet fī-cünḥi leylin ev nehārin ḥūrenā

Terennüm

Semāʿī

Ey ki hezār āferīn ilā āḫirihī

Terennüm

Rūḥī le-ke yā zāʾirü fi’l-leyli fedā
yār
Yā mūnise vaḥşetī iẕe’l-leyli hedā
yār
İn ḳāne firāḳunā maʿa’s-subḥi bedā
yār
Lā esfere baʿde ẕāke ṣubḥi ebedā

yār yār yār yār-i men yār dost dost dost
yār-i men yār yār yār-i men
yār me-rā āh yār-i men
yār me-rā dost yār-i men vāy
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Terennüm

Teʿāle yā medede’l-ʿayşi ve’s-surūri teāl
Teʿāle yā feraḥa’l-hemmi fātiḥa’l-aḳfāl (mükerrer)

Likāʾu vechike fi’l-hemmi fāliḳu’l-ıṣbāḥ
Sikāʾu cūdike fi’l-faḳri müntehe’l-iḳbāl (mükerrer)

Terennüm-i nāy

Vechüke mis̱lü’l-ḳamer ḳalbüke mis̱lü’l-ḥacer
Rūḥuke rūḥü’l-beḳā ḥüsnüke nūrü’l-baṣar
Hicrüke rūḥī fidāk zelzelenī fī-hevāk
Küllü kerīmin sivāk feh’ve hadāʿu ġarār

yar yüregim yār gör ki neler var
yar yüregim del cigerim gör ki neler var
yāre ḫaber var

Terennüm-i nây
Yā men niʿmāhū ġayri maʿdūd
yār yār yār yār-i men
Ve’s-saʿyü ledeyhi ġayri merdūd
yār yār yār yār-i men
Ḳad beşşera bi’l-liḳāʾi ṣıdḳan
yār yār yār yār-i men
Min ḥażretihi’l-kerīmi mevrūd
yār yār yār yār-i men

5.4 BEND-İ RĀBİʿ
Sulṭān-ı men-ī [ilā āḫirihī]

***

İşbu āyīn-i şerīfi Bahāriye Mevlevīḫānesi ḳudūm-zen başısı Eyyūbī Ḥā-
fıẓ Ẕekāʾī Efendi taṣnīf edip biñ üç yüz iki senesi Ẕilḥicce-i şerīfiniñ dör-
düncü Pazartesi günü ibtidāʾ ḳırāʾati Yeñiḳapı Mevlevīḫānesi’nde vāḳiʿ ol-
muşdur.

4 Ẕilḥicce [1]304.



82  -  ŞEYH GALİP

6. [17b] ĀYİ̄N-İ ŞERİ̄F DER-MAḲĀM-I DÜGĀH-I CEDİ̄D, 
BESTE KERDE-İ MEḤMED CELĀLEDDİ̄N DEDE ḪĀDİM-İ 
FUḲARĀʾ-İ MEVLEVİ̄ḪĀNE-İ BĀB-I CEDİ̄D

[Beste: Mehmed Celâleddin Dede (ö. 1095/1684)]

Dügāh-ı cedīd

6.1 [BİRİNCİ BEND]
Yā men livāʾu ʿaşḳıke lā zāle ʿāliyā
yār sulṭān-ı men vāy
Ḳad ḫābe men yekūnü mine’l-ʿaşḳı ḫāliyā
yār sulṭān-ı men vāy

Nādā nesīmü ʿaşḳıke fī-enfüsi’l-verā
yār sulṭān-ı men vāy
Aḥyākümū celāliyye celle celāliyā
yār-i men sulṭān-ı men vāy ḫünkār-ı men dost
raʿnā-yı men vāy hey hey hey hey hey
sulṭān-ı men vāy

Ḳurretü’l-ʿayn-i men-ī ey cān belī yār yār
Māh-ı bedrī gird-i mā gerdān belī yār yār

Ṣad hezār-ān āferīn ber-rūy-i tü yār yār
Mī-firisted ḥūrī vü rıḍvān belī yār yār

Ṣamt u cūʿ u seḥer ü ʿuzlet ü ẕikrī bė-devām
yār murād-ı men
Nā-tamāmān-ı cihān-rā bi-küned kār-ı tamām
yār murād-ı men
Aṣl-ı īn cümle kemālāt bė-cüz mürşid nīst
yār murād-ı men
Ṣadr-ı ṣāḥib-dil ü kāmil-ṣıfat ü baḥr-āşām
yār murād-ı men
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Şevḳ-ı ḫayāl-i dost tenim cān-ı cān ėder
hey hey hey hey hey cān-ı men
Sūd u ziyānı ẕevḳ u ġamı bī-nişān ėder
hey hey hey hey hey cān-ı men

Gāhī tebessüm ile selām u tamām-ı nāz
hey hey hey cān-ı men
ʿAşḳ-āşināya secdeye āyet beyān ėder
hey hey hey cān-ı men

Bir tāb var ki şuʿle-i ruḫsār-ı yārda
Cibrīl ʿaşḳı lemʿasına dīde-bān ėder
hey hey hey hey hey cān-ı men

Dādend-em ezel āh secde ber-i rūy-i ṣanem-rā
āh hey hey hey maḳbūl-i men
Ber-bām-ı felek āh bürd-em ez-ān rūy-i ʿalem-rā
āh hey hey hey maḳbūl-i men

Muʿciz bi-nümā āh ez-leb-i laʿl-et çü Mesīḥā
āh hey hey hey maḳbūl-i men
Tā zinde künī āh mürde-i ṣad-sāle-i ġam-rā
āh hey hey hey maḳbūl-i men

hey sulṭān-ı men ḫünkār-ı men yār
iḥsān meded ġufrān meded vāy
hey hey hey hey hey sulṭān-ı men vāy

6.2 BEND-İ S̱ĀNİ̄
Sulṭān-ı men-ī āh sulṭān-ı men-ī
Ender-dil ü cān īmān-ı men-ī

Der-men bi-demī āh men zinde şevem
Yek cān çi şeved ṣad cān-ı men-ī
āh īmān-ı men-ī

Ey ʿāşıḳ-ān ey ʿāşıḳ-ān ān kes ki bīned rūy-i o
Şūrīde gerded ʿaḳl-ı o āşüfte gerded ḫūy-i o
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İn ʿaşḳ şüd mihmān-ı men zaḥmī bi-zed ber-cān-ı men
Ṣad raḥmet ü ṣad āferīn ber-dest ü ber-bāzū-yi o

ẓālim yār mīrim

6.3 BEND-İ S̱ĀLİS̱
Ḥüsn yekī ḥasen yekī yār yekī süḫan yekī
Rūḥ yekī beden yekī yār yekī süḫan yekī

Yār-i dil-i ḥazīn yekī tā dem-i āteşīn yekī
Milket-i ʿaşḳ u dīn yekī yār yekī süḫan yekī

ʿAyn-ı heme ʿayān yekī māʿni-yi her beyān yekī
Ẕikr-i dil ü zebān yekī yār yekī süḫan yekī

ʿAşḳ u melāmet-em yekī saḳm u selāmet-em yekī
Menʿ ü melālet-em yekī yār yekī süḫan yekī

Terennüm-i sāz

Aḳsaḳ ṣemāʿī

Ey ki hezār āferīn bu nice sulṭān olur
Ḳulu olan kişiler cānım ḫüsrev ü ḫāḳān olur

ḫüsrev ü ḫāḳān olur

Her ki bugün Veled’e inanuben yüz süre
Yoḫsul ise bāy olur cānım bāy ise sulṭān olur

tilkise arslān olur

Terennüm-i sāz

Gūşī ki bė-Ḥāḳ bāz büved der-heme cāy
O hīç süḫan ne-ş’neved illā bė-Ḫudāy
V’ān dīde k’ez-o nūr pezīred o-rā
Her ẕerre büved āyīne-i dost-nümāy
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yār-i men yār āh yār-i men
yār āh yār-i men yār āh yār-i men yār me-rā yār-i men
yār me-rā dost yār-i men vāy

Terennüm-i sāz

Ey ṣubḥ-i saʿādet zi-cebīn-i tü hüveydā
Ān ḥüsn çi ḥüsn-est teḳaddes ve teʿālā
Ān cāy ki cism-est bė-küllī heme ism-est
Ān cāy ki cān-est ne ism ü ne müsemmā

Men bā-tü çünān-em ey nigār-i Ḫoten-ī
K’ender-ġalaṭ-am ki men tü-em yā tü men-ī vāy
Nī men men-em ü nī tü tü-yī nī tü men-ī vāy (mükerrer)
Hem men men-em ü hem tü tü-yī hem tü men-ī vāy

Terennüm-i sāz

āh
Bi-reft yār-i men u yādigār mānd me-rā
Ruḫ-i muzaʿfer ü çeşm-i pür-āb [ü] vā esefā
āh

Çi-rā’st vā esefā-gūy z’ān ki Yaʿḳūb-est
Zi-Yūsuf-i keş-i meh-rūy-i ḫīş geşte cüdā
āh

Elest-i ʿaşḳ resīd ü her ān ki güft belā
Güvāh-ı güft-i belā hest ṣad hezār belā
āh

Yā Rab ḥarem-i ḥażretiñe rāh baġışla
Yā derd ile bir āh-ı seḥergāh baġışla
Aldıñ dil-i güm-rāhımı ḳoyduñ beni bī-dil
Bāri yerine bir dil-i āgāh baġışla
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6.4 [DÖRDÜNCÜ BEND]
Sulṭān-ı men-ī ilā āḫirihī

***

İşbu āyīn-i şerīf biñ üç yüz yirmi üç senesi Rebīʿu’l-evveli’nin on ikinci 
leyle-i mübāreke-i velādet-i seniyye-i Ḥażret-i Seyyidü’l-Kevneyn’de ibti-
dāʾ Yeñiḳapı Mevlevīḫānesi’nde ḳırāʾat olunmuşdur.
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7. [18b] [DÜGĀH] ĀYİ̄N-İ ŞERİ̄F, BESTE-İ ḲADİ̄M

[Bestekâr: Bilinmiyor ]

Dügāh

7.1  [BİRİNCİ BEND]
ʿAşḳ-est ṭarīḳ u rāh-ı Peyġamber-i mā
Mā zāde-i ʿaşḳ-īm ü ʿaşḳ māder-i mā
Ey māder-i mā nühüfte der-çāder-i mā
Pinhān şüde der-ṭabīʿat-ı kāfer-i mā

Men bende-i Ḳurʾān-em eger cān dārem
Men ḫāk-i reh-i Muḥammed-i muḫtār-em
Ger naḳl küned cüz īn kes ez-güftār-em
Bī-zār-em ez-o ve’z īn süḫan bīzār-em

Bā-ān ki mī-dānī me-rā hergiz ne-mī-ḫānī me-rā
Hestem segī z’īn āsitān ez-der çi mī-rānī me-rā

hey
ʿĀşıḳ oldum bilmedim yār özgelerle yār imiş hey
Allāh Allāh ʿāşıḳa bunca cefālar var imiş

yār ey
Bī-vefā yār īn-çünīn bī-raḥm ü sengīn-dil me-bāş
ey
Derd-mendān-ı tü-īm ez-ḥāl-i mā ġāfil me-bāş

Der-çemen üftād ey nāle-i bülbül cān-em
(mükerrer)
Tā tü der-āyī yār-i men der-ḫayme-i gül
(mükerrer)

hey sulṭān-ı men hey ḫünkār-ı men
hey raʿnā-yı men hey zībā-yı men



88  -  ŞEYH GALİP

7.2. BEND-İ S̱ĀNİ̄
Sulṭān-ı men-ī sulṭān-ı men-ī
Ender-dil ü cān īmān-ı men-ī

Der-men bi-dem-ī men zinde şevem
Yek cān çi şeved ṣad cān-ı men-ī

Ey ʿāşıḳ-ān ey ʿāşıḳ-ān men ḫāk-rā gevher künem
dost
Ey muṭrıb-ān ey muṭrıb-ān deff-i şümā pür-zer künem (mükerrer)

dost ẓālim yār mīrim

7.3. BEND-İ S̱ĀLİS̱
Ey şehd-i nūşīn-i leb-et pāk ez-heme ālūdegī
Bi-n’şin ki tā bāz īsted çeşm-em zi-ḫūn-pālūdegī

Semāʿī

Ey ki hezār āferīn ilā āḫirihī

Terennüm

Ey ḳavm bė-ḥac refte kücā-yīd kücā-yīd dost (mükerrer)
Yār hem-īn-cā’st bi-yāyīd bi-yāyīd

yār-i men yār me-rā āh yār-i men yār me-rā
dost yār-i men yār me-rā vāy vāy

Terennüm

ʿĀşıḳ ki tevāżuʿ ne-nümāyed çi küned
vāy
Şeb-hā ber-i kūy-i tü ne-yāyed çi küned
vāy
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Ger būse dihed zülf-i tü-rā ṭīre me-şev
vāy
Dīvāne ki zencīr ne-ḫāyed çi küned

yār yār yār ẓālim hey yār ẓālim
yār gülüm yār mīrim hey (mükerrer)
Dīvāne ki zencīr ne-ḫāyed çi küned yār

Āh güzeliñ ʿaşḳına ḥālātına
Yandı yürek ʿaşḳ ḥarārātına

And içeyim ġayri güzel sevmeyim
Tañrı’ya vü Tañrı’nıñ āyātına

Terennüm

Āh mine’l-ʿaşḳ ve ḥālātihī (mükerrer)
Aḥraḳa ḳalbī bi-ḥarārātihī

Mā-naẓara’l-ʿaynü ilā ġayriküm
Uḳsimü bi’llāhi ve āyātihī

Terennüm

Der-kūy-i ḫarābāt me-rā ʿaşḳ keşān kerd
Ān dilber-i ʿayyār me-rā dīd ü nişān kerd

Men der-pey-i ān dilber-i ʿayyār bi-reftem
O rūy-i ḫod ān laḥẓa zi-men bāz nihān kerd

Sulṭān-ı ʿaraf-nāk būd-eş maḥrem-i esrār
Tā sırr-ı tecelli-yi ezel cümle beyān kerd

7.4. [DÖRDÜNCÜ BEND]
Sulṭān-ı men-ī sulṭān-ı men-ī
ilā āḫirihī

Tamām şüd.
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8. [20b] ĀYİ̄N-İ ŞERİ̄F, ṢABĀ

[Beste: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi (ö. 1262/1846)]

Ṣabā

8.1 [BİRİNCİ SELĀM]
Bi-ş’nevīd ez-nāle-i bāng-i rebāb hey yār
Nükte-hā-yı ʿaşḳ der-her gūne bāb
hey hey hey yār pīr-i men

Bā-fiġān u nevḥa gūyed dāʾimā hey yār
Ey Ḫudā vü ey Ḫudā vü ey Ḫudā
hey hey hey yār pīr-i men

Taḥt ü fevḳ ez-ʿaşḳ āmed der-vücūd hey yār
Hem zemīn-i tīre hem çerḫ-i kebūd
hey hey hey yār pīr-i men

Ez-maḥabbet zād-i hestī der-cihān hey yār
Behr-i ḥikmet tā şeved ḫālıḳ ʿayān
hey hey hey yār pīr-i men

maḥbūb-i men merġūb-i men maṭlūb-i men (mükerrer)
hey hey hey yār pīr-i men

Der-ṭarīḳat evvel ān bāşed ki dil hey yār
Der-derūn-i ten şeved ṣāf zi-gil
hey hey hey yār pīr-i men

ʿAşḳ-ı merd-ān ber-ter ez-ʿaşḳ-ı Ḫudā’st pīr-i men
Z’ān ki der-merd-ān Ḫudā-rā sırr-hā’st pīr-i men

Hest Ḥaḳ maʿbūd-i cümle der-cihān pīr-i men
Nīst kes ez-bendegi-yi o cehān
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pīr-i men hey hey yār yār-i men (mükerrer)
āh pīrim āh dest-gīrim yār yār-i men
yar yüregim del cigerim yār yār gör ki neler var
āh maḥbūb-i men vāh āh āh hey hey maḳbūl-i men

8.2 SELĀM-I S̱ĀNİ̄
Sulṭān-ı men-ī sulṭān-ı men-ī
Ender-dil ü cān īmān-ı men-ī
āh

Der-men bi-demī men zinde şevem
Yek cān çi şeved ṣad cān-ı men-ī
āh īmān-ı men-ī

Terennüm-i sāz

8.3 [ÜÇÜNCÜ SELĀM]
Hem-çü ādem her velī nūr-i Ḫudā’st
belī yār-i men

Tā ne-pindārī ki Ḥaḳ ez-vey cüdā’st
belī yār-i men

Z’ān melāʾik secde ārend-eş zi-cān
belī yār-i men

K’ān der-o dīdend nūr-i bī-kerān
belī yār-i men

Ḥaḳ ḫalīf-eş kerd der-arż u semā
belī yār-i men

Tā ki gerded sū-yi menzil reh-nümā
hey cānım
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Terennüm-i sāz

Semāʿī

Ey ki hezār āferīn ilā āḫirihī

Terennüm-i sāz

Ben bilmez idim gizli ʿayān hep sen imişsin
Tenlerde vü cānlarda nihān āh āh hep sen imişsin
yār yār hep sen imişsin

Senden bu cihān içre nişān ister idim ben (mükerrer)
Āḫir bunu bildim ki cihān āh āh hep sen imişsin
yār yār hep sen imişsin

āh
Olduḳ yine biz secde-ber-i nār-ı muḥabbet
Olmaz dilimiz beste-i efkār-ı muḥabbet
Cān u dilimi eyler idim ġamzeñe teslīm (mükerrer)
Maḥrūmi-yi ġam olsa dil-i zār-ı muḥabbet

āh
Ey maḳṣad-ı ʿāşıḳīn olan Mevlānā
yār yār yār yār-i men
Ey neşʾe-i müʾminīn olan Mevlānā
yār yār yār yār-i men
Bī-çāreleriz ḥālimize raḥm eyle
yār yār yār yār-i men
Bī-çārelere muʿīn olan Mevlānā
yār yār yār yār-i men
dost dost yār-i men

8.4 [DÖRDÜNCÜ SELĀM]
Sulṭān-ı men-ī sulṭān-ı men-ī ilā āḫirihī

Tamām şüd.

13 C [Cemâziyelevvel] 1239.
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9. [22b] ĀYİ̄N-İ ÇĀRGĀH, BESTE-İ NĀYİ̄ ŞEYḪ ʿOS̱MĀN 
DEDE EFENDİ

[Beste: Nâyî Osman Dede (ö. 1142/1729)]

Çargāh

9.1 [BİRİNCİ BEND]
Āteş ne-zened der-dil-i mā illā hū
Kūteh ne-küned menzil-i mā illā hū
Ger ʿālemi-yān cümle ṭabīb-ān bāşend
cān-ı men vāy hey yār hey dost hey yār
[Ḥal] ne-küned müşkil-i mā illā hū

āh
Bā-ān ki ez-peyvestegī men ʿaşḳ geştem ʿaşḳ men
Bīgāne mī-bāşem çünīn bā-ʿaşḳ ez-dest-i fiten
hey yār hey dost

İmrūz semāʿ-est ü müdām-est ü saḳāyī
cān-ı men vāy
Gerdān şüde ber-cemʿ ḳadeḥ-hā-yı ʿaṭāyī
cān-ı men vāy

Fermān-ı saḳāllāh resīde’st bi-nūşīd
hey yār hey dost
İ̄n ten heme cān şev ki ez-ḫān-ı ṣafāyī

Bi-yāyīd bi-yāyīd hey ki dil-dār resīde’st
hey hey sulṭān-ı men
Bi-yāyīd bi-yāyīd hey ki gülzār demīde’st
hey hey sulṭān-ı men hey ḫünkār-ı men

hey raʿnā-yı men hey hey hey hey hey
maḳbūl-i men vāy hey mīrim vāy hey pīrim vāy



94  -  ŞEYH GALİP

Sūre-i Ve’l-leyli dīdem vaṣf-ı gīsū-yi şümā’st
hey hey hey hey raʿnā-yı men
Ve’ḍ-ḍuḥā ḫāndem ser-ā-ser nüsḫa-yı rūy-i şümā’st
hey hey hey hey maḳbūl-i men

Āyet āyet tā bė-sū-yi ḳābe ḳavseyn āmedem
hey hey hey hey maḳbūl-i men
Çün naẓar kerdem bi-dīdem ṭāḳ-ı ebrū-yi şümā’st
hey hey hey hey maḳbūl-i men

Bi-yāyīd bi-yāyīd hey ki dil-dār resīde’st
hey hey sulṭān-ı men
Bi-yāyīd bi-yāyīd hey ki gül-zār demīde’st
hey hey sulṭān-ı men hey hey ḫünkār-ı men

hey hey raʿnā-yı men hey hey hey hey hey zībā-yı men vāy
hey mīrim vāy hey pīrim āh

Bā-ān ki ez-peyvestegī men ʿaşḳ geştem ʿaşḳ men
Bīgāne mī-bāşem çünīn bā-ʿaşḳ ez-dest-i fiten

hey hey sulṭān-ı men hey hey ḫünkār-ı men
hey hey hey hey hey maḳbūl-i men

9.2 BEND-İ S̱ĀNİ̄

Evfer

Sulṭān-ı men-ī sulṭān-ı men-ī
Ender-dil ü cān īmān-ı men-ī

Der-men bi-demī men zinde şevem
Yek cān çi şeved ṣad cān-ı men-ī
āh īmān-ı men-ī

Ey ʿāşıḳ-ān ey ʿāşıḳ-ān men ḫāk-rā gevher künem
Ey muṭrıb-ān ey muṭrıb-ān deff-i şümā pür-zer künem
ẓālim yār mīr-i men



MEVLEVİ ÂYİNLERİ MECMUASI  -  95

9.3 BEND-İ S̱ĀLİS̱

Devr-i Kebīr

Ey şehd-i nūşīn-i leb-et ilā āḫirihī
Ey ki hezār āferīn bu nice sulṭān olur
Ḳulu olan kişiler ḫüsrev ü ḫāḳān olur ilā āḫirihī

Terennüm-i sāz

İ̄n ḫāne ki peyveste der-o çeng u çeġāne’st
Ez-ḫāce bi-pursīd ki īn ḫāne çi ḫāne’st

Çün rūz-i ḳıyāmet ki kesī-rā ser-i kes nīst yār yār
Ez-ẕevḳ ne-dānist ki fülān-est ü fülān-est

āh yār-i men yār āh yār-i men
āh yār-i men yār me-rā dost yār-i men vāy

Terennüm-i sāz

Bi-ş’nev tü zi-ney çi-hā çi-hā mī-gūyed
Esrār-ı nühüfte kibriyā mī-gūyed
Ruḫ zerd u derūn tehī vü ser dāde bė-bād
Bī-nuṭḳ u zebān Ḫudā Ḫudā mi-gūyed
Mevlāye ene’t-tāʾibü mimmā selefā
Hel yuḳbelü ʿözrü ʿāşıḳin ḳad telefā
İn kāne nedāmetī ṣudūran ve cefā
Mevlāye ʿafallāhu ʿafallāhu ʿafā
Bāz resīdīm zi-mey-ḫāne mest
āh
Bāz rehīdīm zi-bālā vü pest
yār yār āh yār-i men yār āh
yār-i men yār āh yār-i men
yār me-rā dost yār-i men vāy
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Terennüm-i sāz

Bāz ez-ān kūh-i Ḳāf āmed ʿanḳā-yı ʿaşḳ
Bāz ber-āmed zi-cān naʿra-i heyhāy-i ʿaşḳ

ʿAşḳ nidā-yı bülend kerd bė-āvāz-ı pest
K’ey dil-i bālā niger der-ḳad-ı bālā-yı ʿaşḳ

yar yüregim yār gör ki neler var

Kücā’st muṭrıb-ı dil tā zi-naʿra-hā-yı ṣalā
Der-efkened dem-i o der-hezār ser-sevdā

Çü āfitāb-i cemāl-et ber-āmed ez-maşrıḳ
Zi-ẕerre ẕerre şinīdem ki niʿme Mevlānā

9.4 [DÖRDÜNCÜ BEND]
Sulṭān-ı men-ī sulṭān-ı men-ī
Ender-dil ü cān īmān-ı men-ī

Der-men bi-demī men zinde şevem
Yek cān çi şeved ṣad cān-ı men-ī
āh īmān-ı men-ī
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10. [26b] ĀYİ̄N-İ ʿUŞŞĀḲ, BESTE-İ ŞEYḪ NĀYİ̄ ʿOS̱MĀN 
DEDE EFENDİ

[Beste: Nâyî Osman Dede (ö. 1142/1729)]

ʿUşşāḳ

10.1 [BİRİNCİ BEND]
āh
Āteş ne-zened der-dil-i mā illā hū
hey yār hey raʿnā-yı men vāy
Kūteh ne-küned menzil-i mā illā hū
hey yār hey raʿnā-yı men vāy
Ger ʿālemi-yān cümle ṭabīb-ān bāşend
yār hey yār hey raʿnā-yı men vāy
[Ḥal] ne-küned müşkil-i mā illā hū
hey yār hey raʿnā-yı men vāy

hey yār ey raʿnā-yı men
hey dost ey zībā-yı men yār yār

İmrūz çi rūz-est ki ḫurşīd dü-tā’st
yār yār yār
İmrūz zi-rūz-hā birūn-est ü cüdā’st
yār
āh
Ez-çerḫ bė-ḫāki-yān nis̱ār-est ü ṣadā’st
yār yār yār
K’ey dil-şüde-gān müjde ki īn rūz-i şümā’st
yār yār yār (mükerrer)
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āh
Bī-ʿaşḳ neşāṭ u ṭarab efzūn ne-şeved
vāy hey yār hey raʿnā-yı men hey dost ey zībā-yı men vāy āh
Bī-ʿaşḳ vücūd ḫūb u mevzūn ne-şeved
vāy hey yār hey raʿnā-yı men hey dost ey zībā-yı men vāy āh
Yek ḳaṭre zi-ebr eger bė-deryā bāred
vāy hey yār hey raʿnā-yı men vāy ey dost ey zībā-yı men vāy āh
Bī-cünbiş-i ʿaşḳ dürr-i meknūn ne-şeved
ey yār ey raʿnā-yı men vāy ey dost ey zībā-yı men vāy hey yār

Ez-kenār-ı ḫīş yābem her demī men būy-i yār
yār yār cān cān-ı men
Çün nigār-ı ḫīş-rā men mī-keşem ender-kenār
yār yār cān cān-ı men
āh
Ruḫ çü-āteş mey çü-āteş ʿaşḳ [çü]-āteş her sė ḫoş
yār yār cān cān-ı men
Cān zi-āteş-hā-yı der-hem ber-fiġān eyne’l-firār
yār yār cān cān-ı men

vāy hey sulṭān-ı men vāy hey hey hey hey hey ḫünkār-ı men vāy
dād ey sulṭān-ı men hey hey hey hey hey zībā-yı men vāy

10.2 BEND-İ S̱ĀNİ̄
Sulṭān-ı men-ī sulṭān-ı men-ī
Ender-dil ü cān īmān-ı men-ī

Der-men bi-demī men zinde şevem
Yek cān çi şeved ṣad cān-ı men-ī

Ey ʿāşıḳ-ān ey ʿāşıḳ-ān men ḫāk-rā gevher künem
Ey muṭrıb-ān ey muṭrıb-ān deff-i şümā pür-zer künem
ẓālim yār mīrim yār

10.3 BEND-İ S̱ĀLİS̱
Ey şehd-i nūşīn-i leb-et pāk ez-heme ālūdegī
Bi-n’şin ki tā bāz īsted çeşm-em zi-ḫūn-pālūdegī
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Terennüm-i sāz

Semāʿī

Ey ki hezār āferīn bu nice sulṭān olur
Ḳulu olan kişiler ḫüsrev ü ḫāḳān olur

Ayaġınıñ tozunu sürme çeken gözüne
Nesne görür gözü kim vālih ü ḥayrān olur

Şerbetiniñ ḳaṭresin her kim içer cürʿasın
Göñlü güher ṭoluben sīnesi ʿummān olur

Ḫālıḳını isteyen nā-ḫalef olmuş degil
Ḥalḳa göñül baġlayan ṣoñra peşīmān olur

Her ki bugün Veled’e inanuben yüz sürer
Yoḫsul ise bāy olur bāy ise sulṭān olur

Terennüm-i sāz

Ey ḳavm bė-ḥac refte kücā-yīd kücā-yīd
Yār hem-īn-cā’st bi-yāyīd bi-yāyīd (mükerrer)

yār-i men yār yār-i men yār
āh yār-i men yār me-rā dost yar-i men vāy

Terennüm-i sāz

İmrūz çü-her rūz ḫarāb-īm ü ḫarāb
Me’gşā der-i endīşe vü ber-gīr rebāb
Ṣad gūne nemāz-est ü rükūʿ-est ü sücūd
Ān-rā ki cemāl-i dost bāşed miḥrāb
yār yār yār

Ḫod-rā çü demī zi-yār ḫürrem yābī
yār yār yār
Z’īn ʿömr naṣīb-i ḫīş ān dem yābī
yār yār yār
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Zinhār tü żāyiʿ ne-künī ān dem-rā
yār yār yār
Zīrā ki çünān demī diger kem yābī
yār yār yār

Terennüm-i sāz

Der-hā heme beste-end illā der-i tü
yār yār yār
Tā reh ne-bered ġarīb illā ber-i tü
yār yār yār
Ey der-kerem ü ʿizzet ü nūr-efşānī
Ḫurşīd ü meh ü sitāre-gān çāker-i tü

yār yār yar yüregim yār gel gör ki neler var

Terennüm-i sāz

Der-kūy-i ḫarābāt me-rā ʿaşḳ keşān kerd
Ān dilber-i ʿayyār me-rā dīd ü nişān kerd

Men der-pey-i ān dilber-i ʿayyār bi-reftem
O rūy-i ḫod ān laḥẓa zi-men bāz nihān kerd

Sulṭān-ı ʿaraf-nāk būd-eş maḥrem-i esrār
Tā sırr-ı tecelli-yi ezel cümle beyān kerd

10.4 [DÖRDÜNCÜ BEND]
Sulṭān-ı men-ī sulṭān-ı men-ī
Ender-dil ü cān īmān-ı men-ī

Der-men bi-demī men zinde şevem
Yek cān çi şeved ṣad cān-ı men-ī
āh īmān-ı men-ī āh cānān-ı men-ī
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11. [29b] BAYĀTİ̄ ĀYİ̄N-İ ŞERİ̄F, DEVR-İ REVĀN, BESTE-İ 
KŪÇEK DERVİ̄Ş MUṢṬAFĀ

[Beste: Kûçek Derviş Mustafa Dede (ö. 1095/1684)]

Bayātī

11.1 [BİRİNCİ SELĀM]
Şāhā zi-kerem ber-men-i dervīş niger
hey hey sulṭān-ı men vāy hey hey ḫünkār-ı men vāy
Ber-ḥāl-i men-i ḫāste-i dil-rīş niger
hey hey sulṭān-ı men vāy hey hey ḫünkār-ı men vāy
Her çend ne-yem lāyıḳ-ı baḫşāyiş-i tü
hey hey sulṭān-ı men vāy vāy hey hey ḫünkār-ı men vāy hey yār
Ber-men bi-niger ber-kerem-i ḫīş niger
hey hey sulṭān-ı men vāy hey hey ḫünkār-ı men vāy

hey hey iḥsān meded vāy vāy hey hey ġufrān meded vāy hey yār 
(mükerrer)
yar yüregim yār āh gör ki neler var
hey yār

Yā Rāb zi-dü kevn bī-niyāz-em gerdān
hey yār hey dost
V’ez-efser-i faḳr ser-efrāz-em gerdān
hey yār hey dost
Ender-ḥarem-et maḥrem-i rāz-em gerdān
hey yār hey dost
Ān reh ki ne sū-yi tü’st bāz-em gerdān
hey yār hey dost

Bi-yā bi-yā ki tü-yī cān-ı cān-ı cān-ı semāʿ
Bi-yā ki serv-i revānī bė-būstān-ı semāʿ

Bi-yā ki çeşme-i ḫurşīd zīr-i sāye-i tü’st
Hezār zühre tü dārī ber-āsumān-ı semāʿ



102  -  ŞEYH GALİP

Terennüm-i sāz

11.2 SELĀM-I S̱ĀNİ̄

Evfer

yār

Çü īn sulṭān-ı mā-rā bende bāşī (mükerrer)
yār
Heme giryende tü der-ḫande bāşī

āh yār

Eger pür ġam şeved eṭrāf-ı ʿālem (mükerrer)
yār
Tü şād u ḫürrem ü ferḫunde bāşī
āh
yār
Bė-ʿaşk-ı Şems-i Tebrīzī bi-dih cām (mükerrer)
Ki der-mülk-i Ḫudā pāyende bāşī

hey hey iḥsān meded hey hey ġufrān meded
hey hey iḥsān meded vāy
hey hey ġufrān meded vāy

Terennüm-i sāz

11.3 SELĀM-I S̱ĀLİS̱

Devr-i Kebīr

Nāgehān ʿanber-feşān āmed ṣabā
belī yār-i men
Būy-i müşg ü zaʿferān āmed ṣabā
belī yār-i men āh
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Gül şükūfte ender-īn ṣaḥn-ı çemen
belī yār-i men āh
Ṣad nevā-yı bülbül-ān āmed ṣabā
āh belī yār-i men

Şems-i Tebrīzī ṣabāḥ el-ʿaşk güft
belī yār-i men āh
ʿĀşıkān-rā cān-ı cān āmed ṣabā

Terennüm-i sāz

Semāʿī

Ey ki hezār āferīn ilā āḫirihī

Terennüm-i sāz

Ān sürḫ ḳabāyī ki çü meh-pār ber-āmed
āh ber-āmed
İmsāl der-īn ḫırḳa-i jengār ber-āmed
āh ber-āmed

Şemsü’l-Ḥaḳ-ı Tebrīzī resīde’st bi-gūyīd
bi-gūyīd (mükerrer)
Ger çerḫ-i ṣafā ān meh-i envār ber-āmed
āh ber-āmed

Terennüm-i sāz

Her ki zi-ʿuşşāḳ girīzān şeved
(mükerrer)
Bār-ı diger ḫāce peşīmān şeved
(mükerrer)

Her ki sebū-yi tü keşed ʿāḳıbet
Der-ḥarem-i ʿişret-i sulṭān şeved
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Terennüm-i sāz

Ḳad eşreḳati’d-dünyā min-nūri ḥumeyyānā
Ve’l-bedru ġadā sāḳī ve’l-keʾsü s̱üreyyānā

Es-ṣafvetü īmānī ve’l-ḫalvetü bostānī
Ve’l-maʿşerü nedmānī ve’l-verdü muḥayyānā

Terennüm-i sāz

āh
Cāme siyeh kerd küfr nūr-i Muḥammed resīd
Ṭabl-ı beḳā kūftend milk-i muḫalled resīd

Dil çü-suṭurlāb şüd āyet-i heft āsumān
Şerḥ-i dil-i Aḥmedī heft mücelled resīd

Ṭabl-ı ḳıyāmet zedend ṣūr-i ḥaşir mī-demend
Vaḳt şüd ey mürde-gān ḥaşr-i mücedded resīd

Ez-pey-i nā-maḥrem-ān ḳufl zedem ber-dehān
Ḫīz bi-gū muṭrıb-ān ʿişret-i sermed resīd

11.4 [DÖRDÜNCÜ SELĀM]
Sulṭān-ı men-ī ilā āḫirihī

Tamām şüd.
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12.  [30b]  ĀYİ̄N-İ ŞERİ̄F, DER-MAḲĀM-I IṢFAHĀN, DERVİ̄Ş 
İSMĀʿİ̄L

[Beste: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi (ö. 1262/1846)]

Iṣfahān

12.1 [BİRİNCİ SELĀM]
Ey Ferd ü Ḥayy ü dānā yā Rabbenā ẓalemnā
Tevfīḳ baḫş mā-rā yā Rabbenā ẓalemnā

hey yār mahbūb-i men
Mā ʿāciz ü faḳīr-īm ser-geşte vü ḥaḳīr-īm
Ger bend-i ten esīr-īm yā Rabbenā ẓalemnā

hey yār maḥbūb-i men merġūb-i men maṭlūb-i men
yār yar yüregim dost dost del cigerim yār gör ki neler var

Ey çerāġ-ı āsumān u raḥmet-i Ḥaḳ ber-zemīn
Nāle-i men gūş dār ü derd-i ḥāl-i men bi-bīn

Yā murād-ı men bi-dih yā fāriġam kün ez-murād (mükerrer)
Vaʿde-i ferdā rehā kün yā çünān kün yā çünīn

Ey Senāyī rev meded ḫāh ez-revān-ı Muṣṭafā
Muṣṭafā mā cāʾe illā raḥmeten li’l-ʿālemīn

ʿĀşıḳ oldum bilmedim yār özgelerle yār imiş
Allāh Allāh ʿāşıḳa bunca cefālar var imiş (mükerrer)

Yār yār dost dost belī yārim
Yār yār dost dost belī yārim cānım

Ḥüsn yekī ḥasen yekī yār yekī süḫan yekī
Rūḥ yekī [beden] yekī yār yekī süḫan yekī

ʿAşḳ u melālet-em yekī saḳm u selāmet-em yekī
Menʿ ü melāmet-em yekī yār yekī süḫan yekī
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12.2 SELĀM-I S̱ĀNİ̄
Sulṭān-ı men-ī sulṭān-ı men-ī
Ender-dil ü cān īmān-ı men-ī

Der-men bi-demī men zinde şevem
Yek cān çi şeved ṣad cān-ı men-ī

Ey ʿāşıḳ-ān ey ʿāşıḳ-ān men ḫāk-rā gevher künem
Ey muṭrıb-ān ey muṭrıb-ān deff-i şümā pür-zer künem (mükerrer)

dost ẓālim yār mīrim

12.3 SELĀM-İ S̱ĀLİS̱
Ey şehd-i nūşīn-i leb-et pāk ez-heme ālūdegī
Bi-n’şin ki tā bāz īsted çeşm-em zi-ḫūn-pālūdegī

Ṣemāʿī

Ey ki hezār āferīn ilā āḫirihī

Terennüm-i sāz

Ey ḳavm bė-ḥac refte kücā-yīd kücā-yīd (mükerrer)
Yār hem-īn-cā’st bi-yāyīd bi-yāyīd

yār-i men yār me-rā
āh yār-i men yār me-rā vāy

Terennüm-i sāz

ʿĀşıḳ ki tevāżuʿ ne-nümāyed çi küned yār
Şeb-hā ber-i kūy-i tü ne-yāyed çi küned yār
Ger būse dihed zülf-i tü-rā ṭīre me-şev vāy
Dīvāne ki zencīr ne-ḫāyed çi küned

yār yār yār ẓālim hey yār ẓālim yār gülüm yār mīrim (mükerrer)
Dīvāne ki zencīr ne-ḫāyed çi küned yār
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Āh güzeliñ ʿaşḳına ḥālātına
Yandı yürek ʿaşḳ ḥarārātına

And içeyim ġayri güzel sevmeyim
Tañrı’ya vü Tañrı’nıñ āyātına

Terennüm-i sāz

Āh mine’l-ʿaşḳ ve ḥālātihī
Aḥraḳa ḳalbī bi-ḥarārātihī

Mā-naẓara’l-ʿaynü ilā ġayriküm
Uḳsimü bi’llāhi ve āyātihī

Terennüm-i sāz

Der-kūy-i ḫarābāt me-rā ʿaşḳ keşān kerd
Ān dilber-i ʿayyār me-rā dīd ü nişān kerd

Men der-pey-i ān dilber-i ʿayyār bi-reftem
O rūy-i ḫod ān laḥẓa zi-men bāz nihān kerd

Sulṭān-ı ʿaraf-nāk būd-eş maḥrem-i esrār
Ān sırr-ı tecelli-yi ezel cümle beyān kerd

12.4 SELĀM-I RĀBİʿ
Sulṭān-ı men-ī ilā āḫirihī

25 N (Ramazan) 1252.
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13. [31b] ĀYİ̄N-İ ḤİCĀZ, BESTE-İ ŞEYḪ NĀYİ̄ ʿOS̱MĀN 
EFENDİ

[Beste: Nâyî Osman Dede (ö. 1142/1729)]

Hicāz

13.1 [BİRİNCİ BEND]
Yā men livāʾu ʿaşḳıke lā zāle ʿāliyā
yār hey sulṭān-ı men vāy
Ḳad ḫābe men yekūnü mine’l-ʿaşḳi ḫāliyā
yār hey sulṭān-ı men vāy

Nādā nesīmü ʿaşḳıke fī-enfüsi’l-verā
yār hey sulṭān-ı men vāy
Aḥyākümū celāliyye celle celāliyā
yār hey sulṭān-ı men vāy

ḫünkār-ı men dost raʿnā-yı men vāy
hey hey hey hey hey sulṭān-ı men vāy

Ḳurretü’l-ʿayn-i men-ī ey cān belī yār yār
Māh-ı bedrī gird-i mā gerdān belī yār yār

Ṣad hezār-ān āferīn ber-rūy-i tü yār yār
Mī-firisted ḥūrī vü rıḍvān belī yār yār

Ṣamt u cūʿ u seḥer ü ʿuzlet ü ẕikrī bė-devām
yār murād-ı men
Nā-tamām-ān-ı cihān-rā bi-küned kār tamām
yār murād-ı men

Aṣl-ı īn cümle kemālāt bė-cüz mürşid nīst
yār murād-ı men
Ṣadr-ı ṣāḥib-dil ü kāmil-ṣıfat ü baḥr-āşām
yār murād-ı men
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Şevḳ-i ḫayāl-i dost tenim cān-ı cān ėder
hey hey hey hey hey cān-ı men

Sūd ü ziyānı ẕevḳ ü ġamı bī-nişān ėder
hey hey hey hey hey cān-ı men

Gāhī tebessüm ile selām [u] tamām-ı nāz
hey hey hey hey hey cān-ı men
ʿAşḳ-āşināya secdeye āyet beyān ėder
hey hey hey cān-ı men

Bir tāb var ki şuʿle-i ruḫsār-ı yārda
Cibrīl ʿaşḳı lemʿasına dīde-bān ėder
hey hey hey hey yār-i men

Dādend-em ezel secde ber-i rūy-i ṣanem-rā
āh hey hey hey maḳbūl-i men
Ber-bām-ı felek bürdem ez-ān rūy-i ʿalem-rā
āh hey hey hey maḳbūl-i men

Muʿciz bi-nümā ez-leb-i laʿl-et çü Mesīḥā
hey hey hey maḳbūl-i men
Tā zinde künī mürde-i ṣad-sāle-i ġam-rā
hey hey hey maḳbūl-i men hey

sulṭān-ı men ḫünkār-ı men
āh iḥsān meded ġufrān meded
vāy hey hey hey hey sulṭān-ı men vāy

13.2 BEND-İ S̱ĀNİ̄
Sulṭān-ı men-ī sulṭān-ı men-ī
Ender-dil ü cān īmān-ı men-ī

Der-men bi-demī men zinde şevem
Yek cān çi şeved ṣad cān-ı men-ī

āh
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Ey ʿāşıḳ-ān ey ʿāşıḳ-ān ān kes ki bīned rūy-i o
Şūrīde gerded ʿaḳl-i o dīvāne gerded ḫūy-i o
ẓālim yār mīrim

13.3 BEND-İ S̱ĀLİS̱
Ḥüsn yekī ḥasen yekī yār yekī süḫan yekī
Rūḥ yekī beden yekī yār yekī süḫan yekī

Yār-i dil-i ḥazīn yekī tā dem-i āteşīn yekī
Milket-i ʿaşḳ u dīn yekī yār yekī süḫan yekī

ʿAyn-ı heme ʿayān yekī māʿni-yi her beyān yekī
Ẕikr-i dil ü zebān yekī yār yekī süḫan yekī

ʿAşḳ u melālet-em yekī saḳm u selāmet-em yekī
Menʿ ü melāmet-em yekī yār yekī süḫan yekī

Terennüm-i sāz

Ey ki hezār āferīn [ilā āḫirihī]

Terennüm-i sāz

Gūşī ki bė-Ḥāḳ mest büved der-heme cāy
O hīç süḫan ne-ş’neved illā bė-Ḫudāy
V’ān dīde k’ez-o nūr pezīred o-rā
Her ẕerre büved āyine-i dost-nümāy

āh yār-i men yār āh yār-i men
yār āh yār-i men yār me-rā
dost yār-i men yār me-rā

Ser-rişte-i devlet ey birāder bė-kef ār
hey yār
V’īn ʿömr-i girāmī bė-ḫasāret me-güzār
hey yār
Dāʾim heme cā bā-heme kes der-heme ḥāl
hey yār
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Mī-dār nühüfte çeşm ü dil-i cān-et yār
hey yār

Olduḳ yine biz secde-ber-i nār-ı muḥabbet
Olmaz dilimiz beste-i efkār-ı muḥabbet
Cān u dilimi eyler idim ġamzeñe teslīm
Maḥrūmi-yi ġam olsa dil-i zār-ı muḥabbet

Ey ṣubḥ-ı saʿādet zi-cebīn-i tü hüveydā
Ān ḥüsn çi ḥüsn-est teḳaddes ü teʿālā
Ān cāy ki cism-est bė-küllī heme ism-est
Ān cāy ki cān-est ü ne ism ü ne müsemmā

Men bā-tü çünān-em ey nigār-ı Ḫoten-ī
K’ender-ġalaṭ-am ki men tü-em yā tü men-ī
Nī men men-em ü nī tü tü-yī nī tü men-ī (mükerrer)
Hem men men-em ü hem tü tü-yī hem tü men-ī

āh

Men ez-kücā ġam u şādi-yi īn cihān zi-kücā
Men ez-kücā ġam-ı bārān[-ı] nāv-dān zi-kücā

Tü mürg-i çār-per-ī tā ber-āsumān perrī
Tü ez-kücā vü reh-i bām ü nerdibān zi-kücā

Terennüm-i sāz

Ḳad eşreḳati’d-dünyā min-nūri ḥumeyyānā
Ve’l-bedru ġadā sāḳī ve’l-keʾsü s̱üreyyānā

Men kāne lehū ʿaynu liyestebṣiru minhu-ġayb
Fe’l-yeʾti ʿalā şevḳi fī-ḫiḍmeti Mevlānā

13.4 [DÖRDÜNCÜ BEND]
Sulṭān-ı men-ī [ilā āḫirihī]
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14. [33b] [ḤİCĀZ] ĀYİ̄N-İ ŞERİ̄F, ŞEYḪ ʿABDURRAḤİ̄M EFENDİ

[Beste: Şeyh Abdurrahim Efendi (ö. 1246/1831)]

Hicāz

14.1 [BİRİNCİ BEND]
Men ʿāşıḳ-ı ān ḥüsn-em ʿaşḳ-est münācāt-em
hey yār hey sulṭān-ı men vāy
Ez-ṣavmaʿa bīrūn-em der-kūy-i ḫarābāt-em
hey yār hey sulṭān-ı men vāy
yār yār

Men bende-i sulṭān-em sulṭān-ı cihān-bān-em
hey yār hey sulṭān-ı men vāy vāy
Z’ān dem ki ruḫ-aş dīdem şūrīde vü ḥayrān-em
hey yār hey raʿnā-yı men vāy yār yār

hey hey iḥsān meded hey hey ġufrān meded
yār yār yar yüregim yār yār yār
del cigerim vāy gör ki neler var

Tā bende zi-ḫod fāni-yi muṭlaḳ ne-şeved
yār yār yār
Tevḥīd bė-nezd-i o muḥaḳḳaḳ ne-şeved
yār yār yār
Tevḥīd ḥulūl nīst nā-būden-i tü’st
yār yār yār
Ver-ne bė-güzāf bāṭıl ḥaḳ ne-şeved
yār yār yār (mükerrer)

yār hey sulṭān-ı men hey ḫünkār-ı men hey hey raʿnā-yı men

Āfitāb imrūz ber-şekl-i diger tābān şüde’st
Ber-şuʿā-aş hemçü ẕerre cān-ı men raḳṣān şüde’st

Müşterī der-ṭāliʿa’st ü Māh ü Zühre der-ḥużūr
Tā ki bā-çevgān-ı zülf o mīr-i ān meydān şüde’st
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Yā Rab tü me-rā bė-nefs-i ṭannāz me-dih
yār yār yār yār cān cān-ı men
Bā-her çi cüz ez-tü’st me-rā sāz me-dih
yār yār yār yār cān cān-ı men
Men der-tü hemī-girīzem ez-fitne-i ḫīş
yār hey sulṭān-ı men
Men ān-ı tü hem me-rā bė-men bāz me-dih
yār yār yār yār cān cān-ı men

Terennüm-i sāz

14.2 BEND-İ S̱ĀNİ̄

Evfer

Dādend-em ezel secde ber-i rūy-i ṣanem-rā
Ber-bām-ı felek bürdem ez-ān rūy-i ʿalem-rā
hey sulṭān-ı men hey ḫünkār-ı men āh
hey raʿnā-yı men āh hey maḳbūl-i men āh

Muʿciz bi-nümā ez-leb-i laʿl-et çü Mesīḥā
Tā zinde künī mürde-i ṣad-sāle-i ġam-rā
hey sulṭān-ı men hey ḫünkār-ı men āh
hey raʿnā-yı men āh hey maḳbūl-i men

Terennüm-i sāz

14.3 BEND-İ S̱ĀLİS̱

Devr-i Kebīr

ʿĀşıḳ-ān der-kūy-i cānān eṣ-ṣalā
belī yār-i men
Sū-yi ān ḫurşīd-i tābān eṣ-ṣalā
belī yār-i men
Eṣ-ṣalā ey ʿāşıḳ-ān der-kūy-i dost
belī yār-i men



114  -  ŞEYH GALİP

Eṣ-ṣalā cān eṣ-ṣalā cān eṣ-ṣalā
belī yār-i men
Şems-i Tebrīzī zi-bālā-yı felek
belī yār-i men
Her zamānī mī-keşed ḫān eṣ-ṣalā

Terennüm-i sāz

Semāʿī

Ey ki hezār āferīn ilā āḫirihī

Terennüm-i sāz

Ey ṣubḥ-ı saʿādet zi-cebīn-i tü hüveydā
Ān ḥüsn çi ḥüsn-est teḳaddes ve teālā
Ez cāy ki cism-est bė-küllī heme ism-est
Ān cāy ki cān-est ne ism ü ne müsemmā

yār-i men yār āh yār-i men yār āh yār-i men
yār āh yār-i men yār āh yār-i men
yār me-rā dost yār-i men vāy

Terennüm-i sāz

Çün bende ne’-ī nidā-yı şāhī mī-zen
vāy
Tīr-i naẓār ān-çünān ki ḫāhī mī-zen
yār yār yār (mükerrer)
Çün ez-ḫod u ġayr-i ḫod müsellem geştī
yār
Bī-ḫod bi-nişīn kūs-i ilāhī mī-zen
yār
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Men bā-tü çünān-em ey nigār-ı Ḫoten-ī
K’ender-ġalaṭ-am ki men tü-em yā tü men-ī
Nī men men-em ü nī tü tü-yī nī tü men-ī
yār yār yār (mükerrer)
Hem men men-em ü hem tü tü-yī hem tü men-ī

Terennüm-i sāz

Mevlāye ene’t-tāʾibü mimmā selefā
Hel yuḳbelü ʿözrü ʿāşıḳin ḳad telefā
yār yār yār (mükerrer)
İn kāne nedāmetī ṣudūran ve cefā
yār yār
Mevlāye ʿafallāhu ʿafallāhu ʿafā (mükerrer)

Terennüm-i sāz

Kücā’st muṭrıb-ı dil tā zi-naʿra-hā-yı ṣalā
Der-efkened dem-i o der-hezār ser-sevdā (mükerrer)

Çü āfitāb-ı cemāl-et ber-āmed ez-maşrıḳ
Zi-ẕerre ẕerre şinīdem ki niʿme Mevlānā (mükerrer)

14.4 [DÖRDÜNCÜ BEND]
Sulṭān-ı men-ī ilā āḫirihī

***

İşbu Ḥicāz āyīn-i şerīfini Yeñiḳapı dergāh-ı şerīfinde ḳudūm-zen başı 
Üstād-ı Ekrem Şeyḫ ʿAbdurraḥīm Efendi Ḥażretleri biñ iki yüz beş senesi 
Ẕilḥicce-i şerīfiñ yirmi birinci günü taṣnīf ve tekmīl eylemişdir. İbtidāʾ der-
gāh-ı şerīfde ḳırāʾat olunmuşdur.
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15. [35b] [ḤİCĀZ] ĀYİ̄N-İ ŞERİ̄F, MUṢĀḤİB ES-SEYYİD 
AḤMED AĠA

[Beste: Musâhib Ahmed Ağa (ö. 1209/1794)]

Hicāz

15.1 [BİRİNCİ SELĀM]
Men şāh-bāz-ı ḳuds-em ez-lā-mekān resīde
hey yār hey dost cān-ı men cānān-ı men
Behr-i şikār-ı ṣaydī der-ḳāleb āremīde
hey yār hey dost cān-ı men cānān-ı men

Sīmürġ-i Ḳāf-i ḳurb-em ez-dām [ü] kevn ceste
hey yār hey dost cān-ı men cānān-ı men
Ṭāvūs-i bāġ-ı ʿarş-em ez-āşiyān perīde
hey yār hey dost cān-ı men cānān-ı men

hey hey hey hey yār hey dost
hey hey ḫünkār-ı men hey hey sulṭān-ı men
hey hey sübḥān-ı men āh āh āh āh
hey yār dost cān-ı men cānān-ı men

Āteş ne-zened der-dil-i mā illā hū
hū hū hū hū hey yār hey dost cān-ı men cānān-ı men
Kūteh ne-küned menzil-i mā illā hū
hū hū hū hū hey yār hey dost cān-ı men cānān-ı men
Ger ʿālemi-yān cümle ṭabīb-ān bāşend
hey yār hey dost cān-ı men cānān-ı men
[Ḥal] ne-küned müşkil-i mā illā hū
hū hū hū hū hey yār hey dost cān-ı men cānān-ı men

hey hey hey hey yār hey dost
hey hey ḫünkār-ı men hey hey sulṭān-ı men
hey hey sübḥān-ı men āh āh āh āh
hey yār hey dost cān-ı men cānān-ı men
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Bi-ş’nev ez-ney çün ḥikāyet mī-küned
vāy hey yār hey dost cān-ı men cānān-ı men
Ez-cüdāyī-hā şikāyet mī-küned
vāy hey yār hey dost cān-ı men cānān-ı men

Ney ḥadīs̱-i rāh-ı pür-ḫūn mī-küned  
vāy hey yār hey dost cān-ı men cānān-ı men
Ḳıṣṣa-hā-yı ʿaşḳ-ı mecnūn mi-küned
vāy hey yār hey dost cān-ı men cānān-ı men

15.2 SELĀM-I S̱ĀNİ̄
āh yār
Resīdem ber-leb-i deryā bi-dīdem hū ve yā men hū
āh yār
Taʿallül mī-künem her dem humeyyā hū ve yā men hū

hey hey raʿnā-yı men
hey hey zībā-yı men
merġūb-i men maḳbūl-i men
yā hū āh yār

Şėnīdī Şems-i Tebrīzī bi-yāyīd ber-ser-i bāzār
āh yār
Bi-dīdī māh-ı meh-rūy-eş heme yā hū ve yā men hū

hey hey raʿnā-yı men hey hey zībā-yı men
merġūb-i men maḳbūl-i men
yār hū

15.3 SELĀM-I S̱ĀLİS̱

Devr-i Kebīr

ʿĀşıḳ-ān evvel ḳadem ber-her dü ʿālem mī-zenend
Baʿd ez-ān der-kūy-i ʿaşḳ ez-ʿāşıḳī dem mī-zenend

Tā ber-āyed ez-gedāyī nām-ı mā der-kūy-i dost
Kūs-i sulṭāni-yi mā der-her dü ʿālem mī-zenend
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Sākin-ān-ı āsitān-ı ʿaşḳ-ı Mollā-yı Celāl
Ez-ferāġat püşt-i pā der-milket-i Cem mī-zenend

Semāʿī

Terennüm-i sāz

Ey ki hezār āferīn ilā āḫirihī

Terennüm-i sāz

Gūşī ki bė-Ḥāḳ bāz büved der-heme cāy
belī yār belī dost yār cānım vāy

O hīç süḫan ne-ş’neved illā bė-Ḫudāy
belī yār belī dost yār cānım vāy

V’ān dīde k’ez-o nūr pezīred o-rā
belī yār belī dost yār cānım vāy

Her ẕerre büved āyine-i dost-nümāy
belī yār belī dost yār cānım vāy

Yā Rāb zi-dü kevn bī-niyāz-em gerdān
V’ez-efser-i faḳr ser-efrāz-em gerdān

Ender-ḥarem-et maḥrem-i rāz-em gerdān
Ān reh ki ne sū-yi tü’st bāz-em gerdān

yār yār dost dost yar yüregim yār gör ki neler var
vāy vāy vāy vāy yar yüregim del cigerim gör ki neler var

Terennüm-i sāz

Her āh ki ez-derd-i dil-em mī-şinevī
Ez-āh-i dil-em gerd-i gil-em mī-şinevī
Ger gūş bė-ḥāl-i dil-i men bāz künī
Dāʾim zi-dil-em dil-em dil-em mī-şinevī
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Ḳad eşreḳati’d-dünyā min-nūri ḥumeyyānā
El-bedru ġadā sāḳī ve’l-keʾsü s̱üreyyānā

Men leyse lehū ʿāynu liyestebṣiru minhu ġayb
Fe’l-yeʾti ālā şevḳi fī-ḫiḍmeti Mevlānā

15.4 [DÖRDÜNCÜ SELĀM]
Sulṭān-ı men-ī ilā āḫirihī
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16. [36b] IṢFAHĀN ĀYİ̄N-İ ŞERİ̄F, ḤĀFIẒ ZEKĀʾİ̄ EFENDİ

[Beste: Zekâi Dede Efendi (ö. 1315/1897)]

Iṣfahān

16.1 [BİRİNCİ SELĀM]
Ey çeng perde-hā-yı Sipāh-ān-em ārzū’st
hey hey sulṭān-ı men hey hey ḫünkār-ı men
V’ey nāy nāle-i ḫoş u sūzān-em ārzū’st
hey hey sulṭān-ı men hey hey ḫünkār-ı men

Ey bād-i ḫoş ki der-çemen-i ʿaşḳ mī-resī
hey hey sulṭān-ı men hey hey ḫünkār-ı men
Ber-men güzer ki būy-i gülistān-em ārzū’st
hey hey sulṭān-ı men hey hey ḫünkār-ı men
hey hey raʿnā-yı men hey hey zībā-yı men

Hīç mī-dānī çi mī-gūyed rebāb
yār yār
Z’eşk-i çeşm ü ez-ciger-hā-yı kebāb
āh
Mā ġarīb-ān-ı firāḳ-īm ey şeh-ān
yār yār
Bi-ş’nevīd ez-mā ilā’llāhi’l-meāb
āh
Yek cürʿa zi-cām-ı tü tamām-est [ü] tamām
Cüz ʿaşḳ-ı tü der-dil-em küdām-est [ü] küdām
Der-ʿaşḳ-ı tü ḫūn-i dil ḥelāl-est [ü] ḥelāl
Āsūdegi-yi ʿaşḳ ḥarām-est [ü] ḥarām

Bi-yā k’ez-ʿaşḳ-ı tü dīvāne geştem
Ve ger şehrī büdem vīrāne geştem

Zi-ʿaşḳ-ı tü zi-ḫānumān bürīdem
Bė-derd-i ʿaşḳ-ı tü hem-ḫāne geştem
āh āh
hey hey maḥbūb-i men dost dost hey hey maḳbūl-i men vāy
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16.2 [İKİNCİ SELĀM]
Sulṭān-ı men-ī [ilā āḫirihī]

Terennüm-i sāz

16.3 SELĀM-I S̱ĀLİS̱
Ṣūfi-yān-īm āmede der-kūy-i tü
Şeyʾ lillāh ez-cemāl-i rūy-i tü

Hān bi-dih çīzī bė-dervīşān-ı ḫīş
Ey hemīşe luṭf u raḥmet ḫūy-i tü

Terennüm

Semāʿī

Ey ki hezār āferīn ilā āḫirihī

Terennüm-i sāz

Āh ki bār-ı diger āteşī der-men fütād
V’īn dil-i dīvāne bāz rūy bė-saḥrā nihād

Āh ki deryā-yı ʿaşḳ bār-ı diger mevc zed
V’ez-dil-i men her ṭaraf çeşme-i ḫūn ber-küşād

Terennüm-i sāz

Şüd zi-ġam-et ḫāne-i sevdā dil-em
Der-ṭaleb-et reft bė-her cā dil-em

Āh ki imrūz dil-em-rā çi şüd
Dūş çi güfte’st kesī bā-dil-em

Ez-ṭaleb-i gevher-i gūyā-yı ʿaşḳ
Mevc zened mevc çü deryā dil-em
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Ger ne-künī ber-dil-i men raḥmetī
Vāy dil-em vāy dil-em vā dil-em

yar yüregim del cigerim gör ki neler var
yāre ḫaber var (mükerrer)

Terennüm-i sāz

Ey nāle-i ʿaşḳ-ı tü rebāb-ı dil-i men
vāy
Ey nāle şüde heme cevāb-ı dil-i men
vāy
Ān devlet-i maʿmūr ki mī-pürsīdī
vāy
Yābī tü velīk der-ḫarāb-ı dil-i men
vāy (mükerrer)

16.4 [DÖRDÜNCÜ SELĀM]
Sulṭān-ı men-ī [ilā āḫirihī]

***

İşbu āyīn-i şerīfi Ṭarīḳat-i ʿAliyye-i Mevleviyye muḥibbānından Eyyūbī 
Ḥāfıẓ Zekāʾī Efendi taṣnīf edip biñ üç yüz iki senesi Rebīu’l-āḫirinin ṭoḳu-
zuncu pāzār ertesi günü ibtidāʾ ḳırāʾati Yeñiḳapı Mevlevīḫānesi’nde vāḳiʿ 
olmuşdur.

***

Tekye ve zāviyeleriñ seddi için çıkarılan ḳānūnuñ vermiş olduğu müh-
letiñ soñ günü olan […] Perşembe günü Yeñiḳapı Mevlevīḫānesi’niñ muḳā-
bele gününe rastlamışdı. O gün Şeyḫ Bāḳī Bey, ḳudūm-zen Zekāʾī Dede-zā-
de Ḥāfıẓ Aḥmed Efendi ve ney-zen başı Raʾūf Yektā Bey’iñ hużūrlarıyla 
yapılan bu vedāʿ muḳābelesinde Zekāʾī Dede Efendi’niñ işbu Iṣfahān āyīni 
oḳunmuşdu.

O gün gerek muṭrıbda gerek semāʿ-ḫānede ḥākim olan rūḥ ṣanki bu 
ṣoñ muḳābele ile bundan ṣoñra yapılamayacaḳ olan muḳābeleleriñ hepsi-
ne şāmil ve bedel bir gün yaşatmaḳdı. Āyīn ḥaḳiḳaten parlaḳ ve süregeldigi 
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şekilde cereyān etmiş, āyīni müteʿāḳib muʿtād vechile odalara ġurub ġu-
rub ṭoplanılmış faḳaṭ āyīniñ devām-ı şiddetine mevcūd olan neşʾe ve şeṭā-
ret ġarīb bir ḥüzne inḳılāb etmiş idi.

Bi-ş’nevīd ey dūst-ān īn dāstān
Ḫod ḥaḳīḳāt naḳl-i ḥāl-i mā’st ān

Bende-i Mevlevī İbnü’ş-Şeyḥ ʿAbdülbāḳī ʿOs̱mān Ṣalāḥaddīn. 16 Tem-
muz 1926, Eskişehir.

Dāḥiliyye müteḥaṣṣıṣı Doḳtor Ḫālid Baltacıgil.
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17. [37b] NEVĀ ĀYİ̄N-İ ŞERİ̄F, DERVİ̄Ş İSMĀʿİ̄L, DEVR-İ 
REVĀN

[Beste: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi (ö. 1262/1846)]

Nevā

17.1 [BİRİNCİ SELĀM]
Ey tecellīgāh-ı cān-em rūy-i tü
hey hey hey yār yār yār-i men
V’ey dil-em-rā meyl-i küllī sū-yi tü
hey hey hey yār yār yār-i men
Ṣad hezār-ān cān u dil āvīḫte
hey hey hey yār yār yār-i men
Dīdem ey dilber zi-yektā mūy-i tü
hey hey hey yār yār yār-i men

Ḫurşīd-i sipihr-i lā-mekānī dil-i mā’st
hey hey hey yār yār yār-i men
Keyḫüsrev-i milk-i dil ü cānī dil-i mā’st
hey hey hey yār yār yār-i men
Ta der-dil-i mā ʿaşḳ-ı tü menzil kerde’st
hey hey hey yār yār yār-i men
Ser-çeşme-i āb-ı zindegānī dil-i mā’st
hey hey hey yār yār yār-i men

Āferīn ey māh-rū ber-cān-ı tü
Ber-cemāl-i bī-ḥad ü pāyān-ı tü (mükerrer)

Ṭūṭi-yi cān-em bi-şüd ḥayrān u zār
Z’ān şeker-ḫand ü leb-i ḫandān-ı tü (mükerrer)
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Ey rūy-i tü nev-behār-ı ḫandān
Aḥsente zehī nigār-ı ḫandān
yār yār yār yār-i men
Ey şehr-i cihān ḫarāb bī-tü
Ey ḫüsrev ü şehriyār-ı ḫandān
yār yār yār yār-i men

17.2 SELĀM-I S̱ĀNİ̄

Evfer

Ey şāh-ı şehr-i ʿaḳl ü cān ber-taḫt-ı dil ḫāḳān tü-yī
Ender-zemīn ü āsumān sulṭān-ı sulṭān-ān tü-yī

āh
Der-cān-ı mā cānān tü-yī der-kān-ı māʿnī kān tü-yī
āh
Cennet tü-yī şerbet tü-yī sāḳī tü-yī rıḍvān tü-yī

Bā-ʿāşıḳ zi-dünyā me-gū v’ez-milket-i ʿuḳbā me-gū
Cüz ḥażret-i Mevlā me-gū mī-gū ki īn ü ān tü-yī

Terennüm-i sāz

17.3 SELĀM-I S̱ĀLİS̱
ʿĀşıḳ-ān der-kūy-i cānān eṣ-ṣalā
belī yār-i men
Sū-yi ān ḫurşīd-i tābān eṣ-ṣalā
belī yār-i men
Şems-i Tebrīzī zi-bālā-yı felek
belī yār-i men
Her zamānī mī-keşed ḫān eṣ-ṣalā
hey yārim
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Semāʿī

Terennüm-i sāz

Ey ki hezār āferīn ilā āḫirihī

Terennüm-i sāz

Der-bāġ-ı cemālī ṣanemā çün gül-i raʿnā
Der-çeşm çü nūrī vü çü cān der-heme aʿżā
Men bülbül-i gülzār-em [ü] der-dām-ı tü zār-em
Ez-çīst ʿaceb bā-tü me-rā īn heme sevdā

yār yār īn heme sevdā dost dost īn heme sevdā

Ey rūy-i tü ḳıble-i cihān-ı dil-i men
V’ān der-dü cihān emn ü emān-ı dil-i men
Hem cān u tenī vü hem tü cān-ı dil-i men
Ey gevher-i deryā-yı nihān-ı dil-i men (mükerrer)

āh
Tü māh-ı ʿacībī ki mis̱lī ne-dārī
Bė-her cilve cān-rā der-āteş sipārī
yār yār yār āh

Bė-zülfeyn ü ebrū bė-çeşm-ān-ı āhū
Pey-i dil-rübā-yī çü şīr-i şikār-ī
yār yār yār āh

Meh ü ḫūr ġulām-et zi-cān geşt rām-et
Dü ʿālem bė-dām-et çi zībā nigārī
yār yār yār āh

Naẓīr-et ne-dīdem ne ez-kes şinīdem
Dil ü dīn bürdī çi ʿayyār yārī
yār yār yār āh
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Veled-rā çi bāşed şehā ger zi-raḥmet
Zi-silk-i ġulām-ān-ı ḫīş-et şumārī
yār yār yār

17.4 [DÖRDÜNCÜ SELĀM]
Sulṭān-ı men-ī ilā āḫirihi

***

Biñ iki yüz otuz ṭoḳuz senesi Şaʿbān-ı şerīfiñ on yedinci günü taṣnīf ve 
tekmīl olmuşdur. Leyle-i Ḳadr’de ibtidāʾ Bāb-ı Cedīd’de ḳırāʾat olunmuş-
dur.
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18. [39b] ĀYİ̄N-İ ḤÜSEYNİ̄, BESTE-İ ḲADİ̄M

[Bestekâr: Bilinmiyor ]

Ḥüseynī

18.1 [BİRİNCİ BEND]
Āteş ne-zened der-dil-i mā illā hū
cān-ı men vāy
Kūteh ne-küned menzil-i mā illā hū
cān-ı men vāy
Ger ʿālemi-yān cümle ṭabīb-ān bāşend
cān-ı men vāy
Ḥallī ne-küned müşkil-i mā illā hū
cān-ı men vāy

hey yārim meded iḥsān meded ġufrān meded
hey yārim hey yār-i men hey mīr-i men

Ger sebzeī-rā nī me-rā gül-berg-i ter-ī
dost
Şādmān-em ki resed ender-murād-ı ḫoş
Velī hey çāreī ender-murād yār-i men

İmrūz semāʿ-est ü semāʿ-est ü semāʿ
vefā ne-dārī hey ẓālim
Nūr-est ü şuʿāʿ-est şuʿāʿ-est ü şuʿā
vefā ne-dārī hey ẓālim

Ez-ʿaḳl u vedāʿ-est vedāʿ-est vedāʿ
vefā ne-dārī hey hey ẓālim hey
İ̄n ʿaşḳ metāʿest u metāʿest u metāʿ
vefā ne-dārī hey hey hey hey ẓālim hey hey

sulṭān-ı men hey hey hey
ḫünkār-ı men vāy hey raʿnā-yı men vāy
hey hey hey hey hey yār-i men yār
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ey
Bī-vefā yār īn-çünīn bī-raḥm ü sengīn-dil me-bāş
ey
Derd-mend-ān-ı tü-īm ez-ḥāl-i mā ġāfil me-bāş

Der-çemen üftād ey nāle-i bülbül cān-em
Tā tü der-āyī yār-i men çün ḫayme-i gül

Ey gül tā tü der-āyī yār-i men
Çün ḫayme-i gül hey sulṭān-ı men
hey ḫünkār-ı men raʿnā-yı men hey zībā-yı men

18.2 BEND-İ S̱ĀNİ̄
Sulṭān-ı men-ī sulṭān-ı men-ī
Ender-dil ü cān īmān-ı men-ī

Der-men bi-demī men zinde şevem
Yek cān çi şeved ṣad cān-ı men-ī

Ey ʿāşıḳ-ān ey ʿāşıḳ-ān men ḫāk-rā gevher künem
dost
Ey muṭrıb-ān ey muṭrıb-ān deff-i şümā pür-zer künem dost (mü-
kerrer)
ẓālim yār mīrim

18.3 BEND-İ ṢĀLİS̱
Ey şehd-i nūşīn-i leb-et pāk ez-heme ālūdegī
Bi-n’şin ki tā bāz īsted çeşm-em zi-ḫūn-pālūdegī

Semāʿī

Ey ki hezār āferīn bu nice sulṭān olur ilḫ...

Ey ḳavm bė-ḥac refte kücā-yīd kücā-yīd
Yār hem-īn-cā’st bi-yāyīd bi-yāyīd

yār-i men yār
āh yār-i men dost yār-i men
yār me-rā āh yār-i men vāy dost
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ʿĀşıḳ ki tevāżuʿ ne-nümāyed çi küned vāy
Şeb-hā ber-i kūy-i tü ne-yāyed çi küned vāy
Ger būse dihed zülf-i tü-rā ṭīre me-şev vāy
Dīvāne ki zencīr ne-ḫāyed çi küned

yār yār yār cānım yār gülüm yār mīrim hey
yār cānım yār gülüm yār mīrim hey dost
Dīvāne ki zencīr ne-ḫāyed çi küned yār

Āh güzeliñ ʿaşḳına ḥālātına
Yandı yürek ʿaşḳ ḥarārātına

And içeyim ġayri güzel sevmeyim
Tañrı’ya vü Tañrı’nıñ āyātına

Āh mine’l-ʿaşḳ ve ḥālātihī
(mükerrer)
Aḥraḳa ḳalbī bi-ḥarārātihī

Mā-naẓara’l-ʿaynü ilā ġayriküm
Uḳsimü bi’llāhi ve āyātihī

Terennüm-i sāz

Der-kūy-i ḫarābāt me-rā ʿaşḳ keşān kerd
Ān dilber-i ʿayyār me-rā dīd ü nişān kerd

Men der-pey-i ān dilber-i ʿayyār bi-reftem
O rūy-i ḫod ān laḥẓa zi-men bāz nihān kerd

Sulṭān-ı ʿaraf-nāk būd-eş maḥrem-i esrār
Tā sırr-ı tecelli-yi ezel cümle beyān kerd

18.4 [DÖRDÜNCÜ BEND]
Sulṭān-ı men-ī sulṭān-ı men-ī ilā āḫirihī
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19. [40b] ĀYİ̄N-İ ŞERİ̄F DER-MAḲĀM-I ḤÜSEYNİ̄, BESTE-
KERDE-İ ḤĀFIẒ ʿOS̱MĀN MUṢŪLİ̄ SELLEMEHU’LLĀH

[Beste: Musullu Hafız Osman Efendi (ö. 1337/1920)]

Ḥüseynī

19.1 [BİRİNCİ SELĀM]
Me-rā ʿahdī’st bā-şādī ki şādī ān-ı men bāşed
yār yār hey sulṭān-ı men vāy
Me-rā ḳavlī’st bā-cānān ki cānān cān-ı men bāşed
yār yār hey sulṭān-ı men vāy
Zehī ḥāżır zehī nāẓır zehī ḥāfıẓ zehī nāṣib
yār yār hey sulṭān-ı men vāy
Zehī ilzām-ı her münkir çü o bürhān-ı men bāşed
yār yār hey sulṭān-ı men vāy
yār yār pīr-i men dost dost dest-gīr-i men

Ey ḫüsrev u sulṭān-ı men sulṭān-ı sulṭān-ān-ı men
Ey āteşī endāḫte der-cān-ı zīrek-sār-ı men

Ey ez-bahār-ı rūy-ı tü ser-sebz geşte ʿömr-i men
Cān-ı men ü cān-ı heme ḥayrān şüde der-kār-ı men

yār hey hey yār hey iḥsān meded
yār hey ġufrān meded vāy
yār hey hey yār hey burhān meded
yār hey raḥmān meded vāy

Ey nāṭıḳ-ı ilāhī ey dīde-i ḥaḳāyıḳ
Z’īn ḳulzüm-i pür-āteş ey çāre-i ḫalāyıḳ

dost dost yār yār-i men
dost dost yār yār-i men

Tü bes ḳadīm pīr-ī bes şāh-ı bī-naẓīr-ī
Cān-rā tü dest-gīrī ez-āfet-i ʿalāyıḳ
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yār yār yar yüregim yār yār yar yüregim del cigerim
gör ki neler var yāre ḫaber var

19.2 SELĀM-I S̱ĀNİ̄
Sulṭān-ı men-ī ilā āḫirihī

Ey yār-i men ey yār-i men ey yār-i bī-zinhār-ı men
Ey dilber ü dildār-ı men ey maḥrem ü ġam-ḫār-ı men

Ger genc ḫāhī ser bi-nih v’er ʿaşḳ ḫāhī cān bi-dih
[Der-ṣaf der-ā vā-pes me-ceh] ey Ḥaydar-ı kerrār-ı men

19.3 SELĀM-I S̱ĀLİS̱
Mī-güẕeştīm ṣubḥ-dem der-ʿarṣa-i bāzār mest
ʿĀrifī dīdem revān der-ḫāne-i ḫummār mest

Şems-i Tebrīzī dü beyt ez-Ḥaḳ teʿālā bāz gū
ʿĀḳıl-ān ez-ʿaḳl mest ü cāhil ez-kirdār mest

Terennüm-i nāy

Ey ki hezār āferīn ilā āḫirihī

Terennüm-i nāy

Ān muṭrıb-ı ḫoş-naġme-i şīrīn-süḫan āmed
Cān-hā heme mestend ki ān cān bė-men āmed
Ḫandān şüde eşkūfe vü gül cāme derīde
K’ez-sū-yi ʿadem sünbüle vü yāsemen āmed

āh yār-i men yār āh yār-i men yār āh yār-i men
yār me-rā dost yār-i men yār me-rā dost yār-i men vāy

Bāz āmed ān mehī ki ne-dīd-eş felek bė-ḫāb
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yār yār-i men
Āverde āteşī ki ne-mīred bė-hīç āb
yār yār-i men
Mīr-i şarāb-ḫāne çü şüd bā-dil-em ḫarīf
yār yār-i men
Ḫūn-em şarāb geşte zi-ʿaşḳ u dil-em kebāb
yār yār-i men

Terennüm-i nāy

Ān ki çünān mī-reved ey ʿaceb o cān kī’st
Taḫt-ı revān mī-reved serv-i ḫırāmān kī’st

19.4 [DÖRDÜNCÜ SELĀM]
[Sulṭān-ı men-ī sulṭān-ı men-ī]
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20. [49b] DERVİ̄Ş İSMĀʿİ̄L, ĀYİ̄N-İ ŞERİ̄F ṢABĀ BŪSELİK

[Beste: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi (ö. 1262/1846)]

Ṣabā Būselik

20.1 [BİRİNCİ SELĀM]
Āteş ne-zened der-dil-i mā illā hū
yā hū yā men hū
Kūteh ne-küned menzil-i mā illā hū
yā hū yā men hū
Ger ʿālemi-yān cümle ṭabīb-ān bāşend
yā hū yā men hū
Ḥallī ne-küned müşkil-i mā illā hū
yā hū yā men hū

Hey hey ne ʿacāyib bezemiş ḥüsn-ile Bārī
Bu ṣūret-i yāri
Bu naḳş ü nigārı
Her ehl-i naẓar kim göre taḥsīn ola kārı
Bu çeşm ü ʿiẕārı
Ḳalmaya ḳarārı

ʿUşşāḳı ḳaṭar eyledi ʿaşḳ içre Muḥammed
Ol şāh-ı mümecced
Ol maʿbed ü maḳṣad
Ey üştür-i dil sen olagör pīş-ḳaṭārı
Çek ʿaşḳ ile bārı
Bī-verd ile ḫārı
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Ben bilmez idim gizli ʿayān hep sen imişsin
yār yār maʿbūdum Allāh
Tenlerde vü cānlarda nihān hep sen imişsin
yār yār maʿbūdum Allāh
Senden bu cihān içre nişān ister idim ben
yār yār maʿbūdum Allāh
Āḫir bunu bildim ki cihān hep sen imişsin
yār yār maʿbūdum Allāh
yār yār maḳṣūdum Allāh

āh pīrim dest-gīrim maḥbūb-i men (mükerrer)
Resīdem ber-leb-i deryā bi-dīdem hū ve yā men hū
hū hū yā hū yā men hū
hū hū yā hū yā men hū
Teʿallül mī-künem her dem heme yā hū ve yā men hū
hū hū yā hū yā men hū
hū hū yā hū yā men hū

Şėnīdī Şems-i Tebrīzī bi-yāyīd ber-ser-i bāzār
Bi-dīdī māh-ı mihr-veş heme yā hū ve yā men hū
hū hū yā hū yā men hū

20.2 SELĀM-I S̱ĀNİ̄
Ey şāh-ı şehr-i ʿaḳl ü cān ber-taḫt-ı dil ḫāḳān tü-yī
Ender-zemīn ü āsumān sulṭān-ı sulṭān-ān tü-yī

Der-cān-ı mā cānān tü-yī der-kān-ı māʿnī kān tü-yī
Cennet tü-yī şerbet tü-yī sāḳī tü-yī rıḍvān tü-yī

Bā-ʿāşıḳ ez-dünyā me-gū v’ez-milket-i ʿukbā me-gū
Cüz ḥażret-i Mevlā me-gū mī-gū ki īn ü ān tü-yī
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Terennüm-i sāz

20.3 SELĀM-I S̱ĀLİS̱
ʿĀşıḳ-ān der-kūy-i cānān eṣ-ṣalā
belī yār-i men
Sū-yi ān ḫurşīd-i tābān eṣ-ṣalā
belī yār-i men

Şems-i Tebrīzī zi-bālā-yı felek
belī yār-i men
Her zamānī mī-keşed ḫān eṣ-ṣalā
hey cānım

Terennüm-i sāz

Ey ki hezār āferīn ilā āḫirihī

Terennüm-i sāz

Der-bāġ-ı cemālī ṣanemā çün gül-i raʿnā
Der-çeşm çü nūrī vü çü cān der-heme aʿżā
Men bülbül-i gülzār-em [ü] der-dām-ı tü zār-em (mükerrer)
Ez-çīst ʿaceb bā-tü me-rā īn heme sevdā

yār yār īn heme sevdā
dost dost īn heme sevdā

Ey rūy-i tü ḳıble-i cihān-ı dil-i men
V’ān der-dü cihān emn ü emān-ı dil-i men (mükerrer)
Hem cān u tenī vü hem tü cān u dil-i men
Ey gevher-i deryā-yı nihān-ı dil-i men (mükerrer)

āh
Tü māh-ı ʿacībī ki mis̱lī ne-dārī
Bė-her cilve cān-rā der-āteş sipārī
yār yār yār
āh
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Bė-zülfeyn [ü] ebrū bė-çeşm-ān-ı āhū
Pey-i dil-rübā-yī çü şīr-i şikār-ī
yār yār yār
āh

Meh ü ḫūr ġulām-et zi-cān geşt rām-et (mükerrer)
Dü ʿālem bė-dām-et çi zībā nigār-ī
yār yār yār
āh

Nazīr-et ne-dīdem ne ez-kes şinīdem
Dil ü dīn bürdī çi ʿayyār yārī
āh

Veled-rā çi bāşed şehā ger zi-raḥmet
Zi-silk-i ġulām-ān-ı ḫīş-et şumārī
yār yār yār

20.4 SELĀM-I RĀBİʿ
Sulṭān-ı men-ī sulṭān-ı men-ī
ilā āḫirihī

***

Biñ iki yüz ḳırḳ ṭokuz senesi Receb-i şerīfiñ ġurresinde tekmīl olup ev-
velā Dergāh-ı Bāb-ı Cedīd’de ḳırāʾat olunmuşdur.
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21. [50b] ʿACEM BŪSELİK ĀYİ̄N-İ ŞERİ̄F, ŞEYḪ ʿABDÜLBĀḲİ̄ 
EFENDİ

[Beste: Şeyh Abdülbaki Efendi (ö. 1236/1821)]

ʿAcem Būselik

21.1 [BİRİNCİ BEND]
Ān kes ki tü-rā dāred ez-ʿıyş çi güm dāred
yār yār hey sulṭān-ı men dost hey

V’ān kes ki tü-rā bīned ey māh çi ġam dāred
yār yār hey sulṭān-ı men dost hey

Bes ʿāşıḳ-ı āşüfte āsūde vü ḫoş ḫufte
yār yār hey sulṭān-ı men dost hey

Der-sāye-i ān zülfī k’ū ḥalḳa vü ḫam dāred
yār yār hey sulṭān-ı men dost hey

yār yār yār yār hey hey iḥsān meded yār
dost dost dost dost hey hey ġufrān meded
yār yār hey sulṭān-ı men vāy

İmrūz cemāl-i tü sīmā-yi diger dāred
hey dost hey yār
İmrūz leb-i nūş-et ḥelvā-yi diger dāred
hey dost hey yār

İmrūz gül-i laʿl-et ez-şāh-ı diger rüste
hey dost hey yār
İmrūz ḳad-ı serv-et bālā-yı diger dāred
hey dost hey yār hey hey

Ey ki ez-ḫurşīd bihter rūy-i tü
yār yār
Men ġulām-ı zülf çün Hindū-yi tü
yār yār
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Bīnem ān rūzī ki bāşem ey ṣanem
yār yār
Ser nihāde mest ber-zānū-yi tü
yār yār hey dost
yār yār hey sulṭān-ı men dost

Terennüm-i sāz

21.2 BEND-İ S̱ĀNİ̄
Sulṭān-ı men-ī sulṭān-ı men-ī
Ender-dil ü cān īmān-ı men-ī

Der-men bi-demī men zinde şevem
Yek cān çi şeved ṣad cān-ı men-ī

Terennüm-i sāz

21.3 BEND-İ S̱ĀLİS

Devr-i Kebīr

ʿĀşıḳ-ān lāf ez-tebārek rabbüne’l-aʿlā zenend
Ṣādıḳ-ān lebbeyk vaḥyullāhi mā evḥā zenend
Lā-cerem ez-ʿāşıḳ-ān u ṣādıḳ-ān ez-sūz-i dil
Ḍarb-hā ber-ṭabl-ı sübḥāne’lleẕī esrā zenend

Terennüm-i sāz

Semāʿī

Ey ki hezār āferīn ilā āḫirihī

Terennüm-i sāz

Ḳad eşreḳati’d-dünyā min-nūri ḥumeyyānā
Ve’l-bedru ġadā sāḳī ve’l-keʾsü s̱üreyyānā
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Eṣ-ṣafvetü īmānī ve’l-ḫalvetü bostānī
Ve’l-maʿşerü nedmānī ve’l-verdü muḥayyānā

Āh güzeliñ ʿaşḳına ḥālātına
Yandı yürek ʿaşḳ ḥarārātına

And içeyim ġayri güzel sevmeyim
Tañrı’ya vü Tañrı’nıñ āyātına

Terennüm-i sāz

Tā ʿarş zi-sevdā-yı ruḫ-aş velvele-hā’st
Der-sīne zi-bāzār-ı ruḫ-aş ġulġule-hā’st
Ez-bāde-i o ber-kef-i cān bülbüle-hā’st
Ber-gerden-i dil zi-zülf-i o silsile-hā’st

Terennüm-i sāz

Bāz ez-ān kūh-i ḳāf āmed ʿanḳā-yı ʿaşḳ
Bāz ber-āmed zi-cān naʿra-i heyhāy-i ʿaşḳ

ʿAşḳ nidā-yı bülend kerd bė-āvāz-i pest
K’ey dil-i bālā niger der-ḳad-i bālā-yı ʿaşḳ

Terennüm-i sāz

Cāme siyeh kerd küfr nūr-i Muḥammed resīd
Ṭabl-ı beḳā kūftend milk-i muḫalled resīd

Ez-pey-i nā-maḥrem-ān ḳufl zedem ber-dehān
Ḫīz bi-gū muṭrıb-ān ʿişret-i sermed resīd

21.4 [DÖRDÜNCÜ BEND]
Sulṭān-ı men-ī sulṭān-ı men-ī
ilā āḫirihī
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22. [51b] BŪSELİK ʿĀYİ̄N-İ ŞERİ̄F, NŪRİ̄ BEG

[Beste: Bolâhenk Nuri Bey (ö. 1327/1910)]

Būselik

22.1 [BİRİNCİ SELĀM]
Ān ṣubḥ-i saʿādet-hā çün nūr-feşān āyed
hey yār hey dost pīr-i men sulṭān-ı men
V’ān-gāh ḫurūs-i cān der-bāng ü fiġān āyed
hey yār hey dost pīr-i men sulṭān-ı men

Miskīn dil-i āvāre ān güm şüde yek-pāre
hey yār hey dost pīr-i men sulṭān-ı men
Çün bi-ş’neved īn çāre ḫoş raḳṣ künān āyed
hey yār hey dost pīr-i men sulṭān-ı men

yār yār hey hey iḥsān meded hey hey ġufrān meded
yār yār yār yar yüregim yār yar yüregim del cigerim gör ki neler var āh

Merḥabā ey cān-ı bāḳī pādişāh-ı kām-kār
Rūḥ-baḫş-ı her ḳırān u āfitāb-i her diyār

İ̄n cihān u ān cihān her dü ġulām-ı emr-i tü’st
Ger ne-ḫāhī ber-heme’ş zen v’er hemī-ḫāhī bi-dār

yār yār yār hey sulṭān-ı men hey hey raʿnā-yı men
hey hey zībā-yı men hey hey maḳbūl-i men

Ey ġıdā-yı cān mest-em nām-ı tü
hey hey sulṭān-ı men
Çeşm ü ʿaḳl-em rūşen ez-eyyām-ı tü
hey hey sulṭān-ı men

Şėş cihet ez-rūy-i men şüd hemçü zer
hey hey sulṭān-ı men
Tā bi-dīdem sīm-i heft endām-ı tü
hey hey sulṭān-ı men
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Telḫī ne-küned şīrīn-ẕeḳān-em
Ḥālī ne-küned ez-mey dehen-em

Ez-şīre-i o men şīr-dil-em
Der-ʿarbede-eş şīrīn-süḫan-em

maḥbūb-i men merġūb-i men
maṭlūb-i men maḳbūl-i men

22.2 SELĀM-I S̱ĀNİ̄
Sulṭān-ı men-ī sulṭān-ı men-ī
Ender-dil ü cān īmān-ı men-ī

Der-men bi-demī men zinde şevem
Yek cān çi şeved ṣad cān-ı men-ī

Terennüm-i sāz

22.3 SELĀM-I S̱ĀLİS̱
Ey cihān-rā dil-güşā iḳbāl-i ʿaşḳ
belī yār-i men
Yefʿalullāh mā yeşā iḳbāl-i ʿaşḳ
belī yār-i men

Ey ṣafā vü ey vefā der-cevr-i ʿaşḳ
belī yār-i men
Ey ḫoşā vü ey ḫoşā iḳbāl-i ʿaşḳ
hey hey yārim

Terennüm-i sāz

Semāʿī

Ey ki hezār āferīn bu nice sulṭān olur
Ḳulu olan kişiler ḫüsrev ü ḫāḳān olur yār

ḫüsrev ü ḫāḳān olur
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Her ki bugün Veled’e inanuben yüz süre
Yoḫsul ise bāy olur bāy ise sulṭān olur

tilkise arslān olur

Terennüm-i sāz

İmrūz nigār-est ü semāʿ-est ü ṣurāḥī
Yek sāḳi-yi ser-mest ü yekī cemʿ-i mübāḥī

Cüz şāhid ü cüz bāde ne-ḫāhīm çü imrūz
Rindīm ü ne-dārīm ser-i zühd ü ṣalāḥī

Ey sāḳi-yi ʿaşḳ ḫīz ü pīş ʿār şarāb
V’ey muṭrıb-ı cān zi-luṭf bi-n’vāz rebāb
Bünyād-ı neşāṭ-rā hemī-kün maʿmūr
Tā gerded esās-ı ʿömr ez-īn seyl ḫarāb

Terennüm-i sāz

Bāde bi-dih sāḳīyā k’ān meh-i tābān resīd
Nī ġam ü nī girye mand çün gül-i ḫandān resīd

Şehr ü ḫaşem zinde şüd cümle cihān bende şüd
Çün zi-der-i şehr-i mā mevkib-i sulṭān resīd

yār yār āh yār-i men yār āh yār-i men
yār me-rā dost yār-i men vāy

Terennüm-i sāz

Bi-yā ki sāḳi-yi ʿaşḳ-ı şarāb-bāre resīd
Ḫaber bi-ber ber-i bī-çāre-gān ki çāre resīd

Çü āfitāb-ı cemāl-eş bė-ḫāki-yān der-tāft
Zuḥal zi-perde-i heftüm pey-i neẓāre resīd

22.4 [DÖRDÜNCÜ SELĀM]
Sulṭān-ı men-ī ilā āḫirihī
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***

İşbu āyīn-i şerīfi Ṭarīḳ-i Mevleviyye muḥibbānından Nūrī Beg bestele-
yip biñ üç yüz iki senesi Şaʿbān-ı şerīfiniñ yirminci Perşembe günü ibtidāʾ 
ḳırāʾati Yeñiḳapı Mevlevīḫānesi’nde vāḳiʿ olmuşdur.
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23. [52b] ĀYİ̄N-İ ŞERİ̄F DER-MAḲĀM-I BAYĀTİ̄ BŪSELİK, BESTE-
KERDE-İ SER-ḲUDŪMİ̄-İ MEVLEVİ̄ḪĀNE-İ BAHĀRİYE VE 
BĀB-I CEDİ̄D, DERVİ̄Ş ḤĀFIẒ AḤMED EL-EYYŪBİ̄ NECLİ’L-
ÜSTĀDİ’L-MERḤŪM ḤĀFIẒ ZEKĀʾİ̄ EFENDİ

[Beste: Ahmed Irsoy (ö. 1943)]

Bayātī Būselik

23.1 [BİRİNCİ BEND]
Ey der-āverde cihānī-rā zi-nāy
hey hey sulṭān-ı men
hey hey ḫünkār-ı men

Bang-i nāy ü bāng-i nāy ü bāng-i nāy
hey hey sulṭān-ı men
hey hey ḫünkār-ı men

Ḫod Ḫudāy-est īn heme rū-pūş çīst
hey hey sulṭān-ı men
hey hey ḫünkār-ı men

Mī-keşed ehl-i Ḫudā-rā tā Ḫudāy
hey hey sulṭān-ı men
hey hey ḫünkār-ı men

hey hey raʿnā-yı men
hey hey zībā-yı men

yār yār yar yüregim yār yar yüregim del cigerim
gör ki neler var yār yār yāre ḫaber var

Ey nūş kerde nīş-rā bī-ḫīş kün bā-ḫīş-rā
Bā-ḫīş kün bī-ḫīş-rā çīzī bi-dih dervīş-rā

Teşrīf dih ʿuşşāḳ-rā pür-nūr kün āfāḳ-rā
Ber-zehr zen tiryāḳ-rā çīzī bi-dih dervīş-rā
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Yār-i mā dil-dār-ı mā ʿālim-i esrār-ı mā
Yūsuf-dīdār-ı mā revnaḳ-ı bāzār-ı mā

hey yār hey dost pīr-i men cānān-ı men

Ger bė-bostān bī-tü-īm ḫār şüd gülzār-ı mā
Ver bė-zindān bā-tü-īm gül bi-rūyed ḫār-ı mā

hey yār hey dost pīr-i men cānān-ı men

Ger der-āteş bā-tü-īm nūr gerded nār-ı mā
Ver bė-cennet bī-tü-īm nār şüd envār-ı mā

hey yār hey dost pīr-i men cānān-ı men

āh
Bi-yā k’imrūz mā-rā rūz-i ʿiyd-est
āh
Ez-īn pes ʿıyş ü ʿişret ber-mezīd-est
hey hey hey hey yār yār yār-i men
āh
Zehī meclis ki sāḳī baḫt bāşed
āh
Ḥarīfān-eş Cüneyd ü Bāyezīd-est
hey hey hey hey yār yār yār-i men

23.2 BEND-İ S̱ĀNİ̄
Sulṭān-ı men-ī sulṭān-ı men-ī
Ender-dil ü cān īmān-ı men-ī

Der-men bi-demī men zinde şevem
Yek cān çi şeved ṣad cān-ı men-ī
āh īmān-ı men-ī

Rind-ān selām-et mī-künend cān-rā ġulām-et mī-künend
Mestī zi-cām-et mī-künend mest-ān selām-et mī-künend
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Ey Şeh Ḥüsāmeddīn-i mā ey faḫr-i cümle evliyā
Ey ez-tü cān-hā āşinā mest-ān selām-et mī-künend

23.3 BEND-İ S̱ĀLİS̱
Ṣalā cān-hā-yı müştāḳ-ān ki yek dil-dār-ı ḫūb āmed
Çü Zer-kūb-est ān dilber ruḫ-i men sīm-kūb āmed

Ṣalāheddīn-i Yaʿḳūb-ān cevāhir-baḫş-ı zer-kūb-ān
Ki o ḫurşīd-i esrār-est ü ʿallāmü’l-ġuyūb āmed

Terennüm-i sāz

Ey ki hezār āferīn bu nice sulṭān olur
Ḳulu olan kişiler ḫüsrev ü ḫāḳān olur

Her ki bugün Veled’e inanuben yüz süre
Yoḫsul ise bāy olur bāy ise sulṭān olur

Terennüm-i sāz

Der-ḥalḳa-i ʿuşşāḳ bė-nāgeh ḫaber üftād
K’ez-baḫt yekī māh-ruḫī ḫūb der-üftād

Güftend zi-Şemsü’l-Ḥaḳ-ı Tebrīz çi dīdīd
Güftīm ki ez-ān nūr bė-mā īn naẓar üftād

yār-i men yār āh yār-i men yār yār yār yār yār yār-i men
yār me-rā āh yār-i men yār me-rā dost yār-i men vāy

Bė-ḥaḳḳ-ı ān ki der-īn dil bė-cüz velā-yi tü nīst
Veli-yi o ne-şevem k’ū zi-evliyā-yı tü nīst

Me-bād cān-em bī-ġam eger fedā-yı tü nīst
Me-bād çeşm-em rūşen eger şifā-yı tü nīst
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Terennüm-i sāz

ʿĀşıḳ-ı ān ḳand-i tü cān-ı şeker-ḫā-yı mā’st
Sāye-i zülfeyn-i tü der-dü cihān cā-yı mā’st

Her gül-i sürḫī ki hest ez-meded-i ḫūn-ı mā’st
Her gül-i zerdī ki rüst rüste zi-ṣafrā-yı mā’st

Men dem ne-zenem līk dem-i “naḥnü nefaḫnā”
Der-men bi-demed nāle resed tā bė-s̱üreyyā

İ̄n nāy-i ten-em-rā çü bi-bürrīd ü tırāşīd
Ez-sū-yi neyistān-ı ʿadem ʿazze teʿālā

23.4 BEND-İ RĀBİʿ
Sulṭān-ı men-ī sulṭān-ı men-ī
ilā āḫirihī

***

İşbu āyīn-i şerīf bin üç yüz yirmi üç senesi Rebīʿu’l-evveliniñ yirminci 
Perşembe günü ibtidāʾ Yeñiḳapı Mevlevīḫānesi’nde ḳırāʾat olunmuşdur.
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24. [53b] ĀYİ̄N-İ SEGĀH, BESTE-İ ʿIṬRİ̄

[Beste: Buhurîzâde Mustafa Itrî (ö. 1123/1711)]

Segāh

24.1 [BİRİNCİ BEND]
Ey ʿāşıḳ-ı rūy-i tü hezār-ān ʿāşıḳ
cān-ı men cānān-ı men sulṭān-ı men
Rū kerde bė-sū-yi tü hezār-ān ʿāşıḳ
cān-ı men cānān-ı men sulṭān-ı men
Tenhā ne men-em ʿāşıḳ-ı rūy-i tü ki hest
cān-ı men cānān-ı men sulṭān-ı men
Der-her ser-i mūy-i tü hezār-ān ʿāşıḳ
cān-ı men cānān-ı men sulṭān-ı men

Ey ṣūfi-yi ehl-i ṣafā ez-cān bi-gū Allāh hū
Ey ʿāşıḳ-ı ʿaşḳ u vefā ez-cān bi-gū Allāh hū

Ḫāhī ki cümle cān şevī tā lāyıḳ-ı cānān şevī
Tü her çi ḫāhī ān şevī ez-cān bi-gū Allāh hū

Dünyā rehā kün dīn bi-cū dest ez-heme ʿālem bi-şū
Ne ān bi-gū ne īn bi-gū ez-cān bi-gū Allāh hū

hey yār-i men raʿnā-yı men sulṭān-ı men
maḳbūl-i men hey hey hey hey yār-i men

Men bende-i sulṭān-em sulṭān-ı cihān-bān-em
Z’ān dem ki ruḫ-aş dīdem şūrīde vü ḥayrān-em

Men o şüdem o men şüd ez-cān u dil-em ten şüd
Peyveste çerā bāşed īn nāle vü efġān-em

hey sulṭānım hey sübḥānım hey dost ẓālim yār
yār yār yar yüregim yār gör ki neler var
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Ey zi-hicrān u firāḳ-et āsumān bi-g’rīste
Dil miyān-ı ḫūn nişeste ʿaḳl u cān bi-g’rīste

Cebreʾīl u ḳudsi-yān-rā bāl u per-hā sūḫte
Enbiyā vü evliyā-rā dīde-gān bi-g’rīste

Ey dirīġā ey dirīġā ey dirīġā ey dirīġ
Ber-çünān çeşm-i ʿayān çeşm-i gümān bi-g’rīste

hey hey sulṭān-ı men hey ḫünkār-ı men
hey hey hey hey raʿnā-yı men vāy

24.2 BEND-İ S̱ĀNİ̄

Evfer

Ey ʿāşıḳ-ān ey ʿāşıḳ-ān ez-ʿālem-i cān āmedem
Ser der-fiken cān der-ṭaleb cūyā-yı cānān āmedem

Ey muṭrıb-ān ey muṭrıb-ān ṣavt ez-nevā āverde-em
Çün ʿandelīb ez-şevḳ-i gül her dem ġazel-ḫān āmedem

ey
Dūş ber-dergāh-i ʿizzet kūs-i sulṭānī zedem

ey
Ḫayme ber-bālā-yı dāru’l-mülk-i rabbānī zedem

āh maḥbūb-i men maṭlūb-ı men merġūb-i men maḳbūl-i men

24.3 BEND-İ S̱ĀLİS̱
Hū zenem ber-ḳudsiy-ān her şeb zi-dil hū hū zenem
Ber-cemāl-i Ḥaḳ heme yāhū vu yā men hū zenem

Dil çü cāy-ı Ḥaḳ buved Ḥaḳ bā-men-est ü men bė-Ḥaḳ
Ḥaḳ bė-Ḥaḳ vāṣıl şüde ber-ḫīşten hū hū zenem

Dilā nezd-i kesī bi-n’şīn ki o ez-dil ḫaber dāred
Bė-zīr-i ān diraḫtī rev ki o gül-hā-yı ter dāred
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Bi-nāl ey bülbül-i destān ki zīrā nāle-i mest-ān
Miyān-ı ṣaḫra-i ḫārā es̱er dāred es̱er dāred

Terennüm-i sāz

Ey ki hezār āferīn ilā āḫirihī

Terennüm-i sāz

Ey ʿaşḳ-ı tü bi-g’rifte serāpā-yı dil-em
vāy
V’ey vaṣl-ı ruḫ-at geşte temennā-yı dil-em
vāy
Ger dād-ı dil-i sūḫte-i men ne-dihī
vāy
Ey vāy dil-em vāy dil-em vāy dil-em
vāy

Ey geşte fedā-yı tü serāpā-yı dil-em
vāy
Şüd zülf-i çü hindū-yi tü me’vā-yı dil-em
vāy
Ger hindū-yi zülf-i tü dil-em vā ne-dihed
vāy
Ey vāy dil-em vāy dil-em vāy dil-em
vāy
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Terennüm-i sāz

Her āh ki ez-derd-i dil-em mī-şinevī
vāy
Ez-āh-i dil-em gerd-i gil-em mī-şinevī
vāy
Ger gūş bė-ḥāl-i dil-i men bāz künī
vāy
Dāʾim zi-dil-em dil-em dil-em mī-şinevī
vāy

Bā-ʿaşḳ-ı tü bi-g’siste serāpāy-i dil-em
vāy
Nā’med zi-cihān derd u nīkū fāl-i dil-em
vāy
Ey cān u dil-em bi-pürs aḥvāl-i dil-em
vāy
Ḥāl-i dil-i kes me-bād çün ḥāl-i dil-em
vāy

Tā ez-ser-i kūy-i tü maḳām-est me-rā vāy
Der-sāġar-ı dīde ḫūn müdām-est me-rā vāy
Ez-vaṣl u firāḳ-ı tü kenūn āzād-em
(mükerrer)
Ez-tü ġam-ı ʿaşḳ-ı tü temām-est me-rā vāy

24.4 [DÖRDÜNCÜ BEND]
Ey ʿāşıḳ-ān ey ʿāşıḳ-ān ān kes ki bīned rūy-i o
Şūrīde gerded ʿaḳl-ı o āşüfte gerded ḫūy-i o

Tamām şüd.
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25. [54b] MĀYE ĀYİ̄N-İ ŞERİ̄F, ḤĀFIẒ ZEKĀʾİ̄ EFENDİ

[Beste: Zekâi Dede Efendi (ö. 1315/1897)]

Māye

25.1 [BİRİNCİ SELĀM]
Ey Yūsuf-i meh-rūy-ān ey cān ü cemāl-et ḫoş
Ey Ḫüsrev ü ey Şīrīn ey naḳş ü ḫayāl-et ḫoş

Ey çehre-i tü meh-veş āb-est [ü] der-o āteş
Hem āteş-i tü nādir hem āb-ı zülāl-et ḫoş

Ey ṣūret-i luṭf-i Ḥaḳ naḳş-ı tü ḫoş-est el-ḥaḳ
Ey naḳş-ı tü rūhānī v’ey nūr-i celāl-et ḫoş

Tebrīz bi-gū āḫir bā-ġamze-i Şems-i Dīn
K’ey fitne-i cādū-yān ey siḥr-i ḥelāl-et ḫoş

Dīdem seḥer ān şāh-rā ber-şāh-rāh-ı “hel etā”
Der-ḫāb-ı ġaflet bī-ḫaber zi-Bü’l-ʿAlī vü Bü’l-ʿAlā

Z’ān mey ki der-ser dāştem men sāġarī ber-dāştem
Der-pīş-i o mī-dāştem güftem ki ey şāh eṣ-ṣalā

yar yüregim yār del cigerim vāy
yar yüregim del cigerim gör ki neler var
yāre ḫaber var

Ey cān-ı cān-ı cān-ı cān mest-ān selām-et mī-künend
Ey tü çünīn ü ṣad çünān mest-ān selām-et mī-künend

Faḫr-ı cümle sāḳi-yān-ī sāġar-at der-kār bād
Çeşm-i tü maḫmūr bād ü cān-ı mā ḫammār bād

Ey zi-nūşānūş-i bezm-et hūş-hā bī-hūş bād
V’ey zi-cūşācūş-i ʿaşḳ-at ʿaḳl bī-destār bād

hey yār hey dost
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Geh çarḫ-zenān hem-çün felek-em
Geh bāl-zenān hem-çün melek-em

Çarḫ-am pey-i Ḥaḳ raḳṣ-am pey-i Ḥaḳ
Men z’ān-ı vey-em nī müşterek-em

hey hey maḥbūb-i men hey hey merġūb-i men
hey hey maṭlūb-i men hey hey maḳbūl-i men

25.2 SELĀM-I S̱ĀNİ̄

Evfer

Sulṭān-ı men-ī ilā āḫirihī

Terennüm-i sāz

25.3 SELĀM-I S̱ĀLİS̱

Devr-i Kebīr

Ān Ferīdūn-i cihān-ı maʿnevī
belī yār-i men
Bes büved bürhān-ı ḳadr-eş Mes̱nevī
belī yār-i men
Men çi gūyem vaṣf-ı ān ʿālī-cenāb
belī yār-i men
Nīst peyġamber velī dāred kitāb
belī yār-i men

Terennüm

Semāʿī

Ey ki hezār āferīn ilā āḫirihī
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Terennüm-i sāz

Ey ḳavm bė-ḥac refte kücā-yīd kücā-yīd
Maʿşūḳ hem-īn-cā’st bi-yāyīd bi-yāyīd

Ger ṣūret-i bī-ṣūret-i maʿşūḳ bi-bīnīd (mükerrer)
Hem ḫāce vü hem ḫāne vü hem Kaʿbe şümā-yīd (mükerrer)

yār-i men yār āh yār-i men yār āh yār-i men
yār me-rā dost yār-i men vāy

Terennüm-i sāz

Sırr-ı dil-i ʿāşıḳ-ān zi-muṭrıb şinevīd
Bā-nāle-i o bė-gird-i dil-hā bi-revīd
Der-perde çi güft eger bedū mī-girevīd (mükerrer)
Yaʿnī ki zi-perde hīç bīrun me-revīd

Bi-yār muṭrıb mā-rā kerīm bāş kerīm
Bi-kūy-i ḫaste-dilānī raḥīm bāş raḥīm

Dil-em çü āteş çün der-demī şeved zinde (mükerrer)
Çü dil me-bāş misāfir muḳīm bāş muḳīm

Terennüm-i sāz

āh
Hey hey ne ʿacāyib bezemiş ḥüsn-ile Bārī
Bu ṣūret-i yāri
Bu naḳş ü nigārı

āh
Her ehl-i naẓar kim göre taḥsīn ola kārı
Bu çeşm ü ʿizārı
Ḳalmaya ḳarārı
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āh
Ey muṭrıb-ı dil-keş ele al çeng ü rebābı
Çāk eyle ḥicābı
Refʿ eyle niḳābı
Ey sāḳi-yi meh-veş ṭaşa çal şīşe-i ʿārı
Ṣun cām-ı ʿiḳārı
Defʿ eyle ḫumārı

Ey zāhid-i zerrāḳ [ü] müzevvir ḳo riyāyı
Ṭut rāh-ı fenāyı
Derkeyle Ḫudā’yı
Şaṣt-ı şehe düş māhi-yi ʿaşḳ ol ḳo kenārı
Bul şāh-ı şikārı
Terkeyle feşārı

āh
Hey hey nedir ol ḫāl-i muʿanber ruḫ-i enver
Ol sāki-yi kevs̱er
Ol rūḥ-i muṣavver.
Seyret nice cemʿeylemiş ol nūr ile nārı
Ẕī-ṣanʿat-ı cārī
Ẕī-ḳudret-i Bārī

āh
ʿUşşāḳı ḳaṭar eyledi ʿaşḳ içre Muḥammed
Ol şāh-ı mümecced
Ol maʿbed-i maḳṣad
Ey üştür-i dil sen olagör pīş-ḳaṭārı
Çek ʿaşḳ ile bārı
Bī-verd ile ḫārı

Ey Şāhid[ī] ey vālih ü şūrīde vü şeydā
Ey bī-ser ü bī-pā
Dīvāne vü rüsvā
Derd-ile belā ile geçir leyl ü nehārı
Ḳıl nāle vü zārı
Nūş eyle biḥārı
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āh
hey hey hey hey cān-ı men āh pīr-i men dest-gīr-i men

Ey mest şüde ez-naẓar-et ism ü müsemmā
V’ey ṭūṭi-yi cān geşte zi-leb-hā-yı şeker-hā

İ̄n meh zi-kücā bāşed ü īn rūy çi rūy-est
İ̄n nūr-i Ḫudāy-est tebārek ve teʿālā

25.4 SELĀM-I RĀBİʿ
Sulṭān-ı men-ī ilā āḫirihī

***

İşbu āyīn-i şerīfi Ṭarīḳat-i ʿAliyye-i Mevleviyye muḥibbānından Eyyū-
bī Ḥāfıẓ Zekāʾī Efendi taṣnīf edip biñ üç yüz iki senesi Rebīʿu’l-evveliniñ 
birinci Perşembe günü ibtidāʾ ḳırāʾati Yeñiḳapı Mevlevīḫānesi’nde vāḳiʿ 
olmuşdur.



158  -  ŞEYH GALİP

26. [55b] HÜZZĀM ĀYİ̄N-İ ŞERİ̄F, DERVİ̄Ş İSMĀʿİ̄L EL-
MEVLEVİ̄

[Beste: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi (ö. 1262/1846)]

Hüzzām

26.1 [BİRİNCİ SELĀM]
Māh-est ne-mī-dānem ḫurşīd ruḫ-at yā ne
Bu ayrılıḳ oduna cānım nice bir yane
āh āh nice bir yāne

Sevdā-yı ruḫ-ı Leylī şüd ḥāṣıl-ı mā ḫaylī
Mecnūn gibi vāveylī oldum deli dīvāne

āh āh deli dīvāne

ʿĀşıḳ oldum bilmedim yār özgelerle yār imiş
Allāh Allāh ʿāşıḳa bunca cefālar var imiş

yar yüregim yar gör ki neler var
yar yüregim del cigerim gör ki neler var
āh āh yāre ḫaber var

Tü māh-ı ʿacībī ki mis̱lī ne-dārī
Bė-her cilve cān-rā der-āteş sipārī
Bė-zülfeyn [ü] ebrū bė-çeşm-ān-ı āhū
Pey-i dil-rübā-yī çü şīr-i şikār-ī
Meh ü ḫūr ġulām-et zi-cān geşt rām-et (mükerrer)
Dü ʿālem bė-dām-et çi zībā nigār-ī
Naẓīr-et ne-dīdem ne ez-kes şinīdem
Dil ü dīn bürdī çi ʿayyār yār-ī
Veled-rā çi bāşed şehā ger zi-raḥmet (mükerrer)
Zi-silk-i ġulām-ān-ı ḫīş-et şumārī
yār yār maḥbūb-i men dost dost merġūb-i men
maṭlūb-i men maḳbūl-i men
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Ḥüsn yekī ḥasen yekī yār yekī süḫan yekī
Rūḥ yekī beden yekī yār yekī süḫan yekī

Yār-i dil-i ḥazīn yekī tā dem-i āteşīn yekī
Milket-i ʿaşḳ u dīn yekī yār yekī süḫan yekī

ʿAşḳ u melālet-em yekī saḳm u selāmet-em yekī
Menʿ ü melāmet-em yekī yār yekī süḫan yekī

26.2 SELĀM-I S̱ĀNİ̄
Ey Ḫālıḳ-ı heft āsumān der-mānde-em feryād res
V’ey Rāzıḳ-ı pīr ü civān der-mānde-em feryād res

Ey raḥm-ı tü ber-nīk ü bed iḥsān-ı tü bī-ḥadd ü ʿadd
Her laḥẓa gūyem ey Aḥad der-mānde-em feryād res

ey cān-ı mā cānān-ı mā sulṭān-ı mā sübḥān-ı mā

26.3 SELĀM-I S̱ĀLİS̱
Devlet-et pāyende bādā ey süvār
belī yār-i men
Raḥm kün ber-ʿāşıḳ-ān maʿẕūr dār
belī yār-i men

Çün ṭaleb kerdī bė-cid āmed naẓar
belī yār-i men
Cid ḫaṭā ne-k’ned çünīn āmed ḫaber
belī yārim

Terennüm-i sāz

Semāʿī

Ey ki hezār āferīn ilā āḫirihī
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Terennüm-i sāz

Zehī ʿaşḳ zehī ʿaşḳ ki mā-rā’st Ḫudāyā
Ki mā-rā vü cān-rā bi-yārāst Ḫudāyā
āh yār-i men vāy

Çi bezm-est çi sāḳī’st çi bāde’st ki ḫordīm
Çi nūş-est çi nuḳl-est çi ḫurmā’st Ḫudāyā
āh belī yārim

Çi luṭf-est çi ẕevḳ-est çi būy-est çi rūy-est
Çi ḥalḳa’st çi ḫuḳla’st çi sīmā’st Ḫudāyā
āh belī yārim

Veled-rā mes̱el gū devānī’st bė-çevgān
Bė-dān sū ki ne deryā ne saḥrā’st Ḫudāyā
āh belī yārim

Ey ān ki tü-yī murād u maṭlūb
Hestī ter-i cümle ḫalk maḥbūb (mükerrer)

Ey Yūsuf-ḥüsn ez-firāḳ-at
Der-nāle vü girye-em çü Yaʿḳūb (mükerrer)

Tecrīd bi-cū Veled zi-ʿālem
Tā hem-çü mücerred-ān şevī ḫūb (mükerrer)

Bülbül-i ʿaşḳ ez-seḥer āġāz kerd
Pīş-i gülistān semer āġāz kerd (mükerrer)
Ez-pes her perde vü naġme ki güft
Naġme-i ḫūb u diger āġāz kerd (mükerrer)

26.4 SELĀM-I RĀBİʿ
Sulṭān-ı men-ī sulṭān-ı men-ī
ilā āḫirihī

Sene 1239.
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27. [56b] ĀYİ̄N-İ ŞERİ̄F, ŞEYDĀ ḤĀFIẒ DEDE, ʿIRĀḲ

[Beste: Şeydâ Hafız Abdurrahim Dede (ö. 1214/1800)]

ʿIrāḳ

27.1 [BİRİNCİ BEND]
Māh-est ne-mī-dānem ḫurşīd ruḫ-at yā ne
hey cān-ı men hey hey sulṭān-ı men
Bu ayrılıḳ oduna cānım nice bir yā ne
hey cān-ı men hey hey sulṭān-ı men

Sevdā-yı ruḫ-ı Leylī şüd ḥāṣıl-ı mā ḫaylī
hey cān-ı men hey hey sulṭān-ı men
Mecnūn gibi vāveylī oldum deli dīvāne
hey cān-ı men hey hey sulṭān-ı men

hey hey ḫünkār-ı men hey pīrim vāy
hey hey iḥsān meded hey hey ġufrān meded
hey hey sübḥān meded
yār yār yar yüregim yār del cigerim vāy gör ki neler var āh

Ey Ḫālıḳ-ı heft āsumān der-mānde-em feryād res
yār hey sulṭān-ı men
V’ey rāzıḳ-ı pīr ü civān der-mānde-em feryād res
yār hey sulṭān-ı men

Ey ḳādir-i her ins ü cān dānende-i rāz-ı nihān
yār hey sulṭān-ı men
Dārende-i kevn ü mekān der-mānde-em feryād res
yār hey sulṭān-ı men

Ey nām-ı tü ber-kām-ı leb ḫānem tü-rā her rūz u şeb
yār hey sulṭān-ı men
Ey kār-sāz-ı her sebeb der-mānde-em feryād res
yār hey sulṭān-ı men
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hey hey ḫünkār-ı men
hey hey raʿnā-yı men
hey hey maḳbūl-i men

Dūş reftem der-miyān-ı meclis-i sulṭān-ı ḫīş
Der-kef-i sākī bi-dīdem der-ṣürāḥī cān-ı ḫīş

Güftem-eş ey cān-ı cān-ı sāḳi-yān behr-i Ḫudā
Pür künī peymāneī vü me-ş’kenī peymān-ı ḫīş

hey hey sulṭān-ı men
hey hey ḫünkār-ı men
hey hey raʿnā-yı men
hey hey yār yār ey maḳbūl-i men

27.2 BEND-İ S̱ĀNİ̄

Evfer

Sulṭān-ı men-ī sulṭān-ı men-ī
Ender-dil ü cān īmān-ı men-ī

Der-men bi-demī men zinde şevem
Yek cān çi şeved ṣad cān-ı men-ī
dost

Ey ʿāşıḳ-ān ey ʿāşıḳ-ān men cān [u] cānān yāftem
Ey ṣādıḳ-ān ey ṣādıḳ-ān men nūr-i ʿirfān yāftem (mükerrer)
āh ẓālim yār mīrim
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27.3 BEND-İ S̱ĀLİS̱

Devr-i Kebīr

Der-dil ü cān ḫāne kerdī ʿāḳıbet
belī yār-i men
Her dü-rā dīvāne kerdī ʿāḳıbet
belī yār-i men
Āmedī k’āteş der-īn ʿālem zenī
belī yār-i men
Vā ne-geştī tā ne-gerdī ʿāḳıbet
belī yār-i men
Ey zi-ʿaşḳ-at ʿālemī vīrān şüde
belī yār-i men
Ḳaṣd-ı īn vīrāne kerdī ʿāḳıbet
belī yār-i men
Ey dil-i mecnūn ez-Mecnūn beter
belī yār-i men
Merdī vü merdāne kerdī ʿāḳıbet

Terennüm-i sāz

Semāʿī

Ey ki hezār āferīn ilā āḫirihī

Terennüm-i sāz

Mā der-dü cihān ġayr-ı Ḫudā yār ne-dārīm
Cüz yād-ı Ḫudā hīç diger kār ne-dārīm

Müştāḳ-ı dil ü cān-ı tü Şemsü’l-Ḥaḳ-ı Tebrīz
Der-āyine cüz vāye-i dīdār ne-dārīm

hey hey yār-i men yār āh yār-i men
yār āh yār-i men yār me-rā dost yār-i men
yār me-rā dost yār-i men vāy
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Terennüm-i sāz

İmrūz semāʿ-est ü müdām-est ü saḳāyī
Gerdān şüde ber-cemʿ ḳadeḥ-hā-yı ʿaṭāyī

Fermān-ı saḳāllāh resīde’st bi-nūşīd
Ey ten heme cān şev ki zi-iḫvān-ı ṣafāyī

Terennüm-i sāz

Her ki zi-ʿuşşāḳ girīzān şeved hey
Bār-ı diger ḫāce peşīmān şeved hey

Her ki sebū-yi tü keşed ʿāḳıbet hey
Der-ḥarem-i ʿişret-i sulṭān şeved

Terennüm-i sāz

Vesvese-i ten güẕeşt ġulġule-i cān resīd
Mūr fürū şüd bė-gūr ḫayl-i Süleymān resīd

İ̄n felek-i āteşī çend küned ser-keşī
Nūḥ bė-keştī nişest cūşiş-i ṭūfān resīd

Çend muḥannes̱ nejād daʿvi-yi merdī küned
Rüstem ḫançer keşīd Sām ü Nerīmān resīd

Miḥnet-i Eyyūb-rā fāḳa-i Yaʿḳūb-rā
Çāre-i dīger ne-būd raḥmet-i Raḥmān resīd

yar yüregim yār gör ki neler var
yar yüregim del cigerim gör ki neler var yāre ḫaber var

Gözüm ki ḳāne boyandı şarābı n’eyleyeyim
Ciger ki odlara yandı kebābı n’eyleyeyim

Ne yāre yaradı cismim ne baña bilmem hiç
İlāhī ben bu bir avuç türābı n’eyleyeyim
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27.4 [DÖRDÜNCÜ BEND]
Sulṭān-ı men-ī sulṭān-ı men-ī [ilā āḫirihī]

Tamām şüd.

***

Biñ iki yüz tārīḫinde Şeydā Ḥāfıẓ besteleyip ibtidāʾ ḳırāʾati Yeñiḳapı 
dergāh-ı şerīfinde vāḳiʿ olmuşdur.
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28. [57b] BESTENİGĀR ĀYİ̄N-İ ŞERİ̄F, DERVİ̄Ş İSMĀʿİ̄L

[Beste: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi (ö. 1262/1846)]

Bestenigār

28.1 [BİRİNCİ SELĀM]
Ey ḳıble-i iḳbāl-i cihān ḫāk-i der-et
yār yār yār yār-i men
Ser-māye-i muḳbil-ān ḳabūl-i naẓar-et
yār yār yār yār-i men

İmrūz tü-yī sāḳi-yi bezm-i tevḥīd
yār yār yār yār-i men
Ferdā bė-kenār-ı ḥavż-ı kevs̱er bė-der-et
yār yār yār yār-i men

pīr-i men iḥsān-ı men derd-i men dermān-ı men
cān-ı men cānān-ı men Mevlā-yı Mevlānā-yı men

Bülbül-i bāġ-ı o men-em ʿaḳl kücā vü men kücā
Çeşm-i çerāġ-ı o men-em ʿaḳl kücā vü men kücā

Hesti-yi Ḥaḳ ḥavāle-em baḥr büved nevāle-em
Keşti-yi Nūḥ piyāle-em ʿaḳl kücā vü men kücā

yār yār maḥbūb-i men ḥayrān-ı ruḫsār-ı tü-em
men men yār yār-i men mestān-ı çeşmān-ı tü-em
men men yār yār-i men āh pīr-i men iḥsān-ı men
derd-i men dermān-ı men cān-ı men cānān-ı men
Mevlā-yı Mevlānā-yı men yār yār



MEVLEVİ ÂYİNLERİ MECMUASI  -  167

Mecnūn u perīşān-ı tü-em dest-em gīr
yār yār yār yār-i men
Ser-geşte vü ḥayrān-ı tü-em dest-em gīr
yār yār yār yār-i men
Her bī-ser ü pāy dest-gīrī dāred
yār yār yār yār-i men
Men bī-ser ü sāmān-ı tü-em dest-em gīr
yār yār yār yār-i men

dost dost yār yār-i men yār yār yar yüregim yār
yar yüregim del cigerim gör ki neler var

Men bī-ser ü sāmān-em ḥasret-keş-i cānān-em
Gūyende-i Mevlānā hem bende-i fermān-em

28.2 SELĀM-I S̱ĀNİ̄
Sulṭān-ı men-ī sulṭān-ı men-ī
Ender-dil ü cān īmān-ı men-ī

Der-men bi-demī men zinde şevem
Yek cān çi şeved ṣad cān-ı men-ī
āh īmān-ı men-ī

Terennüm-i sāz

28.3 SELĀM-I S̱ĀLİS̱
Bīdār şev bīdār şev v’ez-īn cihān bīzār şev
Der-kār-ı Ḥaḳ der-kār şev ey dil demī bīdār şev

Bā-dil bi-güftem der-seḥer ey ez-ḳıyāmet bī-ḫaber
Ber-ḫīz der-ʿālem niger ey dil demī bīdār şev

Ey ḫufte-i refte revān ey mürde-i nā-dāde cān
Ber-cih ki refte kārvān ey dil demī bīdār şev

Mūy-i siyeh kerdī sefīd cāsūs-i merg āmed bedīd
Geştī zi-dünyā nā-ümīd ey dil demī bīdār şev
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Ey şāh-ı Şemseddin-liḳā ez-Ḥaḳ resīde īn ʿaṭā
Bāşed bi-yāmürzed Ḫudā ey dil demī bīdār şev

Semāʿī

Terennüm-i sāz

Ey ki hezār āferīn ilā āḫirihī

Terennüm-i sāz

Ben bilmez idim gizli ʿayān hep sen imişsin
Tenlerde vü cānlarda nihān hep sen imişsin
yār yār hep sen imişsin

Senden bu cihān içre nişān ister idim ben
Āḫir bunu bildim ki cihān hep sen imişsin
yār yār hep sen imişsin

Olduḳ yine biz secde-ber-i nār-ı muḥabbet
Olmaz dilimiz beste-i efkār-ı muḥabbet
Cān u dilimi eyler idim ġamzeñe teslīm (mükerrer)
Maḥrūmi-yi ġam olsa dil-i zār-ı muḥabbet

āh
Ey mebdeʾ-i evvelīn olan Mevlānā
yār yār yār yār-i men
Ey neşʾe-i müʾminīn olan Mevlānā
yār yār yār yār-i men
Bī-çāreleriz ḥālimize raḥm eyle
yār yār yār yār-i men
Bī-çārelere muʿīn olan Mevlānā
yār yār yār yār-i men dost dost yār yār-i men

28.4 SELĀM-I RĀBİʿ
Sulṭān-ı men-ī ilā āḫirihī

Sene 1248.
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29. [58b] [BESTENİGÂR] ĀYİ̄N-İ ŞERİ̄F, ṢĀDIḲ EFENDİ

[Beste: Mehmed Sadık Efendi (ö. 1212/1797)]

Bestenigār

29.1 [BİRİNCİ SELĀM]
Aḳbele’s-sāḳī ʿaleynā ḥāmilen keʾse’l-müdām
hey yār hey dost cān-ı men cānān-ı men
Fe’şrabū min-keʾsi ḫuldin ve’trükū ekle’ṭ-ṭaʿām
hey yār hey dost cān-ı men cānān-ı men

Yā nedīmī sel sebīlen naḥnü ʿaynü’s-selsebīl
hey yār hey dost cān-ı men cānān-ı men
Ḳum lenā neftaḥ cinānen min-cenānin yā ġulām
hey yār hey dost cān-ı men cānān-ı men

hey hey sulṭān-ı men hey hey ḫünkār-ı men hey hey raʿnā-yı men
yār yār yar yüregim yār yar yüregim del cigerim gör ki neler var

İ̄n semāʿ-ı Mevlevī mesmūʿ bādā tā ebed
hey hey hey cān-ı men yār hey sulṭān-ı men
V’īn livāʾ-i maʿnevī merfūʿ bādā tā ebed
hey hey hey cān-ı men yār hey sulṭān-ı men

ʿĀşıḳān-ı feyż-i Ḥaḳ-rā ictimāʿ u istimāʿ
hey hey hey cān-ı men yār hey sulṭān-ı men
İ̄n semāʿ-ı Mevlevī mesmūʿ bādā tā ebed
hey hey hey cān-ı men yār hey sulṭān-ı men

hey hey sulṭān-ı men hey hey ḫünkār-ı men hey hey raʿnā-yı men
yār yār yar yüregim yār yar yüregim del cigerim gör ki neler var

Her ki cūyed rūz u şeb rāh-ı rıżā-yı Muṣṭafā
hey hey hey cān-ı men hey hey sulṭān-ı men hey hey maḳbūl-i men
Lā-cerem rāżī büved ez-vey Ḫudā-yı Muṣṭafā
hey hey hey cān-ı men hey hey sulṭān-ı men hey hey maḳbūl-i men
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Ez-berāy-i raḥmet-i mecmūʿ-i ʿālem āmede’st
hey hey hey cān-ı men hey sulṭān-ı men hey hey maḳbūl-i men
Muṣṭafā ber-ʿālem ü ʿālem berāy-i Muṣṭafā
hey hey hey cān-ı men hey hey sulṭān-ı men hey hey maḳbūl-i men

29.2 SELĀM-I S̱ĀNİ̄
Sulṭān-ı men-ī sulṭān-ı men-ī
Ender-dil ü cān īmān-ı men-ī

Der-men bi-demī men zinde şevem
Yek cān çi şeved ṣad cān-ı men-ī
āh īmān-ı men-ī āh

Ey ʿāşıḳ-ān ey ʿāşıḳ-ān men ʿāşıḳ-ı dīrīne-em
Ey ṣādıḳ-ān ey ṣādıḳ-ān men ʿāşık-ı dīrīne-em
āh ẓālim yār mīrim

29.3 SELĀM-I S̱ĀLİS̱

Devr-i Kebīr
Āmed ān maḥbūb-i insān merḥabā
yār dost belī yār-i men
Ṣad hezār-ān luṭf u iḥsān merḥabā
yār dost belī yār-i men

Āmed ān maḥbūb-i cümle kāʾināt
yār dost belī yār-i men
Bā-kemāl ü fażl-ı Raḥmān merḥabā
yār dost belī yār-i men

Āmed ān serdār-ı ehl-i maʿrifet
yār dost belī yār-i men
Der-ṣıfāt-ı çār erkān merḥabā
yār dost belī yār-i men

Şems-i Tebrīzī bi-ḫān ez-levḥ-i dil
yār dost belī yār-i men
Āyet-i cān der-ṣad elḥān merḥabā
yār dost belī yār-i men
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Terennüm-i sāz

Semāʿī

Ey ki hezār āferīn ilā āḫirihī

Terennüm-i sāz
Ey büt-i nāzenīn-i men dest-i men-est ü dāmen-et
Serv ü semen-berīn-i men dest-i men-est ü dāmen-et

Ḳıble-i dil sarāy-ı tü Kaʿbe-i cān hevā-yi tü
Rūy-i men-est pāy-i tü dest-i men-est ü dāmen-et

Bülbül-i bāğ-ı o men-em ʿaḳl kücā vü men kücā
Çeşm-i çerāġ-ı o men-em ʿaḳl kücā vü men kücā

Hesti-yi Ḥaḳ ḥavāle-em baḥr büved nevāle-em
Keşti-yi Nūḥ piyāle-em ʿaḳl kücā vü men kücā

hey hey yār hey hey dost yār-i men yār āh yār-i men
yār me-rā dost yār-i men vāy

Terennüm-i sāz

Her ki ruḫsār-ı tü bīned bė-gülistān ne-reved
Her ki derd-i tü keşed cānib-i dermān ne-reved

Her ki der-ḫāne demī bā-tü bė-ḫalvet bi-nişest
Bė-temāşā-yı gül ü lāle vü reyḫān ne-reved

Ḳad eşreḳati’d-dünyā min-nūri ḥumeyyānā
Ve’l-bedru ġadā sāḳī ve’l-keʾsü s̱üreyyānā

Men leyse lehū ʿaynu liyestebṣiru minhu ġayb
Fe’l-yeʾti ʿalā şevḳi fī-ḫiḍmeti Mevlānā

29.4 [DÖRDÜNCÜ SELĀM]
Sulṭān-ı men-ī sulṭān-ı men-ī
ilā āḫirihī
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30. [59b] RĀḤATÜLERVĀḤ ĀYİ̄N-İ ŞERİ̄F, DEVR-İ REVĀN, 
BESTE-İ DERVİ̄Ş AḤMED

[Beste: Ahmed Avni Konuk (ö. 1938)]

Rāḥatülervāh

30.1 [BİRİNCİ SELĀM]
Aṭyebü’l-aʿmāri ʿömrün fī-ṭarīḳi’l-ʿāşıḳīn
hey hey sulṭān-ı men hey hey maḳbūl-i men
Ġamzü ʿaynin min-melāḥin fī-viṣālin müstebīn
hey hey sulṭān-ı men hey hey maḳbūl-i men

Ġāre cismī en yerāhu ʿāẕilün ev ʿāẕirün
hey hey sulṭān-ı men hey hey maḳbūl-i men
İnnehū yaḥkī ṣıfāten min-ṣıfāti Şems-i Dīn
hey hey sulṭān-ı men hey hey maḳbūl-i men

Me-rā ʿahdī’st bā-şādī ki şādī ān-ı men bāşed
yār yār dost dost
Me-rā ḳavlī’st bā-cānān ki cānān cān-ı men bāşed
yār yār dost dost

Çerāġ-ı çerḫ-i gerdūn-em çü ecrī-ḫār-ı ḫurşīd-em
yār yār dost dost
Emīr-i gūy u çevgān-em çü dil meydān-ı men bāşed
yār yār dost dost

āh

Ey tü cān-ı ṣad gülistān ez-semen pinhān şüdī
Ey tü cān-ı cān-ı cān-em çün zi-men pinhān şüdī

Çün felek ez-tü’st rūşen pes tü-rā maḥcūb çīst
Çünki ten ez-tü’st zinde çün zi-ten pinhān şüdī

Ey tü şemʿ-i nüh felek k’ez-nüh felek bi-g’ẕeşte-ī
Tā çi sırr-est īn ki tü ender-meken pinhān şüdī
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Ger zi-mā pinhān şevī v’ez-her dü ʿālem çi ʿaceb
Ey meh-i bī-ḫīşten k’ez-ḫīşten pinhān şüdī

hey hey sulṭān-ı men hey hey ḫünkār-ı men
hey hey raʿnā-yı men hey hey zībā-yı men

30.2 SELĀM-I S̱ĀNİ̄
Sulṭān-ı men-ī ilā āḫirihī

Terennüm

30.3 [ÜÇÜNCÜ SELĀM]

Devr-i Kebīr

Mā zi-bālāy-īm ü bālā mī-revīm
belī yār-i men
Mā zi-deryā-yīm ü deryā mī-revīm
belī yār-i men
Keşti-yi Nūḥ-īm der-ṭūfān-ı rūḥ
belī yār-i men
Lā-cerem bī-dest ü bī-pā mī-revīm
belī yār-i men
Hem-çü mevc ez-ḫod ber-āverdīm ser
belī yār-i men
Bāz hem der-ḫod temāşā mī-revīm
hey hey yārim

Terennüm-i sāz

Semāʿī

Ey ki hezār āferīn ilā āḫirihī



174  -  ŞEYH GALİP

Terennüm

Ān pīş-revī ki cān-ı o pīş-i ṣaf-est
hey
Dāned ki tü baḥrī vü cihān hem-çü kef-est
hey
Bā-deff ü ḫoşī raḳṣ küned ʿāşıḳ-ı tü
hey
İmşeb çi küned ki her ṭaraf nāy ü def-est
hey

yār-i men yār yār āh yār-i men yār āh yār-i men
yār me-rā dost yār-i men vāy

Terennüm

Bi-cūşīd bi-cūşīd ki mā baḥr-şiʿārīm
Bė-cüz ʿaşḳ bė-cüz ʿaşḳ diger kār ne-dārīm

Çi mest-īm çi mest-īm ez-ān şāh ki hestīm
Bi-yāyīd bi-yāyīd ki tā dest ber-ārīm

hey hey hey hey hey

āh
Çeşm-em hemī-pered meger ān yār mī-resed
Dil mī-cehed nişāne ki dil-dār mī-resed

āh
İ̄n Hüdhüd ez-sipāh-ı Süleymān hemī-pered
V’īn bülbül ez-nevāḥi-yi gülzār mī-resed

āh
Ān gūş-i intiẓār ḫaber-i nūş mī-küned
V’ān çeşm-i eşk-bār bė-dīdār mī-resed

āh
Fāş u ṣarīh gū ki ṣıfāt-ı beşer girīḫt
Zīrā ṣıfāt-ı Ḫālıḳ-ı Cebbār mī-resed
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Refʿ etmez ise şāhid-i maḳṣūd niḳāb
Ey dīde niyāz etmede sen etme ḥicāb
Ḳalmaz çü tehī merdüm-i ṣāhib-himmet
Seyreyle ki āḫir nic’olur fetḥu’l-bāb

30.4 SELĀM-I RĀBİʿ
Sulṭān-ı men-ī ilā āḫirihī

***

İşbu āyīn-i şerīfi Yeñiḳapı Mevlevīḫānesi post-nişīni Reşādetlü Şeyḫ 
ʿOs̱mān Ṣalaḥaddīn Ḥażretleriniñ hemşīre-zādesi ve dergāh-ı meẕkūruñ 
ḳudūm-zen başısı Dervīş Aḥmed Ḥüsāmeddīn besteleyip biñ üç yüz iki 
senesi Rebīʿu’l-āḫiriniñ on ikinci Perşembe günü ibtidāʾ ḳırāʾati dergāh-ı 
mezbūrda vāḳiʿ olmuşdur.
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31. [63b] ĀYİ̄N-İ ŞERİ̄F ʿACEM-ʿAŞİ̄RĀN, BESTE-İ ŞEYḪ 
ḤÜSEYİN EFENDİ

[Beste: Şeyh Hüseyin Efendi (ö. ?)]

ʿAcem-ʿAşīrān

31.1 [BİRİNCİ SELĀM]
Her rūz bāmdād selāmün aleykümā
yār hey sulṭān-ı men hey hey ḫünkār-ı men
Ān cā ki şeh nişīned ü ān vaḳt Mürteżā
yār hey sulṭān-ı men hey hey ḫünkār-ı men

Tā z’ān naṣīb baḫşed ü dest-i Mesīḥ-i ʿaşḳ
yār hey sulṭān-ı men hey hey ḫünkār-ı men
Her mürde-rā saʿādet ü bīmār-rā şifā
yār hey sulṭān-ı men hey hey ḫünkār-ı men

Ḫaber kün ey sitāre yār-i mā-rā
Ki der-yābed dil-i ḫūn-ḫār-ı mā-rā

Ḫaber kün ān ṭabīb-i ʿāşıḳān-rā
Ki tā şerbet dihed bīmār-ı mā-rā

Derd-i Şemseddīn büved ser-māye-i dermān-ı mā
Bī-ser ü sāmāni-yi ʿaşḳ-aş büved sāmān-ı mā

Ān ḫayāl-i cān-fezā-yı baḫt-sāz-ı bī-naẓīr
Hem emīr-i meclis ü hem sāḳi-yi gerdān-ı mā

Ey cān-ı cihān cān u cihān bāḳī nīst
Cüz ʿaşḳ-ı ḳadīm şāhid ü sāḳī nīst
Ber-Kaʿbe-i nīstī ṭavāfī dāred
ʿĀşıḳ ki zi-Kaʿbe-est ü āfāḳī nīst

hey hey raʿnā-yı men hey hey zībā-yı men
cān-ı men cānān-ı men hey hey maḳbūl-i men
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31.2 SELĀM-I S̱ĀNİ̄

Evfer

Bī-dil şüdeem behr-i dil-i tü
Sākin şüdeem der-menzil-i tü
Gerden bi-keşed cān hemçü şütür
Tā zinde şevem ez-bismil-i tü

Terennüm-i sāz

31.3 SELĀM-I S̱ĀLİS̱

Devr-i Kebīr

ʿĀşıḳī ger z’īn ser ü ger z’ān ser-est
belī yār-i men
ʿĀḳıbet mā-rā bė-dān sū rehber-est
belī yār-i men

ʿİllet-i ʿāşıḳ zi-ʿillet-hā cüdā’st
belī yār-i men
ʿAşḳ usṭurlāb-ı esrār-ı Ḫudā’st
belī yār-i men

Terennüm-i sāz

Ey ki hezār āferīn ilā āḫirihī

Terennüm-i sāz

Semāʿī

Ez-evvel-i imrūz çü āşüfte vü mest-īm
Āşüfte bi-gūyīm ki āşüfte şüde’stīm

Yek laḥẓa belā-nūş-i ġam-ı ʿaşḳ-ı ḳadīm-īm
Yek laḥẓa belī-gū-yi münācāt-ı elest-īm
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Terennüm-i sāz

Bāz resīdīm zi-mey-ḫāne mest
Bāz rehīdīm zi-bālā vü pest

Cümle-i mest-ān ḫoş u raḳṣān şüdend
Dest zenīd ey ṣanemā dest dest

Terennüm-i sāz

Ān ḫāce-i ḫoş-liḳā çi dāred
Bāzār-ı me-rā behā çi dāred

Ez-raḥmet-i Şems-i Dīn-i Tebrīz
Her sīne cüdā cüdā çi dāred

hey hey hey hey yār-i men
dost dost dost dost mīr-i men
āh pīr-i men dest-gīr-i men

Terennüm-i sāz

Yā Rab zi-günāh-ı zişt-i ḫod münfaʿil-em
hey hey yār yār-i men
Ez-ḳavl-i bed ü fiʿl-i bed-i ḫod ḥacil-em
hey hey yār yār-i men
Feyżī bė-dil-em zi-ʿālem-i ḳuds bi-rīz
hey hey yār yār-i men
Tā maḥv şeved ḫayāl-i bāṭıl zi-dil-em
hey hey yār yār-i men

31.4 SELĀM-I RĀBİʿ
Sulṭān-ı men-ī sulṭān-ı men-ī
Ender-dil ü cān īmān-ı men-ī
āh
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Der-men bi-demī men zinde şevem
Yek cān çi şeved ṣad cān-ı men-ī
āh īmān-ı men-ī

Temmet.

***

İşbu āyīn-i şerīfi Yeñiḳapı Mevlevīḫānesi post-nişīni Şeyḫ ʿOs̱mān Efen-
di’niñ dāmādı Bahāriye Mevlevīḫānesi post-nişīni eş-Şeyḫ Ḫüseyin Efendi 
besteleyip biñ üç yüz iki senesi Receb-i şerīfiniñ on dördüncü Çarşamba 
günü ibtidāʾ ḳırāʾati Bahāriye Mevlevīḫānesi’nde vāḳiʿ olmuşdur.
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32. [64b] ŞEVḲUṬARAB ĀYİ̄N-İ ŞERİ̄F, DÜYEK, DERVİ̄Ş 
İSMĀʿİ̄L

[Beste: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi (ö. 1262/1846)]

Şevḳuṭarāb

32.1 [BİRİNCİ SELĀM]
hey yār
Ey ḥasret-i ḫūbān-ı cihān rū-yi ḫoş-et
hey yār hey dost belī yār-i men
āh
V’ey ḳıble-i zāhid-ān dü ebrū-yi ḫoş-et
hey yār hey dost belī yār-i men
āh
Ez-cümle ṣıfāt-ı ḫīş ʿüryān geştem
hey yār hey dost belī yār-i men
āh
Tā ġavṭa ḫorem bürehne der-cū-yi ḫoş-et
hey yār hey dost belī yār-i men

Ey Yūsuf āḫir sū-yi īn Yaʿkūb-i nā-bīnā bi-yā
Ey ʿİsi-yi pinhān şüde ber-ṭārem-i mīnā bi-yā

Ey ḳābe ḳavseyn-mertebet v’ey devlet-i bā-mekramet
Kes nīst şāhā maḥrem-et der-ḳurb-ı “ev ednā” bi-yā

Maḫdūm-i cān-em Şems-i Dīn ez-cāh-et ey Rūḥü’l-Emīn
Tebrīz çün ʿarş-ı mekīn ez-Mescid-i Aḳṣā bi-yā

maḥbūb-i men merġūb-i men maṭlūb-i men maḳbūl-i men āh
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Ümmīd-i men bė-fażl-ı Ḫudāvend-i Ekber-est
hey yār hey dost belī yār-i men
Arām-ı cān-ı mā bė-s̱enā-yi Peyam-ber-est
hey yār hey dost belī yār-i men
āh
Faḫr-em bė-dān Resūl ki nām-eş Muḥammed-est
yār hey yār hey dost belī yār-i men
Rūy-eş çü-māh-tāb ü ḳad-eş çün ṣanevber-est
hey yār hey dost belī yār-i men

āh
Ḫāk-i ḳadem-et saʿādet-i cān-ı men-est
hey yār hey dost belī yār-i men
āh
Ḫāk ez-ḳadem-et heme gül-i yāsemen-est
hey yār hey dost belī yār-i men
Ser tā ḳadem-et ḫāk-i tü ber-mī-rūyed
hey yār hey dost belī yār-i men
Z’ān ḫāk-i ḳadem çi rūy ber-dāşten-est
hey yār hey dost belī yār-i men

32.2 SELĀM-I S̱ĀNİ̄

Evfer

Ey ṭūṭi-yi ʿİ̄sī-nefes v’ey bülbül-i şīrīn-nevā
Hīn Zühre-rā kālive kün z’ān naġme-hā-yı cān fezā

Sāḳī tü mā-rā yād kün ṣad ḫīk-rā rev bād kün
Ervāḥ-rā Ferhād kün der-ʿaşk-ı ān Şīrīn-liḳā

Ey dūş ber-dergāh-ı ʿizzet kūs-i sulṭānī zedem
Ey ḫayme ber-bālā-yı darü’l-mülk-i Rabbānī zedem
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32.3 SELĀM-I S̱ĀLİS̱

Devr-i Kebīr

Ey ṣabā būyī zi-ḫaṭṭ u ḫāl-i Şemseddīn bi-yār
Nāfe-i müşg-i Ḫıṭā ez-Çīn bė-Ḳosṭanṭin bi-yār

Mā bė-nām-ı Şems-i Dīn serḫoş şüdīm muṭrıb bi-rev
Mā zi-cām-ı Şems-i Dīn mestīm u sāḳī mey bi-yār

āh belī yārim vāy

Semāʿī

Terennüm-i sāz

Ey ki hezār āferīn ilā āḫirihī

Terennüm-i sāz

Mecnūn u perīşān-ı tü-em dest-em gīr
yār ey yār-i men vāy
Ser-geşte vü ḫayrān-ı tü-em dest-em gīr
yār ey yār-i men vāy
Her bī-ser ü pāy dest-gīrī dāred
Men bī-ser ü sāmān-ı tü-em dest-em gīr
yār ey yār yār-i men vāy yār yār-i men vāy

āh yār-i men yār me-rā dost yār-i men vāy

Terennüm-i sāz

āh
Ben bilmez idim gizli ʿayān hep sen imişsin
Tenlerde vü cānlarda nihān hep sen imişsin
Senden bu cihān içre nişān ister idim ben (mükerrer)
Āḫir bunu bildim ki cihān hep sen imişsin
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āh
Pinhān me-şev ki rūy-i tü ber-mā mübārek-est
Naẓẓāre-i tü ber-heme cān-hā mübārek-est

Ey beste-gān-ı ten bė-temāşā-yı cān revīd (mükerrer)
Āhīr Resūl güft temāşā mübārek-est

Ne ʿaşḳa ṣabr ėder oldum ne ʿaḳl ile yārem
Ne kārı başa çıḳardım ne belli bī-kārem

āh
Belā-yı ʿaşḳ ile ḥaḳḳā ki n’olduġum bilmem
Bu añlanur elemimden ki ʿāşıḳ-ı zārem

āh
Semāʿī gibi ben ol bī-ḫod-em ki ʿālemde
Ne keyf ile mütekeyyif ne mest ü hūşyārem

32.4 [DÖRDÜNCÜ SELĀM]
Sulṭān-ı men-ī sulṭān-ı men-ī
ilā āḫirihī

9  R (Rebiülâhir) 1219.

***

Yeñiḳapı dergāhında işāʿat ve ḳırāʾati vāḳiʿ olmuşdur.
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33. [65b] ĀYİ̄N-İ ŞERİ̄F, DER-MAḲĀM-I NÜHÜFT, BESTE-İ 
EYYŪBİ̄ ḤÜSEYİN DEDE

[Beste: Eyyubî Hüseyin Dede (ö. ?)]

Nühüft

33.1 [BİRİNCİ SELĀM]
Mā-rā reh-i dīger-est bīrūn zi-cihāt
yār yār yār hey sulṭān-ı men
Menzil ne-künīm hīç der-şehr-i ṣıfāt
yār yār yār hey sulṭān-ı men
Mā zāde-i ẕātīm ü ber-i ẕāt revīm
yār yār yār hey sulṭān-ı men
Ber-reften-i yār şüd zi-yār-ān ṣalavāt
yār yār yār hey sulṭān-ı men

yar yüregim del cigerim gör ki neler var
āh yār yār yāre ḫaber var āh

İlticā-yı mā bė-şāh-ı evliyā’st
yār yār yār hey sulṭān-ı men
Z’ān ki nūr-eş müştāḳ ez-nūr-i Ḫudā’st
yār yār yār hey sulṭān-ı men

Ey ki dārī dīde-i rūşen bi-bīn
yār yār yār hey sulṭān-ı men
Cism ü cān-eş cism ü cān-ı Muṣṭafā’st
yār yār yār hey sulṭān-ı men

Ey zi-Hindistān-ı zülf-et reh-zen-ān ber-ḫāste
yār yār yār hey sulṭān-ı men
Naʿre ez-merd-ān-ı merd ü ez-zen-ān ber-ḫāste
yār yār yār hey sulṭān-ı men
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Cūy-hā-yı şīr ü mey pinhān revān kerde zi-cān
yār yār yār hey sulṭān-ı men
V’ez-maʿānī sāḳi-yān hemçü cān ber-ḫāste
yār yār yār hey sulṭān-ı men

Āteş-i ruḫsār-ı tü der-bīşe-i can-hā zede
ayżan
Dūd-i can-hā ber-şüde heft āsumān ber-ḫāste
ayżan
Şems-i Tebrīzī çü kān-ı ʿaşḳ-ı bāḳī-rā nümūd
ayżan
Hūn-i dil yāḳūt-vār ez-ʿaks-i ān ber-ḫāste
ayżan

33.2 SELĀM-I S̱ĀNİ̄
Sulṭān-ı men-ī sulṭān-ı men-ī
Ender-dil ü cān īmān-ı men-ī

āh
Der-men bi-demī men zinde şevem
Yek cān çi şeved ṣad cān-ı men-ī
āh īmān-ı men-ī āh

Ez-Şems-i Tebrīzī eger bāde resed mest-em küned
dost
Men lāubālī-vār ḫod ustūn-ı Keyvān bi-ş’kenem
āh ẓālim yār āh mīrim

33.3 SELĀM-I S̱ĀLİS̱
ʿĀşıḳ-ān der-kūy-i cānān eṣ-ṣalā
belī yār-i men
Sū-yi ān ḫurşīd-i tābān eṣ-ṣalā
belī yār-i men

Şems-i Tebrīzī zi-bālā-yı felek
belī yār-i men
Her zamānī mī-keşed ḫān es-salā
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Terennüm

Ey ki hezār āferīn āh bu nice sulṭān olur
Ḳulu olan kişiler cānım ḫüsrev ü ḫāḳān olur
ilā āḫirihī

Terennüm-i sāz

Her cān ki ez-ān dilber-i mā şādān-est
Peyveste ser-eş sebz ü leb-eş ḫandān-est
Endāze-i cān nīst çünān luṭf u cemāl (mükerrer)
Āheste bi-gūy-īm meger cānān-est
yār-i men yār āh yār-i men yār āh yār-i men
yār me-rā dost yār-i men vāy
Zehī livā vü ʿalem lā ilāhe illallāh
Ki zed ber-evc ḳadem lā ilāhe illallāh

Bihişt-i luṭf u bülendī ḫidīv Şemseddīn (mükerrer)
Zehī şifā-yı saḳam lā ilāhe illallāh (mükerrer)

Terennüm-i sāz

Bė-ẕāt-ı pāk-i tü yā Rab bė-cān-ı pāk-i Resūl
Bė-çār-yār-ı güzīn ü bė-ḳurreteyn-i Betūl

Bė-āl ü ṣaḥb-ı kirām ü bė-Tābiʿīn-i ʿizām (mükerrer)
Me-rān zi-dergeh-i luṭf-et me-rā ḥazīn ü melūl (mükerrer)

Terennüm-i sāz

Z’ān şāh ki o-rā heves-i ṭabl u ʿalem nīst
Sevdā-yı ġulām-ān u ġam-ı ḫayl ü ḫaşem nīst

Āşüfte vü dīvāne vü şūrīde şüde’stem (mükerrer)
Zīrā ki bė-dīvāne vü ser-mest ḳalem nīst (mükerrer)

33.4 [DÖRDÜNCÜ SELĀM]
Sulṭān-ı men-ī sulṭān-ı men-ī
ilā āḫirihī
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34. [68b] YEGĀH, BESTE-KERDE-İ DERVİ̄Ş RAʾŪF YEKTĀ-
YI MEVLEVİ̄ SER-NĀYİ̄-İ MEVLEVİ̄ḪĀNE-İ BĀB-I CEDİ̄D 
SELLEMEHU’LLĀH

[Beste: Rauf Yektâ Bey (ö. 1935)]

Yegāh

34.1 [BİRİNCİ SELĀM]
Ey nāy-i ḫoş-nevāy ki dil-dār ü dil-ḫoşī
yār hey sulṭān-ı men hey hey ḫünkār-ı men
Dem mī-dihī tü germ ü dem-i serd mī-keşī
ayżan
Āteş fütād der-ney ü ʿālem girift dūd
ayżan
Zīrā nidā-yı ʿaşḳ zi-ney hest āteşī
ayżan
Būyīst der-dem-i tü zi-Tebrīz lā-cerem
ayżan
Bes dil ki mī-nüvāzi-yi ez-ḥüsn ü ez-keşī
ayżan

Ender-dil-i herkes ki ez-in ʿaşḳ es̱er nīst
Tü ebr ber-o keş ki bė-cüz ḫaṣm-ı ḳamer nīst

Der-ṣūret-i herkes ki ez-ān reng ne-dīdī
Mī-dān tü bė-taḥḳīḳ ki ez-cins-i beşer nīst

Ez-ān rūzī ki yār-i men ḫayāl-eş kerd mihmān-em
Besā şādī vü ʿişret-hā miyān-ı dil ki mī-rānem

Bė-ẕevḳ-i ʿaks-ı ruḫsār-eş zi-leb-hā-yı şeker-bāreş
Çünān āşüfte vü mest-em ki ser ez-pā ne-mī-dānem

āh yār yār yar yüregim yār
yar yüregim del cigerim gör ki neler var
yāre ḫaber var
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Merdān-ı rāh-ı ʿaşḳ ḳadem bī-riyā zenend
hey hey hey cān-ı men
V’er dem zenend ez-reh-i ṣıdḳ u ṣafā zenend
ayżan
Der-bī-nevāyī ehl-i meʿānī çü bülbül-ān
ayżan
Der-her nefes bė-sāz-ı hüner ṣad nevā zenend
ayżan
Dü dīde bāz kün çü ney ender-hevā-yı dost
Tā rūşen-et şeved ki dem-i dil kücā zenend
hey hey hey cān-ı men

34.2 SELĀM-I S̱ĀNİ̄
Sulṭān-ı men-ī ilā āḫirihī

Terennüm

34.3 SELĀM-I S̱ĀLİS̱
Ey Ḫudā ez-ʿāşıḳ-ān ḫoşnūd bād
belī yār-i men
ʿĀşıḳān-rā ʿāḳıbet maḥmūd bād
ayżan
Her ki gūyed ki ḫalāṣ-em dih zi-ʿaşḳ
ayżan
İ̄n duʿā ber-āsumān merdūd bād
ayżan
Şems-i Tebrīzī nevā-yı ʿaşḳ zed
ayżan
Āferīn ber-çeng ü nāy u ʿūd bād
hey hey yārim
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Terennüm

Ey ki hezār āferīn ilā āḫirihī

Terennüm

Āmede-em ki ser nihem ʿaşḳ-ı tü-rā bė-ser berem
yār yār
Ger tü bi-gūyiyem ki nī ney şikenem şeker berem (mükerrer)
yār yār
Bād-ı ṣabā selām-ı mā cānib-i Şems-i Dīn resān
yār yār
K’ez-naẓar-ı ḳabūl-i o rāh-i beḳā bė-ser berem (mükerrer)
yār yār

Terennüm

Tü nūr-ı dīde-i cān yā dü dīde-i mā-ī
Ki şuʿle şuʿle bė-nūr-i baṣar der-efzāī (mükerrer)

Ez-ān zamān ki çü ney beste-em kemer pīş-et
Ḥarāretī’st derūn-i dil ez-şeker ḫāī (mükerrer)

yār yār yār āh yār-i men
yār dost dost āh yār-i men
yār āh yār-i men
yār me-rā dost yār-i men
yār me-rā dost yāri men vāy
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Terennüm

Ey naġme-i nāy-i kibriyā Mevlānā
yār yār yār yār-i men
Sūz-i dil-i iḫvān-ı ṣafā Mevlānā
yār yār yār yār-i men
Maḳṣūd bize nāy ü nevādan sensin
ayżan
Āvāze-i Ḥaḳ bāng-i Ḫudā Mevlānā
ayżan

34.4 SELĀM-I RĀBİʿ
Sulṭān-ı men-ī ilā āḫirihī

***

İlk ḳırāʾati 3 Muḥarrem 1342 tārīḫine müṣādif Perşembe günü Der-
gāh-ı Bāb-ı Cedīd’de vāḳiʿ olmuşdur.
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35. [69b] SŪZİDİL DEVR-İ REVĀN ĀYİ̄N-İ ŞERİ̄F, BESTE-İ 
ZEKĀʾİ̄ DEDE EFENDİ

[Beste: Zekâi Dede Efendi (ö. 1315/1897)]

Sūzidil

35.1 [BİRİNCİ SELĀM]
Yā ṣaġīre’s-sinni ya raṭbe’l-beden
hey hey hey hey yār yār-i men
Yā ḳarībe’l-ʿahdi min-şürbi’l-leben

Rūḥuhū rūḥī ve rūḥī ruḥuhū
Men raʾā rūḥayni ʿāşā fī’l-beden

Ṣaḥḥa inde’n-nāsi innī ʿāşıḳun
Ġayru en len yaʿrifū ʿaşḳī bė-men

Tā ʿāşıḳ-ı ān yār-em ü bī-kār-em bā-kār-em
Ser-geşte vü pā-ber-cā mānende-i pergār-em
hey hey hey hey yār yār-i men

İḳrār me-kün ḫāce men bā-tü ne-mī-gūyem
Men mürde ne-mī-şūyem men ḫāre ne-mī-ḫārem
hey hey hey hey yār yār-i men

dost dost yār yār-i men
hey hey hey hey pīr-i men

İ̄n kī’st [īn] v’īn kī’st īn şīrīn ü zībā āmede
Ser-mest ü naʿleyn der-beġal der-ḫāne-i mā āmede

Ḫāne der-o ḥayrān şüde endīşe ser-gerd[ān] şüde
Ṣad ʿaḳl u cān ender-pey-eş bī-dest ü bī-pā āmede

Ey maʿden-i āteş bi-yā āteş çi mī-cūyī zi-mā
Vallāh ki mekr-est ü deġā īn nāgeh īncā āmede
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Rū-pūş çün pūşed tü-rā ey rū-yi tü şemsü’ḍ-ḍuḥā
Ey künc-i ḫāne ez-ruḫ-at çün deşt ü saḥrā āmede

Ne-dāred dest ü pā bī-ʿaşḳ-ı o bī-dest ü bī-pāy-em
Ki rūz u şeb çü mecnūn-em ser-i zencīr mī-ḫāyem

Ḫayālāt-ı heme ʿālem egerçi āşinā dāned
Bė-ḫūn ġarḳa şeved billāh eger īn rāz bü-g’şāyem

35.2 SELĀM-I S̱ĀNİ̄
Geh çarḫ-zenān hem-çün felek-em
āh
Geh pāy-zenān hem-çün melek-em

Çarḫ-am pey-i Ḥaḳ raḳṣ-am pey-i Ḥaḳ
Men z’ān-ı vey-em nī müşterek-em

Terennüm

35.3 SELĀM-I S̱ĀLİS̱
Perde-i dīger me-zen cüz perde-i dil-dār-ı mā
Ān hezār-ān Yūsuf-ı şīrīn ü şīrīn-kār-ı mā

Yūsufān-rā mest kerd ü perde-hā-şān ber-derīd
Ġamze-i çeşm-ān-ı mest-i ān şeh-i ḫūn-ḫār-ı mā

Terennüm

Ey ki hezār āferīn cānım bu nice sulṭān olur
Ḳulu olan kişiler cānım ḫüsrev ü ḫāḳān olur
āmān ḫüsrev ü ḫāḳān olur

Terennüm

Ser bė-girībān dürüst ṣūfi-yi esrār-rā
Tā çi ber-āred zi-ġayb ʿāḳıbet-i kār-rā
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Bād bė-ḫāk āmede āb ber-āteş zede
ʿAşḳ bė-hem ber-zede ḫayme-i īn çār-rā

Bāde dih ān yār-ı ḳadeḥ-ḫāre-rā
Yār-i turuş-rūy u şeker-pāre-rā

Ḫāmuşī kün güft ki īn ʿālem-est
Terk kün īn ʿālem-i ġaddāre-rā

Āh güzeliñ ʿaşḳına ḥālātına
Yandı yürek ʿaşḳ ḥarārātına

And içeyim ġayri güzel sevmeyim
Tañrı’ya vü Tañrı’nıñ āyātına

yār yār yar yüregim yār
dost dost gör ki neler var
yar yüregim del cigerim gör ki neler var
yāre ḫaber var

Terennüm

Ey kāşif-i esrār-ı Ḫudā Mevlānā
yār yār yār yār-i men
Sulṭān-ı fenā şāh-ı beḳā Mevlānā
yār yār yār yār-i men
ʿAşḳ etmededir Ḥażretiñe böyle ḫitāb
yār yār yār yār-i men
Mevlā-yı gürūh-ı evliyā Mevlānā
yār yār yār yār-i men

35.4 SELĀM-I RĀBİʿ
Sulṭān-ı men-ī ilā āḫirihī
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36. [70b] ĀYİ̄N-İ ŞERİ̄F DER-BESTE-İ ʿARABĀN, ŞEYḪ 
NAḲŞİ̄ EL-MEVLEVİ̄

[Beste: Şeyh Nakşi el-Mevlevi (ö. 1270/1854)]

ʿArabān

36.1 [BİRİNCİ BEND]
Ey Resūl-i Ḥażret-i Ḥaḳ v’ey Ḥabīb-i Kibriyā
yār yār dost dost yār hey sulṭān-ı men
Ey żiyā-yı ʿayn-i ʿālem v’ey imām-ı enbiyā
ayżan
Yek piyāle mey bi-dih ey sāḳi-yi bezm-i elest
ayżan
Ber-men-i miskīn naẓar kün ey sirāc-ı pür-żiyā
ayżan

hey hey sulṭān-ı men hey hey ḫünkār-ı men
hey hey raʿnā-yı men
yār yār yar yüregim del cigerim gör ki neler var

Bāz ser-mest-em zi-bālā mī-resem
yār yār yār
V’ez-cemāl-i Ḥaḳ teʿālā mī-resem
ayżan
Der-gülistānī ki cāy-i Muṣṭafā’st
ayżan
İn çünān gūyā vü būyā mī-resem
ayżan

āh hey yār
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Eyyühe’l-ʿuşşāḳ āteş geşte çün istāre-īm
yār yār yār hey sulṭān-ı men
Lā-cerem raḳṣān heme şeb gird-i ān meh-pāre-īm
ayżan
Her seḥer peyġām-ı īn peyġamber-i ḫūb-ān resed
ayżan
K’eṣ-ṣalā ey ʿāşıḳ-ān mā ʿāşıḳān-rā çāre-īm
ayżan

Muṭrıb-ān esrār-ı mā-rā bāz gū
Kıṣṣa-hā-yı cān-fezā-rā bāz gū

Maḥzen-i “innā fetaḥnā” ber-güşā
Sırr-ı cān-ı Muṣṭafā-rā bāz gū

Çün Ṣalāhaddīn ṣalāh-i cān-hā’st (mükerrer)
Tü ṣalāh-i cān-hā-rā bāz gū (mükerrer)
āh

Terennüm-i sāz

36.2 BEND-İ S̱ĀNİ̄
Ey ṭāʾirān-ı ḳuds-rā āh ʿaşḳ-at füzūde bālhā
āh
Der-ḫalḳa-i sevdā-yı tü āh rūḥāni-yān-rā ḥālhā

āh maḥbūb-i men āh maṭlūb-i men
merġūb-i men maḳbūl-i men āh

Āb-ı ḥayāt āmed süḫan k’āyed zi-ʿilm-i min-ledün
Cān-rā ez-o ḫālī me-kün āh tā ber-dihed aʿmāl-hā
āh
ayżan
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Terennüm-i sāz

36.3 BEND-İ S̱ĀLİS̱
ʿĀşıḳ-ān der-kūy-i cānān eṣ-ṣalā
belī yār-i men
āh

Sū-yi ān ḫurşīd-i tābān eṣ-ṣalā
ayżan
āh

Ez-nigār-em āteş-i men der-fütād
ayżan
āh

Eṣ-ṣalā der-āteş-i cān eṣ-ṣalā
ayżan
āh

Şems-i Tebrīzī zi-bālā-yı felek
ayżan
āh

Her zamānī mī-keşed ḫān eṣ-ṣalā
ayżan

Terennüm-i sāz

Ey ki hezār āferīn ilḫ..
Ey mīr āb bü’gşā ān çeşme-i revān-rā
Tā çeşme-hā güşāyed ziş’kūfe būstān-rā

Mā ṣūfi-yān-ı rāh-īm mā ṭabla-ḫār-ı şāh-īm
Pāyende dār yā Rab īn kāse-rā vü ḫān-rā
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Terennüm-i sāz

Mevc-i ʿaceb bīn ki ḫāst ez-dil-i deryā-yı ʿaşḳ
Reft bė-bālā ki bīn bi-n’ger bālā-yı ʿaşḳ

Būd Veled bā-ġalīm pīş zi-ʿālem nedīm
Ḫorde zi-cām-ı ḳadīm bī-leb mey-hā-yı ʿaşḳ

yār yār yar yüregim yār dost dost del cigerim vāy
yar yüregim del cigerim gör ki neler var
yar yüregim del cigerim gör ki neler var

Terennüm-i sāz

Mā mest ü ḫarāb ez-pey-i maʿşūḳ-ı elest-īm
Mā mest-i elest-īm çü maʿşūḳ-perest-īm
Mest-ān u ḫarāb-īm bi-gū pīr-i ḫarābāt
Tā bāde bi-yārend ki mā ʿāşıḳ-ı mest-īm

Güftem dūş ʿaşḳ-rā ey tü ḳarīn ü yār-i men
vāy
Hīç me-bāş yek zemān ġāʾib ez-īn kenār-ı men
vāy
İ̄n ten-i men ḫarāb-i tü dīde-i men seḥḥāb-i tü
vāy
Ẕerre-i āfitāb-ı tü īn ten-i bī-ḳarār-ı men
vāy
Mürde būdem zi-būy-i tü zinde şüdīm Şems-i Dīn
vāy
Ey tü ḥayāt-ı cān-hā ey şeh-i kām-kār-ı men
vāy

36.4 BEND-İ RĀBİʿ
[Sulṭān-ı men-ī ilḫ...]
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37. [71b] FERAḤFEZĀ

[Beste: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi (ö. 1262/1846)]

Feraḥfezā

37.1 [BİRİNCİ SELĀM]
Bi-ş’nev ez-ney çün ḥikāyet mī-küned
yār yār-i men
Ez-cüdāyī-hā şikāyet mī-küned
yār yār yār yār-i men
K’ez-neyistān tā me-rā büb’rīde-end
yār yār-i men
V’ez-nefīr-em merd ü zen nālīde-end
yār yār yār yār-i men
Sīne ḫāhem şerḥa şerḥa ez-firāḳ
yār yār-i men
Tā bi-gūyem şerḫ-i derd-i iştiyāḳ
yār yār yār yār-i men

İmrūz cemāl-i tü ber-dīde mübārek bād
Ber-mā heves-i tāze pīçīde mübārek bād
yār yār yār yār-i men

Gül-hā çü miyān bended ber-cümle cihān ḫandend
Ey ber-gül [ü] ṣad çün gül ḫandīde mübārek bād
yār yār yār yār-i men
dost dost yār yār-i men

Tā men bi-dīdem rūy-i tü ey şemʿ-i māh-ı rūşen-em
Her cā nişīnem ḫürrem-em her cā revem der-gülşen-em

Her cā ḫayāl-i şeh büved bāġ ü temāşā-geh büved
Der-her maḳāmī ki revem ber-ʿişretī ber-mī-tenem

Der-hā eger beste şeved z’īn ḫānḳāh-ı şeş-derī
Ān māh-rū ez-lā-mekān ser der-küned der-revzen-em
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āh
Men ez-iḳlīm-i bālā-yem ser-i ʿālem ne-mī-dārem
āh
Ne ez-āb-em ne ez-ḫāk-em ser-i ādem ne-mī-dārem
āh
Der-ān şerbet ki cān sāzed dil-i müştāḳ cān bāzed
āh
Ḫıred ḫāhed ki der-bāzed men-eş maḥrem ne-mī-dārem

37.2 SELĀM-I S̱ĀNİ̄
āh ey
Muṭrıbā ān perde zen k’ān yār-i mā mest āmede’st
ey
Ān ḥayāt-ı bā-ṣafā vü bā-vefā mest āmede’st

āh ey
ʿAşḳ-ı bī-çün bīn ki cān-rā çün ḳadeḥ pür mī-küned
ey
Rūy-i sākī bīn ki ḫandān ez-beḳā mest āmede’st

Terennüm-i sāz

37.3 SELĀM-I S̱ĀLİS̱
Dūş Mevlānā bė-ḫāb-ender me-rā
āh belī yār-i men
Sū-yi bezm-i ḫīş mī-zed eṣ-ṣalā
belī yār-i men

Perde-hā-yı cān-fezā ber-dāşte
belī yār-i men
Der-Ḥicāz u Rāst u Segāh [u] Nevā
āh Nevā

Semāʿī

Terennüm-i sāz
Ey ki hezār āferīn ilā āḫirihī
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Terennüm-i sāz
Yār me-rā ġār me-rā ʿaşḳ-ı ciger-ḫār me-rā
yār yār yār (mükerrer)
Yār tü-yī ġār tü-yī ḫāce nigeh dār me-rā
vāy

Nūḥ tü-yī rūḥ tü-yī fātiḥ ü meftūḥ tü-yī
Sīne-i meşrūḥ tü-yī ber-der-i esrār me-rā
vāy

Nūr tü-yī sūr tü-yī devlet-i manṣūr tü-yī
Mürg-i kūh-i Ṭūr tü-yī ḫaste bė-minḳār me-rā
vāy (mükerrer)

Rūy-et çü gülzār laʿl-et güher-bār
Cānī vü dil-dār dil-rā nigeh-dār
yār yār yār

Ey yār-i meh-rū bā-çeşm-i āhū
Ḫūbī vü ḫoş-ḫū dil-rā nigeh dār
yār yār yār

Terennüm-i sāz
ʿAşḳ-est ber-āsumān perīden
Ṣad perde bė-her nefes derīden

Güftem ki dilā mübārek-et bād
Der-ḫalḳa-i ʿāşıḳ-ān resīden

Ey gülşen-i bāġ-ı lā-yezālī
Ber-çerḫ-i ṣafā meh-i kemālī

İ̄n meclis-i īn semāʿ-ı pür-nūr
Ez-ḥażret-i tü me-bād ḫālī

37.4 [DÖRDÜNCÜ SELĀM]
Sulṭān-ı men-ī ilā āḫirihī

***
Fī-ġurre-i Muḥarrem sene 1255.
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38. [72b] YEGĀH ĀYİ̄N-İ ŞERİ̄F, KAMİ̄L EFENDİ

[Beste: Kâmil Efendi (ö. 1330/1912)]

Yegāh

38.1 [BİRİNCİ SELĀM]
İmrūz der-īn ḫāne kesī raḳṣān-est
hey yār hey dost pīr-i men cānān-ı men
Ki küll-i kemāl pīş-i o noḳṣān-est
hey yār hey dost pīr-i men cānān-ı men
V’er der-tü zi-inkār regī cünbān-est
hey yār hey dost pīr-i men cānān-ı men
Ān māh der-inkār-ı tü hem tābān-est
hey yār hey dost pīr-i men cānān-ı men

Ey yār-i men ey yār-i men ey yār-i bī-zinhār-ı men
Ey dilber ü dildār-ı men ey maḥrem ü ġam-ḫār-ı men

Ey şeb-revān-rā meşʿale ey bī-dil-ān-rā silsile
Ey ḳıble-i her ḳāfile ey ḳāfile-sālār-ı men

ey yār-i yār raʿnā-yı men
ey dost-i dost zībā-yı men
yār-i men pīr-i men ḫünkār-i men

Āfitāb imrūz ber-ṭarz-ı diger tābān şüde’st
Ẕerre-hā ber-raḳṣ-ı dīger mest ü ser-gerdān şüde’st

Müşterī çün müşterī şüd āsitān-eş secde kerd (mükerrer)
Çün şüd o bende kemīn-eş ber-felek sulṭān şüde’st

maḥbūb-i men maṭlūb-i men
merġūb-i men maḳbūl-i men
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Terennüm-i sāz

38.2 SELĀM-İ S̱ĀNİ̄
Sulṭān-ı men-ī ilā āḫirihī

Terennüm-i nāy

38.3 SELĀM-İ S̱ĀLİS̱
Ey Ḫudā ez-ʿāşıḳ-ān ḫoşnūd bād
belī yār-i men
ʿĀşıḳ-ān-rā ʿāḳıbet maḥmūd bād
belī yār-i men
ʿĀşıḳ-ān-rā ez-cemāl-et ʿıyd bād
belī yār-i men
Cān-işān der-āteş-et çün ʿūd bād
belī yār-i men

Terennüm-i sāz

Semāʿī

Ey ki hezār āferīn ilā āḫirihī

Terennüm-i sāz

Muṭrıb-ı mehtāb-rū ān-çi şėnīdī bi-gū
Mā heme-gān maḥrem-īm ān-çi bi-dīdī bi-gū

Ey şeh-i sulṭān-ı mā ey ṭarab-istān-ı mā
Der-ḥarem-i cān-ı mā ber-çi resīdī bi-gū

Ez-evvel-i imrūz ḥarīfān-ı ḫarābāt
Mihmān-ı tü-end ey şeh ü sulṭān-ı ḫarābāt

İmrūz çi rūz-est bi-gū rūz-i saʿādet
İ̄n ḳıble-i dil kī’st bi-gū cān-ı ḫarābāt

yar yüregim del cigerim gör ki neler var
yar yüregim del cigerim gör ki neler var
yāre ḫaber var
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Ey mürġ-i āsumānī āmed geh-i perīden
V’ey āhū-yi maʿānī āmed geh-i çerīden

Tebrīz Şems-i Dīn-rā hem nāgehān bi-bīnī
V’ān-geh ez-o bi-yābī ṣubh-i ebed demīden

Ey maḳṣad-ı ʿāşıḳīn olan Mevlānā
Ey neşʾe-i müʾminīn olan Mevlānā
Bī-çāreleriz ḥālimize raḥm eyle (mükerrer)
Bī-çārelere muʿīn olan Mevlānā

38.4 [DÖRDÜNCÜ SELĀM]
Sulṭān-ı men-ī ilā āḫirihī

***
İşbu āyīn-i şerīfi Ṭarīḳ-i Şaʿbāniye bendegānından Kāmil Efendi beste-

leyip biñ üçyüz iki senesi Rebīʿu’l-evveliniñ on dördüncü Perşembe günü 
ibtidāʾ ḳırāʾati Yeñiḳapı Mevlevīḫānesi’nde vākiʿ olmuşdur.



[138a] Bu mecmaʿa-yı laṭīfi müṭālaʿa ėden āyīn-ḫān ve naʿt-ḫān iḫvān-ı 
bā-ṣafādan mercūdur ki āyīn-i şerīf taḥrīr içün bālāya seksen ʿaded kāġıda 
ʿalā ṭarīḳi’l-fihrist esāmī-yi maḳāmāt taḥrīr olunmuşdur ve mevcūd olan 
āyīn-i şerīf taḥrīr olunmuşdur. Bundan soñra müceddeden āyīn-i şerīf taṣ-
nīf olunmaḳ iḳtiżā eyledikde maḳāmı maḥalline taḥrīr olunup nā-maḥalle 
taḥrīr olunmaya. Ve Ḥażret-i Pīr efendimiziñ ġazeliyyātı taḥrīr olunmaḳ 
lāzım geldikde mecmaʿanıñ nıṣfından aşaġısı ġazeliyyāt maḥalline taḫṣīṣ 
olunmuşdur ol maḥalle taḥrīr oluna. Dedegāndan biri kendiliginden taḥrīr 
eylemeyip post-nişīn olan şeyḫ efendiniñ reʾyiyle taḥrīr oluna. Gerek ilāhī 
ve gerek beste ve şarḳı ve şuʿarā ġazeliyyātı ve ḳaṣāʾidi ve çeşme tārīḫi 
vefāt tārīḫi ḥattā Monlā Cāmī ġazeliyyātı daḫi taḥrīr olunmaya. Ḥażret-i 
Pīr efendimiziñ ġazeliyyātı ve āyīn-i şerīflerden maʿādā bir ḥarf taḥrīr 
olunmaya. Āyīn-i şerīf mecmaʿasına ilāhī ve ilāhī mecmaʿasına beste ve 
rubāʿī taḥrīri ʿurefā ʿindinde meẕmūm olduġu cümleniñ maʿlūmudur. Ve 
bir varaḳı Yeñiḳapı Dergāhı’ndan ṭaşra çıḳarılmaya. Müṭālaʿa ėden iḫvān 
dergāh-ı şerīfde müṭālaʿa eyleye. Şeyḫ Ġālib Efendi merḥūmuñ tedbīri bu 
vechile olduġundan böylece şarṭ ḳılınmışdır. Müṭālaʿa ėden iḫvān-ı bā-ṣa-
fādan mercūdur ki vāḳıf-ı merḥūm Şeyḫ Ġālib Efendi’yi duʿā-yı ḫayr ile yād 
u şād buyuralar.

25 Ş (Şaban) 1239.



GÜFTE TERCÜMELERİ
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Güftelerin Tercümelerine Dair

Şeyh Galip’in tertip ettiği Mevlevi âyinleri mecmuasındaki güftelerde 
yer alan şiirler hakkında ilgili kısımda bilgiler verilmişti. Bu şiirlerin ter-
cümeleri de tarafımızca hazırlanmıştır.

Okuyuculardan, çoğu Mevlânâ’ya ve diğerleri de tasavvuf yolunun önde 
gelen isimlerine ait olan bu şiirlerdeki hissiyatı ve maneviyatı o zatlar gibi 
incelikli ve içten aktaramadığımız için; ayrıca birer sanat eseri olan bu şi-
irlerdeki estetik güzelliği ve zevki yansıtamadığımız için bizi mazur gör-
melerini bekliyoruz. 

Asırlardır binlerce kişiye ilham veren ve rehber olan bu şiirlerin bazıla-
rını daha önce de tercüme edenler olmuştur. Ancak bu şiirler sahiplerinin 
dilinden okunmaya, anlaşılmaya devam etmiştir. Bizim tercümelerimizin 
de bu şiirlerin yerini tutması düşünülemez. Hele ayrı bir hissiyatla icra 
edilen Mevlevi âyinleri söz konusu olduğunda aynı hissi ve tadı vermesi 
beklenemez. Bu şiirleri tercüme etmemizin amacı da güftelerin anlamını 
merak edenlerin merakını gidermekten ibarettir. 

Güfteler hakkındaki yazıda bahsedildiği üzere şiirlerin büyük çoğunlu-
ğu Farsça, bir kısmı Türkçe, bir kısmı da Arapçadır. Farsça şiirler Gökhan 
Gökmen tarafından tercüme edildi ve Kadir Turgut tarafından gözden ge-
çirildi. Arapça şiirler Kadir Turgut tarafından tercüme edildi, Ömer İsha-
koğlu ile Mücahit Kaçar tarafından gözden geçirildi. Türkçe şiirlerin dil-içi 
tercümeleri de Kadir Turgut tarafından yapıldı ve Şerif Eskin tarafından 
gözden geçirildi. 

Şiirlerin ilk mısraları orijinal diliyle verilmiş ve alfabetik olarak dizil-
miştir. Orijinal mısralardan önce verilen numara, alfabetik olarak dizilmiş 
şiirlerin sıra numarasını göstermektedir. 

Burada 270 adet şiirin tercümesine yer verilmiştir. Bu şiirlerden bir kıs-
mı aynı âyin içerisinde ya da farklı âyinlerde birden çok kez geçmektedir. 
Her bir şiirin, içinde geçtiği âyinin numarası da orijinal ilk mısradan sonra 



208  -  ŞEYH GALİP

verilmiştir. “Güfte Numarası” ibaresinden sonra gelen numaralardan ilki 
âyinin sıra numarasını, noktadan sonraki numara da şiirin geçtiği bend/
selâm numarasını ifade etmektedir. Sözgelimi “Güfte Numarası: 36.2” şek-
lindeki kayıt, o şiirin mecmuada 36. sırada yer alan âyinin 2. selâmında 
geçtiğini ifade etmektedir. Şiir birden çok yerde geçiyorsa, araya virgül ko-
nularak şiirin geçtiği diğer yerler de aynı usulle gösterilmiştir. Ardından 
şiirlerin tercümeleri verilmiştir. 

Şiirler, güftelerle kolayca karşılaştırılabilmeleri için mısra mısra tercü-
me edilmeye çalışılmıştır. Güftelerde birden çok kez geçen şiirlerin, tekrar 
edilmeksizin mecmuada geçen bütün mısralarının tercümesi yapılmıştır. 

 Gökhan Gökmen – Kadir Turgut
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1.

Āb-ı ḥayāt āmed süḫan k’āyed zi-ʿilm-i min-ledün
Güfte Numarası: 36.2

Söz, âb-ı hayattır; zira kaynağı ilâhi ilimdir
Ruhu ondan mahrum etme ki fiilleri ortaya çıkarsın

2.

Āferīn ey māh-rū ber-cān-ı tü
Güfte Numarası: 17.1

Ey ay yüzlü! Ömrüne bereket
Sınırsız ve sonsuz güzelliğine bereket

Cân papağanım hayran olmuş inlemekte
Senin tatlı gülüşünden ve şeker dudağından dolayı

3.

Āfitāb imrūz ber-şekl-i diger tābān şüde’st
Güfte Numaraları: (2 Güfte) 14.1, 38.1
Güneş bugün başka bir şekilde parlıyor
Işınlarında cânım zerre gibi raks ediyor

Jüpiter talihte, Ay ve Zühre yıldızı da huzurda
Zülfünün çevgânıyla (buklesiyle), o meydanın başı olsun diye

4.

Āh güzeliñ ʿaşḳına ḥālātına
Güfte Numaraları: (7 Güfte) 2.3, 3.3, 7.3, 12.3, 18.3, 21.3, 35.3

Ah güzelin aşkından ve yaşattıklarından
Yürek yandı aşkının ateşiyle

Artık yemin edip bir daha güzel sevmeyeyim
Tanrı’ya ve Tanrı’nın âyetlerine

5.

Āh ki bār-ı diger āteşī der-men fütād
Güfte Numarası: 16.3

Âh, yine bana bir ateş daha düştü
Bu divâne gönül yine yüzünü sahraya döndü
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Âh aşk denizi bir kez daha dalgalandı
Gönlümden her yere kanlı gözyaşım aktı

6.

Āh mine’l-ʿaşḳ ve ḥālātihī
Güfte Numaraları: (4 Güfte) 3.3, 7.3, 12.3, 18.3

Âh güzelin aşkından ve yaşattıklarından
Yürek yandı aşkının ateşiyle

Artık yemin edip bir daha güzel sevmeyeyim
Tanrı’ya ve Tanrı’nın ayetlerine

7.

Aḳbele’s-sāḳī ʿaleynā ḥāmilen ke’se’l-müdām
Güfte Numarası: 29.1

Saki çıkageldi elinde müdam şarabı dolu kadehle
O zaman için bu tükenmez kadehten, bırakın yemeği
Ey yoldaşım, yürü bu yolda; biz tatlı şarap pınarıyız
Kalk güzel çocuk, sen de bize cennet aç gönüllerden

8.

Āmed ān maḥbūb-i insān merḥabā
Güfte Numarası: 29.3

O insanların sevgilisi geldi, merhaba
Yüz binlerce lütuf ve ihsanla (geldi) merhaba

O bütün kâinatın sevgilisi geldi
Rahman olan Allah’ın kemâl ve cömertliği ile (geldi) merhaba

O marifet ehlinin komutanı geldi
Dört rükûn sıfatı ile (geldi) merhaba

Şems-i Tebrîzî! Kalbindeki levh-i mahfuzu oku
Gönül âyetini yüz(lerce) makamda oku

9.

Āmed nidā ez-āsumān cān-rā ki bāz-ā eṣ-ṣalā
Güfte Numarası: 1.3

Semâdan bir nidâ geldi câna, geri gel “essselâ!” diye
Cân “ey güzel nâdi!” dedi ve selâmladı, “merhaba!” diye
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İşitip itaat ettik ey nidâ! Her an iki yüz cân sana fedâ ola!
Bir kez daha seslen, seslen ki uçayım gideyim “hel etâ”ya

10.

Āmede-em ki ser nihem ʿaşḳ-ı tü-rā bė-ser berem
Güfte Numarası: 34.3

Aşkının uğrunda baş koyup yaşamaya geldim
Sen bana hayır dersen, neyi kırarım şeker çıkarırım

Ey sabâ rüzgârı! Dinin şemsine selâmımı ilet
Onun kabûl etmesiyle bekâ yoluna baş koyarım

11.

Ān Ferīdūn-i cihān-ı maʿnevī
Güfte Numarası: 25.3

O, mâna âleminin Ferîdûnu’dur
Kadrine delil olarak Mesnevî kâfidir

O yüce, değerli zâtın vasfı hakkında ben ne söyleyeyim
Peygamber değil ama kitabı var

12.

Ān ḫāce-i ḫoş-likā çi-dāred
Güfte Numarası: 31.3

O güzel yüzlü hâce neye sahiptir?
Benim çarşımda ne kadar değeri vardır?

Tebrizli Şemseddîn’in rahmetinden
Her gönülde ayrı ayrı ne vardır?

13.

Ān kes ki tü-rā dāred ez-ıyş şikem dāred
Güfte Numarası: 21.1

Sana sahip olanın içinde coşku-eğlence vardır
Ey ay yüzlü! Seni gören kişinin ne derdi olur?

Nice perişan âşık huzurla uyumuş
O kıvrımlı ve büklümlü saçlarının gölgesinde
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14.

Ān ki çünān mī-reved ey ʿaceb o cān kī’st
Güfte Numarası: 19.3

Öyle giden kişi acaba kimin cânıdır
Tahtırevân gidiyor, salınan servi de kimdir

15.

Ān muṭrıb-ı ḫoş-naġme-i şīrīn-süḫan āmed
Güfte Numarası: 19.3

O tatlı sözlü, hoş nağme çalan mutrip geldi
Cânlar öyle bir mest oldular ki benden önce o cân geldi

Sevinç tomurcuk oldu ve gül elbise yırttı (açtı)
Yokluktan sünbüle, yasemin geldi

16.

Ān pīş-revī ki cān-ı o pīş-i ṣaf-est
Güfte Numarası: 30.3

Cânı önde giden, en ön saftadır
Bilinir ki sen denizsin, cihan da köpük gibidir

Senin âşığın defsiz ve neysiz raks ediyor
Her tarafta ney ve defin olduğu bu gece ne yapsın

17.

Ān ṣubḥ-i saʿādet-hā çün nūr-feşān āyed
Güfte Numarası: 22.1

O saadet sabahı nûr saçarak gelince
O vakit cân horozu feryâd ve figâna (ötmeye) başlar

Zavallı, tamamen kaybolmuş âvâre gönül
Bu çareyi duyunca güzel raks ederek gelir

18.

Ān sürḫ ḳabāyī ki çü meh-pār ber-āmed
Güfte Numarası: 11.3

O kırmızı elbiselere bürünmüş, ay parçası gibi geldi
Bu yıl o küf rengindeki hırka ile geldi
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Tebriz’in Hakk güneşi geldi deyiniz
O nûrların nûru/ayı, safâ âleminden geldi

19.

ʿĀşıḳ ki tevāżuʿ ne-nümāyed çi küned
Güfte Numaraları: (4 Güfte) 7.3, 3.3, 12.3, 18.3

Tevazu göstermeyen âşık ne yapmalı
Geceleri senin sokağına gelmezse ne yapmalı

Eğer zülfüne buse kondurursa kararma
Zincirlenmek istemeyen divâne ne yapmalı

20.

ʿĀşıḳ oldum bilmedim yār özgelerle yār imiş
Güfte Numaraları: (3 Güfte) 7.1, 12.1, 26.1

Âşık oldum, bilmiyordum yârim başkalarıyla sevgiliymiş
Allah için bilmiyordum, âşıklar böyle çok cefa çekermiş

21.

ʿĀşıḳ-ān der-kūy-i cānān eṣ-ṣalā
Güfte Numaraları: (5 Güfte) 14.3, 17.3, 20.3, 33.3, 36.3

Cânânın sokağında olan âşıklara selâm olsun
O parlayan güneşe selâm olsun

Selâm cânânın sokağında olan âşıklar
Selâm olsun cânlar, selâm olsun, selâm

Tebrizli Şems felekten
Her an selâmlıyor, sen de selâm de

22.

ʿĀşıḳ-ān evvel ḳadem ber-her dü ʿālem mī-zenend
Güfte Numarası: 15.3

Âşıklar önce her iki âlemi adımlarlar
Ondan sonra aşk sokağında âşıklıktan dem vururlar

Dostun sokağında nâmımız dilencinin ağzına düşünce
Her iki âlemde de sultanlık davulu çalarlar

Mollâ Celâl’in aşk yuvasının sakinleri
Cemşid’in mülkünden vazgeçip ayaklar altına alırlar.
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23.

ʿĀşıḳ-ān lāf ez-tebārek rabbüne’l-a‘lā zenend
Güfte Numarası: 21.3

Âşıklar yüce Allah münezzehtir derler
Sâdıklar Allah’ın vahyettiğine buyur derler
Çaresiz âşıklar ve sâdıklar kalpleri yanarak
Allah’ın şânı ne yücedir davulunu çalarlar

24.

ʿĀşıḳ-ı ān ḳand-i tü cān-ı şeker-ḫā-yı mā'st
Güfte Numarası: 23.3

Şeker çiğneyen cânımız, senin tatlılığına âşıktır
İki cihanda da makamımız senin zülfünün gölgesidir

Nerede bir kırmızı gül varsa, rengi bizim kanımızdandır
Nerede bir sarı gül bitmişse, bizim saframızdan çıkmıştır

25.

ʿĀşıḳān-rā ḳıble dīdār āmede'st
Güfte Numarası: 4.3

Yolda kıble çok olsa da
Âşıkların kıblesi, (sevgilinin) yüzüdür

Âşıkların fikri ve arzusu olmaz
Âşıklık, övünmeden ve hayâdan uzaktır

Ey Tebrizli Şems! Senin bütün sözün
Hakikatte padişahlara lâyık incidir

26.

ʿĀşıḳī ger z’īn ser ü ger z’ān ser-est
Güfte Numarası: 31.3

Âşıklık o taraftan da olsa, bu taraftan da
Sonunda bizim için o tarafa rehberdir

Âşığın hastalığı, diğer hastalıklardan farklıdır
Aşk, ilâhi sırların pusulasıdır
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27.

ʿAşḳ-est ber-āsumān perīden
Güfte Numarası: 37.3

Aşk, gökyüzünde uçmaktır
Her nefeste yüz perde yırtmaktır

Dedim ki ey gönül mübarek olsun sana
Girdiğin için âşıkların halkasına

Ey sonsuzluk bağının gülşeni
Safâ feleğinde dolunaysın

Bu nûrla dolu semânın bu meclisi
Senin varlığından eksik olmasın

28.

ʿAşḳ-est ṭarīḳ u rāh-ı Peyġamber-i mā
Güfte Numaraları: (2 Güfte) 7.1, 21.1

Bizim Peygamberimiz’in yolu aşktır
Biz aşkzâdeyiz, aşk ise annemiz

Ey bizim örtümüz altında saklanmış olan annemiz
Bizim inkârcı tabiatımızda gizlenmişsin

29.

Āteş ne-zened der-dil-i mā illā hū
Güfte Numaraları: (7 Güfte) 1.1, 3.1, 9.1, 10.1, 15.1, 18.1, 20.1

Ateş yakamaz gönlümüzü
Kısaltamaz menzilimizi

Bütün âlem tabip olsa da
Halledemez bizim derdimizi

30.

Aṭyebü’l-aʿmāri ömrün fī-ṭarīḳi’l-ʿāşıḳīn
Güfte Numarası: 30.1

Âşıkların yolundaki ömür, en güzel ömürdür
Bir güzelin göz kırpması, buluşma anında

Onu gördüğümde bedenimi yağmaladı, düşkün ve mazur olarak
Zira Şemseddîn-i Tebrîzî’nin sıfatlarından bir nitelik taşıyordu
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31.

Bā ʿaşḳ-i tü bi-g’siste ser-ā-pāy-i dil-em
Güfte Numarası: 24.3

Senin aşkınla dağlandı bütün gönlüm
Gönlümün falında dünyanın derdinden başka iyi bir şey çıkmadı

Ey cânım, ey gönlüm! Gönlümün hâlini bir sor
Kimsenin gönlünün hâli, benim gönlümün hâli gibi olmasın

32.

Bā-ān ki ez-peyvestegī men ʿaşḳ geştem ʿaşḳ men
Güfte Numaraları: (2 Güfte) 9.1, 9.1

Ona (aşka) o kadar bağlandım ki ben aşk oldum, aşk da ben
Aşk sayesinde fitnelerden uzak kalıyorum

33.

Bā-ān ki mī-dānī me-rā hergiz ne-mī-ḫānī me-rā
Güfte Numarası: 7.1

Beni tanımana rağmen hiç beni istemiyorsun
Bu hânenin köpeğiyim oysa; niçin beni kapıdan kovuyorsun?

34.

Bāde bi-dih sāḳīyā k’ān meh-i tābān resīd
Güfte Numarası: 22.3

Ey sâki! Şarap sun çünkü parlak ay geldi
Ne dert ne hüzün kaldı, o gülen gül geldi

Şehir ve ileri gelenler yaşadıkça, bütün cihan köle oldu
Şehrimizin kapısından sultanın ordusu girince

35.

Bāde dih ān yār-ı ḳadeh-ḫāre-rā
Güfte Numarası: 35.3

O şarapçı yâre şarap sun
O şeker gibi tatlı ama ekşi suratlı yâre.

Sus! Bu âlemdendir dedi.
Bu gaddar âlemi terk et
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36.

Bāz āmed ān mehī ki ne-dīd-eş felek bė-ḫāb
Güfte Numarası: 19.3

Feleğin rüyada bile görmediği o ay yüzlü güzel geri geldi
Hiçbir suyun söndüremeyeceği ateşliğe getirdiler

Meyhanenin müdavimi, gönlüme rakip olunca
Evim aşk yüzünden şarap oldu, gönlüm ise yandı

37.

Bāz ez-ān kūh-i Ḳāf āmed ʿanḳā-yı ʿaşḳ
Güfte Numaraları: (2 Güfte) 9.3, 21.3
Yine aşk Anka’sı o Kaf Dağı’ndan geldi

Yine cândan aşk nârası yükseldi
Aşk, kısık bir sesle seslendi

Ey ulu gönül! Aşkın yüksek boyuna bak

38.

Bāz resīdīm zi-mey-ḫāne mest
Güfte Numaraları: (2 Güfte) 9.3, 31.3

Gene meyhaneden kendimizden geçmiş olarak geldik
Yine kurtulduk yücelikten ve alçaklıktan

39.

Bāz ser-mest-em zi-bālā mī-resem
Güfte Numarası: 36.1

Yine sarhoşum, yukarıdan geliyorum
Ey! Yüce Allah’ın cemâlinden geliyorum

Hz. Muhammed Mustafa’nın mekânı olan gülistanda
Bu şekilde konuşarak ve koklayarak geliyorum

40.

Bė-ḥaḳḳ-ı ān ki der-īn dil bė-cüz velā-yi tü nīst
Güfte Numarası: 23.3

Gönülde senin muhabbetinden başka bir şey olmayan şeyin hakkı için
Senin evliyalarından olmayanın velîsi olmam
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Cânım, senin dilencin değilse gamsız olmasın
Şifan yoksa da gözüm aydın olmasın

41.

Bė-ẕāt-ı pāk-i tü yā Rab bė-cān-ı pāk-i Resūl
Güfte Numarası: 33.3

Ya Rabbi! Senin temiz zâtın hürmetine, Hz. Muhammed’in temiz ruhu 
hürmetine

Dört büyük halife hürmetine, Peygamber’in gözünün nûru olan Hz. 
Fâtıma hürmetine

Değerli, yüce Ehl-i Beyt ve ashâbın hürmetine
Beni lütfunun dergâhından üzgün ve ümitsiz çevirme

42.

Ben bilmez idim gizli ʿayān hep sen imişsin
Güfte Numaraları: (4 Güfte) 8.3, 20.1, 28.3, 32.3
Ben bilmez idim gizli aşikâr her ne varsa senmişsin

Bedende de cânda da gizli olan hep senmişsin
Senden bu dünyada bir işaret isterdim ben

Sonunda anladım ki dünyadaki her şey senmişsin

43.

Bi-cūşīd bi-cūşīd ki mā baḥr-şiʿārīm
Güfte Numarası: 30.3

Coşunuz, coşunuz! Biz denize benzeriz
Aşktan başka, aşktan başka artık yoktur bir işimiz

O padişahtan dolayı nasıl sarhoşuz, nasıl!
Geliniz, geliniz, el kaldıralım (raks edelim)

44.

Bī-dil şüde-em behr-i dil-i tü
Güfte Numarası: 31.2

Senin gönlün uğruna gönülsüz kaldım
Senin gönül evine yerleştim

Cân deve gibi boynunu uzatıyor
Sana kurban olup sonsuza dek yaşamak için
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45.

Bi-reft yār-i men u yādigār mānd me-rā
Güfte Numarası: 6.3

Sevgilim gitti ve bana yadigâr kaldı
Sararmış yüz, yaş dolu göz ve vah yazıklar
Neden vah yazıktır der çünkü O Yakub’dur
Güzel yüzlü Yusuf’undan ayrı düşmüştür

46.

Bi-ş’nevīd ez-nāle-i bang-i rebāb hey yār
Güfte Numarası: 8.1

Dinleyin, rebâbın sesindeki iniltiyi
Her nevi bâbdaki aşk nüktelerini

Feryâd ve figanla sürekli şöyle diyor:
Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi

Taht ve yücelik aşktan vücuda geldi
Hem kara toprak hem masmavi gök

Âlemdeki bütün varlıklar sevgiden doğdu
Hâlık olan Allah’ın bilinmesi hikmeti için

Tarikatte öncelik şudur
Bedenin içindeki kalp topraktan temizlenir

Yiğitlerin aşkı ilâhi aşkın tecellisidir
Çünkü yiğitlerde Hakk’ın sırları vardır

Allah, âlemdeki bütün her şeyin mabûdudur
Kimse onun kulluğundan kaçamaz.

47.

Bi-ş’nev ez-ney çün ḥikāyet mī-küned
Güfte Numaraları: (3 Güfte) 3.3, 15.1, 37.1

Dinle bu ney nasıl anlatıyor
Ayrılıklardan şikâyet ediyor

Beni kamışlıktan kestiklerinden beri
İniltimden kadın erken feryâd eder

Ayrılıktan parça parça olmuş bir yürek istiyorum
Hasret derdini anlatabilmek için
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48.

Bi-ş’nev tü zi-ney çi-hā çi-hā mī-gūyed
Güfte Numaraları: (2 Güfte) 4.3, 9.3

Dinle neyden, neler neler söylüyor
Gizli ve ilâhi sırları anlatıyor

Yüzü sararmış ve içi boşalmış ve başını (neyzenin) nefesine vermiş
Hâl dili ile “Allah Allah” diyor

49.

Bī-vefā yār īn-çünīn bī-raḥm ü sengīn-dil me-bāş
Güfte Numaraları: (2 Güfte) 7.1, 18.1

Ey vefasız sevgili! Böyle acımasız ve taş kalpli olma
Ey senden dolayı dertliyiz, hâlimizden gâfil olma

50.

Bi-yā bi-yā ki tü-yī cān-ı cān-ı cān-ı semāʿ
Güfte Numarası: 11.1

Gel gel çünkü sen semânın cânının cânısın
Gel çünkü semâ bostanında salınan servisin

Gel çünkü senin gölgenin altında güneşin pınarı vardır
Senin semâ semasında binlerce Zühre yıldızın var

51.

Bi-yā k’ez-ʿaşḳ-ı tü dīvāne geştem
Güfte Numarası: 16.1

Gel artık, aşkından deliye döndüm
Bir şehirdim, virâne oldum

Aşkından dolayı memleketimden ayrı düştüm
Aşkının derdiyle aynı diyardayım

52.

Bi-yā k’imrūz mā-rā rūz-i ʿiyd-est
Güfte Numarası: 23.1

Gel, bugün bize bayram günüdür
Bundan sonra eğlencemiz, işretimiz artacak
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Ne güzel! Bahtın sâki olduğu bu güzel mecliste
Ahbaplar da Cüneyd ve Bâyezid’dir

53.

Bi-yā ki sāḳī-yi ʿaşḳ-ı şarāb-bāre resīd
Güfte Numarası: 22.3

Gel, şarapçı aşk sâkisi geldi
Çaresizlere haber sal, çare de geldi diye

Cemâlinin güneşi yeryüzündekilere parlayınca
Satürn yedinci kat felekten seyretmeye geldi

54.

Bi-yār muṭrıb mā-rā kerīm bāş kerīm
Güfte Numarası: 25.3

Mutribi getir bize, kerem göster kerem
Gönlü yaralı olanların sokağındasın, merhametli ol merhametli

Gönlüm ateş gibi bir anda parlar
Gönül gibi misafir olma, kalıcı ol kalıcı

55.

Bi-yāyīd bi-yāyīd ki dil-dār resīde’st
Güfte Numaraları: (2 Güfte) 9.1, 9.1
Geliniz, geliniz çünkü gönülçelen geldi
Geliniz, geliniz çünkü gülistân şenlendi

56.

Bī-ʿaşḳ neşāṭ u ṭarab efzūn ne-şeved
Güfte Numarası: 10.1

Aşksız sevinç ve eğlence çoğalmaz
Aşksız vücut güzel ve ölçülü olmaz

Bir damla, buluttan denize düşse de
Aşkın cünbüşü olmadan saklı inci olmaz
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57.

Bīdār şev bīdār şev v’ez-īn cihān bīzār şev
Güfte Numarası: 28.3

Uyan, uyan ve bu dünyadan sakın
Hakk’ın rızası için çalış ey gönül! Sürekli uyanık ol

Seher vakti gönülle konuştum: Ey kıyametten habersiz olan
Kalk da âleme bak ey gönül! Biraz uyanık ol

Ey uykuda (gaflette) ruhu gitmiş olan
Kalk, kervan gitmiş ey gönül! Artık uyan

Siyah saçı ağarttın, ölüm casusu (Azrail) yaklaştı gördün
Dünyadan ümidini kestin ey gönül! Artık uyan

Ey Şemseddîn’e benzeyen padişah! Bu cömertlik Hakk’tan geldi
Allah bağışlayandır, gel. Ey gönül, artık uyan

58.

Bülbül-i bāğ-ı o men-em ʿaḳl kücā vü men kücā
Güfte Numaraları: (2 Güfte) 28.1, 29.3

Onun (gül) bahçesinin bülbülü benim, akıl nerede ben neredeyim?
Onun ışığının kaynağı benim, akıl nerede ben neredeyim?

Hakk’ın varlığı benim sığınağım, deniz ise azığım
Nûh’un gemisi kadehim, akıl nerede ben neredeyim?

59.

Bülbül-i ʿaşḳ ez-seḥer āġāz kerd
Güfte Numarası: 26.3

Aşk bülbülü seher vakti ötmeye başladı
Gül bahçesinde, derdini anlatmaya başladı
Söylediği her perde ve nağmenin ardından

Farklı güzel bir nağmeye başladı

60.

Cāme siyeh kerd küfr nūr-i Muḥammed resīd
Güfte Numaraları: (2 Güfte) 11.3, 21.3

Hz. Muhammed’in nûru yetişti, küfür yas tutmaya başladı
Bekâ kösüne vurdular, bâki mülk yetişti
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Gönül usturlab gibi yedi feleğin âyeti oldu
Yedi ciltlik Hz. Muhammed’in gönül kitabının şerhi yetişti

Kıyamet kösüne vurdular, mahşer sûruna üflediler
Vakit geldi ey ölüler! Yeniden dirilme vakti geldi

Mahrem olmayanlar yüzünden ağzıma kilit vurdum
Kalkın, söyleyin çalgıcılara, eğlenmek vakti geldi

61.

Cānā cemāl-i rūḥ besī ḫūb u bāfer-est
Güfte Numarası: 1.1

Ey cân! Ruh güzelliği çok güzel ve görkemlidir
Lâkin senin hüsnü cemâlin bambaşka bir şeydir

Ağzım açık kaldı o cemâle hürmetimden
Her an dilimde gönlümde Allahuekber var

Şemseddîn-i Tebrîzî’nden ay gibi ışık saçtın
Ay ne ki! O, dolunaydır

62.

Çeşm-em hemī-pered meger ān yār mī-resed
Güfte Numarası: 30.3

Gözüm seğirip duruyor; yoksa o yâr mı geliyor?
Kalp çarpıyor; sevgilinin geldiğine mi işaret?

Bu hüthüt (kuşu), Süleyman’ın ordusundan mı uçup geliyor?
Bu bülbül, gül bahçesi taraflarından mı geliyor?

Haber bekleyen o kulak, seviniyor
Ağlayan o göz, vuslata eriyor

Açıkça konuş, insanlık sıfatları kaçtı
Çünkü Cebbâr olan yaradanın sıfatı geliyor

63.

Çü īn sulṭān-ı mā-rā bende bāşī
Güfte Numarası: 11.2

Sen sultanımıza bende olunca
Herkes ağlar, (sadece) sen gülersin

Bütün âlem gamla dolu olsa da
Sen şâd, mutlu ve kutlu olursun
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Şems-i Tebrîzî’nin aşkına/şerefine kadeh sun ki
Allah’ın mülkünde baki kalasın

64.

Çün bende ne-yī nidā-yı şāhī mī-zen
Güfte Numaraları: (2 Güfte) 2.1, 14.3

Madem kul değilsin, şâh gibi seslen
Nazar okunu istediğin gibi at

Kendinden ve başka her şeyden tamamen geçince
Tek başına otur, ilâhi davulu çal

65.

Dādend-em ezel secde ber-i rūy-i ṣanem-rā
Güfte Numaraları: (3 Güfte) 6.1, 13.1, 14.2

Verdiler bana ezelden sevgilinin yüzüne secde etmeyi
Feleğin zirvesine taşıdım o yüzden bayrağı

Mucize göster lâl dudağından İsâ gibi
Dirilt yüz yıldır ölü olan gamı

66.

Dānī semāʿ çi bāşed ṣavt-ı belī şenīden
Güfte Numarası: 4.3

Bilir misin semâ nedir? (Elest bezminde evet Rabbimizsin anlamındaki) 
“belâ” sesini işitmek

Kendinden ayrılıp ona kavuşmaktır
Bilir misin semâ nedir? Varlıktan (benlikten) geçmektir

Mutlak fenâda, bekâ zevkini tatmaktır

67.

Der-bāġ-ı cemālī ṣanemā çün gül-i raʿnā
Güfte Numaraları: (2 Güfte) 17.3, 20.3

Ey güzel! Sen güzellik gülistanında hoş bir gül gibisin
Gözdeki ışık gibisin ve bütün uzuvlardaki cân gibisin

Ben gül bahçesinin bülbülüyüm, senin tuzağında inliyorum
Sana olan bütün bu sevdam, nedendir acaba?
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68.

Der-çemen üftād ey nāle-i bülbül cān-em
Güfte Numaraları: (2 Güfte) 7.1, 18.1

Çimenliğe bülbülün sesi geldi cânım
Sevgilim, sen gül çadırına gir diye

69.

Der-dil ü cān ḫāne kerdī ʿāḳıbet
Güfte Numarası: 27.3

Sonunda gönülde ve cânda yurt edindin
Her ikisini de divâne ettin

Şu âlemde ateşler yakmaya geldin
Sonunda dediğini yapmadan dönmedin

70.

Der-hā heme beste-end illā der-i tü
Güfte Numarası: 10.3

Bütün kapılar kapalı senin kapından başka
Garip kimse senden başkasına varmasın diye

Ey cömertlikte, yücelikte ve nûr saçmada
Güneş, ay ve yıldızlar senin kulun mesabesinde olan efendim

71.

Der-ḥalḳa-i ʿuşşāḳ bė-nāgeh ḫaber üftād
Güfte Numarası: 23.3

Âşıklar halkasına ansızın haber geldi
Talihten dolayı bir ay yüzlü güzel geldi diye

Şems-i Tebrîzî’den ne gördünüz dediler
O nurdan bize nazar düştü dedik

72.

Der-kūy-i ḫarābāt me-rā ʿaşḳ keşān kerd
Güfte Numaraları: (5 Güfte) 3.3, 7.3, 10.3, 12.3, 18.3

Aşk harâbâta sürükledi beni
O hilekâr dilber gördü, nişanladı beni
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Ben o hilekâr dilberin gittim peşinden
Yine yüzünü sakladı o an benden

Sırlar mahremi olan “arafnâk” sultanı
Ezel sırlarının hepsini açıkladı

73.

Derd-i Şemseddīn büved ser-māye-i dermān-ı mā
Güfte Numarası: 31.1

Bizim dermanımızın kaynağı, Şemseddîn’in derdidir
Bizim hâsılatımız, onun aşkı uğruna her şeyi kaybetmektir

O câna cân katan, şans getiren eşsiz hayâli
Hem meclisimizin emîridir hem de dolaşan sâkisi

74.

Devlet-et pāyende bādā ey süvār
Güfte Numarası: 26.3

Devletin daim olsun ey süvār
Âşıklarına merhamet et mazur gör
Talep edince gayret, eyleme döndü

Gayrette hata olmaz çünkü böyle haber geldi

75.

Dīdem seḥer ān şāh-rā ber-şāh-rāh-ı “hel etā”
Güfte Numarası: 25.1

Seher vaktinde o sultanı, “hel etâ” yolunda gördüm
Gaflet uykusundaydılar, Ebu’l-Alî’den ve Ebu’l-Alâ’dan habersizdiler

Başımda olan şaraptan ben bir kadeh kaldırdım
Ey pâdişâh, buyur gel” diye ona doğru uzattım

76.

Dil-berī vü bī-dilī esrār-ı mā’st
Güfte Numarası: 2.1

Gönül çalmak ve gönül vermek bizim sırrımız
İş bizim işimizdir çünkü o bizim yârimizdir

Eski şeyler satanların devri geçti
Biz yeni satıcılarız ve burası bizim pazarımız
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77.

Dilā nezd-i kesī bi-n’şīn ki o ez-dil ḫaber dāred
Güfte Numarası: 24.3

Ey gönül! Gönülden haberi olanın yanına otur
Taze gülleri olan ağacın altına git

Ey şakıyan bülbül! İnle, çünkü sarhoşların feryâdı
Kayanın içine de işler

78.

Dūş ber-dergāh-ı ʿizzet kūs-i sulṭānī zedem
Güfte Numarası: 4.1

Dün gece izzet dergâhında sultanlık davulunu çaldım
İlâhi âlemin üzerine bir çadır kurdum

Himmet göklerinin tepesinde gönül maşuğunun elinden
Vahdet şarabını ilâhi kadehten içtim

79.

Dūş Mevlānā bė-ḫāb-ender me-rā
Güfte Numarası: 37.3

Dün gece Mevlânâ rüyamdaydı
Meclisine doğru beni çağırıyordu

Câna cân katan perdeleri kaldırmış
Hicâz, râst, segâh ve nevâ makamlarında

80.

Dūş reftem der-miyān-ı meclis-i sulṭān-ı ḫīş
Güfte Numarası: 27.1

Dün gece sultanımın meclisinde yer aldım
Sâkinin elindeki sürahide kendi cânımı gördüm

Ona dedim ki ey sâkilerin cânının cânı! Allah rızası için
Bir kadeh doldur, ahdini bozma

81.

El-yevme mine’l-vaṣli nesīmün ve suʿūdu
Güfte Numarası: 5.1
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Bugün yıldızlarla meltemin buluşma günü
Bugün ahdedilen sevgiyi görüyorum, geliniz

Ey insanlar, aşka dönün, katılın
Zira Allah aşkın sonsuz olduğunu yazmıştır

82.

Ender dil-i herkes ki ez-in ʿaşḳ es̱er nīst
Güfte Numarası: 34.1

Kimin gönlünde bu aşktan iz yoksa
Üstüne bulut çek çünkü onun aydan başka düşmanı yoktur

Kimin yüzünde o renkten (izden) görmezsen
Bil ki muhakkak o, insan cinsinden değildir

83.

Ey ān ki tü-yī murād u maṭlūb
Güfte Numarası: 26.3

Ey benim murâdım ve isteğim olan (sevgili)
Herkesin sevdiği sensin

Ey ayrılışı Hz. Yusuf gibi güzel olan
Yakub gibi feryâd etmekte ve ağlamaktayım

Veled, bu âlemden kendini tecrit et
Kendini tecrit edenler gibi iyi-güzel olursun

84.

Ey ʿāşıḳ-ān ey ʿāşıḳ-ān ān kes ki bīned rūy-i o
Güfte Numaraları: (3 Güfte) 6.2, 13.2, 24.4

Ey âşıklar ey âşıklar! Onun yüzünü gören kimsenin
Aklı karışır, huyu değişir

Bu aşk benim misafirim oldu, benim cânımı yaraladı
(Yine de) Onun eline ve koluna yüzlerce rahmet ve âferin

85.

Ey ʿāşıḳ-ān ey ʿāşıḳ-ān men cān u cānān yāftem
Güfte Numarası: 27.2

Ey âşıklar, ey âşıklar! Ben cânı ve cânânı buldum
Ey sâdıklar, ey sâdıklar! Ben irfanın nûrunu buldum
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86.

Ey ʿāşıḳ-ān ey ʿāşıḳ-ān men ḫāk-rā gevher künem
Güfte Numaraları: (5 Güfte) 7.2, 9.2, 10.2, 12.2, 18.2

Ey âşıklar, âşıklar! Ben toprağı cevher yaparım
Ey mutripler, mutripler! Definizi altınla doldururum

87.

Ey ʿāşıḳ-ān ey ʿāşıḳ-ān men ʿāşıḳ-ı dīrīne-em
Güfte Numarası: 29.2

Ey âşıklar, ey âşıklar! Ben eski bir âşığım
Ey sâdıklar, ey sâdıklar! Ben eski bir âşığım

88.

Ey ʿāşıḳ-ān ey ʿāşıḳ-ān Monlā-yı Rūmī mī-resed
Güfte Numarası: 4.2

Ey âşıklar, ey âşıklar, Mevlânâ Rûmî geliyor
Ey ârifler, ey ârifler, Mevlânâ Rûmî geliyor

89.

Ey ʿāşıḳ-ı rūy-i tü hezār-ān ʿāşıḳ
Güfte Numarası: 24.1

Ey! Binlerce âşık, yüzüne âşık
Sana doğru yönelmiş binlerce âşık

Yüzüne âşık olan sadece ben değilim
Her saçına var binlerce âşık

90.

Ey ʿāşıḳān ey ʿāşıḳān ez-ʿālem-i cān āmedem
Güfte Numarası: 24.2

Ey âşıklar ey âşıklar! Cân âleminden geldim
Attım başımı; cân arayışta; cânânı aramaya geldim

Ey mutripler ey mutripler! Nevâ makamından ses getirdim
Gülün şevkiyle bülbül gibi sürekli gazel okuyarak geldim

Dün gece izzet dergâhında sultanlık kösünü vurdum
İlâhi Dârülmülkün üstüne bir çadır kurdum
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91.

Ey ʿāşıḳān ey ʿāşıḳān peymāne-rā güm kerde-em
Güfte Numarası: 1.2

Ey âşıklar, ey âşıklar! Kadehi kaybettim ben
Bu hal kadehlere sığmayan o şarabı içtiğimden

92.

Ey ʿaşḳ-ı tü bi-g’rifte ser-ā-pā-yi dil-em
Güfte Numarası: 24.3

Ey aşkı gönlümü hep ağlatan
Ey yüzünü görmek gönlümün arzusu olan
Eğer yanmış gönlümün hakkını vermezsen
Eyvah gönlüm, vah gönlüm, eyvah gönlüm

93.

Ey büt-i nāzenīn-i men dest-i men-est ü dāmen-et
Güfte Numarası: 29.3

Ey benim nâzenin sevgilim! Benim elim eteğindedir
Ey benim servi (boylum), yasemin tenlim! Benim elim eteğindedir

Senin sarayın gönlümün kıblesi, aşkın cânımın Kâbesi’dir
Benim yüzüm, senin ayağının altındadır. Benim elim eteğindedir

Onun (gül) bahçesinin bülbülü benim, akıl nerede ben neredeyim?
Onun ışığının kaynağı benim, akıl nerede ben neredeyim?

Hakk’ın varlığı benim sığınağım, deniz ise azığım
Nûh’un gemisi kadehim, akıl nerede ben neredeyim?

94.

Ey cān-ı cān-ı cān-ı cān mest-ān selām-et mī-künend
Güfte Numarası: 25.1

Ey cânın cânının cânının cânı! Sarhoşlar sana selâm gönderiyorlar
Ey senin gibi ve böyle yüzlercesine, sarhoşlar selâm gönderiyorlar

95.

Ey cān-ı cihān cān u cihān bāḳī nīst
Güfte Numarası: 31.1
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Ey cihanın cânı! Cân da cihan da bâki değildir
Eski aşktan başka güzel de yoktur sâki de

Yokluk Kâbe’sini tavâf eder
Kâbe’ye âşık olan, başka yere değil

96.

Ey cihān-rā dil-güşā iḳbāl-i ʿaşḳ
Güfte Numarası: 22.3

Ey cihânın gönlünü açan aşk ikbali
Allah’ın dilediğini yaptığı aşk ikbali
Ey aşkın derdinde olan safâ ve vefâ

Ey güzel mi güzel aşk ikbali

97.

Ey çeng perde-hā-yı Sipāhān-em ārzū’st
Güfte Numarası: 16.1

Ey çeng! Isfahan perdeleri arzuluyorum
Ey ney! Yakıcı hoş bir nağme arzuluyorum

Ey aşk çimenliğine giden güzel rüzgâr
Bana doğru esip geç, gülistanın kokusunu arzuluyorum

98.

Ey çerāġ-ı āsumān u raḥmet-i Ḥaḳ ber-zemīn
Güfte Numaraları: (2 Güfte) 4.1, 12.1

Ey gökyüzünün ışığı ve Hakk’ın yeryüzündeki rahmeti
Benim feryâdımı işit, dertli halimi gör

Ya murâdımı ver ya da beni bu murâddan feragat ettir
(Bunu) yarına bırakma, ya öyle (ver) ya böyle (feragat ettir)

99.

Ey der-āverde cihānī-rā zi-nāy
Güfte Numarası: 23.1

Ey cihânı neyle ele geçiren
Ney sesi, ney sesi, ney sesi!

Allah’tan başka (ilah) yoktur/Allah vardır sadece, bütün bu örtüler nedir?
Hakk ehlini Hakk’a ulaştırır
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100.

Ey dil bu yeter iki cihānda saña izʿān
Güfte Numarası: 1.1

Ey gönül, iki dünyada bunu bilmen yeter
Bil ki (her şey) birdir, iki olmaya imkân yoktur
Senin neyin var ortada haktan bahsedeceğin

Dünyada tam da ben dediğindir noksanın
Çabala, razı ol, şartı kaydı bırak

Dünyada olgunlaşma yolundakilere bu irfan yeter

101.

Ey Ferd ü Ḥayy ü dānā yā Rabbenā ẓalemnā
Güfte Numarası: 12.1

Ey bir, diri ve âlim olan Allah yā Rabbenā ẓalemnā
Bize muvaffakiyet bahşet yā Rabbenā ẓalemnā

Biz aciziz, yoksuluz, sermest ve zeliliz
Beden bağında esiriz yā Rabbenā ẓalemnā

102.

Ey geşte fedā-yı tü serāpā-yı dil-em
Güfte Numarası: 24.3

Ey! Gönlüm tamamen sana fedâ oldu
Senin simsiyah saçların gönlüme sığınak oldu
Eğer zülfünün siyahlığını gönlüme vermezsen
 Eyvah gönlüm, vah gönlüm, vah gönlüm vah 

103.

Ey ġıdā-yı cān mest-em nām-ı tü
Güfte Numarası: 22.1

Ey (sevgili)! Senin adın, sarhoş cânımın gıdasıdır
Seninle olduğum zamanlardan dolayı, gözüm ve aklım aydındır

Altı yön benim yüzümden altın gibi oldu
Senin bembeyaz tenini gördüğümden beri
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104.

Ey Ḫālıḳ-ı heft āsumān der-mānde-em feryād res
Güfte Numaraları: (2 Güfte) 26.2, 27.1

Ey yedi kat feleği yaratan! Aciz kaldım, imdada yetiş
Ey yaşlının da gencin de rızkını veren! Aciz kaldım, imdada yetiş

Ey iyiye de kötüye de merhametli olan! Lütfunun haddi hesabı olmayan
Her an, “Ey Allah, âciz kaldım, imdada yetiş” diyorum

105.

Ey ḥasret-i ḫūbān-ı cihān rū-yi ḫoş-et
Güfte Numarası: 32.1

Ey güzel yüzüne cihan güzellerinin hasret çektiği
Ey, iki güzel kaşının zâhidlerin kıblesi olan

Âh, bütün sıfatlarımdan arındım/soyundum
Senin güzel ırmağında çıplak olarak boğulayım diye

106.

Ey Ḫudā ez-ʿāşıḳ-ān ḫoşnūd bād
Güfte Numaraları: (2 Güfte) 34.3, 38.3

Ey, Allah âşıklardan razı olsun
Âşıkların âkıbeti hayır olsun

Her kim beni aşktan kurtarın derse
Bu dua Allah katında kabul olmasın

107.

Ey ḫüsrev u sulṭān-ı men sulṭān-ı sulṭānān-ı men
Güfte Numarası: 19.1

Ey hüsrev ve sultanım! Ey sultanların sultanı
Ey benim cânımı ateşliğe atmış

Ey bahar gibi (olan) yüzün, ömrümü yeşertmiş
Cânım ve bütün cân işime hayran olmuş

108.

Ey kāşif-i esrār-ı Ḫudā Mevlānā
Güfte Numaraları: (2 Güfte) 2.3, 35.3
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Ey Allah’ın sırlarını açan Mevlânâ
Beka âleminin sultanı, fena âleminin şahı Mevlânâ

Aşk sana bu şekilde hitap etmekte
“Evliyaların mevlâsı Mevlânâ”

109.

Ey ḳavm bė-ḥac refte kücā-yīd kücā-yīd
Güfte Numaraları: (6 Güfte) 10.3, 25.3, 3.3, 7.3, 12.3, 18.3

Ey hacca gidenler, neredesiniz
Yâr da burada geliniz geliniz

Sevgilinin görülmeyen suretini görebilirseniz
Hoca da siz, cami de siz, Kâbe de sizsiniz

110.

Ey ḳıble-i iḳbāl-i cihān ḫāk-i der-et
Güfte Numarası: 28.1

Ey kapının toprağı, cihan talihinin kıblesi olan
Bakışının kabulü/onayı, ikbâl sahiplerinin sermayesidir

Bugün tevhid meclisinin sâkisi sensin
Yarın yanı başında Kevser Havuzu’nun kenarında(sın)

111.

Ey ki ez-ḫurşīd bihter rūy-i tü
Güfte Numarası: 21.1

Ey yüzün güneşten daha güzel olan
Ben, (simsiyah) saçlarına köle olan Hintli gibiyim

Ey güzel! O günün geldiğini görür müyüm?
Başını sarhoş bir halde dizine koyduğum

112.

Ey ki hezār āferīn bu nice sulṭān olur1

Güfte Numaraları: (38 Güfte) 13.3, 33.3, 1.3, 6.3, 9.3, 10.3, 22.3, 23.3, 

1 Âyinlerde bu şiirin genellikle ilk iki beyiti okunur. Mecmuadaki ilk âyin olan Rast Âyin’de 
ise şiirin aslında âyinlerde okunmayan beyitleri de kaydedilmiştir. Sadece iki beyti 
âyinlerde okunan “Ey ki hezār āferīn”in mecmuadaki söz konusu kayıtta yer alan hali on 
iki beyittir. Burada yer alan 12 beyitlik tercümede Rast Âyin’deki kayıt esas alınmıştır.



MEVLEVİ ÂYİNLERİ MECMUASI  -  235

18.3, 35.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 7.3, 8.3, 11.3, 12.3, 14.3, 15.3, 16.3, 17.3, 
19.3, 20.3, 21.3, 24.3, 25.3, 26.3, 27.3, 28.3, 29.3, 30.3, 31.3, 32.3, 34.3, 

36.3, 37.3, 38.3
Bu binlerce övgüye layık nasıl bir sultandır

Padişahlar bile onun kulu kölesi olur
Ayağının tozunu gözüne sürme diye çeken

Gözleri öyle şeyler görür ki şaşırır hayran olur
Şerbetinden bir damla, bir yudum içenin

Gönlü mücevher dolar, göğsü de umman olur
Malına mülküne tapma, köşkler saraylar yapma

Çalışıp yapıp ettiklerin sonunda viran olur
Bu gördüklerin hep surettir, o dayıdır, bu amca

(suret ile mânâ dayı ile amca gibi başka başka şeylerdir)
Müslümanlığın gerçekte şartı doğruluk ve imandır

Ey yaşlı başlı büyük insan, sana diyorum, şeytanı dünyada sanma
Nefis şeytanına sözünü geçirebilen, Süleyman gibi sultan olur

Bedenini nimetlerle kebaplarla besleme
Bir gün olur bedenin cehennemde kebap olur

(Allah’ın) buyruğunu tutacaksan, başka şeyleri bırak
Bunu yaparsan taş, demir sana boyun eğer

Mal bulan kişinin kısmetini bulduğunu sanma
Kısmeti bulan kişi Allah’ı bulan olur

Yaradanını arayan nasipsiz olmaz
Ondan başkasına gönül bağlayan sonra pişman olur

Kendine ver öğüdü ve bugün Allah’a yönel
Akıllı adam sözü budur, bunda yanlışlık olur mu

Kim bugün Veled’e inanarak bağlanırsa
Yoksul ise zengin, zenginse sultan olur

113.

Ey maḳṣad-ı ʿāşıḳīn olan Mevlānā
Güfte Numaraları: (3 Güfte) 8.3, 38.3, 28.3

Ey âşıkların maksadı olan Mevlânâ
Ey müminlerin neşe kaynağı olan Mevlânâ

Biz zavallılarız halimize acı
Zavallılara yardım eden Mevlânâ
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114.

Ey mest şüde ez-naẓar-et ism ü müsemmā
Güfte Numarası: 25.3

Ey bakışından ismin ve müsemmânın sarhoş olduğu
Ey cân tûtîsinin şeker yiyen dudaklardan dolayı dolaştığı

Bu ay neredendir? Bu yüz, nasıl bir yüzdür?
Bu, Hakk’ın nûrudur! Kutlu ve yüce olsun

115.

Ey mīr āb bü’gşā ān çeşme-i revān-rā
Güfte Numarası: 36.3

Ey emîr! O akan pınarın suyunu aç
(O) pınarlar bostandaki tomurcukları açtırır

Biz, padişahın sofrasından yiyen-içen sûfileriz
Yâ Râb! Bu kâseyi ve sofrayı daimi kıl

116.

Ey mürġ-i āsumānī āmed geh-i perīden
Güfte Numarası: 38.3

Ey göklerin yüce kuşu, uçma vakti geldi
Ey mânâ ceylanı, otlama zamanı geldi

Tebriz’li Şemseddîn’i birden görürsen eğer
O an ondan ebedi sabah esintisi kaparsın

117.

Ey naġme-i nāy-i kibriyā Mevlānā
Güfte Numarası: 34.3

Ey yücelik neyinin nağmesi Mevlânâ
Safâ ehlinin gönlünün ateşi Mevlânâ

Neyden de nağmeden de maksadımız sensin
Hakk’ın sesi, ilâhi ses olan Mevlânâ

118.

Ey nāle-i ʿaşḳ-ı tü rebāb-ı dil-i men
Güfte Numarası: 16.3
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Ey (sevgili)! Benim gönlümün rebâbı, senin aşkının iniltisidir
Ey gönlümün bütün cevabı iniltiden olmuş

Aradığın o iyi talihi,
Benim harap olmuş gönlümde bulursun sadece

119.

Ey nāṭıḳ-ı ilāhī ey dīde-i ḥaḳāyıḳ
Güfte Numarası: 19.1

Ey Hakk’tan konuşan! Ey gerçekleri gören
Ateş dolu denizden, ey mevcudâtın çaresi

Sen çok eski pîrsin, yüce eşsiz şâhsın
Cânını sakınırsın dünyevi âfetten

120.

Ey nāy-i ḫoş-nevāy ki dil-dār ü dil-ḫoşī
Güfte Numarası: 34.1

Ey gönlü çelen, neşeli ve güzel sesli ney
Soğuk nefes alırsın ama sıcak nefes verirsin

Ney’e ateş düştü ve âlemi duman kapladı
Çünkü ney’den (çıkan) aşk nidâsı, ateşlidir
Nefesinde mutlaka Tebriz’den bir koku var

Güzelliğin ve çekiciliğinle nice gönülleri okşuyorsun

121.

Ey nūş kerde nīş-rā bī-ḫīş kün bā-ḫīş-rā
Güfte Numarası: 23.1

Ey zehiri bal yapan! Kendinde olanı kendinden geçir
Kendinden geçeni kendine getir, dervişe bir şey ikram et

Âşıklara şeref ver, ufukları nurla doldur
Zehire panzehir sür, dervişe bir şey ikram et

122.

Ey Resūl-i Ḫażret-i Ḥaḳ v’ey Ḥabīb-i Kibriyā
Güfte Numarası: 36.1

Ey Allah’ın resûlü! Ey yüce Allah’ın sevgilisi
Ey âlemin gözünün nûru! Ey peygamberlerin önderi
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Ey elest meclisinin sâkisi! Bir kadeh şarap ver
Ey nûr dolu kandil! Ben zavallıya bir bak

123.

Ey rūy-i tü ḳıble-i cihān-ı dil-i men
Güfte Numaraları: (2 Güfte) 17.3, 20.3

Ey! Yüzün, benim gönül dünyamın kıblesidir
O, iki cihanda da kalbimin emniyeti ve sığınağıdır

Hem cân, hem bedensin, hem de gönlümün cânısın
Ey gönlümde saklı olan denizin incisi

124.

Ey rūy-i tü nev-behār-ı ḫandān
Güfte Numarası: 17.1

Ey yüzün gülen ilkbahar gibi olan
Maşallah hey gülen sevgili

Ey sensiz âlem haraptır
Ey hüsrev ve gülen şâh

125.

Ey ṣabā būyī zi-ḫaṭṭ u ḫāl-i Şemseddīn bi-yār
Güfte Numarası: 32.3

Ey Sabâ rüzgârı! Şemseddîn’in sakalından ve beninden bir koku getir
Hoten miskinin kokusunu Çin’den Kostantîn’e getir

Biz dinin güneşinin (Şemseddîn) adıyla sarhoş olduk, mutrip git
Biz dinin güneşinin (Şemseddîn) kadehiyle mest olduk, sâki şarap getir

126.

Ey sāḳī-i ʿaşḳ ḫīz ü pīş ʿār şarāb
Güfte Numarası: 22.3

Ey aşk sâkisi, kalk da şarap getir
Ey cân mutribi, lütfet de rebâb çal

Sevinç diyarını mamur kıl
Ömrün temeli bu selden harap olmasın diye
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127.

Ey ṣubḥ-ı saʿādet zi-cebīn-i tü hüveydā
Güfte Numaraları: (3 Güfte) 6.3, 13.3, 14.3

Ey! Saadet sabahı, senin alnında görünmektedir
O güzellik, ne güzelliktir! Kutlu olsun ve yücelsin
Cismin olduğu o yer, tamamen isimden ibarettir

Cânın olduğu o yerde ise ne isim vardır, ne müsemmâ

128.

Ey ṣūfi-yi ehl-i ṣafā ez-cān bi-gū Allāh hū
Güfte Numarası: 24.1

Ey safâ ehlinin sûfîsi, cândan söyle Allah hū
Ey aşk ve vefa âşığı, cândan söyle Allah hū

Cânâna layık olmak için hep cân olmayı ister misin?
Her ne dilersen o olursun; cândan söyle Allah hū

Vazgeç dünyadan, din ara; bütün âlemden yüz çevir
Ne onu söyle, ne bunu; cândan söyle Allah hū

129.

Ey şāh-ı şehr-i ʿaḳl ü cān ber-taḫt-ı dil ḫāḳān tü-yī
Güfte Numaraları: (2 Güfte) 17.2, 20.2

Ey akıl ve cân diyarının şâhı! Gönül tahtında hâkan sensin
Yerde ve gökte sultanların sultanı sensin.

Âh cânımızdaki cânân sensin, ocağımızdaki maden sensin
Âh cennet sensin, şerbet sensin, sâki sensin, Rıdvân sensin

Âşığa dünyadan ve dünya mülkünden bahsetme
Mevlâ’nın hasretinden başka bir şey söyleme, söyleyeceksen bu da o da 

sensin de

130.

Ey şehd-i nūşīn-i leb-et pāk ez-heme ālūdegī
Güfte Numaraları: (5 Güfte) 7.3, 9.3, 10.3, 12.3, 18.3
Ey! Dudağının tatlı balı bulanıklıktan tamamen arınmış

Otur da gözümü kan boyamayı durdurayım
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131.

Ey ṭāirān-ı ḳuds-rā ʿaşḳ-at füzūde bālhā
Güfte Numarası: 36.2

Ey! Senin aşkın ilâhi kuşlara kanat ekletmiş âh
Senin sevdanın halkasında olan melekler, hâl mertebesindeler

Ledün ilminden gelen söz, âb-ı hayat oldu
Amellerin meyve verdiği cânı ondan ayırma âh

132.

Ey tecellīgāh-ı cān-em rūy-i tü
Güfte Numarası: 17.1

Ey cânımın tecelligâhı senin yüzündür
Gönlümün temayülü sana doğrudur

Yüz binlerce cân ve gönül asılmış
Ey gönülçelen! Gördüm ki senin saçının tek bir teli içinmiş

133.

Ey ṭūṭī-yi ʿĪsī-nefes v’ey bülbül-i şīrīn-nevā
Güfte Numarası: 32.2

Ey İsâ gibi nefesi olan tûtî! Ey tatlı tatlı şakıyan bülbül
O câna cân katan nağmelerinle Zühre’yi coşturan

Sâki! Bizi yâd et, yüz tulumu havayla doldur
O Şîrîn yüzlü aşk uğruna ruhları Ferhâd gibi kıl

Ey! Dün gece izzet dergâhında sultanlık kösünü vurdum
Ey! İlahi Dârülmülkün üstüne bir çadır kurdum

134.

Ey tü cān-ı ṣad gülistān ez-semen pinhān şüdī
Güfte Numarası: 30.1

Âh ey yüz(lerce) gülistanın cânı olan! Yâseminden mi gizlendin?
Ey cânımın cânının cânı olan! Benden mi gizlendin?

Felek seninle aydınlanırken, öyleyse senin saklanman niye?
Beden seninle yaşarken, bedenden neden gizlendin?

(Sen) dokuz feleğin nûrusun, dokuz felekten de geçmişsin
Bunun sırrı nedir ki leğende saklanmışsın?
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Ne ilginç! Bizden de her iki âlemden de gizleniyorsun
Ey kendinden geçmiş ay! Kendinden de gizlenmişsin

135.

Ey yār-i men ey yār-i men ey yār-i bī-zinhār-ı men
Güfte Numaraları: (2 Güfte) 19.2, 38.1
Ey sevgilim, sevgilim; ey insafsız sevgilim

Ey gönül çalan, gönül alan, derdimi paylaşan sevgilim
Ey karanlıkta gidenlerin meşalesi, ey divânelerin zinciri

Ey her cemaatin kıblesi, benim reis sevgilim

136.

Ey Yūsuf āḫir sū-yi īn Yaʿkūb-i nā-bīnā bi-yā
Güfte Numarası: 32.1

Ey Yusuf! Artık, göremeyen Yakub’un yanına gel
Ey saklanmış İsa! Göğe doğru gel

Ey Kabe kavseyn mertebesine ermiş! Ey cömert ve talihli
Ey Allah’ım! Kimse sana yaklaşamaz (bu kadar)

Makamında cân oğluyum ey dinin güneşi, ey Rûhu’l-emîn
Tebriz mirac arşı gibidir, Mescid-i Aksâ’dan çık gel

137.

Ey Yūsuf-i meh-rūy-ān ey cāh ü cemāl-et ḫoş
Güfte Numarası: 25.1

Ey ay yüzlülerin Yusuf’u! Ey makamı ve cemâli güzel
Ey Hüsrev ve ey Şîrin! Ey sureti ve hayâli güzel

Ey yüzü ay gibi olan! O, o ateşte su gibidir
Hem ateşin nadir, hem berrak suyun güzel

Ey Hakk’ın lütfunun tecellisi! Hakikaten yüzün de endâmın da güzel
Ey sureti ruhani olan ve ey görkemli nurlu güzel

Tebriz! Artık Şemseddîn’in gamzesiyle söyle:
Ey büyücülerin fitnesi, ey şiir sanatı gibi güzel

138.

Ey zi-hicrān u firāḳ-et āsumān bi-g’rīste
Güfte Numarası: 24.1
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Senin hicranından gökyüzü ağlıyor
Gönül kan içinde kalmış; akıl ve cân ağlıyor

Cebrâil ile diğer meleklerin yanmış kanatları
Enbiyânın ve evliyânın gözleri ağlıyor

Eyvah eyvah, eyvah eyvah
Açık olan göz gibi olmayan göz de ağlıyor

139.

Ey zi-Hindistān-ı zülf-et reh-zen-ān ber-ḫāste
Güfte Numarası: 33.1

Kapkara saçlarından gönül çelen eşkıyalar çıkınca
Erkek ve kadınlar meydanından bir feryâd duyuldu
Süt ve şarap ırmaklarını cândan gizli gizli akıttılar

Mânâlar (âleminden) cân gibi sâkiler çıktı
Yüzünün ateşi cânlar ormanını yakınca

Cânlardan (çıkan) duman, yedi feleği kapladı
Tebrizli Şems, bâki aşkın mâdenini gösterince

Onun aksinden, yâkut gibi gönül kanı aktı

140.

Eyyühā ehle’l-ferādīs iḳraū menşūrenā
Güfte Numarası: 5.3

Ey cennet ehli, yazdıklarımızı okuyun
İçkimize hayran kalın, surumuzu dinleyin

Hurileriniz aşkla sararırdı, ateşiyle yanıp büküldü
Gecenin karanlığında ve gündüz hurilerimizi bir görseydi

141.

Eyyühe’l-ʿuşşāḳ āteş geşte çün istāre-īm
Güfte Numarası: 36.1

Ey âşıklar! Yıldız gibi ateş çemberiyim
Mecburen o ay parçasının etrafında bütün gece raks ediyoruz

Her seher vakti bu güzeller rehberinin mesajı gelir
Haydi ey âşıklar! Biz âşıklara çareyiz diye
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142.

Ez-ān rūzī ki yār-i men ḫayāl-eş kerd mihmān-em
Güfte Numarası: 34.1

Yârim, misafirim olacağını hayal ettiği günden beri
İçimde nice sevinçler ve eğlenceler barındırıyorum

Onun yüzünün güzelliğinden, şeker yağdıran dudağından
Öyle perişan ve mest haldeyim ki başı ayaktan ayırt edemiyorum

143.

Ez-evvel-i imrūz çü āşüfte vü mest-īm
Güfte Numarası: 31.3

Bu günün başından beri perişan ve sarhoş bir haldeyiz
Perişan olduğumuz için perişan bir halde söylüyoruz

Bir an eski aşkta belâ içeriz
Bir an elest bezmindeki yakarışa belâ (evet) deriz

144.

Ez-evvel-i imrūz ḥarīfān-ı ḫarābāt
Güfte Numarası: 38.3

Bugün baştan beri dostları meyhanenin
Senin konuğun, ey sultanı meyhanenin
Söyle bugün ne gündür? Saadet günü

Söyle kalbin ortasında kim? Cânı meyhanenin

145.

Ez-kenār-ı ḫīş yābem her demī men būy-i yār
Güfte Numarası: 10.1

Yârin kokusunu hep yanımda hissederim
Sevgilimi çekince tenha yere

Yüz ateş gibi, şarap ateş gibi, aşk zaten ateş, her üçü de hoş
Cân birbirine karışmış ateşler yüzünden feryâd içinde kaçacak yer arıyor

146.

Ez-Şems-i Tebrīzī eger bāde resed mest-em küned
Güfte Numarası: 33.2
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Eğer Şems-i Tebrîzî’den şarap gelirse, beni mest eder
Ben de laubalice Zühâl yıldızının sütununu kırarım

147.

Faḫr-ı cümle sāḳi-yān-ī sāġar-at der-kār bād
Güfte Numarası: 25.1

Bütün sâkilerin kıvancısın, kadehin dolu olsun
Senin gözlerin mahmur ve bizim cânımız ise şarap satan olsun

Ey! Meclisindeki içkilerden akıllar sarhoş olsun
Ey! Senin aşkının coşkusundan akıl, sarıksız (başsız) olsun

148.

Geh çarḫ-zenān hem-çün felek-em
Güfte Numaraları: (2 Güfte) 25.1, 35.2

Bazen dönerim felek gibi
Bazen de kanat çırparım melek gibi
Dönüşüm de Hakk için, raksım da

Ben O’ndanım (ama) ortak değilim

149.

Ger sebzeī-rā nī me-rā gül-berg-i ter-ī
Güfte Numarası: 18.1

Çayır çimen için değilsen de benim için taze gülsün sen
Hayır murâdım gerçekleşir diye mutluyum

150.

Gözüm ki ḳāne boyandı şarābı n’eyleyeyim
Güfte Numarası: 27.3

Gözüm kanla doldu, artık şarabı ne yapayım
Ciğerim yandı pişti, artık kebabı ne yapayım

Ne sevgiliye yaradı bedenim, ne de bana
Allah’ım ben bu bir avuç topraktan ibaret bedeni ne yapayım
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151.

Gūşī ki bė-Ḥaḳ bāz büved der-heme cāy
Güfte Numaraları: (3 Güfte) 6.3, 13.3, 15.3

Hakk’a açık olan bir kulak, hiçbir yerde
Allah’tan başkasının sözünü işitmez

O’ndan nûrunu alan gözün
Her zerresi, sevgiliyi gösteren ayna olur

152.

Güftem dūş ʿaşḳ-rā ey tü ḳarīn ü yār-i men
Güfte Numarası: 36.3

Dün gece aşka, sen benim dostum ve sevgilimsin dedim
Bir an bile eksik olma, dizimin dibinden ayrılma

Benim bedenim, senin yüzünden harap oldu, gözlerim (sana ağlamaktan) 
bulut gibi oldu

Senin güneşinin zerresidir bu kararsız bedenim
Senin kokundan dolayı ben öldüm ama dirildi bu Şemseddîn

Ey cânlara hayat veren, ey benim talihli şâhım

153.

Ḫaber kün ey sitāre yār-i mā-rā
Güfte Numarası: 31.1

Ey yıldız! Yârimize haber ver
Bizim kan içen gönlümüzü alsın diye

O âşıklar tabibine haber ver
Bizim hastamıza şerbet versin diye

154.

Ḫāk-i ḳadem-et saʿādet-i cān-ı men-est
Güfte Numarası: 32.1

Senin ayağının toprağı benim cânımın saadetidir
Toprak, senin ayağından tamamen yâsemin çiçekleri olmuştur

Senin toprağın baştan ayağa kadar yeşeriyor
O ayağın toprağından kim yüzünü kaldırabilir?
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155.

Hem-çü ādem her velī nūr-i Ḫudā’st
Güfte Numarası: 8.3

Hz. Âdem gibi her veli, Hakk’ın nûrudur
Hakk’ı ondan ayrı sanmasınlar

Bu yüzden melekler ona içten/cândan secde ettiler
Çünkü onda sonsuz nûru gördüler

Hakk onu yeryüzünde ve semada kıldı halife
Menzile doğru yol gösterici/rehber olsun diye

156.

Her āh ki ez-derd-i dil-em mī-şinevī
Güfte Numaraları: (2 Güfte) 15.3, 24.3

Gönlümün derdi yüzünden her “âh” işittiğinde
Gönül âhımdan da toprağımın zerrelerini işitirsin

Gönlümün hâline kulak verecek olsan
Sürekli “gönlüm gönlüm gönlüm” iniltisini işitirsin

157.

Her cān ki ez-ān dilber-i mā şādān-est
Güfte Numarası: 33.3

Bizim sevgilimizi mutlu eden her cân
Sürekli başı hoş, yüzü güleçtir
Böyle güzelliğin tarifi yoktur
Usulca söyleyelim, işte cânân

158.

Her ki cūyed rūz u şeb rāh-i rıżā-yi Muṣṭafā
Güfte Numarası: 29.1

Her kim gece gündüz Muhammed Mustafâ’nın rızâsını kazanmaya 
çalışırsa

Şüphesiz ondan Mustafâ’nın Rabbi de razı olur
Muhammed âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir

Mustafâ âlem için, âlem Mustafâ içindir
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159.

Her ki ruḫsār-ı tü bīned bė-gülistān ne-reved
Güfte Numarası: 29.3

Senin yüzünü gören, gül bahçesine gitmez
Senin derdini çeken, derman aramaya kalkmaz

Seninle bir an evde başbaşa kalmış olan
Gül, lâle ve reyhan seyretmeye gitmez

160.

Her ki zi-ʿuşşāḳ girīzān şeved
Güfte Numaraları: (2 Güfte) 11.3, 27.3

Her kim âşıklardan kaçarsa
Efendi, bir kez daha pişman olur

Her kim senin testini taşırsa, sonunda
Sultanın işret hareminde olur

161.

Her rūz bāmdād selāmün aleykümā
Güfte Numarası: 31.1

Her gün sabahları selâm olsun
Padişahın ve sonra onun rağbet gördüğü kişinin oturduğu yere

O nasipten bahşedilince, aşk Mesîh’inin eli
Her ölüye hayat, hastaya da şifadır

162.

Hey hey ne ʿacāyib bezemiş ḥüsn-ile Bārī
Güfte Numaraları: (3 Güfte) 1.3, 20.1, 25.3

Allah ne güzel yaratmış, süslemiş Sevgilinin yüzünü, bu güzel sureti
Güzellikten anlayan kim görse takdir eder bu güzel gözleri; hayran olur, 

kendini kaybeder
Ey çekici mutrib, eline al sazları, bırak utanmayı, aç örtünü

Ey ay yüzlü saki, ar şişesini çal taşa, bırak çekinmeyi, ver dolu kadehi, 
sarhoşluğu at

Ey fitneci, gösterişçi zâhid bırak riyayı, benliğini eritme yoluna gir, Allah’ı 
anla
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Şâhın avına tutul, aşk denizinde balık ol, bırak kuru sahilde durmayı, bul 
avcıların şâhını, artık şu kendini sıkmayı bırak

Ne güzel kokulu benler, aydınlık yüz; kevser sunan adeta surete 
bürünmüş ruh

Seyret, nasıl da ışıkla ateşi bir araya toplamış, büyük bir sanatla, Allah’ın 
kudretiyle

Övülen sultan, herkesin maksadı olan Hz. Muhammed, aşk yolunda 
âşıkları kervana düzdü

Ey gönül, sen de deve gibi geç bu kervanın başına, yüklen yükü, aşk ile 
çek, gülsüz dikenleri

Ey hayran, çoşkun, şaşkın, kendinden geçmiş, deli ve rezil Şāhidī
Dertle belayla geçir geceni gündüzünü, inle ağla, denizleri iç

163.

Hīç mī-dānī çi mī-gūyed rebāb
Güfte Numarası: 16.1

Hiç bilir misin rebâb neler diyor
Yaşlı gözler ve yanmış ciğerler hakkında

Ey şâhlar! Biz ayrı düşkün garipleriz
Dinleyin bizi, dönüş Allah’adır

164.

Ḫīz ki imrūz cihān ān-ı mā’st
Güfte Numarası: 2.3

Kalk bugün dünya bize aittir
Cân bizim sâkimiz ve cihan misafirimizdir

Zühre ve Ay, def çalıyorlar bizim mutluluğumuza
Cân bülbülü gülistanımızda kendinden geçmiştir

165.

Ḫod-rā çü demī zi-yār ḫürrem yābī
Güfte Numarası: 10.3

Kendini bir an sevgiliden dolayı mutlu bulursan
Ömürden nasibini işte o an bulursun

Sakın zâyi etme o anı
Çünkü öyle bir anı kolay kolay bulamazsın
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166.

Hū zenem ber-ḳudsiy-ān her şeb zi-dil hū hū zenem
Güfte Numarası: 24.3

Her gece meleklere gönülden hû derim hû
Hâlik’in cemâline sürekli yâ hû derim hû

Hakk’ın yeri gönül olunca, Hakk benimledir, ben de Hakk’layım
Hak Hakk’a kavuştu; kendime hû derim hû

167.

Ḫurşīd-i sipihr-i lā-mekānī dil-i mā’st
Güfte Numarası: 17.1

Mekânsızlık feleğinin güneşi bizim gönlümüzdür
Gönül ve cân mülkünün sultanı bizim gönlümüzdür

Senin aşkın gönlümüzü menzil kıldığından beri
Âb-ı hayatın pınarı bizim gönlümüzdür

168.

Ḥüsn yekī ḥasen yekī yār yekī süḫan yekī
Güfte Numaraları: (4 Güfte) 6.3, 12.1, 13.3, 26.1

Güzel bir güzellik bir, sevgili bir söz bir
Ruh bir beden bir, sevgili bir söz bir

Hüzünlü gönlün sevdiği bir, ateşli âh bir
Aşk ve din mülkü bir, sevgili bir, söz bir

Bütün görünenin özü bir, her beyanın mânâsı bir
Gönlün ve dilin zikrettiği bir, sevgili bir, söz bir

Aşkım ve bıkkınlığım bir, hastalığım ve sağlığım bir
Yasaklanmam ve kınanmam bir, sevgili bir, söz bir

169.

İlticā-yi mā bė-şāh-ı evliyā'st
Güfte Numarası: 33.1

Bizim sığınağımız velîlerin sultanınadır
Çünkü onun nûru, Hakk’ın nûrundan gelmiştir

Ey aydın gözü olan kişi, bak
O’nun cismi ve cânı, Muhammed Mustafâ’nın cismi ve cânıdır
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170.

İ̄mrūz cemāl-i tü ber-dīde mübārek bād
Güfte Numarası: 37.1

Bugün senin güzelliğin göze mübarek olsun
Bize musallat olan yeni heves mübarek olsun

Güller bellerini bağlayınca bütün cihan halkına gülerler
Ey güle ve gül gibi yüzlercesine, (bu) gülüş mübarek olsun

171.

İmrūz cemāl-i tü sīmā-yi diger dāred
Güfte Numarası: 21.1

Bu gün yüzün başka bir güzel
Bu gün bal dudakların başka bir tatlı

Bu gün lâl gibi gül (yanağın) bambaşka bir daldan bitmiş
Bu gün servi boyun başka bir uzun

172.

İmrūz çi rūz-est ki ḫurşīd dü-tā’st
Güfte Numarası: 10.1

Bugün nasıl bir gün ki güneş iki kat (yakıcı)
Bugün diğer günlerden farklı ve başka

Felekten, yeryüzündekilere hediye var ve bir de hitap
“Ey âşıklar, müjde! Bugün sizin gününüz” diye

173.

İmrūz çü-her rūz ḫarāb-īm ü ḫarāb
Güfte Numarası: 10.3

Bu gün her günkü gibi harâbız, harap
Düşünmeyi, kaygıyı bırak ve rebâbı al

Yüz türlü namaz var, rükû var, secde var
Dostun yüzünü mihrap kılanlar için

174.

İmrūz der-īn ḫāne kesī raḳṣān-est
Güfte Numarası: 38.1
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Bugün bu evde biri raks ediyor
Onun karşısında kemâl bile noksandır

Eğer sende inkârla bir damar kıpırdıyorsa
Bu ay yüzlü senin inkârında da parlıyordur

175.

İmrūz nigār-est ü semāʿ-est ü ṣurāḥī
Güfte Numarası: 22.3

Bugün yâr var, semâ var ve sürahi var
Bir sarhoş sâki var, bir de hür topluluk

Güzelden ve şaraptan başka bir şey istemeyiz, çünkü bugün
Rindiz, zühd ve takvâda değiliz

176.

İmrūz semāʿ-est ü müdām-est ü saḳāyī
Güfte Numaraları: (2 Güfte) 9.1, 27.3
Bugün semâ var, şarap var ve sâki var

Sunulan kadehler dolaşmış
İçiniz emri geldi, şerefe (afiyet olsun)

Safâ güruhundaki şevkle bu beden tamamen cân oldu

177.

İmrūz semāʿ-est ü semāʿ-est ü semāʿ
Güfte Numarası: 18.1

Bugün semâ var, semâ var, semâ; vefâsız olma
Nûr var, ışık var, ışık var, ışık; vefâsız olma
Akla vedâdır, vedâdır, vedâ; vefâsız olma

Bu aşk metâdır, metâdır, metâ; vefâsız olma

178.

İ̄n ḫāne ki peyveste der-o çeng u çeġāne’st
Güfte Numaraları: (2 Güfte) 1.1, 9.3

Sürekli çalgı çengi olan bu evi
Hâceye sorun nasıl bir evdir

Kimsenin kimseyi düşünmediği bu kıyamet gününde
Keyfinden kimseye bakmaz, kimin kim olduğunu bilmez
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179.

İ̄n kī’st [īn] v’īn kī’st īn şīrīn ü zībā āmede
Güfte Numarası: 35.1

Böyle tatlı ve güzel gelen bu kimdir, kim?
Sarhoş ve ayakkabıları kucağında evimize gelmiş
Ev ona hayran olmuş, düşüncenin başı dönmüş

Peşinde yüz(lerce) akıl ve cân, elsiz-ayaksız gelmiş (kalmış)
Ey ateş madeni, gel. Bizde ateş mi arıyorsun?

Allah’a and olsun ki, bu hile ve büyüdür, birden buraya geldi
Ey yüzün kuşluk vaktindeki güneş gibi olan, peçen nasıl gizler seni

Ey evin köşesinin yüzünle ovaya ve sahraya döndüğü

180.

İ̄n semāʿ-ı Mevlevī mesmūʿ bādā tā ebed
Güfte Numarası: 29.1

Bu Mevlevî semâsı sonsuza dek dinlensin
Bu manevi bayrak sonsuza dek dalgalansın

Bir araya gelme ve âyinler, Hakk’tan feyiz alan âşıklar içindir
Bu Mevlevî semâsı sonsuza dek dinlensin

181.

İ̄n ʿaşḳ kemāl-est ü kemāl-est ü kemāl
Güfte Numarası: 2.1

Bu aşk kemâldir, kemâldir kemâl
Ve bu akıl hayâldir, hayâldir hayal

Nûrdur bu, vuslattır, vuslattır vuslat
İşte bu cemâli görmektir, cemâli, cemâli

182.

Ḳad eşreḳati’d-dünyā min-nūri ḥumeyyānā
Güfte Numaraları: (5 Güfte) 11.3, 13.3, 15.3, 21.3, 29.3

Dünya bizim içkili halimizin nuruyla aydınlandı
Ay bizim sâkimiz, kadeh de yıldızımız

Saflık imanım, tatlılık da bahçem
Benim ahbabım içki arkadaşlarım, yüzümüz de gül
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183.

Ḳad ṣabbaḥānallāhü bi-ʿayşin ve melām
Güfte Numarası: 5.1

Allah bizi işret ve melamet sabahına erdirdi
Bayrama eriştirdi, daha bitmeden oruç

Doldur bir kadeh ve sun bize ey hayırlı uşak
Sarhoş etsin bizi, sonra selâm olsun çağlara

184.

Kār ne-dārem cüz īn kārgeh [u] kār-em o’st
Güfte Numarası: 2.3

İşim yok bundan başka, işim gücüm O’dur
Övünüyorum, satıyorum kendimi, zira alıcım O’dur

Cânım ve gönlüm huzurludur çünkü benim gönlüm ve cânım O’dur
Kervanım güvenlidir çünkü kervanımın muhafızı O’dur

185.

Ḳurretü’l-ʿayn-i men-ī ey cān belī
Güfte Numaraları: (2 Güfte) 6.1, 13.1

Ey cân! Evet gözümün nûrusun, evet öylesin
Evet, bizim etrafımızda dolaşan dolunaysın

Senin yüzüne yüz binlerce âferin
Hûri ve Rıdvan gönderiyor, evet öyle

186.

Kücā’st muṭrıb-ı dil tā zi-naʿra-ha-yi ṣalā
Güfte Numaraları: (2 Güfte) 9.3, 14.3
Gönül mutribi nerede? Tâ ki nâralarıyla

Nefesi, bin(lerce) başı sevdaya salsın
Cemâlinin güneşi doğudan görününce

Her zerresinden şunu işittim “ne güzel Mevlânâ”

187.

Mā der-dü cihān ġayr-ı Ḫudā yār ne-dārīm
Güfte Numarası: 27.3
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Bizim iki dünyada da Hakk’tan başka yârimiz yoktur
Hakk’ı zikretmekten başka hiçbir işimiz yoktur

Tebrizli Hakk Güneşi, senin gönlünün ve cânının hasretidir
Aynada yüzünden başka nasibimiz yoktur

188.

Mā mest ü ḫarāb ez-pey-i maʿşūḳ-ı elest-īm
Güfte Numarası: 36.3

Biz elest bezmindeki maşuğun peşinde sarhoş ve perişanız
Biz, maşuğa taptığımızdan elest bezminin sarhoşuyuz

Ey harâbât pîri! Söyle, biz sarhoş ve perişan değil miyiz?
Şarap getirsinler, çünkü biz sarhoş âşıklarız

189.

Mā zi-bālāy-īm ü bālā mī-revīm
Güfte Numarası: 30.3

Biz yukarıdan geldik ve yukarıya gidiyoruz
Biz denizden geldik ve denize gidiyoruz

Ruh tufanında Nûh’un gemisiyiz
Mecbur elsiz, ayaksız gidiyoruz

Dalga gibi başımızı içimizden çıkardık
Yine de kendimizi seyre gidiyoruz

190.

Mā-rā reh-i dīger-est bīrūn zi-cihāt
Güfte Numarası: 33.1

Bizim yönlerin dışında başka bir yolumuz var
Sıfatlar şehrinde hiç konaklamayız

Biz zâtın evlâdıyız ve zâtın huzuruna gidiyoruz
Yârin yanına giderken, dostlardan selâm geldi

191.

Māh-est ne-mī-dānem ḫurşīd ruḫ-at yā ne
Güfte Numaraları: (2 Güfte) 26.1, 27.1

Senin yüzün güneş midir ay mı, yoksa nedir, bilmiyorum
Bu ayrılık oduna cânım nice bir yane âh âh nice bir yane
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Leylâ’nın yüzüne olan sevdamız, en büyük hâsılımız oldu
Mecnûn gibi  dîvâne oldum deli dîvâne âh âh deli dîvâne

192.

Me-rā ʿahdī’st bā-şādī ki şādī ān-ı men bāşed
Güfte Numaraları: (2 Güfte) 19.1, 30.1

Benim ahdim var mutlulukla, mutluluğun da benimle (ahdi) var
Benim kavlim var sevgiliyle, sevgilin de benim cânımla (kavli) var

Güneşin yakıcı ecrini aldığımdan çarkıfeleğin kandiliyim
Gönül, benim meydanım olduğu için gûy u çevgânın2 emîriyim

193.

Mecnūn u perīşān-ı tü-em dest-em gīr
Güfte Numaraları: (2 Güfte) 28.1, 32.3

Ben senin Mecnûn’unum, senin yüzünden perişanım, elimi tut
Senin yüzünden şaşkın ve sarhoş bir haldeyim, elimi tut

Her kimsesizin elinden tutan biri vardır
Ben senin uğrunda her şeyimi kaybettim, elimi tut

194.

Men bā-tü çünān-em ey nigār-ı Ḫoten-ī
Güfte Numaraları: (4 Güfte) 4.3, 6.3, 13.3, 14.3

Ey Hoten güzeli sevgili! İşte ben seninle o haldeyim
Ben sen miyim, yoksa sen ben misin, anlayamıyorum

Ne ben benim ne sen sensin, ne de sen bensin
Hem ben benim, hem sen sensin hem de sen bensin

195.

Men bende-i Ḳur’ān-em eger cān dārem
Güfte Numarası: 7.1

Ben yaşadığım müddetçe Kur’ân’ın kölesiyim
Seçilmiş Muhammed’in yolunun toprağıyım

Eğer bir kimse bundan başka bir sözümü naklederse

2 Gûy: atla oynanan bir oyundaki top; çevgân: bu topu sürüklemek için kullanılan ucu 
kıvrık sopa.
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O kişiden de incinirim, o sözden de

196.

Men bende-i sulṭān-em sulṭān-ı cihān-bān-em
Güfte Numaraları: (2 Güfte) 14.1, 24.1

Ben sultanın bendesiyim, cihan sultanıyım
Onun yüzünü gördüğüm o andan beri şaşkın ve hayranım

197.

Men bī-ser ü sāmān-em ḥasret-keş-i cānān-em
Güfte Numarası: 28.1

Benim hiçbir şeyim yok, sevgilime özlem duyuyorum
Mevlânâ’yı ananım hem de fermanının kölesiyim

198.

Men dem ne-zenem līk dem-i “naḥnü nefaḫnā”
Güfte Numarası: 23.3

Ben söylemiyorum lâkin Allah’ın “nahnu nefahnâ”sını (biz ruhumuzdan 
üfledik) söylüyorum

İniltiler Süreyya yıldızına kadar çıkıyor
Bu tenimin neyini, kesti ve yonttu

Aziz ve yüce Allah, yokluk kamışlığından

199.

Men ez-iḳlīm-i bālā-yem ser-i ʿālem ne-mī-dārem
Güfte Numarası: 37.1

Ben yüceler ülkesindenim, bu dünyayı bilmem
Ne sudanım ne topraktan, insanı bilmem

Cânın yaptığı şarapta, sevgiliye hasret gönül cân saçar
Akıl oynamak ister ama ben onu uygun bulmam

200.

Men ez-kücā ġam u şādi-yi īn cihān zi-kücā
Güfte Numarası: 13.3

Ben nerede, bu dünyadaki gam ve sevinç nerede
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Ben nerede, oluğun yağmur endişesi nerede
Sen semâda uçasın diye kanatlı bir kuşsun

Sen nerede, çatının yolu ve merdiven nerede

201.

Men leyse lehū ʿāynu liyestebṣiru minhu ġayb
Güfte Numaraları: (3 Güfte) 13.3, 15.3, 29.3

Gaybı görmek için gözü olmayan
Şevkle Mevlânâ’ya hizmet etmeye gelsin

202.

Men şāh-bāz-ı ḳuds-em ez-lā-mekān resīde
Güfte Numarası: 15.1

Ben lâmekân âleminden gelmiş kutsal bir şahinim
Bir avcıya av olmak için - kafese girmişim

Ben Hakk’a yakın olan Kaf Dağı’nın Simurg’uyum, tuzaktan ve mekândan 
âzâdeyim

Yuvasından uçmuş, arşın bahçesinden gelmiş bir tavus kuşuyum

203.

Men ʿāşıḳ-ı ān ḥüsn-em ʿaşḳ-est münācāt-em
Güfte Numarası: 14.1

Ben o güzelliğe âşığıyım, yakarışım aşktır
Tapınağın uzağındayım, harâbât sokağındayım

204.

Merdān-ı rāh-ı ʿaşḳ ḳadem bī-riyā zenend
Güfte Numarası: 34.1

Aşk yolunun erleri, riyâsız yürürler
Konuşunca da dürüstlük ve safâ hakkında konuşurlar

Mânâ ehli sessizken bile, bülbüller gibi
Her nefeste hüner sazıyla yüzlerce nağme çıkarırlar

Dost arzusunda ney gibi iki gözünü aç
Parlayıncaya dek gönül nerede diye âh çeksin
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205.

Merḥabā ey cān-ı bāḳī pādişāh-ı kām-kār
Güfte Numarası: 22.1

Merhaba! Ey ebedî cân, muradına ermiş sultan
Her kırâna ruh bahşeden ve her diyarın güneşi

Her iki cihan da senin emrine köledir
İstemezsen hepsini kır dök, istersen hepsini al tut

206.

Mevc-i ʿaceb bīn ki ḫāst ez-dil-i deryā-yı ʿaşḳ
Güfte Numarası: 36.3

Aşk denizinin ortasından kalkan acayip dalgaya bak
O kadar yükseldi ki bak da aşkın yüksekliğini gör

Âlemden önce ezelî nedim Veled idi
Sahili olmayan aşk denizinde bekâ kadehinden içti

207.

Mevlāye ene’t-tāʾibü mimmā selefā
Güfte Numaraları: (2 Güfte) 9.3, 14.3
Efendim, ben yaptıklarıma tevbe ettim

Perişan olmuş âşığın özrü kabul edilmez mi?
Eğer benim pişmanlığım da bir hataysa

Efendim, Allah affetsin, Allah affetsin

208.

Mī-güzeştīm ṣubḥ-dem der-ʿarṣa-i bāzār mest
Güfte Numarası: 19.3

Sabahleyin çarşıda kendimden geçmiş bir halde dolaşıyordum
Meyhâneye mestâne giden bir ârif gördüm
Tebrizli Şems, yüce Allah’tan iki beyit söyle

Âkiller akıldan sarhoş olsun; cahiller ise yaptıklarından

209.

Muṭrıbā ān perde zen k’ān yār-i mā mest āmede’st
Güfte Numarası: 37.2
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Ey mutrip! O perdeyi çal çünkü yârimiz sarhoş geldi
O safâlı ve vefâlı hayat da sarhoş geldi

Ey benzersiz olan aşka bak! Cânı kadeh gibi dolduruyor
Ey sâkinin yüzüne bak! Bekâ makamından gülerek sarhoş geldi

210.

Muṭrıb-ı mehtāb-rū ān-çi  şėnīdī bi-gū
Güfte Numarası: 38.3

Ey ay yüzlü mutrip, söyle ne duydu isen
Hepimiz de mahremiz, söyle ne gördü isen

Ey sultanımız, ey bizim zevk ve neşe yurdumuz
Cânımızın gizli yerinde, neye vardı isen söyle

211.

Muṭrıbā esrār-ı mā-rā bāz gū
Güfte Numaraları: (2 Güfte) 2.3, 36.1

Ey mutrib! Sırrımızı yeniden anlat
Cân bahşeden hikâyeleri anlat

“İnnâ fetahnâ” hazinesini aç
Mustafâ’nın cânının sırrını anlat

212.

Nāgehān ʿanber-feşān āmed ṣabā
Güfte Numarası: 11.3

Sabâ rüzgârı ansızın amber saçarak geldi
Sabâ rüzgârı misk ve amber kokularıyla geldi

Bu çimenlikte gül(ler) açmış
Sabâ rüzgârı yüz(lerce) bülbül sesiyle geldi

Şems-i Tebrîzî sabâya aşk dedi
Âşıkların cânının cânı sabâ geldi

213.

Ne ʿaşḳa ṣabr ėder oldum ne ʿaḳl ile yārem
Güfte Numarası: 32.3

Ne aşka sabredebilirim, ne de akla yakınım
Ne bir işi yapabildim, ne de belli işsizliğim
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Aşk belasıyla ne halde olduğumu bilmiyorum
Derdimden ancak körkütük aşık olduğum anlaşılır

Semāʿī gibi ben bu dünyada öyle kendimden geçmişim ki
Ne bir keyif alabilirim, ne sarhoşum, ne de aklım başımda

214.

Ne-dāred dest ü pā bī-ʿaşḳ-ı o bī-dest ü bī-pāy-em
Güfte Numarası: 35.1

Elsiz ayaksız kaldığım gönlümde onun aşkının temeli yok
Gece gündüz Mecnun gibiyim, zincirin ucunu çiğniyorum

Bütün âlemdeki hayaller tanıdık çıksa da
Bu sırrı söylersem kana gark olur billah

215.

Olduk yine biz secde-ber-i nār-ı muḥabbet
Güfte Numaraları: (3 Güfte) 8.3, 13.3, 28.3
Biz yine muhabbet ateşine secde eder olduk

Dilimizden muhabbet sözleri düşmez
Cânımı ve gönlümü bir gamzene verirdim

Muhabbetle inleyen gönlüm gamdan azad olsaydı

216.

Perde-i diger me-zen cüz perde-i dil-dār-ı mā
Güfte Numarası: 35.3

Sevgilimizin perdesinden başka bir perdeyi çalma
O, bizim güzel ahlaklı binlerce güzel Yusuf’umuzdur

Yusufları mest etti ve perdelerini yırttı (sırlarını açığa vurdu)
Bizim kan dökücü o şâhımızın sarhoş gözlerindeki ok

217.

Peyveste zi-Ḥaḳ mest şev u bāḳī bāş
Güfte Numarası: 1.3

Daima Hakk ile mest ol ve sonsuz kal
Aşka gark ol ve özlem ateşiyle yan

Şarap gibi kendi küpünde coş kayna
Ondan sonra kendine dost ve sâki ol
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218.

Pinhān me-şev ki rūy-i tü ber-mā mübārek-est
Güfte Numarası: 32.3

Gizlenme, çünkü senin yüzün bizim için mübarektir
Seni seyretmek bütün cânlar için mübarektir

Ey cân bağıyla bağlı olanları cândan izlemeye gidin
Peygamber izlemek mübarektir demiştir

219.

Refʿ etmez ise şāhid-i maḳṣūd niḳāb
Güfte Numarası: 30.3

Gönlümüzdeki güzel örtüsünü açmazsa bize
Ey gözlerim sen yakarmaya utanma

Himmet ehlinin gözleri hiç boş kalmaz
Seyreyle sonunda ne kapılar açılır

220.

Resīdem ber-leb-i deryā bi-dīdem hū ve yā men hū
Güfte Numaraları: (2 Güfte) 15.2, 20.1

Sahile vardım, gördüm
Hep oyalanıyorum

Şems-i Tebrîzî’nin çarşıya geldiğini duydun
Ay yüzlü güzeli tamamıyla gördün

221.

Rind-ān selām-et mī-künend cān-rā ġulām-et mī-künend
Güfte Numarası: 23.2

Rintler, sana cânlarını köle etmiş selâm veriyorlar
Kadehinle kendinden geçenler sana selâm veriyorlar

Ey bizim Şâh Hüsâmeddîn’imiz! Ey cümle velinin kıvancı
Ey seninle cânları tanıyan sarhoşlar, sana selâm veriyorlar

222.

Rūḥī le-ke yā zāʾirü fi’l-leyli fedā
Güfte Numarası: 5.3
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Ruhum sana feda olsun ey gece beni ziyaret eden
Ey yalnızlığımı gideren, gece vakti çökünce

Ayrılığımız sabah vakti gelip belirince
Ben artık o sabahtan sonra gitmem bir yere

223.

Rūy-et çü gülzār laʿl-et güher-bār
Güfte Numarası: 37.3

Gül bahçesi gibi olan yüzün, lâl gibi cevher saçıyor
Cân sensin, gönül çelensin, gönlün muhafızı da sensin

Ey ay yüzlü yâr! Ceylan gözlerinle
Güzelsin ve iyi huylusun, gönlümüze sahip çık

224.

Ṣalā cān-hā-yı müştāḳ-ān ki yek dil-dār-ı ḫūb āmed
Güfte Numarası: 23.3

Âşıkların cânlarına değsin, güzel bir sevgili geldi
O sevgili altın işliyor, benim yüzüm de gümüş işliyor

Yakupların Selâhaddîn’i, altın işleyenlerin (kuyumcuların) en cömerti
Sırlar güneşi ve bilinmeyeni bilen geldi

225.

Ṣamt u cūʿu seḥer ü ʿuzlet ü ẕikrī bė-devām
Güfte Numaraları: (2 Güfte) 6.1, 13.1

Sükût, açlık, seher vakti, halvet ve dâimi zikir
Dünyadaki eksikleri tamam eyler

Bütün bu kemâlâtın özü, mürşitten başkası değil
Gönül ehli, kemâl vasıflı ve deniz içen

226.

Ṣanem-i girīz-pāy-em
Güfte Numarası: 3.1
Aşktan kaçan sevgilim

Geleyim dost geleyim dedi gelmedi
Ay ve güneşten bir işaret

Geleyim dost geleyim dedi gelmedi
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227.

Semāʿ ārām-ı cān-ı ʿāşıḳ-ān -est
Güfte Numarası: 2.1

Sema, âşıkların cânının karargâhıdır
Onu, câna cân olan kişi bilir

Özellikle semâda olan o halka (içindekiler)
Hep tavaf ederler Kâbe de ortalarındadır

228.

Ser bė-girībān dürüst ṣūfi-yi  esrār-rā
Güfte Numarası: 35.3

Sırlar sûfisi başını iyice koynuna sokmuş
İşin sonunda gaybdan ne çıkacak diye
Rüzgâr toprağa inmiş, su ateş çıkarmış

Aşk bu dördünün çadırını dağıtmış atmış

229.

Ser-mest-i cām-ı ʿaşḳ-am bī-sāġar u piyāle
Güfte Numarası: 4.3

Kadeh ve sâkisiz aşk kadehinin sarhoşuyum
Dedim ki: “Benden ne istiyorsun?” Dedi ki “yanman ve inlemen”

Ben onu, bunu bilmem; aşk kadehinin sarhoşuyum
Mutrib, çal bir nağme. Sâki ver bir kadeh

230.

Ser-rişte-i devlet ey birāder bė-kef ār
Güfte Numarası: 13.3

Ey birāder! Talih ipinin ucunu eline al
Bu değerli ömrü ziyanla geçirme

Her daim her yerde, herkesle, her durumda
Gönlünü gözünü dost tut

231.

Sırr-ı dil-i ʿāşıḳ-ān zi-muṭrıb şinevīd
Güfte Numarası: 25.3
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Âşığın gönül sırrını mutripten dinleyiniz
Onun iniltisiyle gönüllerin etrafında dönünüz

Perdede ne dediğine inansanız da
Perdeden dışarı hiç çıkmayınız

232.

Sīmin-zeḳanā seng-dilā lāle-ʿiẕārā
Güfte Numarası: 3.2

Ey gümüş çeneli, taş kalpli, lâle yanaklı (güzel)
Bir bakışınla bizim gamla dolu gönlümüze şifa ver (sevindir)

Bu yaşlı beden senin yerine uzaksa da
Kalp senin kapındadır gece gündüz

233.

Sūfi-yān-īm āmede der-kūy-i tü
Güfte Numarası: 16.3

Senin diyarına gelmiş dervişleriz
Yüzünün güzelliği aşkına bir şey ver

Ey! Dervişlerine bir şey ver
Ey huyu, hep lütuf ve merhamet olan!

234.

Sulṭān-ı men-ī sulṭān-ı men-ī
Güfte Numaraları: (62 Güfte) 19.4, 36.4, 13.4, 16.2, 16.4, 17.4, 1.4, 
5.2, 6.4, 11.4, 12.4, 14.4, 15.4, 19.2, 22.4, 25.2, 25.4, 28.4, 30.2, 30.4, 

34.2, 34.4, 35.4, 37.4, 38.2, 38.4, 1.2, 2.2, 2.4, 4.2, 4.4, 6.2, 7.2, 7.4, 8.2, 
9.2, 9.4, 10.2, 10.4, 12.2, 13.2, 18.2, 20.4, 21.2, 21.4, 22.2, 23.2, 23.4, 
26.4, 27.2, 27.4, 28.2, 29.2, 29.4, 31.4, 32.4, 33.2, 33.4, 3.4, 8.4, 18.4, 

5.4
Sultanım sensin, sensin sultanım
Sen cân u gönülde benim imanım

Bana nefeslen, canlanayım ben
Bir cân nedir ki! Feda yüz cânım
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235.

Sūre-i Ve’l-leyli dīdem vaṣf-ı gīsū-yi şümā’st
Güfte Numarası: 9.1

Sizin zülfünüzün vasfını Ve’l-leyl sûresinde gördüm
Sizin yüzünüzdeki nüshada tamamen Ve’d-duhâ sûresini okudum

Âyet âyet (okuya okuya) Kabe Kavseyn’e kadar geldim
Bakınca anladım sizin kaşınızın güzelliğiymiş

236.

Şāhā zi-kerem ber-men-i dervīş niger
Güfte Numarası: 11.1

Ey şâh! Cömertliğinle bendeniz dervişe bir bak
Gönlü yaralı yorgun bendenizin hâline bir bak

Senin cömertliğine lâyık olmasam da
Bana bak, cömertliğinle muamele et

237.

Şeh-bāz-ı Cenāb-ı ẕü’l-celāl-est semāʿ
Güfte Numarası: 3.1

Cenâb-ı Zü’l-celâl’in doğanıdır semâ
Sufilerin kalplerinin hizmetkârıdır semâ
Münkirlerin mezhebinde haramdır semâ

Âşıkların mezhebinde helaldir semâ

238.

Şemşīr-i ezel bė-dest-i merdān-ı Ḫudā'st
Güfte Numarası: 1.3

Ezel kılıcı Allah’ın erlerinin elinde
Ebedi gûy (dünya) Allah’ın çevgânının3 ucunda

Tur dağı gibi parlayınca o zat
Nasibini O’ndan iste, zira onun kaynağı Allah

3 Gûy: atla oynanan bir oyundaki top; çevgân: bu topu sürüklemek için kullanılan ucu 
kıvrık sopa.
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239.

Şevḳ-ı ḫayāl-i dost tenim cānı cān ėder
Güfte Numaraları: (2 Güfte) 6.1, 13.1

Sevgilinin hayâlinin şevki bedenimi, cânın cânı yapar
Faydayı zararı, zevki üzüntüyü etkisiz kılar

Bazen bir tebessüm ile nazı ve selâmı
Aşk, görünen için secdeye işaret koyar

Sevgilinin yanağındaki ateşte öyle bir ışık var ki
Cebrâil’i, aşkın parıltısına gözcü yapar

240.

Şüd zi-ġam-et ḫāne-i sevdā dil-em
Güfte Numarası: 16.3

Kalbim, senin gamından sevda yurdu oldu
Seni ararken her yere gitti gönlüm

Âh, bugün gönlüme ne oldu?
Dün kim ne söyledi gönlüme?

Aşkın konuşan incisini ararken kalbim
Deniz gibi dalgalandıkça dalgalanıyor

Benim gönlüme sen bir merhamet göstermezsen
Vay benim gönlüm, vay benim gönlüm, vay benim gönlüm

241.

Tā bende zi-ḫod fāni-yi muṭlaḳ ne-şeved
Güfte Numarası: 14.1

Kul bizzat mutlak fani olmadıkça
O’nun katında tevhid asla gerçek olmaz

Tevhid hulûl değildir, senin yok olmandır
Aksi takdirde boş lafla bâtıl hak olmaz

242.

Tā ez-ser-i kūy-i tü maḳām-est me-rā
Güfte Numarası: 24.3

Senin diyarından ben uzak düşeli
Göz kadehimde (göz çukurumda) sürekli kan var
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Artık senin vuslatından da hicrânından da azadeyim
Sen, senin aşkının derdi bana yeter

243.

Tā men bi-dīdem rūy-i tü ey şemʿ-i māh-ı rūşen-em
Güfte Numarası: 37.1

Ey mumum, ay yüzlüm! Senin yüzünü gördüğümden beri
Nereye otursam mutluyum, nereye gitsem bana gül bahçesidir

Şâhın hayâlinin olduğu her yer, seyirlik bahçesidir
Gittiğim her yerde bedenim işrettedir

Bu altı kapılı hankâhın kapıları kapalı olsa da
O ay yüzlü, mekânsızlıktan başını penceremden uzatır

244.

Tā rūy be-dīn ḳıble-i cān āverdīm
Güfte Numarası: 1.1

Yüzümüzü cân kıblesine çevirdik
Gönülden bağlandık ve dilimizle ikrar ettik

Bu cihan şâhı Âdem mertebesine mazhar olduğundan
Biz de tıpkı melekler gibi ona secde ettik

245.

Tā ʿarş zi-sevdā-yı ruḫ-aş velvele-hā’st
Güfte Numarası: 21.3

Cemâline duyulan aşk yüzünden arşa kadar velvele çıkar
Gönülde cemâlin için yaşanan rekabetin gürültüsü var

Onun şarabından câna ancak bir dert kalır
Gönlün boynunda onun saçlarından zincirler var

246.

Tā ʿāşıḳ-ı ān yār-em ü bī-kār-em bā-kār-em
Güfte Numarası: 35.1

O yâre âşık olduğumdan beri hem işsizim, hem de işteyim
Pergel gibi, başım dönüyor ve ayağım sabit

Kabul etme hâce! Ben (zaten) sana söylemiyorum
Ben ölü yıkamıyorum, taş da kırmıyorum
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247.

Telḫī ne-küned şīrīn-ẕekān-em
Güfte Numarası: 22.1

Tatlı çenelim! Tatsızlık çıkarmaz
Ağzımı şaraptan yoksun bırakmaz

Onun şerbetiyle ben aslan yürekliyim
Onunla kavgada ben tatlı dilliyim

248.

Teʿāle yā medede’l-ʿayşi ve’s-surūri teāl
Güfte Numarası: 5.3

Gel ey neşenin ve işretin yoldaşı
Gel ey kederleri dağıtan, kilitleri açan
Senin yüzün kederde günü aydınlatır

Senin cömertliğin fakirliği zenginlikle sonlandırır

249.

Teʿālev küllünā ẕe’l-yevme sekrā
Güfte Numarası: 5.1

Haydi gelin bugün sarhoş olalım
Peş peşe kadehlerle kendimizden geçelim

Gelin haydi, bugün bayram günüdür
Bayram günü dilediğiniz zaten bellidir

250.

Tü māh-ı ʿacībī ki mis̱lī ne-dārī
Güfte Numaraları: (3 Güfte) 17.3, 20.3, 26.1

Sen, benzerinin olmadığı acayip bir aysın
Her cilvede cânını ateşe atarsın

Kâkülün ve kaşın ile âhu gibi gözlerinle
Avlayan aslan gibi gönül çalanın peşinde

251.

Tu nūr-ı dīde-i cān yā dü dīde-i mā-ī
Güfte Numarası: 34.3



MEVLEVİ ÂYİNLERİ MECMUASI  -  269

Sen gönül gözümüzün nûru, sen iki gözümüzsün
Alev alev gözün nurunu artırıyorsun

Ney gibi belime kemer bağladığımdan beri huzurunda
Şeker çiğnemekten içimde bir hararet var

252.

Ümmīd-i men bė-fażl-ı Ḫudāvend-i Ekber-est
Güfte Numarası: 32.1

Benim ümidim yüce Allah’ın lütfunadır
Bizim ruhumuzun huzuru Peygamber’in şefaatiyledir

Kıvancım; adı Muhammed olan o resûldendir
Yüzü ay ışığı, boyu sanevber gibidir

253.

Vechüke mis̱lü’l-ḳamer ḳalbüke mis̱lü’l-ḥacer
Güfte Numarası: 5.3

Yüzün ay gibi güzel, kalbin taş gibi katı
Ruhun, kalıcı ferahlık, güzelliğin gözlerin nuru

Ey cânımı feda ettiğim, senden ayrılmak beni sarstı
Senden bahşka herkes cömert; ne aldanma, yanılma, hata

254.

Vesvese-i ten güzeşt ġulġule-i cān resīd
Güfte Numarası: 27.3

Beden vesvesesi geçti, cân gürültüsü geldi
Karıncalar yuvalarına girdi, Süleyman’ın ordusu geldi

Bu ateşten felek, nicesine isyan çıkartacak
Nûh gemiye bindi, tufan kopmaya başladı.

Kaç kişi, seninle mertlik davasında bulunacak?
Rüstem hançer çekti, Sam ve Nerîmân geldi.

Eyyûb’un (çektiği) sıkıntısına, Yakub’un yoksulluğuna
Başka bir çare yoktu, Allah’ın rahmeti geldi

255.

Yā men livāʾu ʿaşḳıke lā zāle ʿāliyā
Güfte Numaraları: (2 Güfte) 6.1, 13.1
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Ey aşk sancağı hiç inmeyen, hep yüksekte duran
Aşka tutulanlar hep hayal kırıklığıyla boş döndü

Bir rüzgâr esti insanların gönlüne
Canlandılar bu şekilde celallendiler bu şekilde

256.

Yā men niʿmāhū ġayri maʿdūd
Güfte Numarası: 5.3

Ey nimetleri sayılamayan
Ey emekleri karşılıksız bırakmayan

Müjdeledi cemâlini görmekle gerçekten
Her zaman var olan keremiyle

257.

Yā Rab ḥarem-i ḥażretiñe rāh baġışla
Güfte Numaraları: (2 Güfte) 1.3, 6.3

Yâ Rabbi, huzuruna varmak için bir yol bağışla
Yahut bir seher vakti dert ile çekilecek bir ah bağışla

Yolunu kaybetmiş gönlümü aldın, beni kalpsiz, kendinden geçmiş bıraktın
Bari yerine aydınlanmış bir kalp bağışla

258.

Yā Rab tü me-rā bė-nefs-i ṭannāz me-dih
Güfte Numarası: 14.1

Yâ Rab! Sen beni, rezil eden nefsin eline verme
Senden başka hiçbir şeyle beni meşgul etme

Ben kendi fitnemden kaçıp sana sığınıyorum hep
Ben seninim, beni bana bırakma

259.

Yā Rāb zi-dü kevn bī-niyāz-em gerdān
Güfte Numaraları: (3 Güfte) 11.1, 13.3, 15.3

Yâ Rab! İki cihandan da beni muhtaç etme
Yokluk tâcı ile başımı yücelt

Hareminde beni sırrın mahremi eyle
Sana doğru olmayan yoldan beni geri çevir
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260.

Yā Rab zi-günāh-ı zişt-i ḫod münfaʿil-em
Güfte Numarası: 31.3

Yâ Rab! Çirkin günahımdan dolayı pişmanım
Kötü sözümden ve kötü davranışlarımdan dolayı utanıyorum

Kutsal âlemden kalbime öyle bir feyiz ver ki
Boş hayâl gönlümden yok olsun

261.

Yā ṣaġīre’s-sinni ya raṭbe’l-beden
Güfte Numarası: 35.1

Ey yaşı küçük bedeni taze güzel
Ey süt emme zamanı üzerinden pek geçmeyen

Onun ruhu benim ruhum, benim ruhum da onun
Bir bedende yaşayan iki ruhu kim gördü?

Benim âşık olduğum insanlar arasında aşikâr oldu
Ama aşkımın kime olduğu belli değil

262.

Yā sāḳıye’l-müdāmeti ḥayye ʿale’s-ṣalā
Güfte Numarası: 5.1

Ey müdam şarabı sunan sâki, selâma icabet et
Doldur kadehimizi, hiç boş kalmadan

En güzel tarafından sundun şarabı
Kalbimizi parlattın en güzel cilâ ile

263.

Yār me-rā ġār me-rā ʿaşḳ-ı ciger-ḫār me-rā
Güfte Numarası: 37.3

Yârim, sığınağım, ciğerimi yakan aşkım!
Yâr sensin, sığınak sensin; beni koruyup gözeten efendim

Nûh sensin, ruh sensin; fetheden sensin, fethedilen de sensin
Sırlar kapısında açığa çıkmış sîne de sensin

Nûr sensin, işret sensin; muzaffer talih de sensin
Tur Dağı’nın kuşu sensin, gagasıyla beni yaralayan da sensin
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264.

Yār-i mā dil-dār-ı mā ʿālim-i esrār-ı mā
Güfte Numarası: 23.1

Yârimiz, sevgilimiz, sırlarımızı bilenimiz
Gözümüzün Yusuf’u ile pazarımız bereketlidir

Sensiz bostanda olunca, gülistanımız dikenlik oldu
Seninle zindana girsek de dikenliğimizde gül biter

Seninle ateşte olsak ateşimiz nûr olur
Sensiz cennette olsak nûrumuz ateş olur

265.

Yek cürʿa zi-cām-ı tü tamām-est ü tamām
Güfte Numarası: 16.1

Kadehinden bir yudum yeter
Gönlümde senin aşkından başka ne var?

Senin uğrunda gönül kanı helâldir
Aşkta huzura ermek haram

266.

Yek demī ġavvās budem ber-leb-i deryā-yı ʿaşḳ
Güfte Numarası: 4.1

Bir vakit aşk denizinin kıyısında dalgıçtım
Aşk denizinde yüz binlerce inci ve mücevher gördüm

Birden Hakk’ın kudretiyle ona bir baktım ki
Bir âlem aşk denizinde kendinden geçmiş, kalmış

267.

Z’ān şāh ki o-rā heves-i ṭabl u ʿalem nīst
Güfte Numarası: 33.3

Zafer ve bayrak arzusu olmayan o şâh yüzünden
Askerleriyle ilgilenmeyen, ordunun ve adamlarının derdini gidermeyen 

(o şâh yüzünden)
Perişan, çaresiz ve divâne oldum

Zaten deliye de aklı başında olmayana da günah yoktur
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268.

Zehī livā vü ʿalem lā ilāhe illallāh
Güfte Numarası: 33.3

Ne güzel sancak ve bayrak lā ilāhe illallāh
Zirveye asılmış lā ilāhe illallāh

Yüce Şemseddîn lütuf ve yücelik cennetidir
Hastalığa ne güzel şifâ lā ilāhe illallāh

269.

Zehī ʿaşḳ zehī ʿaşḳ ki mā-rā’st Ḫudāyā
Güfte Numarası: 26.3

Yâ Rab! Bizim aşkımız o kadar güzel ki
Hem bizi hem de cihanı süsledi Yâ Rab

Ne güzel meclis, ne güzel sâki, içtiğimiz şarap ne güzel
Yâ Rab! Ne güzel içki, ne güzel yiyecek, ne güzel nimet

Ne güzel lütuf, ne güzel zevk, ne güzel koku, ne güzel yüz
Ne güzel mizaç, ne güzel huy, ne güzel simâ 

Veled gûy gibi çevgânla4 beraber koşmaktadır
Ne denizin ne ovanın olduğu taraftadır Yâ Rab!

270.

Zi-ʿaşḳ-ı rūy-i nev rūşen dil-i benīn ü benāt
Güfte Numarası: 1.3

Taze/yeni yüzün aşkıyla, erkeklerin ve kızların gönlü aydınlanır
Gel çünkü seninle kötülükler iyiliğe döner5

Senin hayalin âşığın gönlüne girince
Cân evin hayat ışığıyla dolar

4 Gûy: atla oynanan bir oyundaki top; çevgân: bu topu sürüklemek için kullanılan ucu 
kıvrık sopa.

5 Furkan suresi, 11-12. âyetler.
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